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KATA PENGANTAR 1

Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE, S.Kom, MM
Rektor Universitas Bina Bangsa Banten
Puji dan syukur seraya kami panjatkan kepada kehadirat
Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku ini
dapat diselesaikan dengan baik. Yang hanya kepada-Nya kami
memohon pertolongan dan kemudahan dalam setiap langkah
sampai akhir zaman. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga
selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW,
keluarganya, sahabat, serta kaum muslimin dan muslimat yang
mengikuti jejak tingkah lakunya hingga akhir zaman.
Alhamdulillah, buku ini merupakan Karya Dosen dan
Mahasiswa Universitas Bina Bangsa yang patut mendapatkan
apresiasi yang besar dengan judul: “Tulus Bakti untuk Desa
Sinarmukti: KKM Tematik UNIBA 2021 Desa Sinarmukti
Kecamatan Baros”. Dengan didasarkan prinsip pengabdian
kepada masyarakat serta mempromosikan mahasiswa pada
kesetaraan keadilan. Dosen dan Mahasiswa juga melakukan fungsi
sebagai fasilitator dalam pengabdian kepada masyarakat.
Buku ini ditulis oleh Anton Nasrullah, S.Pd, M.Pd dan
Peserta KKM Kelompok 11 UNIBA 2021, akan menjadi awal
bagi siapa pun yang ingin menjadikan referensi. Penulis
menyampaikan gagasan-gagasan baru yang dimulai dari aspek
paradigma ilmu pengetahuan hingga bagaimana membenahi
infrastruktur Pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat.
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Dengan demikian, kami sangat berharap kepada semua
pihak untuk mendukung kebijakan ini. Kepada para pengabdi,
kami ucapkan selamat berkarya dan berinovasi sehingga buku ini
dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari
bahwa buku ini masih banyak yan perlu ditingkatkan mutunya
dengan harapan semoga berkontribusi bagi perkembangan
Pendidikan dan Organisasi sebagai pelaku UMKM dan semua
lembaga Pendidikan, Sosial, Pemerintahan, Kesehatan.
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KATA PENGANTAR 2

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 : “Tulus
Bhakti untuk Desa Sinarmukti : KKM Tematik Uniba 2021 di
Desa Sinarmukti Kecamatan Baros“ oleh Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL) dan Mahasiswa peserta KKM Kelompok 11 di
Desa Sinarmukti 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 11
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 sain 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.
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Atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP2M) Universitas Bina Bangsa, kami mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Anton
Nasrullah, SPd, MPd. serta para Mahasiswa peserta KKM
kelompok 11 yang telah berupaya dalam mewujudkan karya
ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul:
“Tulus Bhakti untuk Desa Sinarmukti : KKM Tematik Uniba
2021 di Desa Sinarmukti Kecamatan Baros“ 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.
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KATA PENGANTAR 3

Darso
Kepala Desa Sinarmukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang
Puji syukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan
baik. Shalawat beserta salam kami panjatkan kepada junjungan
Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya
dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, tak
lupa pula kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga
kepada kita semua dapat diberikan syafa’at hingga akhir zaman.
Buku ini merupakan hasil pembahasan dari kegiatan
pengabdian secara langsung kepada masyarakat desa SInarmukti
serta dilakukan analisis data secara kualitatif.
Buku ini mencangkup beberapa konsep dari bidang yang
telah dilaksanakan dari 8 bidang, seperti: 1) Bidang Pendidikan
dan Keterampilan, 2) Bidang Ekonomi dan UMKM Koperasi dan
Ekonomi Kreatif, 3) Bidang Keagamaan, 4) Bidang Sosial,
Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, 5) Bidang Pemerintahan
Desa dan Pelayanan Masyarakat, 6) Bidang Teknologi Tepat Guna
dan Teknologi Informatika, 7) Bidang Hukum dan Penyuluhan
Kesadaran Hukum, 8) Bidang Kesehatan dan Pencegahan Virus
Covid-19.
Di bagian akhir buku terdapat implementasi dari
permasalahan-permasalahan dan kegiatan pada bidang-bidang
tersebut di Desa Sinarmukti Kecamatan Baros.
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Dibuku ini dapat digunakan sebagai referensi yang baik
bagi intansi pemerintahan maupun akademisi terkait pemasalahan
dalam lingkup pengabdian. Sehingga dapat menjadi saran yang
baik untuk kebijakan di masa mendatang.

Serang, Agustus 2021
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PRAKATA
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan Kuliah
Kerja Mahasiswa (KKM) sehingga kegiatan ini dapat diselesaikan
dengan baik oleh kelompok 11 Desa Sinarmukti Kecamatan Baros
Kabupaten Serang serta kepada Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL) dan Tim KKM LPPM Universitas Bina Bangsa Banten
yang telah mengevaluasi kegiatan penulisan buku referensi ini
sebagai bentuk pembahasan dari 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 diharapkan mahasiswa mampu menempatkan
diri dan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat dalam
penerapan pengetahuan yang diterima melalui bangku perkuliahan
serta mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman
tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat. Tri dharma
perguruan tinggi meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat yang merupakan kesatuan utuh yang tidak bisa
dipisahkan. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan suatu
kegiatan yang telah deprogram oleh suatu perguruan tinggi. Kuliah
Kerja Mahasiswa (KKM) adalah suatu implementasi dari salah
satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada
masyarakat, KKM juga memiliki manfaat dan tujuan yang besar
bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Dengan demikian
kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan
serta pengalaman langsung yang didapat mahasiswa selama
mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).
Buku ini berjudul: Tulus Bakti Untuk Desa Sinarmukti:
KKM Tematik UNIBA 2021 Desa Sinarmukti Kecamatan
Baros. Karya Ilmiah ini kami disusun dalam rangka menjawab
persoalan masyarakat Desa Sinarmukti. Hasil penyusunan ini
merupakan pemikiran dari berbagai Dosen Pembimbing Lapangan
dan Peserta KKM Universitas Bina Bangsa di Desa Sinarmukti
Kecamatan Baros Kabupaten Serang yang disajikan dengan
sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi standar buku referensi.
xii
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Saran dan kritik dari rekan dosen, mahasiswa dan pembaca
sekalian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Karya
Ilmiah kami di masa yang akan datang dan kami akan dengan
senang hati menerima saran dan kritik dari pembaca sekalian.
Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat sebagaimana yang
diharapkan.

Serang, Agustus 2021
Penulis,

Anton Nasrullah, S.Pd, M.Pd
Kelompok 11 KKM 2021 Uniba
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BAB I
SEPUTAR KEGIATAN PROGRAM KKM
- Anton Nasrullah, S.Pd, M.Pd

Demi menerapkan tri dharma perguruan Tinggi Mahasiswa
melakukan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa yaitu pengabdian
kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan
program yang dilaksanakan oleh mahasiswa perguruan tinggi.

Sumber : Dokumentasi KKM Kelompok 11 Uniba 2021
Dengan diadakannya program Kuliah Kerja Mahasiswa
(KKM) ini sangat diharapkan untuk bisa menyesuaikan diri
dengan lingkungan masyarakat dan memberikan semangat
ataupun motivasi kepada masyarakat serta diharapkan dapat
memberikan pengetahuan lebih kepada mahasiswa itu sendiri
mengenai keadaan ataupun pernasalahan yang terjadi di
masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi
Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan suatu kegiatan yang
telah diprogramkan oleh suatu lembaga perguruan tinggi. Maka
Dengan itu Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan
implementasi dari salah satu amanat Tri Dharma Perguruan tinggi
yaitu Pengabdian pada Masyarakat serta (KKM) memiliki manfaat
Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti
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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.
Hubungan yang terjalin antara masyarakat, masyarakat
dengan mahasiswa, masyarakat dengan perangkat desa, perangkat
Kesehatan serta Pendidikan membuka pola piker mahasiswa
tentang kebersamaan dan dengan adanya pembahasan ini mampu
memperkenalkan Desa Sinarmukti kepada masyarakat lain serta
dapat bermanfaat untuk khalayak ramai.
Dalam pelaksanaan tentunya mahasiswa masih banyak
memiliki kekurangan, baik dalam berperilaku, bertutur kata
ataupun kekurangan dalam menjalankan program. Apalagi dalam
waktu kurang lebih 40 hari merupakan waktu yang cukup sedikit
untuk melakukan pengabdian penuh kepada masyarakat. Namun,
pada dasarnya para mahasiswa masih dalam proses pembelajaran
dalam mengabdi ke masyarakat khususnya masyarakat Desa
Sinarmukti Kecamatan Baros.

A. Bentuk Kegiatan
Berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dan akan dicapai,
program pengabdian kepada masyarakat dapat dibagi dalam lima
bentuk, sebagai berikut:
1. Pendidikan Kepada Masyarakat
Kegiatan Pendidikan pada masyarakat dapat berbentuk
Pendidikan formal maupun informal. Pelaksanaan dilakukan
dalam berbagai jenis, baik yang bersertifikat maupun yang
tidak. Jenis-jenis pengabdian pada masyarakat meliputi
penyuluhan, pembelajaran pribadi (private) maupun proyekproyek.
2. Pelayanan Kepada Masyarakat
Pelayanan masyarakat yang dimaksud ialah memberikan
pelayanan secara professional oleh perguruan tinggi pada
masyarakat yang memerlukannya. Pelayanan ini dapat berupa
pekerjaan rutin yang penanganannya perlu dilakukan oleh
tenaga professional.
Jenis pelayanan masyarakat yang termasuk pengabdian
berupa konsultasi, pembinaan kesadaran terhadap lingkungan,
pembinaan kewiraswastaan dan sumber daya, pelayanan
rintisan dan lainnya.
4

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

3. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)
Kuliah kerja mahasiswa merupakan kegiatan pada
masyarakat yang sifatnya khusus karena dalam kuliah kerja
mahasiswa Dharma Pendidikan dan penelitian dipadukan
menjadi satu yang melibatkan sejumlah mahasiswa dan staf
pengajar. Jenis program pengabdian yang termasuk dalam
bentuk program kuliah kerja mahasiswa meliputi bidang
kewiraswastaan (ekonomi), produksi, social budaya,
kependudukan dan Kesehatan.
4. Pengembangan Hasil Pengabdian
Hasil dari pengabdian yang sudah dilakukan masih
memerlukan upaya lebih untuk mengembangkan hasil
pengembangan tersebut menjadi sesuatu yang baru yang lebih
siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan produk hasil
pengembangan itu akan diberikan dalam bentuk pengetahuan
terapan maupun teknologi yang siap pakai dan hasilnya dapat
dirasakan oleh pemakai.
Jenis program pengabdian pada masyarakat yang
berbentuk program pengembangan hasil penelitian dapat
berupa program kaji tindak atau action research, yaitu proram
yang dikembangkan dari hasil penelitian hingga bisa
menghasilkan produk berupa pengetahuan terapan atau
teknologi dan seni siap pakai.

B. Mengabdi untuk Desa
Mereka yang melakukan pengabdian kepada desa adalah
mereka yang dapat membagi waktu, tenaga, dan pikirannya untuk
melakukan pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan dapat
memberikan bantuan kepada masyarakat setempat sehingga
terciptanSya suatu kerukunan dan kebersamaan antara mahasiswa
dan masyarakat desa setempat.
Adalah mahasiswa Universitas Bina Bangsa yang
merupakan kumpulan dari berbagai fakultas dan program studi
serta dari masing-masing lingkungan yang berbeda mereka
disatukan untuk bersama-sama memberikan kontribusi kepada
masyarakat dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
beranggotakan 18 orang mahasiswa mereka dituntut untuk
mengembangkan kreativitas dari masing-masing mahasiswa yang
tecakup dalam beberapa bidang yang telah ditetapkan dan tidak
lupa pula dengan selalu mematuhi protokol kesehatan karena
masih dalam keadaan pandemi Covid -19.
Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti
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Karena dengan latar belakang yang berbeda maka masingmasing mahasiswa juga dituntut untuk saling menghargai satu
sama lain dan selalu memberikan toleransi serta saling menjaga
kebersamaan dengan tidak mengedepankan ego masing-masing
sehingga tercipta kerukunan diantara para anggota kelompok.
Dengan demikian maka para anggota kelompok bisa saling
bertukar pikiran untuk mencapai tujuan bersama.

C. Program Kerja Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)
Metode Pemberdayaan, Pemberdayaan dapat diartikan
sebagai proses berencana yang bertujuan untuk meningkatkan
skala (upgrade utilities) dari objek yang diberdayakan. Oleh
karena itu pemberdayaan masyarakat ialah suatu upaya yang
dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan harkat dan
martabat lapisan bawah masyarakat yang tidak mampu
mensejahterakan dirinya. Dalam kata lain, pemberdayaan
masyarakat adalah sebuah proses mensejahterakan masyarakat
yang tidak mampu secara sumber daya agar dapat meningkatkan
dirinya secara mandiri.
1. Metoda Rapid Rural Appraisal (RRA)
Metode RRA merupakan suatu proses pembelajaran
intensif yang digunakan untuk memahami kondisi pedesaan
dan dilakukan secara cepat dan berulang-ulang. Dengan
demikian dibutuhkan cara kerja tersendiri yang sifatnya
multidisiplin menggunakan beberapa metode dan Teknik
khusus guna menciptakan pemahaman yang baik terhadap
kondisi di Desa. Dari cara tersebut dapat difokuskan pada
pemahaman tingkat lokal yang dipadukan dengan pengetahuan
ilmiah.
Oleh karena itu, pendamping harus mendampingi setiap
kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan agar
dapat melakukan kegiatan yang baik, baik dilakukan dengan
cara observasi maupun wawancara kepada masyarakata
setempat sehingga bisa mencapai tujuan bersama yang telah
ditetapkan.
Metode ini menggunakan beberapa prinsip-prinsip yang
dilakukan, diantaranya yaitu:
a. Efektivitas dan efisiensi, yang berkaitan dengan materi,
waktu dan informasi yang dapat digunakan jika
dibandingkan dengan kadar jumlah serta ketepatan
informasi yang diperlukan.
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b. Menghindari sifat egois yang dilakukan dengan intropeksi
diri, mendengarkan pendapat orang lain, banyak bertanya
kepada masyarakat setempat.
c. Mencari sumber informasi yang akurat dengan berbagai
macam perspektif.
d. Belajar bersama dengan masyarakat
e. Belajar melalui pengalaman dan tidak terpaku dengan
materi yang telah ditetapkan.
2. Langkah-Langkah
Teknik yang perlu dilakukan anggota KKM UNIBA
2021 Kelompok 11 di Desa Sinarmukti adalah dengan
mendampingi masyarakat melalui observasi dan wawancara
dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama yang telah
ditetapkan.

D. Program Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
Dari program kegiatan pengabdian kepada masyarakat
tersebut agar dapat diarahkan untuk memberikan dorongan untuk
terciptanya Kerjasama antara masyarakat dan mahasiswa
Universitas Bina Bangsa. Dari kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut merupaka tujuan dari yang
telah ditetapkan disetiap bidangnya sehingga dapat meningkatkan
kualitas mahasiswa dalam setiap kegiatan yang telah di
implementasikan kepada masyarakat, juga memberikan motivasi
kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang berdaya dan
sejahtera.
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BAB II
PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK
DI ERA PANDEMI
- Eti Kuryati

A. Pendahuluan
Di masa pandemi ini, banyak aktivitas yang mengharuskan
keluar rumah terganggu. Salah satunya adalah proses pendidikan
dan pembelajaran harus dilakukan secara online. Tak terasa satu
tahun lebih anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran dari
rumah karena wabah Covid-19 yang terjadi. Situasi pandemi ini
juga memaksa para pengambil kebijakan di bidang pendidikan
untuk beradaptasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran.
Seperti Jam pembelajaran yang harus di pangkas agar peserta
didik tidak terlalu lama dalam menatap layar handphone atau
computer, dikeluarkannya kurikulum K13 yang di sesuaikan
selama masa pandemi agar anak-anak dapat memperoleh haknya
selama sekolah walaupun tidak belajar di sekolah.
Selain itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi
selama pembelajaran daring berlangsung berdampak juga pada
guru, siswa dan orang tua. Mulai dari Jaringan internet dan
fasilitas yang kurang memadai, minimnya penguasaan dalam
bidang iptek di kalangan para pendidik atau pengajar sehingga
berdampak pada kesiapan dalam pembelajaran daring
berlangsung. Tidak hanya itu komitmen orang tua dalam
mendapampingi anaknya untuk belajar selama pembelajaran
berlansung, guna melakukan controlling dan pengecekan untuk
tugas-tugas yang dikerjakan. Maka dari itu pendampingan orang
tua sangatlah penting. Kerja sama dengan antara guru dan orang
tua harus menjadi model good character dalam proses
pembelajran daring berlangsung. Agar para siswa dapat
melakukan aktivitas pembelajran secara optimal.
Sebelumnya, banyak sekolah yang menggunakan teknologi
untuk pembelajaran, sehingga pandemi covid-19 ini memaksa
semua sekolah di Indonesia untuk menerapkan teknologi dalam
proses belajar mengajarnya. Meskipun teknologi tersebut tidak
sepenuhnya bermanfaat dalam mempermudah pelaksanaan proses
pembelajaran jarak jauh. Ada banyak hambatan yang dihadapi
siswa saat menggunakan teknologi selama pembelajaran jarak
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jauh. Salah satu kendala yang tidak dapat diatasi oleh teknologi
adalah ketidakmampuan teknologi untuk mengakses pendidikan
karakter, yang merupakan salah satu inti dari pendidikan itu
sendiri. Pendidikan karakter pada anak adalah suatu proses
pembentukkan karakter yang memberikan dampak positif terhadap
perkembangan emosional, spiritual, dan kepribadian. Pendidikan
karakter tersebut salah satu peran lembaga pendidikan untuk
mendorong generasi muda bangsa agar bertindak secara tepat dan
benar sesuai standar yang berlaku di masyarakat. Peran pendidikan
sekolah sangat penting, sebagai dasar untuk belajar mandiri untuk
menciptakan generasi muda dan kepribadian yang mereka tuju.
Di sisi lain, pendidikan karakter berkorelasi dengan
pendidikan yang sepenuhnya memelihara dan memperkaya
individu baik fisik maupun mental dan dapat diselenggarakan
sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Karena
kepribadian identik dengan moralitas, etika, dan moralitas, maka
kepribadian mencakup semua aktivitas manusia dalam konteks
Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, dan dalam hubungannya
dengan lingkungan. Merupakan nilai universal yang dinyatakan
dalam pikiran, sikap, perilaku, perasaan, perkataan, dan perilaku
berdasarkan standar agama, hukum, etika, budaya, dan adat
(Samrin, 2016). Kepribadian dikaitkan dengan kesopanan,
moralitas, harga diri, ambisi, memilih teman dekat, up to date,
disengaja, dan modern. Oleh karena itu, pendidikan karakter
merupakan hakekat individu secara utuh, yang dapat berupa
kepribadian, kepribadian, perangai, bakat, interaksi manusia
dengan Tuhan, interaksi manusia dengan manusia lain dan
interaksi manusia dengan lingkungannya. Ini adalah pendidikan
yang terkait dengan kualitas.
Pengembangan pendidikan karakter adalah proses
penerapan nilai-nilai moral dan agama kepada peserta didik
melalui ilmu pengetahuan dan penerapan nilai-nilai tersebut pada
diri sendiri, keluarga, sahabat, pendidik, lingkungan, sekolah dan
Tuhan Yang Maha Esa. Secara harfiah, peran keterlibatan orang
tua berarti bahwa orang tua (termasuk anggota keluarga)
terlibat/berpartisipasi aktif dalam mendukung pendidikan
siswa/anak. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang
pelibatan keluarga
dalam
penyelenggaraan pendidikan
menyebutkan bahwa salah satu tujuan pelibatan keluarga dalam
pendidikan adalah menciptakan sinergi antara lembaga
pendidikan, keluarga dan masyarakat. Pendidikan sinergis diyakini
12
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mampu mengembangkan hal-hal positif terkait kepribadian dan
hasil belajar. Setuju dengan kebijakan tersebut, Ki Hajar
Dewantara (Pendidikan, Peraturan Menteri, and Kebudayaan
Republik Indonesia, 2017) berpendapat bahwa keberhasilan
pendidikan sangat ditentukan oleh keluarga. Hal ini karena
dibangun dalam keluarga sehingga rumah komunal juga dikenal
sebagai pusat pendidikan. Ini adalah sinergi pedagogis yang
diinginkan yang memungkinkan sekolah untuk bekerja sama
dengan orang tua siswa.
Di masa pandemi ini, orang tua berperan penting dalam
keberhasilan pengembangan nilai-nilai kepribadian dalam
keluarga. Di masa pandemi covid-19, kekuatan komunikasi antara
orang tua dan anak sangat tinggi. Saat mengembangkan nilai-nilai
kepribadian di rumah, orang tua berperan sebagai fasilitator untuk
membantu anak mengembangkan kepribadiannya secara efektif.
Orang tua juga harus mampu menjadi penyaring bagi anaknya
agar terhindar dari berbagai pengaruh negatif yang berdampak
negatif bagi tumbuh kembang anaknya. Orang tua juga dapat
menjadi jembatan bagi anak dengan berbagai sumber belajar yang
dekat dengan lingkungan keseharian anak. Orang tua juga
bertindak sebagai katalis, yang memungkinkan untuk melepaskan
dan memaksimalkan potensi anak.
Kemitraan antara guru, orang tua dan anak-anak di
pendidikan jarak jauh selama pandemi Covid-19 adalah dorongan
menuju pelatihan keterampilan di abad ke-21. Selain itu,
kemitraan ini merupakan struktur yang ideal untuk pembelajaran.
Memang, lingkungan belajar terapan dapat mengintegrasikan
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perolehan komputer yang
diperoleh siswa dalam pekerjaan mereka. nilai kepribadian
dominan yang terbentuk dalam penelitian ini, seperti sikap
religius, disiplin, kreativitas, kemandirian dan tanggung jawab,
tidak terlepas dari pembelajaran yang dijalankan. Pembelajaran
dikembangkan dengan upaya terus-menerus untuk: (1)
keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. (2) seni
dalam berkomunikasi. (3) gaya berkreasi dan berinovasi. (4)
Kemampuan bekerjasama (collaborate).
Pendidikan
kepribadian adalah pendidikan yang
mengembangkan nilai-nilai kepribadian peserta didik sehingga
peserta didik memiliki nilai-nilai kepribadian seperti dirinya dan
menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sebagai agama,
bangsa, produksi dan ciptaan (Sri Judiani, 2010). Pendidikan
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karakter sendiri salah satu peran lembaga pendidikan untuk
mendorong generasi muda bangsa agar bertindak secara tepat dan
benar sesuai standar yang berlaku di masyarakat. Peran pendidikan
sekolah sangat penting, sebagai dasar untuk belajar mandiri untuk
menciptakan generasi muda dan kepribadian yang mereka semua
tuju. Kebanyakan pendidik, baik guru maupun orang tua, tidak
mengetahui alasan yang mendasari pendidikan karakter sejak dini,
yang juga dikenal sebagai Zaman Keemasan
Keberhasilan pendidikan karakter berarti pembelajaran
tidak serta merta dilihat dari perspektif ranah kognitif, tetapi dari
perspektif keseimbangan antara ranah kognitif, afektif dan
psikologis, dalam muaranya mewujudkan manusia yang
sempurna. Situasi pandemi Covid-19 saat ini menjadi tantangan
bagi dunia pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan formal
untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa. Pembelajaran
terutama tidak berat sebelah dan menimbulkan tantangan bagi
guru dalam proses pendidikan karakter. Sekaligus memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengamalkan nilai-nilai karakter
di masyarakat dengan tujuan ikut serta dalam pencegahan dan
penanganan Covid-19.
Oleh karena itu, pendidikan karakter memegang peranan
penting dalam perilaku dan kehidupan anak. Dengan mendidik
karakter anak secara kuat, mereka akan menjadi dewasa, kuat,
mandiri, dinamis dan kreatif.

B. Pengertian Pendidikan Karakter
Dalam dunia pendidikan, banyak yang telah dikatakan
tentang pendidikan karakter dan kehangatan. Hal inilah yang
melatar belakangi munculnya pendidikan karakter, seiring dengan
fakta bahwa kepribadian masyarakat di era globalisasi saat ini
telah menurun dengan sangat cepat. Pendidikan sendiri dianggap
sebagai cara yang paling efektif untuk mengembangkan potensi
siswa dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Akibatnya,
pendidikan berkelanjutan dibangun dan dikembangkan untuk
menghasilkan generasi proses kinerja yang diharapkan.
Menurut UU No. 20 Pendidikan 2003 adalah upaya sadar
dan sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses
pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi keterampilan pisikis keyakinan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
14
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Negara. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Pendidikan
karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk
menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik
yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau
kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut.
Sedangkan karakter adalah suatu ciri khas yang terdapat
didalam keperibadian individu yang berupa perilaku, moral, budi
pekerti dan tabiat yang berbeda dari orang lain. Ciri- ciri setiap
peribadi tersebut berguna untuk hidup dan bekerja sama, baik
dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Maka dengan itu pendidikan karakter ialah proses
pembelajran setiap individu yang dilakukan secara sadar untuk
mendidik, mengembangkan dan memperdayakan peserta didik
dalam membangun perilaku, moral, serta budi pekerti secara
pribadi yang dapat berguna di masa depan untuk diri sendiri,
keluarga , masyarakat bangsa bahkan negara.
Pendidikan kepribadian adalah suatu sistem pendidikan
yang bertujuan untuk memberikan nilai kepribadian tertentu
kepada peserta didik, dengan unsur pengetahuan, kesadaran atau
persiapan dan tindakan untuk menunjukkan nilai-nilai tersebut.
Nilai karakter yang diutamakan adalah kemandirian, kedaulatan,
dan rasa syukur atas kepercayaannya pada kekuatannya. Karena
pembentukan karakter bersifat spiritual dan kontekstual, maka
dengan itu dapat bervariasi sesuai dengan tujuan dan sasaran,
dengan nilai dan standar yang berbeda.

C. Tujuan Pendidikan Karakter
Tujuan pendidikan kepribadian yang diajarkan kepada
peserta didik tidak lain adalah pembentukan kepribadian yang
tangguh sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Pemerintah,
sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, mensyaratkan adanya tujuan khusus
bagi pendidikan karakter. Tujuan pendidikan kepribadian adalah
mendidik peserta didik menjadi pribadi yang berharga. Dalam
prosesnya, pemerintah telah menekankan banyak nilai yang harus
dimiliki siswa.
Pendidikan karakter dapat di gunakan sebagai cara jitu
dalam mengatasi pengalaman yang berubah-ubah untuk
membentuk keperibadian yang solid setiap individu dalam hal ini
dapat dilihat bahwa tujuan dari Pendidikan karakter adalah
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pembentukan sikap yang dapat menggerakkan kita maju sesuai
dengan norma-norma yang ada.
Pendidikan karakter juga berfungsi sebagai media bagi
penyebaran karakter yang mesti dimiliki oleh setiap individu
sehingga mereka sebagai individu yang bermanfaat mungkin bagi
lingkungan. Pendidikan individu untuk individu dengan tujuan
sebagai berikut:
1. Mengetahui berbagai karakter baik manusia.
2. Dapat menafsirkan dan menjelaskan berbagai karakter.
3. Menunjukkan contoh perilaku karakter dalam kehidupan
sehari-hari.
4. Memahami perilaku karakter yang dikelola dengan baik.
Pengenalan pendidikan karakter menjadi penting di era
globalisasi informasi saat ini. Anak-anak sangat rawan dengan isuisu negatif dan berita palsu dari berbagai platform media digital
dan dapat menyerang hati mereka dengan nilai-nilai yang tidak
relevan secara budaya. Keluarga dan negara. Dalam pendidikan
Karakter, anak-anak seharusnya memiliki filter untuk menyaring
informasi yang baik dan buruk. Oleh karena itu pentingnya peran
guru dan orang tua dalam pendidikan pribadi anak.
Konsep Dasar Pendidikan Karakter
Konsep dasar pendidikan karakter ditetapkan dalam
Peraturan No. 23 Tahun 2015 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Pengembangan Kepribadian. Tujuan
pengembangan pendidikan karakter (PBP) adalah:
1) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan
bagi siswa Guru, tenaga kependidikan,
2) Membiasakan pendidikan karakter dalam keluarga, sekolah dan
masyarakat,
3) Pemerintah,dan pemerintahan lokal, masyarakat, gerakan
keluarga yang berkaitan dengan pendidikan, dan/atau
4) Lingkungan belajar dan keselarasan budaya antara keluarga,
sekolah dan masyarakat.
Kepribadian terbentuk dari aktivitas yang berulang-ulang
dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini tetap ada dan menjadi
kepribadian setiap orang. Pengembangan kepribadian dan
pengembangan sekolah merupakan tanggung jawab bersama yang
membutuhkan kerjasama tidak hanya guru, tetapi juga siswa dan
orang tua. Sekolah hanyalah tempat “tambahan” bagi siswa, tetapi
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makanan “utama” bagi pengembangan kepribadian pada
hakekatnya adalah rumah, dan keluarga memiliki tanggung jawab
yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya di lingkungan
rumah.

D. Fungsi Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter memiliki fungsi dasar untuk
mengembangkan potensi seseorang agar dapat menjalani
kehidupannya dengan bersikap baik. Dalam lingkup pendidikan
formal, pendidikan karakter di sekolah berfungsi untuk
membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang
berakhlak mulia, bermoral, tangguh, berperilaku baik, dan toleran.
Mengutip Zubaedi dalam buku Desain Pendidikan Karakter
(2012) yang menyebutkan tiga fungsi pendidikan karakter di
sekolah. Ketika fungsi tersebut adalah:
1. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi
Agar perserta didik mampu mengembangkan potensi dalam
dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku
baik, dan berbudi luhur.
2. Fungsi untuk penguatan dan perbaikan
Memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan
pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan
tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan
potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum.
3. Fungsi penyaring
Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih
dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya
bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan
budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur.
Upaya membangun pribadi yang selaras dengan budaya
bangsa tentunya dimungkinkan tidak hanya melalui berbagai
kegiatan di sekolah dan ekstrakurikuler, tetapi juga melalui
penyesuaian, dengan kehidupan, seperti akidah, jujur, disiplin dan
toleransi, Kerja keras, Kewajiban, dan lain-lain.
Penyesuaian tersebut tidak hanya mengajarkan pengetahuan
tentang baik dan tidak baik, tetapi juga bagaimana merasakan nilai
baik dan buruk dan rela melakukannya dari hal terkecil, seperti
keluarga, hingga lingkungan sosial. Nilai-nilai inilah yang harus
dikembangkan oleh siswa, yang pada akhirnya akan
mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
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karena peran sekolah sebagai pusat budaya melalui metode
pengembangan budaya sekolah, maka sekolah memiliki peran
penting dalam pengembangan pendidikan karakter.
Cara Membangun Karakter Anak
Karakter memahami 3. hubungan (hubungan segitiga) yang
harus dialami oleh orang: hubungan diri (internal), lingkungan
(lingkungan sosial dan alam), dan hubungan tuhan. Setiap hasil
hubungan memberikan makna/interpretasi yang pada akhirnya
menjadi nilai dan keyakinan anak. Bagaimana anak-anak
memahami bentuk-bentuk hubungan ini menentukan bagaimana
mereka
memperlakukan
dunia.
Pengetahuan
negatif
mempengaruhi proses menghadapi hal-hal negatif, dan
pengetahuan positif memperlakukan dunia dengan cara yang
positif. Untuk alasan ini, mempromosikan pemahaman positif
tentang anak-anak, termasuk memberi mereka kepercayaan diri
untuk membuat keputusan sendiri, memungkinkan mereka untuk
bertindak dan segera, tanpa secara langsung atau tidak langsung
mengecualikan mereka. Membantu Anda menavigasi potensi
mereka dengan sehingga Anda dapat bertindak. Memperkenalkan
anak pada masyarakat dan berinteraksi dengan orang lain. Ingatlah
bahwa pilihan lingkungan menentukan pembentukan kepribadian
anak. Seperti yang mereka katakan, berurusan dengan pembuat
wewangian memang menyenangkan, tetapi berurusan dengan
penjual ikan juga berbau ikan. Hanya dengan cara ini, lingkungan
yang sehat dan segar akan menumbuhkan kepribadian yang sehat
dan baik dan sebaliknya. Dan yang tidak bisa diabaikan adalah
membangun hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa dibangun
melalui perilaku dan rasa syukur atas ritual ibadah yang dilakukan
dalam kehidupan bermasyarakat.
Peran Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Anak
Perkembangan otak pada masa kanak-kanak sangat efektif.
Saat itu, bakat dan potensi anak perguruan tinggi dan nonperguruan tinggi muncul dan memiliki potensi yang besar. Masa
usia 1 sampai 3 tahun merupakan masa terpenting bagi anak untuk
tumbuh dan berkembang. Indikator pertumbuhan dan
perkembangan anak tidak hanya diukur dari perkembangan fisik
tetapi juga perkembangan otak, yang terlihat dari respon terhadap
lingkungan. Untuk melihat kecerdasan otak anak, orang tua perlu
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memahami perubahan apa yang penting bagi anak. Masalah
muncul seiring pertumbuhan anak jika orang tua tidak merespon
perkembangan anak.
Kepribadian anak terbentuk terutama saat anak berusia 3
sampai 10 tahun. Sudah menjadi tugas kita sebagai orang tua
untuk memutuskan pendapat apa yang akan diberikan agar ia
dapat membentuk kepribadian yang berkualitas bagi anakanaknya. Kepribadian adalah apa yang dibentuk dan dibangun
dalam proses pertumbuhan seorang anak.
Metode Pendidikan Karakter di Sekolah
Menurut para ahli pendidikan, ada beberapa metode yang
dapat diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di
sekolah. Misalnya, menurut Doni Koesoema, metode pendidikan
karakter tersebut adalah:
1) Saya mengajar pendidikan karakter dengan tujuan
memperkenalkan pengetahuan teoritis tentang nilai.
2) Salinan; Pendidikan Kepribadian Konsistensi dalam mengajar
tidak hanya diungkapkan oleh apa yang dikatakan saat belajar
di kelas, tetapi juga tercermin dalam guru. Dalam kehidupan
nyata di luar kelas, karakter guru sangat ditentukan. Warna
kepribadian siswa.
3) Menentukan prioritas. Institusi memiliki preferensi dan
persyaratan kepribadian dasar yang ingin mereka adopsi di
lingkungan mereka. Pendidikan karakter menyatukan banyak
nilai yang dianggap penting bagi pencapaian dan perwujudan
visi lembaga. Oleh karena itu, lembaga harus menetapkan
standar persyaratan karakter yang diberikan kepada siswa
sebagai bagian dari kinerja lembaga.
4) Prioritaskan latihan. Unsur lain yang sangat penting dari
Pendidikan Karakter adalah bukti implementasi nilai-nilai yang
mengutamakan pendidikan karakter. Mengingat kebutuhan
kelembagaan untuk prioritas visi kinerja pendidikan, lembaga
harus dapat memverifikasi sejauh mana visi sekolah telah
dicapai dalam konteks pendidikan universal melalui berbagai
faktor. Itu ada di pangkalan.
5) Refleksi; Karakter yang dibentuk oleh lembaga pendidikan
melalui berbagai program dan kebijakan harus dinilai secara
berkala, berkesinambungan dan kritis. (Jamal Ma'mur Asmani,
2008)
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E. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter
Nilai-nilai inti pendidikan karakter adalah: Pertama, nilainilai agama. Ini mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, menjunjung tinggi ajaran dan keyakinan agama,
menghormati perbedaan agama, dan menganjurkan sikap toleran
terhadap ibadah dan praktik keagamaan. Hal ini tercermin dalam
aksi hidup damai dan harmonis . Agama lain. Nilai religiusitas
mencakup tiga dimensi yang dirasakan secara simultan: hubungan
antara individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan antara
individu dengan alam semesta. Nilai kepribadian religius
diwujudkan dalam perbuatan mencintai dan menjaga keutuhan
ciptaan . Secara umum, nilai sekunder yang terkandung dalam
nilai agama antara lain cinta damai, toleransi, menghormati
perbedaan agama dan keyakinan, ketabahan, pengendalian diri,
kerjasama antara orang percaya dan orang percaya, dan intimidasi.
Termasuk pencegahan. Dan tanpa memaksakan kekerasan,
persahabatan, kejujuran atau kemauan, mencintai lingkungan dan
melindungi anak-anak kecil dan yang paling rentan.
Kedua, nasionalis. Nilai nasionalis merupakan cara berpikir,
bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian,
dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik,
sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, serta menempatkan
kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan
kelompoknya. Adapun subnilai nasionalis yang lain, yaitusikap
untuk mengapresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan
budaya bangsa, rela berkorban, unggul, berprestasi, cinta tanah air,
menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati
keragaman budaya, suku, dan agama.
Ketiga, mandiri. Nilai-nilai kepribadian mandiri adalah
sikap dan tindakan yang tidak bergantung pada orang lain dan
menggunakan seluruh tenaga, pikiran, dan waktu untuk mencapai
harapan, impian, dan impiannya. Ia juga menunjukkan dalam
kerja, ketekunan, keuletan, ketangguhan, kemampuan bertarung
yang melimpah, profesionalisme, kreativitas, keberanian, dan
semangat pelajar yang tiada henti.
Keempat, gotong royong. Nilai Gotong Royong adalah
memecahkan masalah bersama, bekerja sama dan memiliki
semangat, menjalin komunikasi dan persahabatan, dan
memberikan dukungan dan bantuan kepada orang-orang yang
membutuhkan. Ini menujukan semangat kerjasama. Nilai-nilai lain
dari sikap gotong royong yang perlu dikembangkan adalah inklusi,
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komitmen terhadap codetermination, pertimbangan persetujuan,
solidaritas, empati, non-diskriminasi, anti paksaan dan
kerelawanan.
Kelima, kejujuran. Nilai utama penguatan pendidikan karakter
selama tahun terakhir adalah nilai kejujuran. Ini adalah nilai
perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadi orang yang
dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan dan perbuatan, dan
yang berkomitmen dan setia pada nilai-nilai moral dan
kemanusiaan.

F. Tantangan
Pandemi

dalam

Pendidikan

Karakter

Selama

Tidak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan pendidikan
individu siswa belum seperti yang diharapkan. Berdasarkan
analisis singkat penulis, dapat diidentifikasi dua tantangan dalam
melakukan pendidikan karakter selama wabah Covid-19. Pertama,
dengan pembelajaran online, siswa kehilangan sosok panutan dan
role model. Kedua, penggunaan teknologi digital tidak dapat
menjamin siswa aman dari konten negatif yang mengarah pada
masalah etika dan krisis kepribadian (Nelliani m. Nur, 2020).
Salah satu kunci pendidikan karakter adalah adanya suri
tauladan individu yang berkepribadian. Di sekolah, model bagi
siswa untuk mengembangkan nilai-nilai individu mereka adalah
citra seorang guru. Guru yang berkualitas menunjukkan sikap dan
perilaku yang selaras dengan norma dan nilai ajaran menghargai
dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari yang diteladani.
Sebagai aturan umum, anak-anak adalah peniru. Siswa dapat
dengan mudah mengembangkan kepribadiannya dengan meniru
atau mengikuti perilaku guru. Kebiasaan dan keteladanan guru
menghasilkan siswa yang berkepribadian mulia. Misalnya, siswa
terbiasa dilatih untuk datang tepat waktu karena selalu bertemu
guru tepat waktu. Selama ujian, siswa menemukan bahwa guru
memprioritaskan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari mereka
dan berusaha untuk jujur. Begitu juga dengan guru yang selalu
memberikan contoh yang baik kepada semua orang, sehingga
terbiasa bersikap sopan.
Kedua, e-learning yang terhubung dengan layanan internet
tidak selalu menjamin siswa akan kebal terhadap dampak negatif
dunia digital. Media digital gratis menyediakan berbagai macam
informasi, baik positif maupun negatif. Siswa yang tidak siap
dengan informasi dan kelimpahan seperti itu dapat terpapar konten
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negatif yang dapat merusak kepribadian mereka. Terjadinya
bullying, pornografi, pesta pora dan kasus kriminal lainnya
merupakan akibat dari penyalahgunaan media digital di kalangan
pelajar. Efek negatif lain dari teknologi dan Internet adalah
terciptanya ketergantungan antara orang-orang yang menggunakan
teknologi tersebut.
Beberapa siswa akan merasa nyaman untuk waktu yang
lama, karena semuanya tersedia di Internet. Situasi yang
menakutkan seperti itu dapat membentuk kepribadian siswa untuk
menjadi pribadi kurang kreatif, sulit berinovasi, dan bersemangat
untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Efek kecanduan
internet membuat siswa sulit berpikir dan kurang bertanggung
jawab, sehingga kurang mampu melakukan tugas belajar. Lebih
dari setahun telah berlalu sejak dimulainya program e-learning
sejak merebaknya pandemi
Sementara itu, siswa terbiasa dengan gadget dan dunia digital
tidak selalu aman untuk perkembangan kepribadian.
Kekhawatirannya adalah jika pandemi ini berlanjut dan terus
belajar online, siswa akan terbiasa dengan struktur yang kurang
berpendidikan dan belum matang. Sayangnya, mereka dapat
mencurahkan banyak waktu untuk pendidikan karakter, yang
sangat berharga sebagai sumber kehidupan.

G. Implementasi Pendidikan Karakter
Pandemi di Desa Sinarmukti

pada

Masa

Wabah Covid-19 di Indonesia telah menyebar ke berbagai
daerah. Pemerintah memberlakukan jarak sosial dan di beberapa
daerah memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) untuk memutus mata rantai penyebaran
Covid-19 yang melojak naik lagi. Dini (2018) menyatakan bahwa
pendidikan karakter bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
berbangsa yang adil, aman, dan sejahtera bagi peserta didik
sebagai penerus bangsa yang berakhlak dan berkepribadian yang
luhur.
Proses pembeajaran yang di laksanakan di desa sinarmukti
yaitu dengan memanfaatkan media whatapps dan modul. setiap
hari nya siswa akan di berikan tugas yang ada di modul tersebut
dan dikumpulkan sesuai dengan jam pelajaran selesai. Sebagai
aturan, pendidikan karakter benar-benar ingin mempromosikan
optimisme dan mencapai tujuan masa depan. Oleh karena itu,
pendidikan karakter mencakup pandangan ke depan untuk melihat
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siswa berjuang mengatasi masalah dan tantangan zaman
nusantara, seperti kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan dan
keruntuhan sosial, sebagai pemimpin masa depan negara.
Prinsip pelaksanaan pendidikan karakter agar peserta didik
dapat berpartisipasi secara aktif dan gembira. Pembelajaran aktif
yang berfokus pada pembelajaran berarti bahwa siswa terlibat
dalam proses pembelajaran sebanyak mungkin. E-Learning
menuntut pendidik untuk dapat melakukan inovasi dalam
pelaksanaan pembelajarannya. Pembelajaran perlu dirancang agar
siswa dapat mengenali nilai yang dirasakan, mengevaluasinya
secara efektif, dan pada akhirnya mempraktikkan nilai yang
sebenarnya. Pendidik memiliki tugas untuk membimbing siswa
menuju aktivitas tanpa mengatakan bahwa siswa perlu aktif.
Pendidik juga perlu merencanakan kegiatan pembelajaran
yang dapat menyemangati peserta didik. Misalnya, bertanya,
menyelidiki informasi, mengumpulkan informasi dari sumber,
mengolah informasi yang ada, merekonstruksi data, menyajikan
hasil, dan sebagainya, melalui kegiatan belajar. Meningkatkan
nilai individualitas. Inovasi Pendidik memulai dengan
merencanakan pelajaran yang menyenangkan untuk memimpin
pendidikan karakter dalam pembelajaran online. Sebuah
pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Selain itu,
penerapannya memungkinkan pendidik untuk melatih kedisiplinan
saat mengamati jadwal kelas online atau mengumpulkan pekerjaan
rumah (Sri Judiani, 2010).

Sumber : Dokumrntasi Kelompok 11 KKM UNIBA 2021

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

23

Pendidik dapat menguraikan materi dan mengajukan
pertanyaan, termasuk nilai-nilai demokrasi, semangat kebangsaan,
cinta tanah air, perlindungan masyarakat, kepedulian terhadap
lingkungan dan cinta damai. Pengembangan nilai-nilai demokrasi
dapat dicapai dengan mengajukan pertanyaan terbuka.
Menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dapat
dilakukan dengan mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan
negara kita, Indonesia. Di sisi lain, nilai sosial dan perlindungan
lingkungan dapat dicapai dengan membentuk kelompok diskusi di
mana siswa dapat bekerja secara online. Untuk menjaga cinta
damai para siswa.
Nilai-nilai kemandirian, semangat kebangsaan, gotong
royong dan nilai-nilai lain yang menjadi dasar kepribadian dapat
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan
sekitar.
Kejujuran mencakup sikap bertanggung jawab sebagai
warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial
melalui perilaku yang konsisten dan bahasa yang berdasarkan
kebenaran. Salah satu model yang berlaku di masa pandemi ini
adalah pemberian kelompok virtual untuk siswa. Guru cukup
memberikan tugas dan tenggat waktu kepada siswa tanpa
memaksa mereka untuk menggunakan platform apa pun saat
digunakan.Pada akhirnya, pendidikan karakter para siswa dapat
dikembangkan melalui kerjasama semua pihak, baik guru maupun
orang tua
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BAB III
MENINGKATKAN SEMANGAT GIAT BELAJAR
DAN KETERAMPILAN PADA SISWA-SISWI
DITENGAH PANDEMI
- Roihatul Mawaddah

A. Pendahuluan
Pada Awal tahun 2020, dunia penuh kekhawatiran karena
sebuah virus yang disebut dengan Corona Virus (Covid-19).
Penularan Covid-19 amatlah cepat hingga Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) menetapkan virus corona atau Covid-19 tersebut
sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Status epidemi
global atau pandemi ini menandakan penyebaran Covid-19
berlangsung sangatlah cepat sehingga hampir tak ada satupun
negara di dunia yang dapat terhindar dari virus corona ini. Covid19 sudah menjadi pademi, sampai-sampai pemerintah di bebagai
negara telah menerapkan peraturan wajib lockdown atau karantina.
Karantina menurut UU Republik Indonesia (RI) Nomor 6
tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan
pembatasan kegiatan atau aktivitas dan/atau pemisahan seseorang
yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan didalam
peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan
gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang
di sekitarnya (UU No 6 tahun 2018).
Pemerintah Republik Indonesia sudah menghimbau semua
warga untuk tetap berada di dalam atau lingkungan rumah dan
mengisolasi diri (ISOMAN). Salah satunya Pemerintahan
Republik Indonesia yang telah menerapkan aturan PSBB yang
merupakan kepanjangan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar
dan dilaksanakan dalam rangka Penanganan Covid-19. Hal ini
dilakukan dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan
upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam usaha
pembatasan sosial ini pemerintah Indonesia juga telah membatasi
kegiatan diluar rumah seperti kegiatan pendidikan yang telah
dilakukan melalui pembelajaran online.
Pembelajaran daring/online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Pembelajaran online ini
dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, dimana semua
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Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) tidak dilakukan secara
tatap muka (face to face), Pembelajaran ini dilaksanakan
menggunakan suatu media, baik media cetak (modul) ataupun
media non cetak (audio/video), komputer atau handphone yang
terhubung internet, siaran radio dan televisi.
Sebenarnya, pembelajaran secara daring/online akan
membuat peserta didik atau siswa yang bersangkutan menjadi
kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya,
sehingga akan dapat mengakibatkan pembelajaran yang
menjenuhkan. Seorang siswa/siswi yang mengalami kejenuhan
dalam belajar akan cenderung memperoleh ketidakmajuan dalam
hasil belajarnya. Oleh sebab itu, diperlukannya sebuah pendorong
untuk menggerakkan seorang siswa agar semangat dalam belajar
sehingga dapat memiliki dan mencapai prestasi dalam belajarnya
(Irwan Setiawan, 2021)
Semangat belajar akan dapat dimiliki seorang siswa dengan
meningkatkan sebuah motivasi belajar. Motivasi belajar
merupakan sebuah/aspek pendorong atau penggerak yang akan
membuat seseorang lebih tertarik dalam melakukan kegiatan
belajar sehingga seseorang terdorong akan menjadi giat belajar
secara terus-menerus. Sedangkan motivasi yang relatif rendah
akan dapat menyebabkan kurang atau rendahnya keberhasilan
seseorang dalam melakukan kegiatan belajar sehingga juga akan
merendahkan tingkat prestasi belajar siswa.
Tidak menutup kemungkinan bahwa seorang siswa
khususnya siswa sekolah dasar (SD) memerlukan pelajaran
tambahan/ bimbingan belajar sebagai jalan pintas agar menambah
intensitas belajar seorang anak. Dengan tersedianya bimbingan
belajar secara online maupun offline, akan menjadi pilihan tepat
bagi para orang tua untuk pendidikan anaknya. Solusi untuk
mengatasi permasalahan belajar seorang anak yaitu dengan
lembaga bimbel (Agus Santoso, Yunni Rusmawati, 2019)

B. Pengertian Belajar
Pengertian Belajar secara umum merupakan sebuah proses
dari suatu kegiatan perubahan yang relatif permanen pada perilaku
atau potensi perilaku yang merupakan hasil dari pengalaman
maupun praktek yang di lakukan secara berulang dan diperkuat.
Belajar adalah hasil interaksi antara respon dan stimulus. Seorang
siswa/siswi atau seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia
mampu menunjukkan sebuah perubahan pada pola fikir dan
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diekspresikan melalui perilaku. Menurut teori kali ini dalam
kegiatan belajar yang terpenting adalah bahwa segala bentuk input
dan output dari stimulus dalam bentuk tanggapan.
Stimulus adalah apa yang guru sampaikan kepada siswa,
sedangkan reaksi atau respon merupakan bentuk dari tanggapan
siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh seorang guru. Kedua
proses yang terjadi antara stimulus dan respon sangatlah penting
untuk dicatat karena tidak dapat diamati maupun diukur. Oleh
karena itu, yang diberikan guru (stimulus) dan apa yang diterima
oleh siswa (respon) harus dapat diamati dan diukur.
Pengertian Belajar Menurut Para Ahli
1) Belajar menurut Syaiful dan Aswan (2014) “Belajar
merupakan sebuah perubahan dari perilaku seseorang
dikarenakan suatu pengalaman dan latihan. Maksudnya adalah
perubahan sikap ataupun tingkah laku yang menyangkut
pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi
segenap aspek pribadi”.
2) Proses dari belajar yang terjadi secara berulang dengan sengaja
maupun tidak sengaja melalui berbagai cara yang berlangsung
dalam waktu tertentu (Trianto, 2011)
Tujuan Belajar
Setelah Melihat betapa pentingnya pendidikan baik bagi
individu maupun bangsa, menjadikannya sebagai suatu peluang
bisnis. Sekarang maraknya usaha yang bergerak di bidang
pendidikan, seperti lembaga bimbingan belajar (BIMBEL) dan
konsultan pendidikan. Banyaknya orangtua yang mengambil
keuntungan dari adanya upaya untuk membuat anak-anak mereka
memahami suatu pelajaran. Dengan demikian, anak-anak bisa
mendapatkan nilai bagus dan berprestasi di sekolah.
Seorang pendidik/guru diibaratkan seperti ujung tombak
dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terutama dalam
memberikan motivasi kepada siswa hingga mampu meningkatkan
kualitas pendidikan seseorang demi mencerdaskan kehidupan
bangsa. Peranan guru menjadi motif daya yang mendorong
seseorang untuk melakukan sesuatu guru perlu menumbuhkan
motivasi belajar peserta didik untuk memperoleh hasil belajar
yang optimal demi tercapainya suatu tujuan tertentu (Ahmad
Idzhar, 2016)
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Tahapan Belajar (Aprida Pane, Muhammad Darwis
Dasopang Fitrah, 2017)
1) Inkompetensi bawah sadar
Pada kondisi ini kita tidak tahu bahwa ternyata kita tidak tahu
(tidak sadar) Contohnya adalah banyaknya pengendara motor
ketika mulai belajar mengemudi sering sekali terjadi
kecelakaan dijalan. Seseorang yang berada dalam situasi ini
cenderung berani mengambil resiko, membuka diri untuk
menantang bahaya atau merugikan, karena alasan sederhana
bahwa mereka tidak menyadari apa-apa yang mereka lakukan.
2) Inkompetensi sadar
Pada kondisi ini kita sadar dari pengakuan bahwa kita tidak
tahu, dan penerimaan penuh pada ketidaktahuan kita.
3) Kompetensi sadar
Pada kondisi ini kita menyadari bahwa kita tahu, bahwa ketika
kita mulai memiliki keahlian tetapi tindakan kita belum
berjalan secara otomatis. Belajar dari kondisi ini, kita harus
melaksanakan semua tindakan di tingkat sadar. Ketika belajar
memasak misalnya, kita harus sadar tahu di mana tangan dan
kaki, berpikir dalam setiap keputusan apakah akan menggoreng
atau merebus. Ketika kita melakukannya, kita berpikir secara
sadar tentang bagaimana melakukannya. Pada tahap ini, reaksi
kita jauh lebih lambat dibandingkan reaksi dari para ahli.
4) Kompetensi bawah sadar
Tahapan ahli yang hanya melakukannya, dan bahkan mungkin
tidak tahu bagaimana dia melakukannya secara rinci. Dia tahu
apa yang dia lakukan, dengan kata lain, ada sesuatu yang dia
lakukan dalam hidup ini untuk orang lain tampak berisiko,
tetapi baginya bebas dari risiko.
Hal ini terjadi karena ia telah membangun pengalaman dan
mencapai kompetensi sadar dalam kegiatan selama beberapa
tahun. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia juga tahu apa yang
dia tidak bisa lakukan. Untuk seseorang yang tidak memiliki
pengetahuan dan pengalaman, apa yang tampak beresiko.

C. Pengertian Keterampilan
Keterampilan (skill) adalah sebuah kemampuan untuk
mengoperasikan pekerjaan dengan terlatih dan cermat (Arini Ulfah
Hidayati, 2017). Pengertian keterampilan secara umum merupakan
suatu kemampuan yang telah ada pada diri seseorang di dalam
menggunakan akal, fikiran, ide serta kreatifitas dalam
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mengerjakan, mengubah dan juga membuat sesuatu itu menjadi
lebih bermakna sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah
nilai dari hasil pekerjaan tersebut.
Keterampilan ini harus terus dikembangkan dan dilatih
dengan terus menerus agar dapat/bisa menambah kemampuan
seseorang sehingga seseorang tersebut menjadi ahli atau juga
profesional di dalam salah satu bidang tertentu. Contoh dari
keterampilan ialah seperti keterampilan menjahit, keterampilan
memasak, keterampilan menyanyi, keterampilan menulis, dan lain
sebagainya.
Jenis-Jenis Keterampilan (Pandapotan Tambunan, 2018)
1. Keterampilan dasar
Keterampilan ini dipelajari sejak seseorang mulai belajar
baik dirumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Keterampilan dalam melakukan kegiatan sehari-hari sesuai
dengan kebutuhan masing-masing. Kerampilan ini sudah kita
pelajari sejak kecil mulai dari taman kanak-kanak hingga saat
ini.
Latihan keterampilan ini juga secara bertahap dan
dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Keterampilan dasar
tersebut meliputi keaterampilan menulis, membaca,
menghitung, berbicara dan lain-lain.
2. Perencanaan
Setiap individu atau orang yang masuk dalam
lingkungan kerja harus mampu merencanakan tentang segala
hal yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas.
Perencanaan digunakan untuk merancang segala hal yang akan
dilakukan dalam periode tertentu.
Perencanaan juga menyangkut banyak hal perencanaan
karyawan, perencanaan proyek, pengembangan perusahaan dan
lain-lain.
3. Manajemen waktu
Seorang individu dalam melakukan aktivitas harus
mempertimbangkan banyak hal salah satunya adalah membagi
waktu dalam bekerja. Seseorang yang mampu membagi waktu
dengan baik maka orang tersebut dapat dikatakan memiliki
manajemen waktu yang baik.
Contohnya ketika memiliki banyak bentuk tindakan
sosial dalam waktu yang berdekatan maka harus diatur
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4.

5.

6.

7.

8.

sedemikian rupa agar dapat melaksanakan segala tugasnya
dengan baik.
Keterampilan dibidang teknik
Bidang yang membutuhkan keterampilan tinggi dan
banyak dibutuhkan diberbagai bidang. Keterampilan ini
menyangkut banyak aspek yang ada, bahkan disetiap
perusahaan pasti membutuhkan teknisi. Keterampilan dibidang
teknik yang ada dan dimiliki beberapa orang yang menekuni
bidang tersebut. teknik yang dimaksud meliputi teknik kimia,
sipil, industri, elektro, informatika, dan lain-lain.
Keterampilan dalam Berkomunikasi
Komunikasi merupakan salah satu sarana yang
menghubungkan antara satu dengan yang lain. Komunikasi
yang dimaksud adalah komunikasi verbal dan nonverbal.
Komunikasi juga menjadi kunci dalam sebuah penyampaian
pesan, dari yang mengirim pesan pada orang yang menerima
pesan.
Seseorang yang memiliki komunikasi yang baik akan
dengan mudah menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya.
Contoh, seorang oprator, penceramah, pembawa acara, dan
lain-lain.
Negosiasi
Keterampilan negosiasi merupakan salah satu
keterampilan yang penting. Setiap pelaksanaan kegiatan yang
memerlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut
diharapkan dapat sama-sama menguntungkan satu sama lain.
Contohnya saja seperti, marketer, sales, promotor, dan lainlain.
Kepemimpinan
Salah satu keterampilan yang selalu diupgrade dalam
lingkungan perusahaan adalah kemampuan untuk memimpin.
Setiap orang harus memiliki kemampuan kepemimpinan
minimal memimpin diri sendiri untuk mengambil keputusan
atas kebutuhan masing-masing pribadi dan tidak bersikap plinplan.
Organisasi
Keterampilan untuk terlibat sebuah organisasi social
dengan segala kegiatan yang dilakukan dan tidak
mementingkan diri sendiri.
Dalam sebuah organisasi harus selalu memikirkan orang
lain yang ada dalam lingkungan kita dan mengambil peran
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9.

10.

11.

12.

sesuai dengan pembagian tugas yang ada. Peran yang
dijalankan merupakan tanggungjawab utama bagi masingmasing. Contoh, berperan sebagai koordinator, staf, anggota,
ketua, dan lain-lain.
Keterampilan Menulis
Keterampilan dalam menulis sebuah karya ilmiah atau
fiksi merupakan hal yang tidak semua orang bisa lakukan.
Menulis karya ilmiah membutuhkan sebuah kajian yang
mendalam pada setiap aspeknya berdasarkan fenomena dan
fakta yang ada dimasyarakat kemudian didukung oleh teori
yang sudah ada.
Menulis karya fiksi memerlukan imajinasi yang tinggi
dengan melibatkan rasa agar cerita dapat membawa pembaca
masuk dalam alur cerita sehingga dapat menikmati cerita
tersebut. Kemampuan untuk menceritakan suasana yang
sedang dirasakan oleh karakter dalam sebuah karya fiksi sangat
penting. Contoh, penulis, penyaji berita, dan lain-lain.
Diplomasi
Kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan pihak
luar negri yang memiliki urusan kerjasama diberbagai bidang.
Kerjasama antar negara merupakan hal yang penting dalam
melakukan hubungan internasional.
Semakin cakap dalam melakukan diplomasi maka
diharapkan semakin banyak orang yang mempercayai suatu
negara untuk melakukan kerjasama.
Keterampilan Mempengaruhi
Hal yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk
mengajak mengikuti suatu kegiatan adalah dengan memberikan
pengaruh yang dapat mengajak seseorang dengan cara menarik
dan merasa tidak terpaksa merupakan hal yang membutuhkan
keterampilan tinggi.
Hal ini juga membutuhkan keterampilan dalam
berkomunikasi dan pemahaman tentang karakter orang dengan
baik. Contoh, guru, orang tua, dan lain-lain.
Keterampilan Pemasaran
Pemasaran atau marketing merupakan hal yang penting
dalm sebuah organisasi baik jasa atau barang. Cara
memasarkan barang dan jasa tentu saja berbeda. Banyak hal
yang harus diketahui oleh seseorang agar terampil dalam
memasarkan barang.
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Seseorang yang melakukan pemasaran harus memiliki
pengetahuan luas, relasi sosial, kemampuan komunikasi,
negosiasi, dan penampilan yang menarik. Pengetahuan
mengenai pemasaran mulai dari target pemasaran, pemahaman
produk yang dijual, dan lain-lain.
13. Keterampilan Berinvestasi
Seseorang yang berani mengambil resiko merupakan
salah satu orang yang memiliki potensi dalam melakukan
investasi. Banyak jenis investasi yang dapat dipilih mulai yang
resiko tertinggi hingga terendah. Resiko terendah melakukan
investasi pada suatu tingkatan usaha yang kecil pula yang biasa
disebut usaha kecil dan usaha mikro.
Investasi yang memiliki resiko besar ialah investasi di
perusahaan besar dengan besaran modal lebih dari 20% aset
perusahaan atau sebagai komisaris. Contoh, investor diberbagai
bidang dan jenis produk di bursa efek atau danareksa.
14. Keterampilan dalam Menyelesaikan Masalah Seseorang
Keterampilan menyelesaikan masalah atau problem
solving adalah sebuah keterampilan yang sering kita gunakan
dalam berbagai situasi dan kondisi, bahkan hal ini biasanya
juga menjadi salah satu sayarat dalam melamar pekerjaan.
Semua orang yang memiliki pekerjaan diharapkan dapat
menyelesaikan masalah yang dihadapai, baik secara tim
maupun pribadi. Contoh, pimpinan perusahaan, konsultan
diberbagai bidang, dan lain-lain.
15. Kerjasama Tim
Salah satu jenis keterampilan yang sering tercantum
dalam lowongan pekerjaan. Dalam sebuah lowongan pekerjaan
biasa tertulis dapat bekerjasama dengan tim. Kerjasama tim
merupakan hal yang penting dalam melaksanakan sebuah
pekejaan dalam organisasi. Orang yang bersifat indiviudal akan
sulit untuk bekerja sama dengan lingkungan kerjanya. Contoh,
karyawan, manajer, dan lain-lain.
Manfaat Keterampilan
1) Kita terlatih menjadi orang yang terampil dalam banyak hal
ataupun sehari-hari
2) Lebih mandiri dalam banyak hal
3) Lebih peduli terhadap lingkungan sekitar
4) Mampu mengenali potensi dan bakat kita
5) Peluang lebih luas
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6) Menciptakan kepercayaan
7) Kesempatan menjadi pemimpin yang efektif
8) Mengembangkan sifat empati didalam diri

D. Keunggulan Dan Kendala Belajar Disaat Pandemi
Pandemi Covid-19 di seluruh dunia sedikit banyak telah
memengaruhi cara manusia bertindak dan beraktivitas. Banyak
kegiatan terpaksa di pusatkan di rumah mulai dari bekerja dari
rumah hingga belajar dari rumah.
Di sisi lain, tahun ajaran baru untuk anak sekolah sudah
akan segera dimulai. Namun tanda-tanda kembali ke sekolah di
tengah aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan
Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) masih nampak abu-abu. Tak
ayal, solusi terakhir adalah tetap membiarkan anak belajar secara
daring.
Banyak sekali kendala dalam melakukan aktivitas, banyak
sekali pekerjaan sulit dikerjakan karena kita harus ada dirumah
untuk menjaga kesehatan kita di kala virus yang menyerang ini.
Salah satu yang terdampak dari pandemi ini adalah siswa yang
sedang menempuh pembelajaran menjadi kesulitan akibat tidak
bisa bertatap muka secara langsung.
Dari sini pemerintah juga sudah cepat dalam menunjang
sebuah komponen dengan menggunakan teknologi yang dapat
dikembangkan dan bisa memberikan hasil yang baik bagi
masyarakat, dengan ini banyak didukung oleh berbagai pihak yang
memberikan kesiapan agar pendidikan dikala pandemi ini bisa
berjalan dengan baik, dengan diadakannya Bimbel secara online
maupun offline dan dengan pembelajaran melalui media, maka
dari itu bentuk pembelajaran pada saat ini harus di tempuh dengan
media online, memang dengan adanya media online ini akan
sedikit banyak akan sangat membantu dalam melakukan proses
belajar dan mengajar di kala pandemi ini.
Namun tidak terlepas dari kendala, pembelajaran
keterampilan maupun bimbingan belajar tidak terlepas dari segala
kendala. Berikut keunggulan dan kendala belajar disaat pandemik:
1. Keunggulan belajar disaat pandemi
1) Menambah
wawasan
dan
ilmu
pengetahuan
individu/kelompok
2) Menjaga otak tetap berkembang
3) Melatih kemampuan akademik atau potensi diri
4) Melatih kedisiplinan
Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

35

5) Menjaga rutinitas anak tetap terjaga
6) Melatih tanggung jawab
7) Melatih Kemampuan Motorik dan Koordinasi
2. Kendala belajar disaat pandemi
1) Penggunaan teknologi yang masih rendah/ gagap teknologi
2) Cuaca, suasana dan waktu yang tidak mendukung
3) Senang bermain-main saat jam belajar daring
4) Tuntutan rutinitas
5) Sulit memahami materi
6) Kurangnya motivasi
7) Akses internet/jaringan yang kurang mendukung

E. Pengertian Dan Tujuan Bimbingan Belajar Bagi Anak
Bimbingan belajar (Bimbel) yaitu kegiatan atau
pembelajaran tambahan yang diberikan untuk anak ataupun orang
dewasa. Dengan tujuan menambah intensitas belajar seorang anak,
bimbel adalah pilihan tepat para orang tua. Karena berbagai
manfaat Inilah yang menyebabkan tersedianya berbagai jenis
platform online maupun promosi offline bimbel yang tersebar.
Karena setiap orang memiliki kewajiban yang harus dilakukan
sepanjang hidupnya, yaitu belajar. (Abdul Rozak, Irwan
Fathurrochman, Dina Hajja Ristianti, 2018):
Definisi dari bimbel sendiri yaitu suatu aktivitas yang
dilakukan seorang pendidik maupun guru untuk memberikan suatu
bantuan kepada seorang siswa ataupun peserta didik dengan tujuan
untuk meningkatkan prestasi maupun hasil belajar yang lebih
optimal di lembaga maupun sekolah atau tempat mereka menuntut
ilmu.
Pihak yang bersangkutan seperti orangtua maupun seorang
guru disekolah sebagai lembaga pendidikan anak, biasanya
memberikan Bimbel. Dengan tujuan supaya siswa-siswanya
mampu menyesuaikan diri dan menambah ilmu pengetahuan
dengan situasi pendidikan yang saat ini sedang dihadapinya,
ditambah dengan kondisi yang mengkhawatirkan seperti saat ini
tersebarnya virus covid-19 dimana-mana yang membuat lembaga
pendidikan terpaksa mengurangi aktivitas belajar seorang siswa
maka dengan adanya lembaga BIMBEL secara online maupun
offline dengan siswa maupun pelajar yang terbatas ini
memberikan banyak manfaat sebagai penunjang untuk menambah
pengetahuan seorang anak/siswa.
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Banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh seorang
anak maupun siswa yang mengikuti kegiatan bimbel. Selain untuk
meningkatkan prestasi dan pengetahuan siswa, bimbel juga dapat
meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang
dianggap sulit, serta mampu mengembangkan kemampuan untuk
siswa bersosialisasi.
1. Tujuan Bimbingan Belajar (BIMBEL)
Solusi yang paling terbaik dan paling penting dalam
mengatasi sebuah masalah belajar seorang anak adalah
lembaga bimbel. Di lembaga tersebut kesulitan-kesulitan yang
dihadapi anak akan terpecahkan. Anak akan mendapatkan
beberapa cara bagaimana agar belajar menjadi optimal dan
efisien (Siti Aisyah, 2015).
Dengan adanya seorang guru maupun seorang mentor
akan meningkatkan minat belajar anak. Serta siswa ataupun
anak akan dituntut untuk memahami teknik-teknik belajar yang
efektif, dengan tujuan agar pembelajaran bisa cepat difahami
dan tidak membosankan. Sehingga lama kelamaan rasa
tanggung jawab terhadap diri seorang siswa ataupun anak itu
sendiri akan muncul.
2. Fungsi Bimbingan Belajar
Dari beberapa materi maupun penjelasan diatas dapat
disimpulkan bahwa Bimbel amat sangat bermanfaat bagi
perkembangan dan proses belajar seorang anak maupun siswa
yang mengikuti kegiatan tersebut. Berikut ini merupakan
fungsi dari mengikuti kegiatan bimbel bagi seorang anak
sekolah dasar maupun siswa yang bersangkutan : (I Wayan
Parnata, MG Rini Kristiantari, DB KT NGR Semara Putra,
2014)
a. Membantu pemahaman dan penyerapan materi lebih cepat
Tujuan utama dari kegiatan bimbel adalah untuk
memberikan kemudahan belajar serta membantu dalam
mengatasi persoalan-persoalan dalam pelajaran yang
mereka anggap sulit. Persoalan-persoalan yang dihadapi
setiap anak akan terpecahkan dengan bantuan dari mentor
atupun tutor, sehingga akan jauh lebih mudah bagi seorang
anak maupun siswa dalam menyerap dan memahami
pelajaran.
b. Pandai bersosialisasi dan lebih aktif
Disisi lain pada saat seorang anak ataupun siswa mengikuti
bimbel pasti anak ataupun siswa yang bersangkutan akan
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mendapatkan teman baru. Dengan kegiatan ini maka
seorang anak akan terbiasa lebih aktif dan mudah
bersosialisasi. Sikap terbuka dari tentor kepada anak akan
menumbuhkan karakter pemberani dan tidak minder.
c. Mendapatkan pergaulan positif
Selama masa kegiatan bimbel (bimbingan belajar)
berlangsung, orang tua tidak perlu mengkahwatirkan
apapun Karena sudah pasti anaknya akan mendapatkan
pergaulan yang positif bersama dengan teman-temannya.
Pihak lembaga pasti sudah memberikan pengawasan yang
ketat dari segi pergaulan agar seorang anak bisa aktif dan
mengimplementasikan apapun yang dipelajarinya dalam
kegiatan bimbel tersebut.

F. Implementasi Bimbel Offline Siswa Sekolah Dasar
Sinarmukti

Kegiatan Bimbingan Belajar Di Desa Sinarmukti Oleh Mahasiswa
Universitas Bina Bangsa KKM 11 Yang Diikuti Oleh Siswa
Sekolah Dasar Dari Kelas 1-6

Implementasi Keterampilan Siswa Sekolah Dasar Dalam Acara
Ikhtifalan Bersama Mahasiswa Universitas Bina Bangsa KKM 11
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Hakikat Belajar Dan Keterampilan
Belajar Dan Keterampilan pada dasarnya bisa dilatih,
dipelajari dan dituangkan dalam bentuk perubahan suatu perilaku
individu ataupun kelompok, belajar dan keterampilan pada siswa
sekolah dasar dimasa pandemik ini sangat amat terbatas, dengan
adanya bimbingan belajar dan keterampilan siswa sekolah dasar
dimasa pandemik didesa sinarmukti diharapkan seorang siswa
dapat lebih mendalami suatu mata pelajaran dan dapat
mendapatkan solusi dari segala macam permasalahan dalam segala
bentuk materi.
Dengan begitu banyaknya manfaat mengikuti bimbingan
belajar dimasa pandemik sebagai landasan utama agar
bertambahnya pengetahuan seorang siswa pada masa corona virus
(Covid-19) maka disitulah peran lembaga bimbingan belajar
online maupun offline sangatlah penting dalam berperang aktif
untuk mencerdaskan anak bangsa agar otak tetap berkembang.
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BAB IV
PELUANG USAHA SOHUN UNTUK
MEMBANGKITKAN PEREKONOMIAN DESA
- Uluhiyah

A. Pendahuluan
Usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran sebenarnya bukan hal baru lagi. Tetapi, pemerintah
perlu mengambil suatu tindakan yang lebih tegas karena
menyadari bahwa kebijakan pemerintah telah melemahkan
fundamental perekonomian nasional jika terjadi krisis, dan
tantangannya akan semakin berat untuk ke masa yang akan
datang. Sejak krisis keuangan tahun 1997, sektor UKM telah
mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
dan dapat dilihat sebagai penyelamat dalam proses pemulihan
ekonomi nasional. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di
Indonesia (pengeluaran bulanan di bawah garis kemiskinan)
mencapai 28,07 juta (11,37%) pada Maret 2013.
Peranan komoditas pangan terhadap garis kemiskinan jauh
lebih besar dibandingkan dengan peran komoditas non pangan
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013). Untuk menanggulangi
permasalahan kemiskinan tersebut, pemerintah telah melakukan
berbagai macam program untuk meningkatkan kapasitas. Hal ini
termasuk organisasi sosial masyarakat (LSM), kelompok pemikir
dunia pendidikan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan adanya
berbagai program pemberdayaan diantaranya adalah dengan
melalui usaha kecil dan menengah (UMKM), yang juga
merupakan sinergi usaha antara pemerintah oleh pihak lain yang
dibutuhkan untuk efektivitas pemberdayaan (Humam 2012).
Secara khusus, peran UMKM setelah krisis keuangan pada
tahun 1997 dapat dilihat sebagai bentuk penyelamat dalam proses
pemulihan ekonomi negara. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai
pengganti penyediaan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong
pertumbuhan ekonomi, sebagai program untuk mengatasinmaslaha
kemiskinan, dan juga sebagai peluang udaha. UMKM adalah suatu
bentuk usaha kecil yang ada di masyarakat dan didirikan atas
pemikiran sendiri. Banyak orang menganggap bahwa UMKM
hanya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu saja. Padahal,
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UMKM merupakan hal yang sangat penting dalam mengurangi
masalah kemiskinan karena dengan ada nya UKM dapat
menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan dapat menurunkan
angka pengangguran dengan memanfaatkan sumber daya dan
potensi yang ada di suatu daerah sehingga potensi yang ada
tersebut bisa diolah dan dapatbmenghasilkan keuantungan (Budi,
2011). Maka dari itu UMKM sangat berperan penting di
masyarakat Desa. UMKM juga dikategorikan sebagai usaha
marjinal karena menggunakan teknologi yang relatif sederhana,
modal yangang digunakan juga cukup rendah, dan aksesibilitas
kredit yang rendah, dan cenderung berorientasi pada pasar lokal.
Dengan demikian, dalam melakukan strategi pemberdayaan
UMKM selalu diupayakan agar kesejahteraan pada masyarakat
dapat lebih ditingkatkan lagi. Bagian UMKM memiliki berbagai
peran yang baik, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa
akan menghadapi tantangan juga kedepannya. Seperti terkendala
dengan masalah permodalan, masalah dalam mengatur
perusahaan, ataupun masalah ketenagakerjaan. Bahkan masalah
situasi dan kondisi seperti saat ini yang mana bisa membuat
perusahaan mengahadapi tantangan yang sangat besar karena
terkendala pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan sulit nya
perusahaan untuk mengembangkan usaha yang telah
dijalankannya.
Perkembangan ekonomi dimasyarakat Desa saat ini
memanglah sedang tidak baik-baik saja, apalagi ditambah dengan
adanya Pandemi Covid-19, maka dengan keadaan seperti ini
peluang usaha menjadi lebih sempit. Dengan pengembangan usaha
yang digalakkan di Desa maka bisa menjadi suatu penghasilan
bagi para masyarakat Desa, karena secara langsung memberikan
lapangan pekerjaan bagi para warga Desa sehingga dapat
membangkitkan kondisi ekonomi masyarakat Desa itu sendiri.
Terlebih lagi di negara yang masih berkembang ini banyak orang
terpelajar, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa banyak pula
orang yang masih tidak mempunyai pekerjaan. Maka dari itu
sangat diperlukan usaha yang dapat membangun perekonomian
masyarakat. Karena seiring bertambahnya populasi di Indonesia
maka semakin banyak pula masyarakat yang menganggur
sehingga penghasilan masyarakat pun tidak merata, dari alasan
tersebut maka diperlukan lapangan pekerjaan guna membantu
perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari. Karir kewirausahaan dapat mendukung kesejahteraan
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masyarakat dengan menghasilkan keuntungan finansial yang
nyata. Karir tersebut dapat membantu untuk mendapatkan
keuntungan yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
(Agustina, C., & Sularto, L, 2011))
Alma (2011:1) mengatakan bahwa semakin maju suatu
negara maka semakin tinggi pula populasi masyarakatnya yang
memiliki pendidikan dan semakin penting pula dunia bisnisnya.
Selain dapat menambah ketenagakerjaan, memulai suatu usaha
juga merupakan suatu cara agar dapat mengatasi masalah
pengangguran di kalangan masyarakat.
Menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri merupakan
salah satu hal yang dapat berpengaruh kepada mahasiswa untuk
menjadi seorang wirausaha (Suharti, L., & Sirine, H, 2011)
sehingga dengan menumbuhkan jiwa wirausaha pada seorang
mahasiswa dapat menjadi salah satu cara alternatif untuk
mengurangi pengangguran. Karena seorang mahasiswa merupakan
agen perubahan yang sangat diharapkan dari perubahan itu bisa
menjadikan kemajuan di masyarakat dan dapat mengurangi angka
pengangguran yang kian hari semakin meningkat. Maka dari itu
perlu adanya suatu bimbingan sehingga dapat menciptakan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki
pekerjaan.

B. Peluang Usaha
Peluang Usaha selalu berkaitan dengan sektor pendidikan,
karena sebagian besar dari tenaga kerja tersebut berasal dari
produksi di lembaga pendidikan. Selain mempersiapkan
pekerjaan, mahasiswa memiliki potensi besar untuk berwirausaha
dan pengembangan ekonomi setelah lulus dari perguruan tinggi,
karena mahasiswa perlu menerima pendidikan kewirausahaan
sejak usia dini, memiliki keterampilan, dan membentuk sikap,
keberanian spiritual, kreativitas, ketekunan, kemandirian, disiplin
dan ulet sehingga mampu menciptakan lapangan kerja berdasarkan
bidang keahlian dan peluang usaha yang ada, sehingga siap untuk
menghadapi segala macam risiko yang akan muncul dimasa
mendatang.
Dalam pengertiannya peluang usaha terdiri dari dua kata
yaitu peluang dan usaha. Secara sederhana peluang di artikan
sebagai kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa.
Sedangkan, usaha memiliki pengertian yaitu berbagai kegiatan
untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Usaha juga diartikan
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sebagai kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan
untuk mencapai suatu tujuan. Usaha juga berarti pekerjaan,
perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya dan upaya untuk mencapai suatu
tujuan.
Selain berperan sebagai penyedia fasilitas dan pengatur
model perekonomian nasional, peran pemerintah juga membantu
dalam perkembangan berbagai kegiatan ekonomi menjadi acuan
bagi masyarakat Indonesia untuk terus berkembang dalam
menciptakan stabilitas ekonomi. Hubungan masyarakat dan
pemerintah yang komprehensif dapat menciptakan stabilitas,
terutama di bidang ekonomi, untuk bersaing dengan negara lain
dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya usaha kecil
atau perusahaan industri yang mulai berkembang pesat saat ini,
banyak peluang usaha yang dapat tercipta dan keberhasilan usaha
dapat diraih. Mensukseskan usaha tidak terlepas dari kemampuan
masyarakat dalam menangkap peluang usaha dan memaksimalkan
pengelolaan keuangan dalam mengembangkan usahanya. Menurut
Suryana (2014), keberhasilan suatu perusahaan didasarkan pada
keterampilan manajemen, termasuk keterampilan teknis,
keterampilan khusus, dan keterampilan konseptual, yang dimana
semuanya itu merupakan unsur dari kewirausahaan. Keberhasilan
suatu perusahaan tidak sesederhana itu, tetapi keberhasilan suatu
perusahaan juga dapat dilihat dari diri sendiri, karena pengusaha
yang sukses bisa berpikir cerdas, selalu melakukan hal-hal yang
baru dengan kreativitasnya, memiliki rasa ingin tahu, mengikuti
perkembangan teknologi dan memiliki kemampuan.
Seorang wirausahawan tidak hanya harus pandai melihat
peluang, tetapi juga harus memiliki kepekaan, kreativitas, dan
keberanian mengambil risiko. Pengusaha yang beruntung dapat
melihat peluang sebagai langkah awal untuk mengubah pola
pikirnya dan melepaskan kreativitas sehingga ia dapat
memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada. Status sosial
ekonomi orang tua sangat mempengaruhi peningkatan minat
berwirausaha seorang anak. Umumnya, siswa dengan status sosial
ekonomi orang tua yang lebih rendah lebih bersedia untuk mencari
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki nya. Ada
juga siswa yang orang tuanya memiliki tingkat sosial ekonomi
tinggi dan sedikit kreativitas, lebih rela memberikan dana atau
dana sendiri kepada orang lain, tetapi usahanya dijalankan oleh
orang lain. Ada pula siswa yang orang tuanya berstatus sosial
ekonomi rendah, namun sangat kreatif dan berjiwa wirausaha yang
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akan meminjam dana untuk memulai usaha sendiri. Dan siswa
dengan status sosial ekonomi tinggi dan kreativitas besar dari
orang tua dapat memulai bisnis sendiri dengan dana besar, dan
dapat memulai bisnis sendiri sesuai dengan minat dan kreativitas
mereka sendiri. Orang tua dengan status sosial ekonomi tinggi
memiliki minat atau peluang yang lebih besar untuk memperoleh
kebutuhan yang mungkin tidak tersedia bagi orang tua dengan
status sosial ekonomi rendah. Setelah macam kebutuhan terpenuhi,
bakat dan minat anak akan lebih mudah berkembang. Dengan
kondisi tersebut, peluang untuk mewujudkan minat berwirausaha
lebih besar bagi mereka yang memiliki tingkat sosial ekonomi
orang tua lebih tinggi.
Seperti salah satu warga di Desa yang membuka peluang
usaha Sohun dengan segala perencanaan dan keyakinan yang ada
dapat merubah keadaan perekonomian keluarga bahkan
perekonomian desa dengan ketekunan dalam menjalankan usaha
yang ditelah dilakukannya selama kurang lebih 10 tahun sehingga
dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bagi para warga
desa setempat. Dengan membuka satu peluang usaha maka dapat
menciptakan peluang-peluang usaha yang lain, sehingga
keuntungan yang didapatkan bisa membangkitkan perekonomian
Desa. Hal itu karena mereka tekun dalam menjalankan usaha nya
dan bisa mengatur perusahaannya dengan baik sehingga bisa
menjadi perusahaan yang sukses.
Maka seorang tokoh bisnis dunia, D.J Schwarts,
menyatakan bahwa agar peluang usaha bisa kita maksimalkan
untuk hasil yang optimal maka perlu melakukan beberapa hal di
bawah ini di antaranya :
1. Percaya dan yakin
Bagi anda yang pernah membaca buku-buku motivasi
seperti law of atraction, mungkin anda akan paham betapa
dahsyatnya kekuatan keyakinan. Ketika kita yakin, ada tarikan
dalam diri kita untuk mendapatkan kekuatan alam sehingga
kita terdorong untuk melakukan hal-hal agar sukses. Alam pun
kemudian menarik kekuatannya dan menggerakan alam agar
apa yang kita yakini benar-benar terjadi. Soekarno pernah
berkata "Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam
hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu
mewujudkannya"
2. Jangan hadiri lingkungan yang statis yang akan melumpuhkan
pikiran wirausahawan.
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Maksudnya pilihlah sahabat yang tepat. Jika seseorang
terbiasa bergaul dengan orang yang memiliki pemikiran sempit
maka kemungkinan juga akan menjadi orang yang memiliki
pemikiran yang tidak jauh dari mereka. Pun jika terbiasa
dengan mereka yang memiliki sikap pesimis, maka
kemungkinan besar akan menjadi seorang yang skeptis
terhadap kemampuan sendiri. Untuk itu, bergaulah dengan
mereka yang telah sukses, kemudian carilah orang orang yang
selalu optimis agar ketika merasa berkecil hati, bisa tahu
bagaimana mereka bisa membesarkan hati mereka ketika
keadaan sedang tidak menentu.

C. Strategi dalam Menganalisis Peluang Usaha
Bagi seorang pengusaha, menganalisis peluang usaha
merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan supaya
usaha yang dijalankan menjadi sukses. Apalagi tidak setiap
peluang bisa menjadi prospektif untuk dijalankan. Pengalaman
dalam menjalankan bisnis tentunya sering dibuat ragu atau
bimbang. Apakah ini peluang bisnis yang menguntungkan, apa
produk bisnis yang akan dipilih, berapa harga jual yang tepat, dan
sebagainya. Keraguan yang sering dirasakan para para pebisnis,
terutama pebisnis pemula, akan menjadi salah satu faktor penentu
sukses tidaknya bisnis tersebut. Keraguan ini biasanya muncul
karena kurangnya data terhadap peluang yang ada. Berikut ini
beberapa hal yang dapat dilakukan dalam meneliti dan mengkaji
sebuah peluang usaha.
1. Mengenal Peluang Usaha
Sebelum mulai menjalankan bisnis, sangat penting bagi para
pebisnis untuk mengenal, memahami dan mengerti tentang
seluk beluk produk maupun jenis usaha yang akan dijalankan.
2. Persiapan Modal
Modal merupakan hal yang paling utama dalam memulai suatu
bisnis. Menganalisis peluang usaha akan membantu dalam
menghitung dan memperkirakan besar kecilnya modal yang
diperlukan dalam memulai suatu bisnis. Modal usaha sangat
diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. Oleh karena itu,
membutuhkan sejumlah dana sebagai dasar ukuran keuangan
untuk pekerjaan yang sedang berlangsung. Sumber modal
usaha dapat berupa modal sendiri, bantuan pemerintah,
lembaga keuangan, bank dan lembaga keuangan bukan bank.
3. Melakukan Riset Pasar
48

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

Hal lain yang akan membantu dalam menentukan target
konsumen adalah melakukan riset pasar sehingga dapat
membantu mengenali apa yang akan menjadi daya tarik
masyarakat terhadap produk yang akan dijual, selain itu jga
bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dalam keseharian di
masyarakat.
4. Jenis dan Tipe Analisis Peluang Usaha
Dalam menganalisis peluang usaha dikenal adanya beberapa
tipe dan jenis analisis yang bisa dilakukan. Masing-masing
adalah analisis peluang usaha berdasarkan produk atau jasa dan
analisis yang dilakukan berdasarkan minat dan daya beli
masyarakat.
5. Peluang di Bidang Usaha Makanan
Untuk memberikan gambaran, misalnya peluang usaha di
bidang makanan yang masih banyak diminati masyarakat
diantaranya bisnis produksi Sohun. Usaha ini prospek karena
banyaknya orang yang masih memiliki minat dalam
mengkonsumsi sohun.
Sebelum memulai bisnis sohun maka yang harus dilakukan
adalah mengkaji dan menganalisi peluang usaha yang ada. Dari
tingkat persaingan, kebutuhan modal dan peralatan, hingga
strategi pemasarannya.
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Sumber : Dokumentasi KKM Kelompok 11
6. Minat dan Daya Beli Masyarakat
Selain melakukan analisis dari isi produk atau jasa yang akan
dijalankan, peluang usaha juga bisa dilihat dari minat dan daya
beli masyarakat sebagai konsumen yang akan ditarget.
Misalnya, Masyarakat umum, penjual baso, warung makan,
dan lain sebagainya yang pasti diminati oleh para konsumen.
7. Merespon Peluang Bisnis
Banyak orang yang mengatakan bila peluang sama seperti
emas. Jika ada peluang usaha yang tidak kita ambil maka akan
sangat disayangkan bila terlewat begitu saja. Apalagi peluang
umumnya hanya datang sekali saja.
Membuat analisis peluang usaha berguna untuk memetakan
perencanaan dan strategi bisnis yang akan dijalankan, sehingga
mampu membangkitkan usaha yang sedang dijalankannya.
Peluang bisnis bisa muncul dari hobi kita sendiri yang mungkin
sebelumnya tidak kita sadari ternyata bisa kita ubah dari hobi
menjadi bisnis. Jika hobi atau bidang yang dilakukan saat ini
adalah peluang bisnis yang berbudi luhur, maka memerlukan ideide yang menciptakan peluang bisnis. Ide dengan peluang bisnis
bisa datang dari:
a. Keinginan
Peluang bisa muncul dari keinginan sendiri. Jika keinginan nya
untuk menjadi seorang pengusaha sangat kuat, maka akan
melihat peluang di hampir semua bidang. Hampir setiap
peluang bisnis Anda lihat. Atau setidaknya Anda secara
naluriah mencoba mencari peluang bisnis. Hal ini tidak terjadi
pada siapa saja yang tidak memiliki keinginan untuk menjadi
seorang pengusaha.
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b. Tekanan
Jika seseorang dihadapkan tekanan, biasanya banyak ide
muncul. Tekanan dapat dihasilkan secara eksternal, atau Anda
dapat membuatnya sendiri. Ketika seseorang berada di bawah
tekanan untuk didukung hidup dan didukung oleh keluarganya,
dia biasanya banyak berpikir untuk mencari solusi.
c. Market Trends Memperhatikan kebutuhan konsumen di pasar
Dapat menciptakan peluang bisnis. Misalnya, ada yang
berbelanja langsung dari pabrik dengan harga lebih murah.
Setelah itu muncul factory outlet dimana-mana. FO melakukan
berbagai promosi untuk menyediakan produk dengan harga
murah dengan kualitas yang terjamin.
d. Inovasi baru
Ide untuk menciptakan produk baru muncul dalam permintaan
ketika produk tersebut belum ada di pasaran. Jika kita berhasil
menciptakan sebuah produk dan itu yang dibutuhkan
konsumen, kita bisa menguasai bisnisnya terlebih dahulu.

D. Ciri-Ciri Peluang Usaha yang Baik
Keberhasilan dalam suatu usaha merupakan tujuan yang
utama bagi suatu perusahaan, maka semua kegiatan yang ada
diperusahaan bertujuan untuk mencapai kesuksesan dan
keberhasilan. Hendro (2011), mengemukakan bahwa ada sepuluh
faktor keberhasilan dalam suatu usaha, diantaranya yaitu, a) faktor
peluang, b) faktor manusia (SDM), c) faktor keuangan, d) faktor
organisasi, e) faktor perencanaan dan f) faktor bisnis. faktor
manajemen g) faktor pemasaran dan penjualan, h) faktor
administrasi, i) peraturan pemerintah, faktor politik, sosial,
ekonomi dan budaya lokal (Poleksosbud), j) catatan bisnis. Salah
satu usaha untuk menggapai kesuksesan usaha adalah dengan
memaksimalkan peluang usaha yang dijalankannya. Sunyoto
(2013) berpendapat bahwa peluang bisnis adalah peluang yang
harus dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melakukan atau
menjalankan bisnis dan mengambil risiko. Peluang bisnis tidak
sendirian, tetapi pengusaha harus dapat menemukan tindakan yang
tepat dan tepat untuk mewujudkan peluang tersebut melalui
kreativitas dan inovasi. Sedangkan menurut Hendro (2011:47),
salah satu faktor keberhasilan usaha dalam suatu leluangbusaha
adalah adalah peluang dalam skala industri, dan dapat tumbuh
menjadi sukses dalam usaha. Dalam dunia bisnis, peran
manajemen keuangan juga sangat penting bagi keberlangsungan
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dan kesuksesan suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengelolaan fungsi
keuangan. Sementara itu, menurut Ridwan dkk. (2003),
manajemen keuangan adalah ilmu dan seni mengelola uang, yang
mempengaruhi kehidupan seseorang dan semua organisasi.
Manajemen keuangan melibatkan proses, institusi, pasar dan alat
yang terlibat dalam transfer dana antara individu, perusahaan dan
pemerintah. Menurut Ediraras (2010), perusahaan yang mengelola
dan melaporkan keuangannya secara transparan dan akurat akan
berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri. Menurut
Risnaningsih (2017), pengelolaan keuangan merupakan salah satu
masalah yang sering diabaikan oleh pelaku usaha mikro, terutama
dalam penerapan prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan
yang benar. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak
positif bagi kelangsungan usaha. Menurut Hendro (2011),
keberhasilan suatu usaha dipengaruhi oleh lima faktor manajemen
keuangan, yang meliputi: a) pengendalian biaya dan anggaran, b)
modal kerja, dana investasi dan belanja modal lainnya, c)
perencanaan produk dan penetapan harga, biaya (detail), laba rugi,
dll., d) perhitungan risiko keuangan, sehingga risiko keuangan
dapat dikendalikan secara wajar, e) margin kontribusi (batas), laba
dan penjualan, biaya dan penjualan dan struktur biaya lainnya.
Memahami ciri-ciri peluang usaha yang potensial dan baik
untuk dijalankan serta memiliki nilai jual yang tinggi merupakan
faktor penting yang harus diketahui dan wajib di cermati oleh
siapapun yang akan merintis sebuah bisnis baru. Sebelum terjun
menjalankan usaha, penting bagi seorang pebisnis untuk
mengetahui apakah peluang usaha tersebut baik atau tidak.
Salah satu tolak ukur untuk memastikan sebuah peluang
bisnis yang memiliki nilai jual adalah dengan membaca
potensinya bisa dengan memakai analisis SWOT sehingga akan
lebih mudah dalam memulai langkah berbisnis. Diantara ciri-ciri
peluang usaha yang berpotensi yang baik untuk dikembangkan
adalah:
1. Memiliki nilai jual yang tinggi
Usaha yang baik memiliki ciri nilai jual yang tinggi.
Nilai jual yang tinggi ini bisa disebabkan oleh gagasan-gagasan
unik saat pendirian bisnis. Nilai jual secara langsung
berhubungan dengan pasar. Tentunya, produk dengan nilai jual
tinggi memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan produk
sejenis. Keunikan bisa menjadi aspek yang sangat penting
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dalam mempengarushi nilai penjualan. Maka, apabila ingin
memiliki usaha maka seharusnya memiliki nilai jual yang
tinggi, dan pastikan terdapat keunikan baik dari strategi
pemasaran, atau keunggulan lainnya.
2. Usaha mampu bertahan dalam jangka panjang
Usaha yang dijalankan haruslah mampu bertahan lama
dipasaran. Bertahan lamanya suatu usaha dipengaruhi pula
dengan strategi pemasaran yang dibuat. Dan banyaknya
peminat dari produk yang dijualnya.
Apabila usaha tersebut sempat melejit kemudian tidak
bertahan dan malah menimbulkan kerugian tentu bukanlah
jenis usaha yang baik. Maka dari itu usaha yang baik ialah
usaha yang berkelanjutan. Selain itu juga usaha yang baik
haruslah memiliki pangsa pasar dan mampu menghadapi
persaingan yang ketat.
3. Usaha Dapat Beradaptasi
Ciri usaha yang baik adalah usaha yang dapat
menyesuaikan kondisi dengan seiring berjalannya waktu. Saat
usaha itu sudah mulai berjalan dalam hitungan tahun, tentu saja
kondisinya akan berbeda dengan kondisi awal berdirinya
usaha. Maka, dengan situasi dan kondisi yang ada haruslah
melakukan suatu inovasi agar bisnis yang dijalankan tidak
mengalami penurunan..
Sebelum menjalankan suatu usaha maka perlu menguji
kelayakan usahanya terlebih dahulu. Ini menjadi hal penting
karena layak disini dalam artian produk kita dapat memberikan
manfaat dan pantas untuk diteruskan. Kelayakan dapat diamati
melalui perbandingan tujuan dengan hasil yang diperoleh. Apabila
usaha yang dijalannkan tidak dapat mencapai tujuan awal, atau
antara tujuan awal dan hasil sangat timpang, maka usaha tersebut
bukanlah termasuk usaha yang baik.

E. Manfaat Peluang Usaha
Cara mengidentifikasi peluang usaha atau bisnis yang ada
dapat dengan mudah dicari, asal saja wirausahawan itu bekerja
keras, ulet dan percaya kepada kemampuannya sendiri. Setiap
wirausahawan sebenarnya mempunyai peluang (opportunity)
untuk maju. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha
atau bisnis, seorang wirausahawan harus berfikir secara positif dan
kreatif di antaranya dapat dilakukan dengan :
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1. Harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa
dilaksanakan,

2. Harus menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha
atau bisnis,
3. Harus bertanya kepada diri sendiri,
4. Harus mendengarkan saran-saran orang lain,
5. Harus mempunyai etos kerja yang tinggi,
6. Pandai berkomunikasi.
Memanfaatkan peluang usaha tentu tidak harus menunggu
usia akan mencapai angka berapa, sebab suatu bisnis dapat
dijalankan saat ini juga. Menekuni sebuah usaha memang akan
membantu memanfaatkan waktu luang supaya bisa lebih
menghasilkan. Menariknya untuk menjadi seorang pengusaha
tidak harus memiliki tabungan yang banyak. Minimnya modal dan
pengalaman tidak akan menjadi kendala untuk mendukung siapa
saja menjadi seorang pengusaha. Selagi masih muda dan tubuh
masih sehat tidak ada salahnya untung mengambil peluang usaha
yang ada.
Banyak sekali manfaat yang dapat dinikmati jika memulai
bisnis nya saat masih muda diantara manfaat yang bisa dinikmati
diantaranya adalah :
1) Bisa mandiri sejak dini
2) Mempunyai waktu yang lebih panjang
3) Memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi
4) Peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan bersenangsenang dalam melakukannya
5) Waktu lebih banyak untuk menikmati kesuksesan.
6) Peluang untuk meraih keuntungan yang menakjubkan.

F. Sumber Daya Desa
Desa memiliki potensi yang sangat tinggi dan sangat
terbuka untuk menciptakan peluang bisnis. Hal ini karena masih
tingginya potensi sumber daya alam dan manusia yang masih
harus dikembangkan, serta potensi-potensi lain yang berciri khas
daerah. Sumber daya desa pegunungan jelas berbeda dengan desa
pesisir. Keberagaman dan perbedaan tersebut justru menjadi ciri
dan potensi pengembangan masing-masing daerah. Orang-orang
umumnya melihat dari sisi kelemahan dan kekurangan desa,
seolah-olah menutup mata terhadap gajah di kelopak mata mereka.
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Sumber daya manusia tidak hanya sebagai suatu alat
produksi tetapi juga merupakan penggerak yang dapat menjadi
penentu berlangsungnya proses produksi dan semua aktivitas di
dalam organisasi (Subowo and Setiawan, 2015). Sumber daya
manusia berperan penting dalam menentukan kemajuan atau
perkembangan suatu organisasi. Karena kemajuan suatu organisasi
juga tergantung pada kualitas dan kemampuan sumber daya
manusia. sumber daya manusia adalah aset terpenting dalam suatu
organisasi atau perusahaan skala besar dan kecil (Muhid, 2015).
Mari kita lihat lebih dekat sumber daya yang kaya di setiap
desa. Dari darat, air, atmosfer, pepohonan, laut, danau, sungai,
rute, dll. Produk apa yang berlimpah di suatu daerah. Dari situ,
sebuah desa bisa berkembang dan peluang bisnis muncul. Belum
lagi standar pelayanan yang harus ada dalam satu wilayah. Ingat,
ketika ada kebutuhan masyarakat dan ketidakpuasan manusia,
peluang muncul.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia juga
memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan
desa. Ketersediaan sumber daya produksi yang berkualitas di desa
tidak diragukan lagi memiliki pengaruh yang besar terhadap
perkembangan desa. Peningkatan kualitas pendidikan sumber daya
manusia pedesaan merupakan faktor penentu dalam
mengoptimalkan sumber daya lainnya. Ada banyak seminar,
konsultasi, lokakarya dan cara lain untuk mengupayakan
peningkatan kualitas sumber daya manusia desa. Ketika sebagian
besar sumber daya manusia produktif di desa adalah laki-laki,
mereka cenderung bermigrasi ke kota, dan perempuan di desa
menjadi pilihan utama pembangunan desa.
Sumber daya lain yang dapat dioptimalkan saat ini adalah
dengan mengoptimalkan dana desa. Menurut informasi yang
diberikan oleh Kementerian Keuangan, penggunaan dana desa
diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pedesaan, meningkatkan kualitas hidup manusia dan
mengurangi kemiskinan. Ditetapkan dalam rencana kerja
pemerintah desa.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa diatur dalam
pedoman teknis kegiatan yang dibiayai dana desa yang ditetapkan
oleh bupati/walikota. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana
desa lebih mengutamakan pemanfaatan sumber daya/bahan baku
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lokal untuk dikelola, dan berupaya untuk menyerap lebih banyak
tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
Dengan memastikan alokasi kegiatan prioritas oleh dana
desa telah selesai dan/atau dikembangkan, dana desa dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam
prioritas penggunaan dana desa dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat telah selesai setelah mendapat persetujuan
bupati/walikota.
Tentu saja, ketika kita bertemu, kita akan menentukan
berbagai sumber daya lain dan menentukan potensi desa apa yang
dapat dioptimalkan bersama. Ingat, optimalkan bersama pada
gagasan dan implementasi inovasi masyarakat.

G. Strategi Desa Dalam Membangkitkan Perekonomian
Warga
Dalam menjalankan suatu usaha khususnya dalam
menciptakan suatu produk baik barang atau jasa tidak bisa
menganggap remeh minat daya beli masyarakat. Dan untuk bisa
mengetahui besar atau kecilnya minat masyarakat kepada usaha
yang sedang dijalankan dapat dilakukan dengan melakukan
observasi, seperti:
1. Melakukan wawancara langsung
2. Memberikan kuesioner untuk bisa di isi oleh calon konsumen
3. Mengadakan pengamatan secara langsung ke pasar
Oleh karena itu, melalui observasi diharapkan dapat
meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, berhati-hati dalam
memberikan harga jual juga perlu diperhatikan. Apakah level
bawah, menengah atau atas. Anak-anak, remaja, atau orang
Dewasa. Berpenghasilan tinggi, sedang, dan rendah. Tinggal di
kota, atau daerah lainnya, sehingga dapat diketahui apa yang harus
dilakukan agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik
dan meningkatkan pendapatan dari bisnis yang sedang dikelola,
sehingga pendapatan perusahaan juga meningkat, yang dapat
membangkitkan minat ekonomi warga. Tingkat analitik dan daya
beli konsumen tidak bisa dipandang sebelah mata oleh calon atau
pengusaha. Karena tingkat minat dan daya beli secara langsung
akan mempengaruhi kehidupan perusahaan di Desa. Sehingga
dapat meningkatkan perekonomian warga.
Dengan premis ini, kita dapat langsung mengatakan bahwa
untuk produk atau jasa yang dibuat, untuk menarik minat
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konsumen dan membuatnya terjangkau, apa yang harus kita
lakukan:
1) Ciptakan produk yang terjangkau
2) Membuat produk lebih cepat dan lebih murah
3) Memilih dan memproduksi produk berkualitas tinggi, berguna,
dan terlaris
4) Mengidentifikasi area yang cocok untuk bisnis yang akan
dijalankan
5) Meningkatkan layanan menjadi lebih baik

H. Permasalahan dalam Perusahaan
Di sisi lain, kegagalan perusahaan terutama disebabkan oleh
kepribadian pengusaha itu sendiri. Selain itu, Zimerer
mngemukakan bahwa, ada sejumlah faktor yang dapat
menyebabkan kegagalan dalam menjalankan bisnis. Untuk lebih
jelasnya simak pembahasan permasalahan dalam suatu
perusahaan.
1. Kurangnya Keterampilan Manajemen
Kurangnya keterampilan manajemen merupakan salah
satu faktor penyebab kegagalan perusahaan. Menjalankan
bisnis membutuhkan keterampilan manajemen yang baik. Hal
ini dikarenakan setiap proses bisnis yang berjalan pada setiap
tahapan bisnis memerlukan proses integrasi, koordinasi,
organisasi dan integrasi. Mulai dari proses perencanaan,
produksi dan pemasaran, diperlukan keterampilan manajemen.
Oleh karena itu, bisnis harus memiliki keterampilan
manajemen.
2. Kurangnya pengalaman
Kurangnya pengalaman merupakan salah satu penyebab
gagalnya memulai usaha. Pengalaman adalah pengetahuan
terbaik untuk memberikan pembelajaran kepada para
pengusaha yang menjalankan bisnis.
3. Tidak bisa mengendalikan keuangan
Tidak menguasai keuangan dan modal adalah salah satu
penyebab gagalnya pendirian. Misalkan faktor keuangan yang
mempengaruhi kesuksesan adalah salah satu faktornya.
Namun, jika seorang pengusaha memiliki banyak uang, bisnis
yang dijalankan tidak akan selalu berhasil. Di sisi lain, uang
yang sedikit belum tentu berarti bisnis yang dijalankan akan
mengalami kegagalan.
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4. Posisi yang tidak menguntungkan
Posisi yang tidak mendukung merupakan salah satu
penyebab kegagalan dalam memulai usaha. Lokasi yang
strategis tentu mendukung kesuksesan bisnis. Lokasi usaha
yang dekat dengan target pasar akan memudahkan konsumen
untuk mengidentifikasi bisnis kita. Semakin akrab pasar
dengan bisnis, semakin mudah untuk mencapai tujuan utama
bisnis.
5. Kegagalan Perencanaan
Kegagalan Perencanaan adalah salah satu penyebab
kegagalan pendirian. Perencanaan bisnis merupakan salah satu
faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis.
Sebuah rencana terdiri dari berbagai jenis perhitungan yang
berkaitan dengan bisnis yang dijalankan. Sebuah rencana bisnis
dimulai dalam proses produksi dan terdiri dari pemasaran dan
berbagai proses bisnis lainnya. Sebuah rencana bisnis yang
baik pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik.
6. Sikap tidak serius
Sikap tidak serius merupakan salah satu faktor penyebab
kegagalan usaha. Wirausahawan harus memiliki rasa misi yang
tinggi terhadap bisnis yang dijalankannya. Artinya pelaku
usaha perlu bekerja keras, mencurahkan segala sumber daya
yang ada dan memiliki semangat yang tinggi untuk
menjalankan usahanya. Tentunya usaha yang baik akan
melahirkan usaha yang baik pula.
7. Ketidakberdayaan pendirian dan konversi
Ketidakberdayaan konversi atau konversi pendiri adalah
salah satu penyebab kegagalan pendirian. Wirausahawan harus
siap dengan segala risiko yang dihadapinya di masa depan.
Pengusaha juga selalu bersemangat untuk belajar dan maju.
Artinya perusahaan harus berani menjadi pionir dari berbagai
perubahan bisnis yang dijalankannya. Bisnis yang dijalankan
kemudian bisa dilakukan sesuai dengan kemajuan teknologi
yang ada.
8. Kurangnya pengawasan fasilitas
Kurangnya pengawasan tim merupakan salah satu faktor
penyebab kegagalan perusahaan. Semua alat yang digunakan
dalam proses bisnis harus dapat beroperasi secara efektif dan
efisien. Jika fasilitas atau peralatan perusahaan tidak dapat
beroperasi secara normal, maka perusahaan akan mengalami
hambatan dan dapat menyebabkan kegagalan usaha.
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I. Solusi dalam memecahkan Masalah
Untuk memecahkkan masalah yang dihadapi didalam
perusahaan maka diperlukan beberapa hal, diantaranya adalah:
1. Jaga sikap objektivitas dan selalu mencari ide untuk produk
dan layanan.
2. Di dekat pasar yang ingin Anda masukkan.
3. Memahami persyaratan teknis produk dan proses.
4. Manfaatkan detail keuangan untuk pengembangan dan
produksi.
5. Mengetahui batasan hukum yang diterapkan pada produk dan
layanan.
6. Pastikan produk atau layanan memberikan manfaat untuk
membedakan antar pesaing.
7. Melindungi ide-ide kreatif melalui paten, hak cipta, merek
dagang, dan layanan.
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BAB 5
PENJUALAN POPCORN DAN KERUPUK MELARAT
DI MASA PANDEMI COVID-19
- Yuniarsih

A. Pendahuluan
Di Desa Sinarmukti pada masa pandemi covid-19 penjualan
popcorn dan kerupuk melarat masih dilakukan secara langsung,
banyak kendala yang dialami para pelaku usaha saat ini, terutama
pada penurunan penjualan karena kurangnya kemampuan dalam
mengelola penjualan berbasis online membuat mereka belum
mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada pada
saat ini. Manfaat dari
Kemajuan teknologi pada saat ini merupakan sesuatu yang
tidak bisa dihindari dalam kehidupan saat ini, karena kemajuan
teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu
pengetahuan. Semua inovasi yang dilakukan untuk memberikan
manfaat positif, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai
cara baru dalam melakukan aktifitas bagi kehidupan manusia.
Shopee dan instagram adalah pusat belanja online yang
menawarkan berbagai jenis produk mulai dari fashion hingga
makanan ringan.
Belanja online merupakan salah satu gaya hidup masyarakat
yang modern saat ini. Bahkan penjualan online dimasa pandemi
covid-19 saat ini sangat menjadi kegiatan yang sangat disukai
masyarakat dibanding belanja secara langsung.
Manfaat internet sangat terasa bagi para penggunanya dan
toko online semakin mempunyai nilai dimata para konsumenyang
sedang mencari kebutuhannya, Melalui pemasaran online seperti
Shopee, dan Instagram. Tujuan adanya pemasaran secara online
ini agar dapat meningkatkan kembali perekonomian UMKM.
Kemajuan teknologi internet mampu menawarkan peluang
mengenai penjualan secara online melalui interaksi dan market
place baru, dan hampir semua jaringan usaha bisnis yang tidak
terbatas menjadi perhatian untuk para perusahaan betapa
pentingnya memasarkan produk atau jasa mereka dengan melaui
internet. (Nurpratama et al., 2020).
Potensi yang sangat besar dalam pemasaran online adalah
telah mendorong perusahaan untuk berpindah dari penggunaan
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secara tradisional menjadi bisnis online di seluruh dunia,
Didukung pendapat (Hussin H. H., Jemari M.A., Kasuma J.,
Yacob Y., 2017).
Pemasaran online adalah pemasaran secara online
merupakan segala usaha dalam melakukan pemasaran suatu
produk atau jasa melalui atau menggunakan media online atau
situs www. Pemasaran online diawali dengan penggunaan
halaman statis yang berformat HTML yang bisa diakses oleh
pengguna internet. Inilah awal dari website yang kemudian
menjadi semacam brosur online dan merupakan kantor kedua
perusahaanuntuk memberitahu jati dirinya keseluruh dunia. Dalam
perjalanan pemasaran online selalu mengalami kemajuan, tidak
hanya penggunaan website tapi juga e-mail dan aplikasi lain yang
ada di internet, seperti media sosial (facebook, twitter, instagram,
dan lain-lain). (Kotler, 2010).
Pemasaran adalah pemenuhan kebutuhan konsumen dalam
kegiatan penjualan produk dan jasa. Pemasaran bukanlah sekedar
membuat suatu produk dan menjualnya, pemasaran lebih fokus
pada kebutuhan dan keinginan konsumen agar terpenuhi.
Memahami apa yang sedang dibutuhkan konsumen dengan cara
memberikan harga yang lebih murah dibanding pesaing lainnya.
(M. Mursyid, 2014)
Pemasaran adalah Semua keseluruhan kegiatan usaha yang
tujuannya
untuk
merencanakan,
menentukan
harga,
mempromosikan dan mendistrubisikan barang, jasa, ide kepada
pasar sasaran supaya mencapai tujuannya. Pemasaran merupakan
cara strategi bauran pemasaran merupakan sub sistem dari proses
manajemen pemasaran (Rifah R, 2017).
Definisi pemasaran seacara umum adalah kegiatan yang
secara menyeluruh dan terncana yang dilakukan oleh suatu
perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar
mampu memenuhi permintaan pasar.
Pemasaran online akan mempermudah para pelaku bisnis
untuk melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan yang yang bisa
dilakukan dengan pemasaran yaitu kegiatan pemasaran online
mrngiklankan produk, mempromosikan produk serta menentukan
harga. Dengan adanya pemasaran online yang akan mempermudah
pelaku usaha dalam meningkatkan penjualan,karean denga
pemasaran online ini, produk yang telah dihasilkan dapat dilihat
oleh konsumen dimana pun berada bahkan sampai ke luar negeri
sekalipun. Hal ini senada dengan yang disampaikan Saiffudin
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(2020) dalam Anugrah, R. J. (2020) mengemukakan pemasaran
online adalah sebuah penggunaan media elektronik terutama
dalam bentuk teknologi informasi dalam melakukan seluruh
kegiatan bisnis, salah satunya kegiatan dalam hal jual beli produk,
jasa, informasi, meningkatkan permintaan serta melayani
konsumen dengan cara online
Langkah-langkah dalam strategi pemasaran mencakup
empat tahapan yaitu (Suryanti, E., Lesmana, H., & Mubarok, H,
2021):
1. Analisis situasi strategi, meliputi memenangkan pasar melalui
strategi berorientasi pasar, mengumpulkan informasi dan
mengukur permintaan pasar, mencari peluang dilingkungan
pemasaran, menganalisis pasar konsumen dan perilaku
pembeli, menganalisis pasar komunitas internet, menganalis
bisnis dan perilaku pembelian bisnis, menghadapi pesaing dan
mengidentifikasi segmen serta memilih pasar sasaran.
2. Perancangan strategi pemasaran, mencakup menentukan posisi
dan mengidentifkasi pasar, strategi hubungan pemasaran, dan
merencanakan produk baru.
3. Pengembangan program pemasaran, mencakup menetapkan
strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi
promosi.
4. Implementasi dan pengelolaan strategi, mencakup merancang
organisasi pemasaran yang efektif, implementasi dan
pengendalian strategi.

B. Media Sosial Untuk Kegiatan Bisnis
Banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan media sosial
untuk sarana pemasaran. Baik usaha yang baru merintis maupun
bisnis yang sudah berkembang, yaitu dengan menggunakan media
sosial untuk melengkapi media konvensional.
Menurut Kenrianto, (2016) keuntungan penggunaan media
sosial untuk kegiatan pemasaran:
1. Kesederhanaan
Dapat dengan mudah mengetahui infomasi mengenai
pelanggan. lewat media sosial mudah untuk mengetahui
dengan rinci mengenai siapa konsumennya, cara bebicara yang
digunakan, usia, juga jenis kelamin. Informasi ini sangat
membantu proses promosi kepada target sasaran konsumen
yang tepat. Dengan sasaran yang tepat dapat diharapkan
memberikan keuntungan lebih dari investasi yang dilakukan.
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2. Efektif dalam melakukan penentuan target sasaran melalui fitur
locationpadainstagram

3. Mudah menemukan konsumen baru dengan jangkauan pasar
yang lebih luas.
4. Mudah menerima timba balik dari konsumen dengan
memberikan saran/kritik pada kolom komentar mengenai
produk.
5. Mampu mengembangkan sasaran pasar dengan selalu
mengikuti langkah pesaing.
6. Meningkatkan pengujung website pada media sosial.
7. Informasi lebih cepat disampaikan kepada konsumen.
8. Mempermudah konsumen untuk menjangkau pengguna media
sosial.
9. Mampu mendekatkan pada konsumen.
10. Meningkatkan promosi dengan biaya yang minim.

C. UMKM dan Permasalahannya
UMKM adalah kegiatan pemasaran yang dikelola oleh
badan usaha atau peorangan yang berunjuk pada usaha ekonomi
produktif. Usaha Mikro merupakan kegiatan yang dilakukan
seseorang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan seseorang dalam
melakukan usaha mikro. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi
produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorang
maupun badan usaha bukan merupakan perusahaan yang
pengelolaannya masih sangat sederhana dari manajemen maupun
produksinya.
Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) berperan
dalam suatu daerah, UMKM harus mampu mengembangkan
ekonomi pada daerah tersebut, dengan begitu pembangunan pada
suatu daerah akan berjalan dengan baik. Setiap daerah memiliki
potensi yang berbeda , mulai dari peternekan, industri kerajinan,
pertanian, usaha pengolahan makanan, dan lain-lain. Oleh karena
itu sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat
ditingkatkan. Tidak hanya dapat meningkatkan lapangan kerja,
sektor UMKM juga mampu mendorong jalannya pertumbuhan
ekonomi pada suatu daerah (Nurpratama et al., 2020).
Perkembangan secara luas pada UMKM di suatu daerah
berperan penting karena UMKM sebagai alat untuk membangun
kewirausahaan, jalur inovasi, sumber dinamika industri, dan
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instrumen pencipta karya, Ahmed dalam (Kaukab, 2020).
Kurangnya perhatian UMKM akan manfaat dari inovasi dan
adopsi teknologi untuk meningkatkan usahanya. (Aboelmaged &
Hashem, 2019).
1. Klasifikasi UMKM
Dalam perkembangan UMKM dibagui menjadi 4
kelompok:
a. Livelihood Activities adalah UMKM yang dapat digunakan
untuk kesempatan kerja dalam mencari nafkah yng lebih
dikenal dengan sebutan sektor informal.
b. Micro Enterprise merupakan UMKM yang memiliki
kemampuan sebagai pengrajin namun belum memiliki sifat
kewirausahaan.
c. Smalldynamicenterprise yaitu UMKM yang memiliki jiwa
kewirausahan dan sudah berkembang dalam melaksanakan
untuk melaksanakan kegiatan tranformasi menjadi usaha
besar.
2. Ciri-ciri UMKM
a. Memiliki jenis komoditi/barang usaha tidak tetap, atau bisa
berganti sewaktu-waktu.
b. Tempat untuk menjalankan usahanya berpindah-pindah
c. Dalam usahanya belum menerapkan administrasi bahkan
keuangan pribadi dan usaha masih disatukan.
d. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum
memiliki jiwa kewirausahaan.
e. Memiliki SDM yang tingkatan pendidikannya masih
rendah.
f. Biasanya belum memiliki surat ijin usaha atau legalitas
termasuk NPWP.
Berdasarkan kriteria dan ciri ciri UMKM diatas memiliki
kesimpulan yaitu usaha yang dikelola oleh individu atau badan
usaha dibidang perdagangan. Begitu banyaknya UMKM yang
berdiri maka akan ikut serta mengembangkan perekonomian
nasional. Banyaknya usaha yang dikelola perorangan atau badan
usaha juga dapat mengurangi tingkat pengagguran namun perlu
adanya bantuan pelatihan padda UMKM supaya tetap berjalan
sehingga perkembangan ekonomi yang ada menjadi maju

D. Solusi Dan Pemecahan Masalah UMKM
Penjualan yang harus dilakukan oleh UMKM Popcorn dan
Kerupuk Melarat dimasa pandemi covid-19 yaitu dengan cara
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pemasaran online untuk menambah minat beli masyarakat yang
akan menambah peningkatan pada penjualan.
1. Platform pemasaran online (Sirclo, 2020):
a. Tokopedia,com
Tokopedia.com adalah perusahaan strat-up terbaik
kebanggaan Indonesia yang menyediakan banyak layanan
belanja secara online. Perusahaan ini berdiri pada 6 Februari
2009 oleh 2 anak bangsa yaitu William Tanuwijaya dan
Leontinus Alpha Edison, kini Tokopedia.com mempunyai
banyak penggunanya diberbagai negara. Hasil survei
Cuponation, Tokopedia ada pada posisi tingkat teratas
menjadi situs belanja online yang paling banyak dikunjungi
sepanjang 2019.
b. Shopee.co.id
Media pemasaran shopee berdiri tahun 2016 dan
sudah banyak dikenal diseluruhundonesia karena sering
memberikan promo. Sampai saat ini shopee masih menjadi
salah satu bisnis online yang terpercaya terus meningkat.
Apalagi shopee memfokuskan pemasarannya melalui media
sosial dan aplikasi smartphone, baik di Appstore maupun
googleplaystore.
Pertama kali ada di Singapura tahun 2016, sekarang
shopee telah melakukan ekspansi ke negara ASEAN lain
seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Taiwan,
dan Filipina.
c. Bukalapak
Menjadi salah satu toko online terkemuka di
Indonesia dalam memenuhi kebutuhan berbelanja secara
online yaitu Bukalapak. Cara penjualan dari bisnis online
yaitu dengan model costumer to costumer (C2C) yang
dimana cara penjualan ini dari konsumen ke konsumen
dimana aja. Artinya , siapa pun bisa buka toko online
sendiri untuk melayani para konsumen dari semua wilayah
Indonesia, baik barang satuan atau dalam jumlah yang
banyak. Tidak hanya barang baru, Bukalapak juga
memfasilitasi para penggunanya dalam hal transaksi jualbeli barang bekas-online, mulai dari Handphone, barang
elektronik, pakaian, hingga perlengkapan rumah tangga.
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d. Lazada
Bisnis online ini menyediakan banyak macam jenis
produk, mulai dari barang elektronik, Peralatan rumah
tangga, Peralatan kecantikan, obat-obatan, dan masih
banyak lagi.
e. Instagram
72% Akun bisnis Indonesia juga aktif menggunakan
Instagram dalam mempromosikan produknya. Banyak
bisnis kecil-kecilan yang memulai bisnisnya melalui
platform media sosial. Sangat banyak pengguna instagram
menjadi peluang besar bagi pembisnis. Apalagi instagram
banyak mengeluarkan fitur instagram shopping yang
memudahkan penjualan online untuk menjual barangnya.
f. Forum Online
Sebelum keluarnya berbagai macam aplikasi media
sosial, kegiatan social commerce banyak dilakukan melalui
grup jual beli secara online contohnya kaskus.
Namun kebanyakan forum online, biasanya penjual
hanya
bisa
berinteraksi
dengan
pembeli
dan
mempromosikan produknya sementara transaksi dilakukan
terpisah.
g. Facebook
Facebook adalah media penjualan online yang paling
banyak digunakan oleh pelaku usaha Indonesia sebagai
media dalam penjualan online, tepatnya sebanyak 92%.
Alasannya adalah karena facebook selalu mencoba
mengembangkan fitur untuk mendukung penjualan online
pada platform seperti tombol “Beli” dan fitur untuk
penjualan online. Selain itu, facebook juga terintegrasi
dengan banyak sutus e-commerce seperti shopee sehingga
memudahkan para pelaku usaha untuk mengarahkan
konsumen dari halaman facebook menuju ke website toko
online mereka. Tidak hanya itu, dengan tombol “Beli” –nya
dapat memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan
brand dan membeliproduk tanpa harus keluar dari facebook.
h. Whatsapp
Whatsapp adalah salah satu aplikasi yang memiliki
pengguna terbanyak di Indonesia. Sekitar hampir 76%
pelaku usaha memanfaatkan aplikasi whatsapp dalam
melakukan kegiatan berjualan. Pasalnya melalui whatsapp
konsumen dapat terhbung langsung dengan dengan penjual
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sehingga mereka pun lebihyakin untuk membeli produk.
Whatsapp juga sudah mempunyai aplikasi chat commerce
yang dutujukan untuk bisnis yaitu Whatsapp Business dan
Whatsapp Business API. Melalui aplikasi ini, pembisnis
dapat memberikan respons yang lebih cepat dan efisien
kepada pelanggan, mengirimkan pesan otomatis, serta
mengakses statistik seperti jumlah pesan yang terkirim dan
sudah dibaca.
2. Kelebihan Pemasaran online
Menurut Kenrianto (2016) media sosial memiliki
kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, antara
lain:
a. Kesederhanaan
Mudah digunakan dan sederhana. Hampir seluruh
masyarakat mempunyai akun facebook, instagram, dan lain
sebagainya. Tanpa harus memahami detail mengenai
teknologi informasi (TI), hanya dengan bermodalhandphone
dan koneksi internet, semua informasi tentang apapun yang
diinginkan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah.
b. Membangun Hubungan
Media sosial memberikan peluang yang tidak
tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan
menciptakan hubungan. Perusahaan mendapatkantimbal
balik secara langsung, melayani konsumen secara cepat.
Dibanding media tradisional, komunikasi hanya dapat
dilakukan dengan cara tatap muka, Jika ingin melakukan
komunikasi dua arah.
c. Jangkauan Global
Media tradisional mampu menjangkau secara global
tetapi tentu saja dengan biaya yang mahal dan memakan
waktu.
Melalui
media
sosial,
bisnis
dapat
mengkomunikasikan informasi dalam watu yang singkat,
terlepas dari lokasi geografis.
d. Terukur
Menggunakan sistem tracking yang mudah, dapat
terukur dalam mengirim pesan, sehingga perusahaan
mengetahui secara langsung efektifitas promosi.
Dibandingkan media konvensionl yang memerlukan waktu
yang cukup lama.
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3. Kelemahaan Pemasaran Online
a. Persaingan yang ketat Kemudahan dalam prosedur
pembuatan akun toko serta jangkauan yang luas membuat
persaingan pada pemasaran online semakin ketat. Tidak
hanya bersaing dengan pedagang lokal tetapi pemilik toko
juga harus bersaing dengan pedagang internasional.
b. Kredibilitas diragukan Rendahnya kepercayaan pada toko
online dikarenakan barang yang dibeli tidak bisa dicoba
terlebih dahulu oleh konsumen. Oleh karena itu, pemilik
toko harus memastikan seluruh barang yang akan dijual
sudah berkualitas baik ketika dikirim. Apabila produk ada
yang tidak sesuai, pemilik toko harus bertanggung jawab
untuk menggantinya.
c. Konektivitas Internet

E. Implementasi Pemasaran Secara Online Untuk Dapat
Meningkatkan Penjualan Dimasa Pandemi Covid-19

Salah satu kegiatan KKM yang dilakukan di desa
sinarmukti untuk dapat membantu meningkatkan penjualan
Popcorn dan Kerupuk Melarat dimasa pandemi covid-19 yaitu
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dengan membuat akun pemasaran secara online, Kami
menggunakan Aplikasi Shopee sebagai media pemasaran yang
saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat dalam melakukan
kegiatan berbelanja secara online.
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BAGIAN 4
BIDANG KEAGAMAAN
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BAB VI
PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENGEMBANGAN
SOSIAL AGAMA DI MASYARAKAT
- Nurrohman

A. Pendahuluan
Perbedaan agama yang terjadi dapat dianggap dan dinilai
sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Pemeluk agama yang berbeda
dapat saling menghormati, saling menghormati, belajar dari satu
sama lain, dan saling memperkuat keyakinan dan nilai-nilai
agama. Perbedaan tidak harus saling bertentangan, melainkan
sebagai pembanding, saling memotivasi untuk berinteraksi secara
tepat dan benar. Umat dengan keyakinan agama yang berbeda
harus dapat hidup rukun, damai dan bersatu, saling menghormati,
membantu dan mencintai. Keanekaragaman dan heterogenitas
masyarakat Indonesia dapat dipahami sebagai kekayaan dalam
konteks keragaman budaya dan keanekaragaman hayati. Para
pemuka agama, sebagai orang yang merasa lebih mampu dalam
urusan keagamaan, diharapkan dapat mengubah cara berpikir
masyarakat modern yang telah melupakan kodrat aslinya sebagai
agama, sehingga dapat lebih memahami agama yang sebenarnya
dan memanfaatkan kemajuan zaman modern. Sesuai Kapasitas
yang sangat dibutuhkan.
Tokoh agama memainkan peran strategis sebagai agen
perubahan atau pembangunan sosial. Tokoh agama dapat
memainkan tiga peran penting, yaitu peran pendidikan meliputi
seluruh aspek manusia dan membentuk karakter. Kedua, peran
penerangan bagi masyarakat saat situasi tidak menentu. Ketiga
peran tersebut telah mengkonstruksi sistem, tradisi, dan budaya
yang mewadahi kaum bangsawan. Tokoh agama sebagai agen
berpartisipasi dalam refleksi dan pengulangan struktur sosial.
Wibowo, T. (2016).
Pentingnya peran pemuka agama dalam pembentukan suri
tauladan, transmisi ilmu agama, pengembangan pendidikan agama
dan pranata sosial dan dakwah, keberadaan tokoh agama telah
berperan dan berfungsi dalam pengembangan budaya, agama,
transmisi ilmu pengetahuan, pendidikan agama, perubahan sosial
dan pengembangan organisasi keagamaan, dan pembentukan pola
pikir keagamaan di sekitar masyarakat, Khotimah, K. (2015).
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Bahkan tokoh agama dianggap memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pembentukan karakter bangsa, perjuangan kemerdekaan,
perkembangan politik lokal, dan perkembangan wacana
keagamaan di masyarakat.
Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, baik
masyarakat tradisional maupun masyarakat moderen. Pada
dasarnya masyarakat bersifat dinamis, seperti bidang sosial,
pendidikan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi dan
lain sebagainya. Perubahan itu terjadi dan memberi efek pada
masyarakat secara menyeluruh, perubahan di suatu bidang akan di
ikuti perubahan di bidang lainnya. Efek yang di timbulkan dari
perubahan masyarakat ada yang berbentuk positif dan ada yang
berbentuk negatif. Dalam hal ini perlu adanya benteng berupa nilai
dan norma yang dapat mengarahkan manusia dalam mengikuti
perubahan masyarakat yang terjadi dengan semakain pesat. Dalam
proses hubungan sosial, masyarakat mengikuti dan menjalankan
norma-norma tertentu termasuk norma agama. Pergaulan sosial
atau interaksi sosial berjalan lancar yang terjadi antara individu
dengan individu lainnya, juga kelompok sosial dengan menaati
pedoman yang sesuai dengan nilai dan norma. Selain norma
agama juga terdapat norma sosial. Secara sosiologis, salah satu
tugas individu dalam masyarakat adalah bagaimana dia menaati
norma dan bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungan
masyarakatnya.
Namun kenyataannya tidak semua dapat menaati norma
sosial masyarakat, bagi mereka yang tidak bisa menaati norma
tersebut disebut dengan pelanggar norma atau orang yang
menyimpang. Agama dalam konteks ini menjadi sangat penting
didalam kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai ragam
fenomena dan fakta-fakta sosial didalamnya. Cahyono, G. (2019).
Agama merupakan sistem keyakinan atau kepercayaan manusia
terhadap suatu zat yang dianggap Tuhan. Keyakinan suatu zat
yang dianggap Tuhan itu didapatkan manusia berdasarkan yang
bersumber dari penegtahuan diri. Pengetahuan seseorang juga
dapat didapatkan dari input yang datang dari luar, mungkin
informasi dari orang tua, guru atau tokoh, yang mempunyai
otoritas ilmu pengetahuan. Amran, A. (2015).
Munculnya berbagai kemajuan dalam interaksi sosial dalam
masyarakat mempengaruhi perilaku dan sikap warga negara.
Banyak perilaku menyimpang terlihat di komunitas dan dapat
menghambat ketentraman masyarakat di kemudian hari. Peran
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tokoh agama dalam hal ini memainkan peran yang sangat penting
dalam menembus prinsip-prinsip etika dan moral sosial. Umat
beragama, terlepas dari status atau kedudukan sosialnya, dapat
diandalkan untuk ditiru oleh orang lain sebagai pemandu moral
dan motivator dalam komunitasnya. Mengajarkan tentang
pentingnya efisiensi dalam hidup. Hidup sederhana, tidak
berlebihan, percaya diri, dan selalu mengabdi kepada Tuhan
adalah contoh kecil dari sifat yang dianut oleh para pemuka
agama.

B. Pengertian Tokoh Agama
Yang dimaksud dengan tokoh agama adalah mereka yang
memiliki atau memiliki kelebihan dan kelebihan dalam bidang
agama, menjadi pemimpin dalam masyarakat atau memberikan
arahan hidup yang baik sesuai dengan ketentuan Tuhan sehingga
masyarakat dapat mencapai kebahagiaan di akhirat atau agama
yang tinggi. Itu dihormati di masyarakat. Seorang tokoh agama
dimaknai sebagai orang yang berilmu, khususnya dalam hubungan
keislaman, dan tentu saja ia dijadikan panutan dan posisi rujukan
bagi ilmu pengetahuan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia,
tokoh
diartikan
sebagai
panutan
orang
terkenal/terkenal. Dalam kedua teori tersebut, definisi karakter
dapat digambarkan sebagai orang yang sukses di bidangnya,
ditandai dengan karya yang monumental, dan mempengaruhi
masyarakat sekitar. Nuzuli, F. (2018).
Peran pemuka agama dalam sistem sosial masyarakat
Indonesia menunjukkan tempat kiyai atau titipan sebagai acuan
persoalan kehidupan sehari-hari seperti ibadah, pekerjaan, bahkan
pekerjaan rumah. Umat Islam Dalam masyarakat Indonesia,
pemuka agama berada pada posisi yang sangat baik dan termasuk
dalam elite yang akan memberikan dampak besar bagi
pembangunan masyarakat. Ajaran Islam tersebar luas dan
mendalam. Ke tokoh agama tersebut diharapkan dapat membawa
umat ke dan mencapai tujuan mentransformasikan nilai-nilai
keilmuan (khususnya ilmu agama) ke dalam masyarakat. Oleh
karena itu, nilai tersebut bersifat sosial, nasional, dan nasional.
Para pemuka agama ini banyak beragama Islam, dan karena
mereka memiliki pengaruh yang luas dan besar di masyarakat baik
dalam pengetahuan mereka maupun dalam perjuangan mereka
untuk mendukung hukum Islam, perilaku baik dan perilaku
keteladanan dan karismatik sangat dihormati oleh masyarakat.
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C. Peran dan Fungsi Tokoh Agama Di Masyarakat
Peran dan tanggung jawab para pemimpin agama adalah
kegiatan keagamaan yang berbeda dalam perasaan sempit yang
berkaitan dengan kegiatan pemujaan sehari-hari seperti saran
agama, ritual keagamaan terkejip (kembali masjid Imam, Khatib,
doa pembaca, menikah, menikah, menikah dengan perayaan
Muslim, mengajar, menikah dan ritual keagamaan lainnya).
(Syahrial Syarbaini & Rusdiyanta, 2013). Umar Hasyim
berpendapat bahwa ada enam fungsi, peran dan tanggung jawab
pemimpin agama, yang merupakan televisi agama Muslim Da'i,
pemimpin spiritual, keandalan Allah SWT, pelatih eksekutif
orang, orang-orang, manajer, eksekutif, orang dan penegakan
orang , orang-orang dan penegakan orang, orang, orang dan
penegakan adalah. Oleh karena itu, para pemimpin agama
menempati posisi yang sangat penting di masyarakat, khususnya
jembatan dari transfer nilai/peraturan agama. Para pemimpin
agama dianggap sebagai sejumlah masalah hukum agama yang
berbeda, keduanya terlibat dalam ibadat dan di muatalat. (Umar
Hasyim, 1988).
Bilangan Agama memiliki misi dalam sejumlah tugas yang
selalu ia miliki Nabi Aluguran dan Sunnah Sunnah. Ada tiga tugas
utama dari karakter agama di masyarakat, yaitu; Memberikan
ajaran Alquran, menurut kata-kata Allah SWT Surah Almaidah
ayat 67, menjelaskan Ayat-ayat Alquran, yang cocok untuk Surah
Anahl ayat 44, yang memutuskan untuk kata Allah SWT Surah
Albaqaqarah Pertanyaan 213.
1. Peran orang-orang religius Semua agama yang tersedia di
Indonesia secara khusus bertanggung jawab untuk memperkuat
ajaran mereka untuk orang-orang. Elemen yang paling penting
bukanlah dua fitur agama pusat karakter agama.
2. Fungsi pemeliharaan ajaran agama maka dari fungsi
pemeliharaan adalah bahwa tokoh agama memiliki hak dan
wewenanb untuk memimpin upacara-upacara keagamaan,
disamping berfungsi menjaga kemurnian ajaran agamanya
karena itu ia selalu mengajarkan keagamaan secara benar dan
berperilaku sesuai dengan ajarannya.
3. Fungsi pengembangan ajaran agama Fungsi pengembangan
ajaran adalah bahwa mereka berupaya melakukan misi untuk
menyiarkan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas
dan kuantitas pemeluknya.
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Sebagai da‟i atau penyiar agama Islam
Sebagai pemimpin rohani
Sebagai pengemban agama Allah
Sebagai Pembina dan penuntun umat
Sebagai penegak kebenaran.
Sebagai pembina dan pembimbing umat, beliau
memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam dan
memampukan mereka untuk beriman kepada Allah SWT,
berakhlak mulia dan berakhlak mulia, serta terwujud dalam
realitas masyarakat yang sejahtera, sejahtera, dan adil. Sebagai
pelaksana kebenaran, karena umat beragama adalah orang yang
memiliki apa yang diperlukan untuk memiliki keunggulan dan
keunggulan di bidang agama. Sebab, sebagai pelaksana kebenaran,
pemuka agama memiliki kewenangan untuk mengeluarkan
hwatowa baik dalam undang-undang yang berkaitan dengan
urusan agama maupun pedoman tentang bagaimana bertindak dan
bertindak sesuai ajaran agama yang menciptakan kerukunan dan
stabilitas dalam masyarakat. Dan dengan orang yang memiliki
kapasitas untuk bertanggung jawab, maka komunitas, khususnya
generasi muda Masjid , harus memenuhi fungsinya.
Keberhasilan Umat Beragama dalam integrasi dan dalam
pembinaan aspek keagamaan masyarakat tentu saja didukung oleh
kekuatan dan kerjasama masyarakat. Mustahil Gambar Agama
Tercapai Sasaran dan Sasaran meningkatkan pemahaman agama
tanpa gotong royong Komunitas aktif.

4.
5.
6.
7.
8.

D. Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa
Manusia adalah makhluk sosial dan otonom. Manusia
adalah makhluk yang mandiri sebagai subjek yang otonom dan
dapat mengembangkan dorongan alami menuju kesempurnaan.
Sebagai individu dengan segala kemandirian dan kebebasan,
manusia menjadi subyek pendukung dan pengamal nilai-nilai
adalah pendukung dan praktisi nilai-nilai agama, rasional, etika
dan estetika. Oleh karena itu, manusia memiliki nilai otonomi dan
tidak dapat sempurna jika tidak berhubungan dengan orang lain.
Manusia pada hakekatnya menyadari dirinya dan berusaha
mencari orang lain dan yang bergantung pada orang lain.
Hubungan antara individu dan masyarakat atau kelompok tidak
dapat dihindari.
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Sumber Dokumentasi Kelompok 11
Masyarakat adalah gabungan dari kelompok-kelompok
individu yang dibentuk menurut suatu tatanan sosial tertentu.
Hubungan antara agama dan masyarakat memanifestasikan dirinya
dalam bentuk organisasi dan fungsi keagamaan. Keberadaan
agama dan kepercayaan tidak terlepas dari kehidupan orang.
Situasi sosial dan keagamaan pedesaan berbeda secara signifikan
dengan situasi sosial dan keagamaan di pedesaan. Peran agama
dalam masyarakat tradisional sangat besar dan mencakup semua
aspek kehidupan. Agama tidak pernah dipisahkan dalam
kehidupan manusia. Karena agama sangat diperlukan dalam
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kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat, fungsi agama
adalah:
1) Fungsi pendidikan adalah agar pemeluk agama bersikeras
bahwa ajaran yang mereka ikuti harus diikuti.
2) Fungsi keselamatan yang diajarkan agama mencakup berbagai
bidang. Keamanan yang diberikan agama kepada orang-orang
yang beriman adalah keamanan yang meliputi dunia dan
akhirat.
3) Fungsi perdamaian adalah agar seseorang yang bersalah
melalui agama dapat mencapai kedamaian batin melalui
bimbingan agama.
4) Agama dalam hal ini dapat berfungsi sebagai kontrol sosial
bagi individu dan kelompok karena dianggap sebagai fungsi
kontrol sosial, yaitu norma ajaran agama oleh pemeluknya.
Untuk mengetahui sikap dan perilaku pemeluk agama,
adalah salah satu hal yang perlu diketahui. Pengaruh agama
terhadap masyarakat itu sendirilah yang menentukan pengaruh,
budaya, dan sistem sosial ini, dan secara tepat. Ketiga aspek
tersebut merupakan fenomena sosial yang kompleks dan
terintegrasi yang dapat mempengaruhi perilaku manusia.
Kehidupan sosial dan keagamaan adalah perilaku yang
berhubungan dengan kebutuhan dan kebutuhan masyarakat lain.
Kehidupan sosial-keagamaan didefinisikan sebagai kehidupan
individu dalam lingkungan sosial dan alamnya, karena ia
bertanggung jawab bebas menjadi penggerak perubahan dan
pembangunan. Dalam uraian di atas, kehidupan sosial dan
keagamaan bertujuan agar individu dapat memenuhi hak dan
kewajibannya dalam lingkungan masyarakat, nasional, dan
nasional berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Pada dasarnya, ada
orang-orang yang hidup dalam solidaritas yang dapat diartikan
sebagai manfaat organisasi bagi kehidupan sosial.

E. Tanggung Jawab Tokoh Agama
Menurut kamus umum bahasa Indonesia, tanggung jawab
adalah keadaan wajib memikul segala sesuatu. Jadi, menurut
kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab secara umum
bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai agama dengan
menanamkan atau memberikan pengetahuan tentang agama Islam,
memikul tanggung jawab, memikul tanggung jawab, memikul
semua tanggung jawab, memikul segala tanggung jawab, dan
memikul konsekuensi dari ajaran agama. Islam dalam Alquran dan
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Sunnah Nabi dipahami memiliki objek-objek yang terkandung di
dalamnya.
Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam kehidupan
beragama setidaknya ada tiga tanggung jawab pemimpin agama,
khususnya Islam, yaitu.:
1. Tokoh agama sebagai pembimbing, panutan, sebagai pengarah
umat ke jalan yang benar-benar sesuai yang di syariyatkan
dalam agama Islam. khususnya pada masyarakat.
2. Tokoh agama sebagai panutan atau contoh teladan umat Islam
disekitar dalam hal pengamalan ajaran agama Islam, khususnya
pada masyarakat.
3. Tokoh agama sebagai pengawas perilaku umat Islam
khususnya masyarakat Islam yang ada sekitarnya agar tidak
menyimpang atau menyalahi ajaran agama Islam.
Dari ketiga bentuk tanggung jawab tersebut, pemuka agama
harus mengamalkan sebagai tanggung jawab kehidupan beragama
di tengah masyarakat.

F. Pengamalan Ajaran Agama Islam
Pengamalan adalah proses, cara perbuatan mengamalkan,
dan pelaksanaan praktek adalah metode. Praktik dalam dimensi
agama sedemikian rupa sehingga makna ajaran agama
mempengaruhi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya,
bagaimana seorang individu berhubungan dengan dunianya,
terutama manusia lain. Yang dimaksud dengan praktik keagamaan
adalah praktik pengajaran agama atau peribadatan agama
berdasarkan nasihat dan peraturan agama.
Oleh karena itu, hal yang paling mendasar dalam agama
adalah iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Agama adalah
realisasi iman, pengalaman dan apresiasi dunia dalam kepribadian
dengan iman dan ibadah. Agama harus dibarengi dengan tindakan
nyata, bukan sekedar kumpulan falsafah dunia lainnya.
1. Ajaran Agama Islam
Seorang muslim yang aturan kemanusiaannya telah
diperjelas oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW
untuk menjadi dasar (pedoman) kehidupan dan kehidupan di
dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat sistem nilai dan norma
yang dapat membimbing manusia, yang dapat dan dapat
memecahkan masalah, yang pada gilirannya berdampak positif
pada kebahagiaan, kemakmuran, dan dapat membawa kepada
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kemuliaan. Ajaran Islam yang ditemukan di seluruh dunia
dalam Alquran dan hadis dapat dibagi sebagai berikut.
a. Aqidah, yaitu hal-hal yang bertalian dengan kepercaayaan
dan keimanan.
b. Akhlak, yaitu kelembagaan semua tata nilai ajaran islam
tentang baik dan buruk mengenai perilaku seseorang
c. Sya‟riah, yaitu peraturan dengan hukum yang telah
disyahri‟ahkan allah dan diwajibkan kepada kaum muslimin
untuk berpegang kepadanya dalam berhubungan dengan
allah dan sesamanya. Syari‟ah dapat dibagi menjadi dua
yaitu:
d. Ibadah, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan
diri kepada allah, seperti sholat, puasa, zakat dan haji dan
e. Mu‟amalah, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk
memelihara keselamatan, sehingga tercipta keamanan dan
ketenangan hidup, seperti persoalan -persoalan keluarga,
harta pusaka, jual beli, hubungan kemasyarakatan dan
sebagainya.
Berbicara
mengenai
agama
berarti
mengabdikan diri, yang mana ia tidak akan puas dengan
pengetahuan agama, akan tetapi memerlukan membiasakan
dirinya dengan hidup secara agama. Pengertian agama
terbatas bagi pemeluk agama samawi terutama agama islam.
2. Definisi Pengamalan Agama Islam
Kamus umum bahasa Indonesia menyebutkan bahwa
amalan berasal dari kata amal. Ini berarti tindakan, perbuatan
baik, apa pun yang dilakukan untuk tujuan melakukan sesuatu
yang baik, atau sumbangan untuk membantu orang lain.
Amalan agama adalah pengamalan suatu ajaran agama yang
rela diamalkan. Ada dua bentuk pengabdian manusia dalam
beribadah kepada Allah SWT. H.Mohammad Daud Ali (2011)
Beribadah dalam arti khusus dan Beribadah dalam arti
luas :
a. Ibadah dalam arti khusus adalah pengamalan ibadah sholat,
yang merupakan bentuk pengamalan manusia atau
hubungan manusia secara vertikal dengan sang pencipta.
Berdasarkan do‟a tersebut maka salah satu bentuk
pengamalan ibadah secara khusus bagi orang yang beriman
dalam Islam adalah melaksanakan sholat dengan sempurna.
b. Ibadah dalam arti luas adalah semua perbuatan manusia
yang bernilai kebijakan, seperti membantu meringankan
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penderitaan orang lain, berpuasa, mengeluarkan sedekah
dan lain sebagainya

G. Faktor Penghambat dan Pendukung Peningkatan
Pemahaman Agama Di Masyarakat
Partisipasi umat beragama merupakan salah satu unsur
pendukung program peningkatan pemahaman masyarakat tentang
agama. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk
benchmarking terkait masalah ini. Misalnya partisipasi dalam
komunitas untuk sholat berjamaah, pengajian, pendidikan agama
termasuk motif dan aspirasi, pendaftaran dan kegiatan pendidikan
agama, aktif mendengarkan/mendengarkan/TV siaran keagamaan
di radio, dan partisipasi masyarakat-keagamaan lainnya dalam
kegiatan. Kelompok agama dan lembaga pendidikan agama Islam
di masyarakat juga mendukung unsur-unsur upaya peningkatan
pemahaman keagamaan masyarakat, antara lain: --Salah satu
model yang harus diikuti oleh para pemimpin agama dalam
memenuhi perannya dalam komunitas pendidikan Islam adalah
Rasul Allah. Namun, kami tetap memperhatikan sudut pandang
kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
Para pemuka agama juga perlu siap menghadapi berbagai masalah
dan tantangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya
di masyarakat, antara lain:
Pengaruh langsung budaya non-Islam yang tak tertahankan.
Pertama, ada kecenderungan memelihara anjing sebagai hewan
peliharaan, seperti kucing dan hewan lainnya, terlepas dari batasan
atau larangan. (Abdul Wahid, 2010).
Dalam bukunya Ilmu Dakwah, Samsul Munir Amin
memaparkan banyak tantangan dan hambatan yang akan dihadapi
para pemuka agama: tren sosial budaya, pergeseran nilai,
ekonomi, sosial politik dan isu de-Islam (keyakinan dan
kemurtadan). (Samsul Munir, 2013).
1. Bimbingan Agama
Orientasi keagamaan adalah segala kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memberikan
pertolongan kepada orang lain yang mengalami kesulitan
mental di lingkungannya agar orang tersebut dapat mengatasi
kesulitan tersebut sendiri karena ia sadar dan mentaati
kekuasaan Allah SWT. apa ini Kesadaran yang muncul dalam
ego pribadi Anda adalah cahaya harapan untuk hidup,
kebahagiaan sekarang dan masa depan. Konseling agama lebih
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menitikberatkan pada pemecahan masalah atau pencegahan
masalah yang dihadapi individu dan kelompok.
Konseling agama tidak hanya memberikan pertolongan atau
perbaikan, tetapi konseling agama juga memberikan
pengobatan dan pencegahan, sehingga tidak timbul kesulitan
eksternal dan internal. Di bawah bimbingan agama, dia akan
membuat kehidupan masyarakat lebih terkonsentrasi dan dia
bisa lebih baik dan lebih menjalankan ibadah dan tugasnya
sebagai khalifah.

Sumber:Dokumentasi Kkm Kelompok 11
Dalam Islam terdapat beberapa utama yang sebagai
landasan atau pondasi dasar bimbingan keagamaan antara lain
ialah: Al-qur‟an, Sunnah, Ijma, Ijtihad. Yang sebagai landasan
primer bimbingan keagamaan Islam merupakan Al-qur‟an &
Sunnah, karena ke 2 landasan ini adalah asal primer.
Bimbingan keagamaan pula bisa dikatakan menjadi proses
aktivitas yang dilaksanakan melalui ajaran-ajaran kepercayaan
yaitu berupa training dan asuhan terhadap anak binaan supaya
nantinya selesainya terselesaikan berdasarkan bimbingan dia
bisa memahami, menghayati & mengamalkan ajaran-ajaran
Islam yang sudah diyakininya secara menyeluruh, dan
mengakibatkan ajaran Islam itu menjadi suatu pandangan
hidupnya demi keselamatan & kesejahteraan hayati pada global
juga pada akhirat. Tujuan bimbingan agama Islam yaitu :
Setiap aktivitas yang dilakukan sang insan niscaya
memiliki tujuan & fungsi. Tujuan & fungsi tadi mencakup
fungsi bagi diri sendiri juga bagi lingkungannya.
1) Membantu individu buat mencegah timbulnya masalahmasala pada kehidupan keagamaannya, antara lain:
a. Membantu individu menyadari fitrah manusia.
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b. Membantu individu berbagi fitrahnya.
c. Membantu individu mamahami & menghayati ketentuan
& petunjuk Allah pada kehidupan keagamaan.
d. Membantu individu menjalankan ketentuan & petunjuk
Allah pada kehidupan keagamaan.
2) Membantu individu memecahkan perkara yang berkaitan
menggunakan kehidupan keagamaannya, diantaranya
menggunakan cara:
a. Membantu individu mamahami masalah yang
dihadapinya.
b. Membantu individu syarat & situasi dirinya &
lingkungannya.
c. Membantu individu tahu & menghayati banyak sekali
cara buat mengatasi problema kehidupan keagamaan
sinkron syari‟at Islam.
d. Membantu individu memutuskan pilihan upaya
pemecahan masalah keagamaan yang dihadapi.
3) Membantu individu memelihara situasi & syarat kehidupan
keagamaan dirinya yang sudah baik supaya permanen baik
& atau menjadi lebih baik.

H. Implementasi Tokoh Agama dalam pengembangan
sosial agama dimasyarakat
Agama kerap dituding menjadi bagian dari masalah terkait
dampak pandemi Covid-19. Namun, melihat peran agama yang
kuat dan utama dalam masyarakat modern, khususnya di
pedesaan, Sinarmukti sendiri berpendapat bahwa ilmu
pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari agama untuk mengatasi
wabah ini.

Sumber : Dokumentasi Kkm Kelompok 11
Kegiatan keagamaan sering melibatkan banyak orang,
kesadaran Tokoh agama untuk menyesuaikan kegiatan
keagamaan, terutama urusan agama, agar sesuai dengan situasi
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pandemi akan sangat mempengaruhi kemungkinan penyebaran
wabah. Kapan harus menghindari pertemuan publik dan penetrasi
media sosial meningkat.
Pemerintah Desa Sinarmukti terutama di kampung parung
sentul menggelar pengajian rutin pada setiap hari Jum‟at (Malam
dan Pagi), adapula kampung-kampung lain yang menggelar
pengajian rutin yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan
kerukunan umat beragama serta ajang silaturahmi antar
masyarakat pemerintah dan masyarakat juga berharap pengajian
rutin ini dapat dilaksanakan terus menerus setiap minggunya
karena sangat penting untuk meningkatkan persudaraan umat
islam.
Meski disetiap RT sudah ada pengajian, pengajian akbar
tingkat desa perlu digelar untuk hubungan warga agar tetap
harmonis, setiap RW di desanya memiliki lima majelis taklim dan
sering mengadakan pengajian rutin.
Hasil observasi ini, menunjukan bahwa peran Tokoh agama
dalam pengembangan sosial agama dilakukan melalui kegiatan
keagamaan seperti pengajian rutin setiap minggunya, bersholawat
bersama, tahlilan dalam perannya tokoh agama memberikan
pembinaan , penyuluhan, memotivasi untuk ikut berpartisipasi
dalam perannya.
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BAB 7
PENERAPAN MANAJEMEN DAKWAH DALAM
SETIAP PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
- Mutia Anjani

A. Pendahuluan
Manajemen merupakan suatu proses berkesinambungan di
dalam
membuat
suatu
perencanaan,
pengorganisasian,
pengendalian dan pengarahan dengan memanfaatkan secara
maksimal potensi-potensi sumber daya yang ada menuju tujuan
bersama. Memanajemen suatu program atau kegiatan, dilakukan
dalam rangka memastikan apa yang telah direncanakan itu dapat
dilakukan secara baik dan benar, semua itu dilakukan secara
sistematis dan koordinatif agar kegiatan yang dilaksanakan dapat
dikelola dengan baik dengan menerapkan fungsi-fungsi
manajemen yang efektif dan efisien. Kontekstualisasinya dengan
dakwah, langkah langkah teknis yang telah direncanakan dengan
baik itu dilakukan dalam rangka membangun sumber daya
manusia di dalam upaya menuju kehidupan yang diridhai Allah
SWT.
Usaha penyebaran ajaran Islam di tengah-tengah
masyarakat merupakan suatu usaha dakwah dalam keadaan
apapun dan dimanapun, kaum muslim harus melaksanakannya.
Pengertian dakwah merupakan suatu proses penyampaian ajaran
Islam yang berkesinambungan, ditangani oleh para pengemban
dakwah untuk mengubah sasaran agar bersedia masuk ke jalan
Allah swt, secara bertahap menuju kearah kehidupan yang islami.
Proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan
kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan
dievaluasi secara terus menerus oleh para pengemban dakwah
sesuai dengan tujuan tujuan yang dirumuskan, dakwah tidak boleh
dilakukan asal jalan, tanpa sebuah perencanaan yang matang, baik
menyangkut materinya, tenaga pelaksananya, ataupun metode
yang digunakannya.
Kegiatan dakwah pun tidak hanya dipahami sebagai proses
penyampaian ajaran Islam melalui mimbar belaka, akan tetapi
melahirkan kesadaran bahwa masyarakat sebagai sasaran atau
objek dakwah (mad’u) tidak bersifat pasif dan dianggap tidak
memiliki pemahaman dan harapan terhadap kegiatan dakwah,
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yang menyebabkan para pelaku (da’i) merasa bebas untuk
menyampaikan apapun sesuai dengan keyakinan, ideologi dan
kebenaran perspektif pribadinya, dalam kegiatan keagamaan
dibutuhkan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sejak awal. Untuk itu memproses pengelolaan kegiatan
dakwah melalui optimalisasi dan maksimalisasi organisasi dalam
melaksanakan aktivitas keagamaan, mempunyai perencanaan yang
matang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, juga
mempunyai strategi organisasinya yang kongkrit sebagai usaha
untuk membagi tugas tugasnya kepada komponen pengurus agar
kegiatan dakwah bisa maksimal.
Menurut (Gulen, 2011). Islam telah menetapkan bagi setiap
mukmin untuk menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar yaitu,
menganjurkan pada setiap mukmin untuk menyuruh orang lain
selalu mengerjakan kebaikan dan mengajak mereka semaksimal
mungkin menjauhi segala bentuk kemungkaran atau keburukan.
Seseorang yang berbuat kebaikan akan disediakan pahala baginya
sedangkan bagi mereka yang telah berbuat keburukan tersedia
siksa sebagai balasannya. Oleh karena itu, dengan tegaknya amar
ma‟ruf nahi munkar yang dilakukan dengan cara-cara yang bijak
akan terciptalah kelompok masyarakat yang saling mencintai
segala perbuatan baik dan membenci segala perbuatan buruk.
Dakwah Islam bertujuan untuk memengaruhi dan
mentransformasikan sikap batin dan perilaku warga masyarakat
menuju suatu tatanan keshalehan individu dan keshalehan sosial.
Dakwah dengan pesan-pesan keagamaan dan pesan-pesan
sosialnya juga merupakan ajakan kepada kesadaran untuk
senantiasa memiliki komitmen (istiqomah) di jalan yang lurus.
Dakwah adalah ajakan yang dilakukan untuk membebaskan
individu dan masyarakat dari pengaruh eksternal nilai syaithaniah
dan kejahiliahan menuju internalisasi nilai nilai ketuhanan. Di
samping itu, dakwah juga bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman keagamaan dalam berbagai aspek ajarannya agar
diaktualisasikan dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Tujuan
manajemen dakwah adalah untuk menuntun dan memberikan arah
agar pelaksana dakwah dapat diwujudkan secara profesional dan
proporsional. Artinya, dakwah harus dapat dikemas dan dirancang
sedemikian rupa, sehingga gerak dakwah merupakan upaya nyata
yang sejuk dan menyenangkan dalam usaha meningkatkan kualitas
akidah dan spiritual, sekaligus kualitas kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
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B. Manajemen Dakwah
Menurut (Wastiyah, 2020). Manajemen dakwah adalah
proses merencanakan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun
dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompokkelompok tugas dan kemudian menggerakkannya ke arah
pencapaian tujuan dakwah. Manajemen dakwah di sini meliputi
proses dakwah yang dilakukan, persoalanpersoalan yang berkaitan
dengan organisasi dakwah, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana yang ada serta problem-problem yang timbul dalam
organisasi dakwah. Sedangkan M. Munir, Wahyu Ilahi.
(2012). Menyebutkan bahwa inti dari manajemen dakwah yaitu
sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam
kegiatan suatu aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum
pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.
Dari defenisi diatas dapat di simpulkan, manajemen dakwah
adalah kemampuan untuk mendefenisikan masalah yang terdapat
dalam proses kegiatan dakwah, kemudian menyusun rencana yang
tepat untuk mengatasi persoalan persoalan tersebut, mengatur dan
mengorganisir para pelaksana dakwah dalam kesatuan tertentu.
1. Sarana Manajemen Dakwah
Menurut Muzakki, A. (2015). Untuk mencapai tujuan
dakwah, sebaiknya dan sudah seharusnya menggunakan sarana
manajemen dakwah, yang telah dikenal dengan istilah “Enam
M” yakni Man (Manusia), Money (Uang), Material (bahanbahan), Methods (Cara-cara melakukan pekerjaan), Machines
(Mesin), dan Market (Pasar). Sarana utama dari setiap
pemimpin dakwah untuk mencapai tujuan dakwah dan tepat
sasaran, yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah man
(manusia), berbagai aktivitas dakwah yang harus dilakukan
agar tujuan dakwah tepat sasaran dan aktivitas itu dapat
ditinjau dari sudut proses, seperti
Planning, organizing, actuating dan contolling, serta
dapat juga ditinjau dari sudut bidang seperti penjualan,
produksi, keuangan, personalia, dan lain sebagainya. Untuk
melakukan berbagai aktivitas dakwah tersebut, kita sangat
memerlukan manusia. Tanpa adanya manusia kita tak akan
mungkin mencapai tujuan. Sarana manajemen dakwah adalah
money (uang). Untuk melakukan berbagai aktivitas dakwah
diperlukan uang, seperti upah atau gajih untuk orang yang
membuat perencanaan, mengadakan pengawasan, bekerja
dalam proses produksi, membeli bahan-bahan, peralatanTulus Bakti untuk Desa Sinarmukti
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peralatan, dan lain sebagainya. Uang sebagai sarana
manajemen harus mampu mengelola sedemikian rupa, agar
tujuan dakwah yang ingin dicapai (bila dinilai dengan uang),
nilai jual atau keuntungan sebuah aktivitas dakwah lebih besar
dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan dakwah.
Kegagalan atau ketidak berhasilan proses manajemen sedikit
banyak ditentukan oleh penghitungan dan ketelitian dalam
menggunakan uang.
Dalam proses pelaksanaan dakwah manusia mengguakan
material (bahan bahan), seperti kretas atau alat tulis kantor,
kain, tinta, dan lain sebagainya, oleh karena itu material juga
dianggap sebagai alat atau sarana manajemen dakwah untuk
mencapai tujuan dakwah. Demikian pula dalam proses
perencanaan kegiatan dakwah, dan jangan memarjinalkan
kemajuan teknologi dewasa ini sangatlah pesat baik itu media
sosial, dan jaringan internet mampu diakses melalui telepon
genggam. Oleh karena itu machines (mesin) seperti computer,
laptop, handpone dan lain sebagainya merupakan alat utau
sarana manajemen dakwah untuk mempermudah sekaligus
memperlancar proses pelaksanaan berjalannya aktivitas
dakwah, yang akhirnya tercapai tujuan dakwah.
Bagi dakwah yang bergerak dibidang industri maka
sarana manajemen dakwah penting lainnya adalah market
(pasar), bagaimana peran dakwah harus mampu menghimpun
latar belakang yang berbeda seperti pekerjaan, pendidikan,
ekonomi, suku, adat istiadat, usia dan lain sebagainya oleh
karena itu saran penting dalam melakukan proses dakwah
adalah market mampu memahami atau membaca latar belakang
objek dakwah.
2. Peran dan Fungsi Manajemen Dakwah
Peran manajemen dakwah adalah untuk mengatur segala
kegiatan pelaksanaan dakwah dimulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang telah
disusun sedimikian rupa. Sehingga saat melakukan kegiatan
atau aktivitas dapat berjalan dengan baik dan mencapai misi
dari perencanaan yang telah ditetapkan. Peran manajemen
dakwah tentu erat kaitannya dengan fungsi manajemen dakwah
itu sendiri. Dalam kegiatan ini fungsi manajemen dakwah
berlangsung pada tataran dakwah itu sendiri. Dimana setiap
aktifitas dakwah khususnya dalam skala organisasi atau
lembaga untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan sebuah
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pengaturan atau manejerial yang baik, ruang lingkup kegiatan
dakwah merupakan sarana atau alat pembantu pada aktivitas
dakwah itu sendiri. Adapun unsurnya-unsurnya amaliyyah
al‟idariyyah tersebut merupakan sebuah kesatuan yang utuh
yang terdiri dari :
1) Takhthith (Perencanaan Dakwah)
Firdamasari, A. R. (2018). Menyebutkan dalam
aktivitas dakwah, perencanaan dakwah dilakukan dengan
menentukan langkah dan program pada setiap sasaran
dakwah (mad‟u), menentukan sarana prasarana atau media
dakwah, serta personel da‟i yang akan diterjunkan.
Menentukan materi yang cocok untuk sempurnanya
pelaksanaan, membuat asumsi berbagai kemungkinan yang
dapat terjadi yang akan mempengaruhi cara pelaksanaan
program dan cara menghadapinya serta menentukan cara
alternatif pemecahan masalah lain yang semua ini
merupakan tugas utama dari sebuah perencanaan. Sebuah
perencanaan dikatakan baik jika memenuhi beberapa syarat
berikut ini:
a. Didasarkan pada keyakinan bahwa yang dilakukan
adalah sebuah kebaikan berdasarkan ajaran Al Quran
dan al Hadits.
b. Dipastikan bahwa perencanaan tersebut memiliki
manfaat, tidak hanya bagi pihak yang merencanakan,
melainkan juga untuk orang lain. Oleh karenanya da‟i
perlu memperhatikan asas maslahah untuk umat, terlebih
dalam aktivitas dakwah.
c. Didasarkan pada ilmu pengetahuan terkait, dalam hal ini
adalah ilmu manajemen. Oleh karenanya seorang da‟i
harus juga memiliki wawasan yang luas di luar
pemahaman terhadap materi dakwah.
d. Dilakukan studi banding sebagai sebuah benchmark.
Benchmark ini berfungsi sebagai acuan pelaksanaan
dakwah dari lembaga dakwah lainnya yang sukses
menjalankan aktivitasnya, sehingga bisa senantiasa
melakukan perbaikan diri.
e. Dipikirkan dan dianalisis prosesnya, serta dilakukan
evaluasi yang komprehensif agar dapat diketahui
kontinuitas dari aktivitas yang dilakukan.
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2) Tanzhim (Pengorganisasian Dakwah)
Pengorganisasian dakwah itu adalah rangkaian
aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah
setiap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan
mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta
menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja antara
satuan-satuan organisasi atau petugasnya. Pada dasarnya
pengorganisasian dakwah bertujuan untuk:
a. Membagi
kegiatan-kegiatan
dakwah
menjadi
departemen-departemen atau divisi-divisi dan tugastugas yang terperinci dan spesifik.
b. Membagi kegiatan dakwah serta tanggung jawab yang
berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas
dakwah.
c. Mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi dakwah.
d. Mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam
unit-unit
e. Membangun hubungan di kalangan da‟i, baik secara
individual, kelompok, dan departemen
f. Menetapkan garis-garis wewenang formal.
g. Mengalokasikan dan memberikan sumber daya
organisasi dakwah.
3) Tawjih (Penggerakkan Dakwah)
Merupakan inti dari dakwah itu sendiri yaitu seluruh
proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan
sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan
ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efesien
dan ekonomis. Motivasi diartikian sebagai kemampuan
seorang manajer atau pemimpin dakwah dalam memberikan
sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian, sehingga para
anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara
ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang
dibebankan kedepannya.
4) Riqabah (Pengendalian Dakwah)
Evaluasi dakwah dirancang untuk diberikan kepada
orang yang dinilai dan orang yang menilai informasi
mengenai hasil karya. Pengendalian manajemen dakwah
dapat dikatakan sebagai sebuah pengetahuan teoritis praktis.
Karena itu, para da‟i akan lebih cepat untuk mencernanya
jika dikaitkan dengan perilaku dari da‟i itu sendiri sesuai
dengan organisasi. Dengan demikian, pengendalian
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manajemen dakwah dapat dikatagorikan sebagai sebagian
dari perilaku terapan, yang verorientasi kepada sebuah
tuntutan bagi para da‟i tentang cara menjalankan dan
mengendalikan organisasi dakwah yang dianggap baik.
Tetapi yang paling utama adalah komitmen manajemen
dengan satu tim dalam menjalankan sebuah organisasi
dakwah secara efesien dan efektif, sehiingga dapat
menghayati penerapan sebuah pengendali. Pengendalian
dakwah dapat juga disebut sebagai evaluasi dakwah,
maksudnya ialah bahwa sebuah proses dakwah apabila telah
terselenggara maka diperlukan adanya peninjauan kembali
sejauh mana pencapaian tujuan dakwah yang telah
ditetapkan sebelumnya.

C. Landasan Manajemen Dakwah
Sedangkan landasan manajemen dakwah secara filosofis,
diantaranya adalah:
a. Menuntun keyakinan umat manusia sesuai dengan fitranya
yaitu tauhidullah (memilki keyakinan kepada Allah Swt)
b. Membangun keimanan umat manusia yang senantiasa
pluktuatif (bertambah dan berkurang) agar senantiasa stabil
(kokoh) dalam beriman dan beramal shaleh di bawah landasan
karena Allah.
c. Dakwah merupakan penuntun akal manusia dalam mencari dan
menjalankan kebenaran, jika akal dapat dan wajib beriman
kepada Allah sebelum datangnya azab Allah terhadap orangorang yang menyimpangkan akalnya bagi mendurhakai Tuhan.
d. Dakwah Islam menjadi dasar dan alasan bagi akal untuk
melaksanakan kewajiban beriman kepada Allah, sebab sebelum
datangnya dakwah yang dibawa oleh Rasul Allah menusia
tidak akan mendapat azab (siksa) dari Allah.
e. Merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil al-alamin (menebar
kasih sayang Tuhan dan keselamatan bagi seluruh alam)
1) Tujuan Manajemen Dakwah
Secara umum tujuan manajemen dakwah adalah untuk
menuntun dan memberikan arah agar pelaksana dakwah dapat
diwujudkan secara profesional dan proporsional. Artinya,
dakwah harus dapat dikemas dan dirancang sedemikian rupa,
sehingga gerak dakwah merupakan upaya nyata yang sejuk dan
menyenangkan dalam usaha meningkatkan kualitas akidah dan
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spiritual, sekaligus kualitas kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (Hidayah, 2017).
Tujuan manajemen dakwah di samping memberikan
arah juga dimaksudkan agar pelaksanaan dakwah tidak lagi
berjalan secara konvensional seperti tabligh dalam bentuk
pengajian dengan tatap muka tanpa pendalaman materi, tidak
ada kurikulum, jauh dari interaksi yang dialogis dan sulit untuk
dievaluasi keberhasilannya. Meskipun disadari bahwa kita
tidak boleh menafikan bagaimana pengaruh positif kegiatan
tabligh untuk membentuk opini masyarakat dalam menyikapi
ajaran Islam pada kurun waktu tertentu terutama pada lapisan
masyarakat menengah ke bawah.
2) Prinsip-prinsip Manajemen Dakwah
Yunarrya, d. (2021). Menyebutkan prinsip-prinsip
manajemen dakwah adalah sebagai berikut:
a. Prinsip Konsolidasi, Prinsip ini mengandung makna bahwa
setiap organisasi dakwah harus selalu dalam keadaan
mantap dan stabil, jauh dari konflik, dan terhindar dari
perpecahan, baik lahiriah maupun batiniah.
b. Prinsip Koordinasi, Prinsip ini berarti organisasi dakwah
harus mampu memperlihatkan kesatuan gerak dalam satu
komando. Ketertiban dan keteraturan merupakn ciri
khasnya, karena prinsip koordinasi mengisyaratkan
betapapun banyaknya pembagian kelmpok kerja dan
jauhnya rentang kendali dalam medan yang luas, namun
denyut nadinya tetap satu.
c. Prinsip Tajdid, Prinsip ini memberi pesan bahwa organisasi
dakwah harus selalu tampil prima dan energik, penuh
vitalitas dan inovatif. Personal-personalnya harus cerdas
dan pintar membaca kemajuan zaman.tapi semua itu tetap
dalam konteks perpaduan iman, ilmu, dan amal.
d. Prinsip Ijtihad, Prinsip ini melahirkan ruh jihad dalam arti
menyeluruh melalui penyalahgunaan nalar, rasio, dan logika
yang memadai dalam mencari interprestasi baru baik isi
kandungan al-Quran dan as sunnah. Ijtihad dalam
pengertian sesungguhnya adalah mencari berbagai
terobosan hukum sebagai jalan keluar untuk mencapai
tujuan, sehingga ijtihad mampu memberikan jawaban
terhadap bermacam-macam persoalan kehidupan umat dari
berbagai dimensi, baik politik, sosial, maupun ekonomi.
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e. Prinsip Pendataan dan Kaderisasi, Prinsip ini mengingatkan
bahwa setiap organisasi dakwah harus berusaha
mendapatkan dukungan dana yang realistic dan diusahakan
secara mandiri dari sumber-sumber yang halal dan tidak
mengikat. Disamping itu, organisasi dakwah dengan
manajemen yang baik juga harus kader yang andal dan
propesional, sehingga tidak terjadi kevakuman gerak dari
waktu ke waktu. Kader yang diamkasud harus terdiri dari
tenaga-tenaga yang beriman dan bertakwa, berilmu,
berakhlak dan bermental jihad.
f. Prinsip Komunikasi, Prinsip ini memberikan arah bahwa
setiap
organisasi
dakwah,
pengelolaannya
harus
komunikatif dan persuasif, karena dakwah sifatnya
mengajak. Meskipun esensi dakwah menyampaikan
kebenaran dan kebenaran itu kadang kala keras dan pahit,
namun dalam penyampaiannya tetap dituntut bijaksana dan
dengan bahasa komunikasi yang mengena, sehingga
betapapun pahitnya, umat tidak antipat melainkan tetap
dapat menerima dan memahami dengan akal yang sehat.
g. Prinsip Integral dan Komprehensif, Prinsip ini
mengingatkan kepada kita bahwa pelaksanaa kegiatan
dakwah tidak hanya terpusat di masjid atau di lembaga –
lembaga keagamaan semata, akan tetapi harus integrasi
dalam kehidupan umat dan menyentuh kebutuhan yang
menyeluruh dari segenap strata sosial masyarakat.
h. Prinsip penelitian dan pengembangan, Kompleksitas
permasalahn umat harus menjadi kajian dakwah yang
mendalam. Karena dakwah akan gagal bila saja sudut
pandang hanya terpusat pada satu sisi.
i. Prinsip sabar dan Istiqomah, Nilai-nilai sabar dan istiqomah
yang digerakkan denagn landasan iman dan takwa dapat
melahirkan semangat dan potensi rohanaih yag menjadikan
dakwah sebagai kebutuhan umat.

D. Ruang Lingkup Manajemen Dakwah
Ruang lingkup kegiatan dakwah dalam tataran manajemen
merupakan sarana atau alat pembantu pada aktivitas dakwah itu
sendiri. Karena dalam sebuah aktivitas dakwah itu akan timbul
masalah atau problem yang sangat kompleks, yang dalam
menangani serta mengantisipasinya diperlukan sebuah strategi
yang sistematis. Dalam hal ini, maka ilmu manajemen sangat
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berpengaruh dalam pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi
dakwah sampai pada tujuan yang diinginkan.
Sedangkan ruang lingkup dakwah akan berputar pada
kegiatan dakwah, di mana dalam aktivitas tersebut diperlukan
seperangkat pendukung dalam mencapai kesuksesan. Adapun halhal yang mempengaruhi aktivitas dakwah antara lain meliputi:
a. Keberadaan seorang da‟i, baik yang terjun secara langsung
maupun tidak langsung, dalam pengertian eksistensi da‟i yang
bergerak di bidang dakwah itu sendiri.
b. Materi merupakan isi yang akan disampaikan kepada mad‟u,
pada tataran ini materi harus bisa memenuhi atau yang
dibutuhkan oleh mad‟u, sehingga akan mancapai sasaran
dakwah itu sendiri, dan
c. Mad‟u kegiatan dakwah harus jelas sasarannya, dalam artian
ada objek yang akan diberikan penyampaian dakwah.

1. Hakikat dan Unsur-unsur Dakwah
a) Hakikat Dakwah Islam
Sebagai agama dakwah yang mempunyai misi suci
(clean mission), yang harus disampaikan kepada semua
umat untuk dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini
menjadi pijakan mengapa dakwah dilaksanakan dan
bagaimana seharusnya, bahwa hakikat dakwah meliputi :
1) Kebebasan, Kebebasan dalam hal ini bahwa setiap
manusia yang menjadi subjek maupun objek dakwah
harus merasa bebas sama sekali dari segala ancaman,
harus benarbenar yakin bahwa kebenaran dalam
menerima dakwah hasil penilaiannya sendiri. Menerima
atau menolak hasil dakwah adalah merupakan kebebasan
individu.
2) Rasionalitas, Bahwa pelaku dakwah bukanlah pemaksa
kehendak untuk menerima begitu saja, dan karenanya
dakwah Islam merupakan proses kritis penalaran.
3) Universalitas, Bahwa objek dakwah Islam adalah semua
manusia tanpa mengenal perbedaan ras, suku, maupun
budaya.
b) Unsur-Unsur Dakwah
Menurut Saripudin, S. (2018). Unsur-unsur dakwah
adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap
kegiatan dakwah terdiri dari:
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1) Da‟i (Subjek Dakwah)
Subjek dakwah atau da‟i adalah pelaku dakwah
atau pelaksana dakwah. Pelaksana dakwah itu dapat
perorangan maupun kelompok yang berupa instansi
kepemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan.
Melihat betapa kompleksnya permasalahan yang
dihadapi sasaran dakwah akibat pesatnya perubahan dan
perkembangan budaya, sosial, ekonomi dan teknologi
dengan segala aspeknya. Pelaksana dakwah juga dituntut
untuk memiliki pengetahuan dan ilmu yang terus
berkembang agar mampu menerapkan ilmunya dalam
meneyelesaikan permasalahan yang dihadapi terhadap
sasaran dakwah. Da‟i juga harus mengetahui cara
menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta,
dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk
memberikan solusi terhadap problema yang dihadapi
manusia, juga metode-metode yang dihadirkannya untuk
menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak
salah dan tidak melenceng.
2) Mad‟u (Objek Dakwah)
Unsur dakwah yang kedua adalah mad‟u yaitu
manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia
penerima dakwah, baik secara individu maupun sebagai
kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun
tidak atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan.
Persoalan yang dihadapi pada aspek mad‟u ini juga
cukup kompleks, meliputi masalah keimanan dan
ketauhidan, masalah ekonomi, masalah sosial, dan
masalah budaya sekularistik dan hedonistik.Oleh
karenanya objek dakwah haruslah diklasifikasikan agar
memudahkan pelaksanaan dakwah. Dasar klasifikasinya
bisa berdasarkan tingkat intelektualitasnya, berdasarkan
profesinya, berdasarkan lokasi tinggalnya, berdasarkan
usia, berdasarkan jenis kelamin, dan lain-lain. Klasifikasi
ini akan membuat proses dakwah lebih efektif dalam
mencapai tujuan dan juga efisiensi dalam penggunaan
sumber daya.
3) Maddah (Materi Dakwah)
Pada dasarnya materi dakwah adalah seluruh
rangkaian ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah yang
sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Secara
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umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi
empat masalah pokok, yaitu:
o Masalah Akidah
Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah
akidah Islamiyah. Aspek akidah ini akan membentuk
moral manusia. Materi akidah menjadi pijakan utama
bagi materi-materi dakwah lainnya, termasuk ketika
mendakwahkan Islam kepada kelompok non-Islam,
karena sesungguhmya setiap manusia yang terlahir
kealam dunia telah memberikan pengakuan tentang
ke-Esaan Allah swt.
o Masalah Syariah Hukum atau Syariah
Sering disebut sebagai cerminan peradaban dalam
pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan
sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya
dalam hukum-hukumnya. Materi dakwah yang
bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh
umat Islam.Ia merupakan jantung yang tidak
terpisahkan dari kehidupan umat Islam diberbagai
penjuru dunia, dan sekaligus merupakan hal yang
patut untuk dibanggakan.
o Masalah Muamalah Islam
Merupakan agama yang menekankan urusan
muamalah lebih besar porsinya daripada urusan
ibadah.Islam lebih banyak memerhatikan aspek
kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual.
Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi
ini masjid, tempat mengabdi kepada Allah swt.,
Ibadah dalam muamalah disini, diartikan sebagai
ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi
ganjaran yang lebih besar daripada ibadah yang
bersifat individual.
o Masalah Akhlak
Materi akhlak ini diorientasikan untuk dapat
menentukan baik dan buruk, akal, dan hati berupaya
untuk menemukan standar umum melalui kebisaaan
masyarakat. Karena ibadah dalam Islam sangat erat
kaitannya dengan akhlak.Pemakaian akal dan
pembinaan akhlak mulia merupakan ajaran
Islam.Ibadah dalam Al-qur‟an selalu dikaitkan
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dengan takwa, berarti pelaksanaan perintah Allah swt
dan menjauhi laranganNya.
4) Wasilah (Media Dakwah)
Media dakwah adalah media yang digunakan
sebagai alat untuk mempermudah menyampaikan materi
dakwah (ajaran Islam) kepada mad‟u. Media ini bisa
dimanfaatkan oleh da‟i untuk menyampaikan
dakwahnya, dalam bentuk sebagai berikut :
 Media lisan, Media dakwah yang paling sederhana
karena hanya menggunakan lidah dan suara, yang
termasuk dalam bentuk ini adalah pidato, khutbah,
ceramah, seminar, musyawarah, diskusi, nasehat,
pidato radio, ramah-tamah dalam anjangsana dan
lain-lain yang kesemuanya dilakukan malalui lidah
atau lisan.
 Media tulisan, Yakni dakwah yang dilakukan melalui
perantara tulisan seperti buku-buku, majalah, surat
kabar, pengumuman dan sebagainya.
 Melalui lukisan, Media dakwah melalui gambar,
karikatur, dan sebagainya. Media dakwah yang bisa
menjadi contoh adalah komik bergambar yang berisi
pesan dakwah yang biasanya cukup disenangi anakanak.
 Audiovisual, Media dakwah yang dapat merangsang
indra pendengaran, penglihatan, atau kedua-duanya.
Contohnya adalah televisi, film slide, OHP, internet,
dan sebagainya.
 Akhlak, Media dakwah melalui suatu penyampaian
langsung ditujukan dalam bentuk perbuatan yang
nyata, misalnya mendatangi orang yang sedang sakit,
menziarahi orang mati, kunjungan ke rumah.
5) Thariqah (Metode Dakwah)
Metode dakwah adalah jalan atau cara yang
dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi
dakwah Islam. Metode dakwah merupakan salah
komponen yang sangat penting, karena penyampaian
risalah Islam tidak mungkin dimengerti dan dipahami
dengan baik bila disampaikan dengan cara yang kurang
baik. Bagi seorang da‟i yang belum memahami metode
dakwah, maka kegiatan dakwahnya bisa saja kaku dan
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kurang dipahami oleh pendengar (Zuhdi, Ahmad.
(2016).
Metode dalam berdakwah sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya yaitu:
 Siapa yang kita seru (ajak), cara berdakwah kepada
generasi muda akan berbeda dengan cara berdakwah
kepada orang tua. Cara berdakwah kaum wanita tidak
sama dengan cara berdakwah kepada kaum laki-laki.
Berdakwah kepada anak kecil lain caranya
berdakwah kepada orang dewasa. Demikian pula
gaya berdakwah orang mukmin berbeda dengan gaya
berdakwah yang ditujukan orang bukan muslim.
 Tempat berdakwah, kondisi tempat sangat
menentukan bagaimana cara berdakwah. Berdakwah
di negeri Islam berbeda dengan berdakwah di negeri
kufur. Berdakwah di negeri yang demokratis berbeda
dengan berdakwah di negeri otoriter. Berdakwah
ditempat dimana ilmu pengetahuan sudah tersebar
luas berbeda dengan berdakwah ditempat yang masih
dalam kebodohan.
 Materi dakwah, penyampaian dakwah tentang akidah
berlaian dengan dakwah dalam masalah mua‟amalah.
Demikian pula halnya dengan materimateri dakwah
yang lainnya sangat menentukan bagaimana cara
berdakwah.
6) Atsar (Efek Dakwah)
Setelah dakwah itu dilakukan oleh seorang palaku
dakwah (Da‟i) dengan menyampaikan materi dakwah
(maddah) melalui media dakwah (wasilah) dan metode
dakwah (thariqah) tertentu, maka akan timbul efek
dakwah (atsar) pada diri penerima dakwah (mad‟u)
dalam bentuk keyakinan, pikiran, sikap, dan perilaku.
Efek yang ditimbulkan oleh aktivitas dakwah tersebut
sekaligus barometer tercapainya tujuan-tujuan dakwah
yang telah ditetapkan.Karenanya, pencapaian tujuantujuan dakwah itu tercermin dalam keyakinan, pikiran,
sikap, dan perilaku sipenerima dakwah.
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E. Keagamaan
Kegiatan berasal dari kata dasar “giat” yang mendapat
imbuhan “ke” dan akhiran “an” giat sendiri berarti aktif,
bersemangat dan rajin. Kegiatan berarti aktifitas usaha atau
pekerjaan Maka kegiatan dapat diartikan sebagai aktifitas, usaha
atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi
kegiatannya.Keagamaan berasal dari kata dasar mendapat
imbuhan “ke” dan akhiran “an” Agama sendiri berarti
kepercayaan kepada tuhan sang pencipta dengan aturan syariat
tertentu Dengan memperhatikan definisi yang ada di atas dapat
disimpulkan bahwa kegiatan keagaman adalah suatu aktifitas yang
berkenaan dengan kepercayaan kepada sang pencipta dengan
tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada sang khalik dengan
hal ini kegiatan keagamaan yang di maksud adalah kegiatan
keagamaan dalam Agama Islam (Pelani, H., Rama, B., & Naro,
W, 2018). Adapun secara istilah pengertian “agama” dapat dilihat
dari dua aspek yaitu :
1. Aspek subjektif (pribadi manusia), Agama mengandung
pengertian tentang tingkah laku manusia, yang dijiwai oleh
nilai-nilai keagamaan, berupa getaran batin, yang dapat
mengatur, dan mengarahkan tingkah laku tersebut, kepada pola
hubungan dengan masyarakat, serta alam sekitarnya. Dari
aspek inilah manusia dengan tingkah lakunya itu, merupakan
perwujudan (manifestasi) dari “pola hidup” yang telah
membudaya dalam batinnya, dimana nilai-nilai keagamaan
telah membentuknya menjadi rujukan (referensi) dari sikap,
dan orientasi hidup sehari-hari.
2. Aspek Objektif (doktrinair), Agama dalam pengertian ini
mengandung nilai-nilai ajaran Tuhan yang bersifat menuntun
manusia ke arah tujuan yang sesuai dengan kehendak ajaran
tersebut. Agama dalam pengertian belum masuk ke dalam batin
manusia, atau belum membudaya dalam tingkah laku manusia,
karena masih berupa doktrin (ajaran) yang objektif berada di
luar diri manusia. Oleh karena itu, secara formal, agama dilihat
dari aspek objektif dapat diartikan sebagai “peraturan yang
bersifat illahi (dari Tuhan) yang menuntun orang-orang berakal
budi ke arah ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan hidup di
dunia, dan memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat”.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan kegiatan keagamaan adalah semua aktifitas yang
berkaitan dengan agama baik perilaku, persepsi, motivasi, sikap,
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kepercayaan yang didasarkan pada nilai-nilai atau norma-norma
yang berpangkal pada ajaran-ajaran agama, yang telah menjadi
kebiasaan hidup sehari-hari yang dapat mengatur dan
mengarahkan tingkah laku tersebut kepada pola hubungan dengan
masyarakat, serta alam sekitarnya.

F. Dimensi Keagamaan
Syukri, I. I. F., Rizal, S. S., & Al Hamdani, M. D. (2019).
Dimensi keaagamaan terdiri dari lima macam yaitu:
1. Dimensi Keyakinan (Ideologi) Dimensi keyakinan ini berisi
pengharapan pengharapan dimana orang yang religius
berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan
mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama
mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para
penganut diharapkan akan taat. Walaupun demikian, isi dan
ruang lingkup keyakinan itu bervariasi, tidak hanya diantara
agama-agama, akan tetapi sering kali juga diantara
tradisitradisi agamanya, terutama ajaran agama yang
fundamental, dimensi ini terkait dengan keimanan seseorang.
2. Dimensi Praktek Agama (Ritualistik), Dimensi praktek agama
mencakup perilaku, pemujaan ketaatan dan hal-hal yang
dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap
agama yang dianutnya. Dalam istilah agama Islam praktek
ibadah ini disebut dengan istilah ubudiyah (ibadah), ibadah
merupakan bagian yang amat penting sebagai pelaksanaan
kehidupan beragama atau peribadatan merupakan realisasi
penghayatan dan keimanan. Ubudiyah disini berarti juga
pelaksanaan syari‟at dalam pengetian khusus yaitu sesuatu
yang disyari‟atkan oleh Allah SWT tentang hukum-hukum,
perintah, larangan larangan-Nya.
3. Dimensi Penghayatan (Experiental), Dimensi pengahayatan ini
berkaitan dengan pengalaman kegamaan, perasaan-perasaan,
persepsi persepsi, dan sensasi yang dialami seorang pelaku
yang melihat komunikasi walaupun kecil, dengan esensi
ketuhanan yakni dengan tuhan dan otoritas transendental.
Dimensi penghayatan menunjukkan pada seberapa jauh tingkat
muslim dalam merasakan dan mengalami dalam agama yang
sama. Dalam istilah keyakinan (ideologi) dinamakan aqidah
yang berasal dari kata”aqoid” yang berarti kepercayaan.
Sedangkan secara terminologi aqidah merupakan hal-hal yang
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diyakini oleh orang-orang Islam, artinya menetapkan atas
kebenaranya seperti disebutkan dalam Al-qur‟an dan hadist
nabi Muhammad SAW.
4. Dimensi Pengalaman (Konsekuensial), Dimensi pengalaman
ini mengacu kepada identifikasi akibat-akibat keyakinan
keagamaan, praktek, pengalaman dan pengalaman seseorang
dari hari kehari. Dimensi pengalaman disebut juga dengan
dimensi sosial, yang meliputi segala implikasi sosial dari
pelaksanaan ajaran agama.
5. Dimensi Pengetahuan Agama (Intellektual), Dimensi
pengetahuan agama ini mengacu kepada harapan bahwa orangorang yang beragama paling tidak memiliki jumlah minimal
mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus kitab suci dan

G. Bentuk Kegiatan Keagamaan
Adapun beberapa bentuk program kegiatan keagamaan,
diantaranya adalah:
1. Pelatihan ibadah perorangan atau jama‟ah, Ibadah yang
dimaksudkan disini meliputi aktifitas-aktifitas yang tercakup
dalam rukun islam, yaitu membaca dua kalimat syahadat,
sholat, zakat, puasa dan haji serta ditambah dengan bentukbentuk ibadah lainnya yang sifatnya sunnah.
2. Tilawah dan Tahsin Al- Qur‟an, adalah kegiatan atau program
pelatihan baca al-Qur‟an dengan menekankan pada metode
baca yang benar, dan kefasihan bacaan, serta keindahan
(kemerduan) bacaan.
3. Apresiasi seni dan kebudayaan islam, adalah kegiatankegiatan
yang
diselenggarakan
dalam
rangka
melestarikan,
memperkenalkan, dan menghayati tradisi, budaya dan kesenian
keagamaan yang ada dalam masyarakat islam. mencakup
berbagai kegiatan seperti lomba kaligrafi, lomba seni baca alQur‟an, lomba baca puisi islam, lomba atau pentas musik
marawis, gambus, kosidah, rebana dan lain sebagainya.
4. Peringatan hari-hari besar Islam, adalah kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan untuk memperingati dan merayakan hari-hari
besar islam sebagaimana diselenggarakan oleh masyarakat
islam di seluruh dunia berkitan dengan peristiwa-peristiwa
bersejarah seperti peringatan maulid Nabi Muhamaad SAW.,
peringatan isra‟ mi‟raj, peringatan 1 Muharram dan
sebagainya.
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5. Pesantren kilat, adalah kegiatan yang diselenggarakan pada
waktu bulan puasa yang berisi dengan berbagai bentuk
kegiatan keagamaan seperti buka bersama, pengkajian dan
diskusi agama atau kitab-kitab tertentu, shalat terawih
berjamaah, tadarus al-Qur‟an dan lain-lain.

H. Implementasi Manajemen Dakwah dalam Kegiatan
Ikhtifalan TPA Ar-Rohmah

Sumber : Dokumentasi Kelompok KKM 11 UNIBA, Sinarmukti
Salah satu kegiatan KKM yang di lakukan di desa
Sinarmukti yaitu Pelaksanaan perayaan kenaikan kelas atau yang
sering disebut dengan istilah ikhtifalan yang merupakan suatu
kegiatan keagamaan rutin tahunan dan sebagai sarana para murid
Taman Pendidikan Agama (TPA) Ar-Rohmah untuk berani
menampilkan kemampuannya dalam bidang acara keagamaan.
Ikhtifalan adalah suatu kegiatan untuk membentuk mental
dan karakter semua murid agar menjadi insan yang kuat dan
berani dalam pandangan positif, Membentuk mental-mental yang
positif dan karakter yang baik, yang bertujuan untuk melatih
kemampuan berbicara di depan masyarakat umum, serta
menunjukan keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencetak
generasi yang pintar dan unggul.
Acara pelepasan dan kenaikan kelas tersebut dihadiri oleh
ummi layya sebagai guru di TPA Ar-rohmah, Bapak Ahmad
Ripa‟i Sebagai pendiri TPA Ar-rohmah serta di ikuti oleh para
murid TPA Ar-rohmah, mahasiswa dan mahasiswi KKM
Universitas Bina Bangsa dan masyarakat desa. Agar kegiatan
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ikhtifalan yang di laksanakan berjalan dengan lancar maka di
buatkan susunan acara yang merupakan suatu urutan yang
sistematis secara terperinci mengenai jalannya kegiatan mengenai
aktivitas yang hendak berlangsung sepanjang kegiatan. Adapun
susunan acara untuk kegiatan ikhtifalan yaitu: Pembukaan,
Pembacaan kalam ilahi oleh salah satu murid TPA Ar-rohmah,
Menyampaikan sambutan-sambutan, Acara inti menampilkan
pidato setiap murid, Acara persembahan atau lantunan shalawat
dari para murid dan terakhir Penutup/do‟a. Acara tersebut di
lakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena masa
pandemi Covid-19 belum berakhir. Kegiatan keagamaan tersebut
sudah mendapatkan izin dari kepala Desa Sinarmukti, dan yang
menghadiri acara tersebut di batasi hanya orang tua murid dan
masyarakat RT setempat saja.
Manajemen dakwah dalam kegiatan ini berperan sangat
penting, mengingat kondisi masyarakat saat ini yang semakin
kompleks dalam menjalani kehidupannya. Perkembangan dan
perubahan zaman yang semakin pesat dengan adanya teknologi
yang semakin canggih menjadikan sebuah peluang bagi para
pendakwah (da‟i) untuk lebih kreatif, inovatif dalam berdakwah
sehingga masyarakat tetap responsif terhadap eksistensi da‟i dan
dakwah tersebut. Pada dasarnya kegiatan keagamaan merupakan
usaha yang dilakukan (terhadap peserta didik) agar dapat
memahami, mengamalkan ajaran ajaran agama. Sehingga kegiatan
keagamaan secara umum tidak terlepas dari pendidikan agama
Islam. Dan penerapan manajemen dalam kegiatan ini yaitu upaya
untuk mengatur dan mengarahkan para murid agar tercapainya
tujuan acara secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa
tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien
berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar,
terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Daftar Pustaka
Firdamasari, A. R. (2018). Penerapan Manajemen Dakwah dalam
Meningkatkan Motivasi Kerja di KUA Kecamatan
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Doctoral dissertation,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Gulen, Fethullah. (2011). Dakwah Jalan Terbaik dalam Berfikir
dan Menyikapi Hidup, Jakarta: PT. Gramedia
Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

105

Hidayah, F. (2017). Peran Manajemen Dakwah dalam Kegiatan
Keagamaan di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 2 Bonto
Parang Kabupaten Jeneponto (Doctoral dissertation,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Muzakki, A. (2015). Aplikasi manajemen kegiatan keagamaan di
Masjid Agung Kauman Semarang (Doctoral dissertation,
UIN Walisongo).
M. Munir, Wahyu Ilahi. (2012). Manajemen Dakwah, Jakarta:
Kharisma Putra Utama.
Pelani, H., Rama, B., & Naro, W. (2018). Kegiatan Keagamaan
Sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa
Gowa. Jurnal Diskursus Islam, 6(3), 444-458.
Saripudin, S. (2018). Peran Manajemen Dakwah dalam
Meningkatkan
AKtivitas
Dakwah
di
MAN
2
Soppeng (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar).
Syukri, I. I. F., Rizal, S. S., & Al Hamdani, M. D. (2019).
Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Kualitas
Pendidikan. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, [SL], 7(1),
17-34.
Wastiyah, L. J. (2020). Peran Manajemen Dakwah di Era
Globalisasi (Sebuah Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan
Tantangan). Idarotuna, 3(1), 1-15.
Yunarrya, d. (2021). Manajemen Dakwah Di Kelompok Pengajian
Desa Tedunan (Doctoral Dissertation, IAIN bengkulu).
Zuhdi, Ahmad. (2016). Dakwah sebagai Ilmu dan Perspektif Masa
Depannya, Alfabeta : Bandung.

*****

106

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

BAGIAN 5
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
SERTA LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGHIJAUAN
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BAB VIII
GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DENGAN LISTERASI DAN PENGELOLAAN TBM
MELALUI BANTUAN DONASI BUKU
- Mela Sartika

A. Pendahuluan
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk
membangun daya atau potensi yang dimiliki, dengan mendorong,
memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang
dimiliki sehingga orang atau masyarakat tersebut menjadi berdaya,
lepas dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan.
Pember dayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan
memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini
sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (voicelessness)
dan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam hubungannya
dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi
dimensi,masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada
tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan)
dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk
mengatasi masalah).
Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang
menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan
mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam perspektif lain
istilah pemberdayaan (empowerment) lebih diartikan sebagai
keberdayaan dari pada kekuasaan. Misalnya menurut (Nugroho
Riant, 2005) pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi
“daya” bukanlah “kekuasaan”. Barangkali istilah yang lebih tepat
adalah energize atau katakan memberi energi. Pemberdayaan
adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk
bergerak secara mandiri. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak
bersifat selamanya, melainkan sampai target mampu untuk
mandiri dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh
dijaga agar tidak jatuh lagi. Masih menurut Nugroho, dalam upaya
memberdayakan masyarakat, ada tiga strategi yang dapat
digunakan. Pertama, mengkondisikan terciptanya suasana atau
iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
Rasionalisasinya ialah bahwa setiap individu dalam masyarakat
mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, dalam artian tidak
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terdapat masyarakat yang tidak memiliki potensi atau tanpa daya.
Kedua, membuat daya yang dimiliki oleh masyarakat agar menjadi
semakin kuat (pemberdayaan). Guna mencapai hal tersebut
diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret selain
mengkondisikan terciptanya iklim atau suasana yang kondusif.
Termasuk dianataranya adalah memberikan penyediaan
berbagai sarana dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang
yang akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Ketiga,
memberdayakan yang berarti melindungi. Artinya, perlindungan
dan pemihakan kepada yang lemah merupakan hal dasar dalam
upaya pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti
mengisolasi atau menutup diri dari interaksi, karena ini akan
melemahkan daya yang dimiliki oleh masyarakat. Melindungi
harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan
yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
Selanjutnya, menurut (Hikmat, 2006) dengan mengikuti
pendapat Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (1994) bahwa ada
tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktik perubahan sosial,
yaitu tradisional, aksi langsung (direct action) dan transformasi.
Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih
kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi
direct-action membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati
oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan
yang mungkin terjadi. Sedangkan, strategi transformatif
menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang
dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.
Sehingga, pemberdayaan masyarakat sejatinya adalah proses
dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk meningkatkan
harkat dan martabatnya agar memiliki ketahanan dalam berbagai
sektor dalam lini kehidupan Maka, akhir dari serangkaian kegiatan
pemberdayaan masyarakat tematik tersebut adalah terbentuknya
masyarakat madani yang berwawasan dan sejahtera serta mampu
mengoptimalkan aset komunitas, utamanya aset sosial untuk
mengatasi permasalahan yang dihadapi .

B. Literasi sebagai Praktik Sosial
Dalam beberapa dekade terakhir, istilah literasi (literacy)
tampak begitu populer. Istilah tersebut berasal dari Bahasa Latin
yakni literatus yang berarti a learned person (orang yang belajar)
atau littera (huruf) yang artinya melibatkan penguasaan berbagai
sistem tulisan serta konvensi yang menyertai. Pada hakikatnya,
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konsepsi literasi terus mengalami elaborasi, sehingga tidak hanya
berhubungan dengan keaksaraan dan bahasa,, tetapi sudah
merambah pada fungsi keterampilan hidup (life skills) bahkan
literasi moral (moral literacy). (Herdiana, D., Heriyana, R., &
Suhaerawan, R, 2019))
Konsep literasi sebagai memahami dan memahamkan
melahirkan istilah literasi-produktif dan literasi-reseptif. Konsep
ini merujuk pada upaya memahami melalui aktivitas berbahasa
pasif (membaca, menyimak), dan upaya memahamkan melalui
aktivitas berbahasa aktif (menulis, berbicara). Dengan demikian
literasi produktif dibatasi maknanya sebagai proses transfer
informasi melaui keterampilam menulis yang mampu
memahamkan melalui pemanfaatan teknologi . Dalam Kamus
Besar.Bahasa Indonesia (KBBI), istilah literasi berasal dari kata
literer yang berkaitan dengan tradisi tulis. Berbagai penelitian
yang memandang literasi sebagai praktik sosial termasuk dalam
bidang kajian baru yang disebut New Literacy Studies (NLS).
Dalam sebuah laporan UNESCO, Bulgaria, Kolombia, dan
Meksiko misalnya, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan
untuk membaca dan menulis teks kalimat sederhana. Sementara
Ukraina, Malaysia, dan Hungaria mengaitkan literasi dengan
tingkat pendidikan. Ada juga negara-negara yang membangun
pengertian literasi secara lebih spesifik. Cina misalnya,
mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang untuk
mengerti minimum 2.000 aksara Cina di wilayah perkotaan dan
1.500 karakter di wilayah perdesaan. Dalam konteks tersebut,
maka menjadi hal yang wajar jika Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) pada dua tahun lalu menyumbangkan sedikitnya 2.500
buku yang terdiri dari 167 judul buku tentang anti korupsi ke
Forum Taman Baca Masyarakat (TBM) sebagai salah satu upaya
pengenalan anti korupsi lewat literasi (Fauziyah, 2019)) .
Walaupun negara maju seperti Singapura masih
mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan
memahami bacaan dalam bahasa yang spesifik . Beberapa konsep
yang sering digunakan antara lain literacy event (peristiwa literasi)
dan literacy practices (praktik literasi). dengan mengutip Shirley
Heath (1983) bahwa dalam kajian tentang literasi di dalam tiga
komunitas negara bagian South Carolina telah mendefinisikan
peristiwa literasi sebagai apapun dimana sebuah bentuk tulisan
atau teks menjadi bagian dari interaksi para partisipan dan proses
pemaknaan teks tersebut. Secara sederhana, istilah peristiwa
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literasi bisa dimaknai sebagai peristiwa atau kejadian yang dapat
diamati dan di dalamnya terlahir produk tertulis. Sementara itu,
praktik literasi tidak hanya mencakup peristiwa yang bisa dilihat
tersebut, namun juga nilai-nilai dan perilaku dari orang-orang
yang terlibat dalam praktik literasi tersebut.
Secara ontologis konsep literasi dapat dibedakan ke dalam
beberapa kategori, yakni (Nurbatra, L. H., Hartono, H., Wardani,
A. N., & Masyhud, M, 2017):
1. Literasi dasar (basic literacy) berhubungan dengan kemampuan
mendengar, berbicara, 1membaca, menulis dan berhitung;
2. Literasi1 Perpustakaan (Library Literacy) yang terkait
dengan.penyampaian pemahaman untuk.membedakan bahan
bacaan yang bersifat fiksi dan, untuk1 memahami pemanfaatan
katalog serta aplikasi kodifikasi koleksi
3. Literasi Media (Literacy) yang berhubungan dengan
pemahaman subtansi sampai framing media massa
4. Literasi Teknologi (Technology Literacy) yang berhubungan
dengan kemampuan 1memahami eksistensi dan nilai Berangkat
dari fenomena tersebut, suatu upaya untuk menyadarkan
masyarakat akan pentingnya mempunyai kemampuan literasi
yang baik muncul dalam bentuk gerakan literasi.
Secara umum gerakan literasi sering dipahami sebagai suatu
usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan seluruh
masyarakat untuk berproses dalam meningkatkan kemampuan
mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas
melalui aktivitas membaca, melihat, menyimak, menulis, dan
berbicara. Jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat,
gerakan literasi ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi
berbagai tantangan yang terdapat didalamnya yang meliputi
kegagapan dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, keengganan menerima hal-hal baru, hingga kurangnya
keinginan dari banyak individu untuk terus berproses menjadi
lebih baik.
Nilai-nilai kesukarelawanan (volutarism) menjadi kunci
kekuatan gerakan literasi berbasis komunitas. Sebagaimana hasil
penelitian bahwa aktivitas gerakan literasi sangat bergantung pada
aktivitas yang dibuat oleh Sudut Baca Soreang (SBS) dengan
dukungan mahasiswa uniba yang ada di desa Sinarmukti. Seluruh
kegiatan SBS telah tersusun dan terencana mulai dari kegiatan
mingguan, bulanan dan tahunan dengan sasaran anak usia dini
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PAUD - TK. Hal tersebut tentu berbeda motif dengan aktivitas
pemberdayaan masyarakat berbasis isu-isu yang lebih bersifat
profit oriented seperti pariwisata. Karena target utama yang ingin
dicapai hanya semata-mata peningkatan pendapatan . Walaupun,
proses pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata sebagai salah
satu contoh, tetap melibatkan peran aktif masyarakat sebagaimana
yang berbasis pada gerakan literasi, mulai dari kegiatan
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian agar tetap
menghormati nilai-nilai sosial dan keagamaan di sekitar kawasan
wisata.
Literasi yang ada di Indonesia masih belum menjadi sebuah
budaya yang dianggap sebagai sebuah kebutuhan . Survei yang
dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2016 mengenai budaya
membaca yang ada di negara-negara ASEAN menempatkan
Indonesia sebagai negara yang memiliki budaya membaca paling
rendah dengan nilai 0,001. Hal ini mengandung artian dari 1000
(seribu) orang penduduk hanya 1 (satu) orang yang gemar
membaca. (Muhlis, M., & Nasser, M. K, 2019)
Minimnya budaya literasi juga dialami oleh generasi muda
yang masih dalam proses pendidikan, bahkan salah satu kajian
menunjukan bahwa anak-anak Indonesia hanya membaca buku
sebanyak 17 halaman selama satu tahun atau 1 (satu) halaman
dalam setiap 2 (dua) minggh. Hal ini tentu menjadi keprihatinan
bahwa generasi muda yang diharapkan mampu menjadi generasi
yang unggul secara praktis tidak memiliki budaya literasi yang
baik dan tidak menganggap literasi akan mampu membawa
perbaikan bagi individu yang bersangkutan maupun bagi
masyarakat di masa yang akan datang.
Kondisi tersebut sejalan dengan fakta empiris yang mana
perkembangan teknologi informasi yang pesat tidak meningkatkan
minat literasi masyarakat. Berbagai referensi seperti buku, jurnal,
media masa yang sudah berbentuk digital dan mudah diakses oleh
masyarakat belum mampu menggugah keinginan masyarakat
untuk mau membaca, mengetahui dan memahami ilmu
pengetahuan. Bahkan terdapat kecenderungan mudahnya akses
informasi secara digital disalah gunakan menjadi tindakan yang
tidak patut seperti penyebaran berita bohong (hoax), penyebaran
kebencian dan SARA atau Suku, Agama, Ras dan Antar
Golongan.
Literasi apabila dikaji secara mendalam tidak hanya
diartikan sebagai literate (melek hurup), tetapi juga diartikan
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sebagai praktik-praktik dalam sebuah situasi sosial, sejarah dan
budaya dalam rangka menciptakan dan mengartikan (interprete)
makna melalui teks (Kern dalam Marfu`i, 2016). Apabila makna
ini diterapkan, maka kemampuan literasi seyogyanya mampu
membendung berita palsu (hoax) dan konten-konten negatif
lainnya secara elektronik dikarenakan masyarakat yang memiliki
budaya literasi akan mampu menyaring berbagai informasi yang
dihadapkan kepadanya. Pemahaman tersebut di atas
menkonstruksikan pemahaman bahwa literasi memiliki peran yang
penting baik bagi kehidupan pribadi, masyarakat juga bagi negara,
sehingga gerakan literasi perlu diupayakan oleh semua pihak baik
secara individu, secara berkelompok maupun secara nasional
melalui instrument kebijakan literasi nasional atas dasar
pentingnya meningkatkan literasi masyarakat sekaligus
menjadikan literasi sebagai sebuah budaya, maka dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa KKM kelompok 11
Uniba 2021 menyusun rencana gerakan literasi dan pembangunan
TBM sebagai salah satu program yang didasarkan atas kewajiban
kalangan pemberdayaan masyarakat untuk turut serta menjadikan
literasi sebagai budaya yang ada di masyarakat perdesaan.
Masyarakat yang ada di Desa Sinarmukti kecamatan Baros
Kabupaten Serang belum menjadikan literasi sebagai budaya
dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kepada observasi yang
dilakukan, minimnya literasi yang ada disebabkan oleh beberapa
faktor, yaitu: Pertama, faktor pemerintah khususnya Pemerintah
Desa Sinarmukti yang kurang mendukung gerakan budaya literasi,
hal ini ditujukan baik melalui instrumen kebijakan yang tidak
menjadikan literasi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan
desa, maupun minimnya ketersediaan sarana infrastruktur
penunjang literasi seperti tidak adanya Taman Bacaan Masyarakat
desa.
Kedua, faktor masyarakat yang beranggapan literasi
merupakan kewajiban bagi anak dan remaja yang sedang
menuntut ilmu, masyarakat menganggap bahwa literasi tidak
dibutuhkan dan bukan merupakan bagian dari budaya masyarakat.
Ketiga,kalangan akademisi baik itu yang berasal dari institusi
sekolah yang berada di lingkungan desa maupun warga
masyarakat desa yang berlatar belakang sebagai akademisi kurang
memberikan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat
akan pentingnya literasi yang ada di desa.
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Permasalahan yang didapat melalui observasi tersebut oleh
mahasiswa dijadikan sebagai masukan dalam upayanya mencari
solusi atas minimnya budaya literasi yang ada di Desa Sinarmukti.
Kegiatan gerakan literasi dan pembangunan TBM secara umum
ditujukan untuk meningkatkan minat masyarakat sekaligus
menjadikan literasi sebagai bagian dari budaya masyarakat desa.
Diharapkan dengan adanya pembangunan TBM mampu
menggugah kesadaran dan menumbuhkan minat baca sehingga
akan menciptakan budaya literasi yang akan memberikan manfaat
baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan
masyarakat. Dengan tingginya kesadaran literasi di masyarakat
maka diharapkan akan mendorong untuk mendidik anak-anaknya
agar memiliki budaya literasi, sehingga menjadikan literasi
sebagai sebuah tuntutan dan kebutuhan.
Dalam berbagai kegiatan dalam program gerakan literasi da
pembangunanTBM didasarkan kepada kelompok sasaran yang
telah dijelaskan tersebut di atas. Sehingga kehadiran mahasiswa
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya
mampu mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam konteks
pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga mampu
berkontribusi dalam bentuk social capital yang diharapkan akan
memberikan manfaat dalam waktu yang lama.

C. Implementasi Pembahasan
Program literasi informasi sebenarnya adalah program
pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang informasi .
Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud disini yaitu sebagai
upaya memberikan wewenang dan kepercayaan kepada setiap
individu dalam sebuah organisasi, serta mendorong mereka untuk
terus kreatif dan berkarya agar dapat menyelesaikan tugas mereka
dengan baik.Bila kita telusuri lebih lanjut lagi, sebenarnya konsep
pemberdayaan masyarakat ini lebih mengacu pada kepedulian
seseorang, komunitas atau lembaga dalam memerangi kebodohan,
kemiskinan, pengangguran serta keterbelakangan masyarakat.
hidup mereka. (Hutri, A, 2019))
Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang bisa
dilakukan yaitu dengan cara membangun sebuah taman bacaan
masyarakat. Sebuah wadah atau tempat pembelajaran nonformal,
dalam hal ini masyarakat dapat belajar atau hanya sekedar mencari
sebuah informasi yang mereka butuhkan. Sebenarnya wadah ini
dan perpustakaan sama-sama merupakan tempat mencari
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informasi, hanya saja yang membedakannya yaitu taman baca bisa
menjadi tempat pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini
masyarakat dapat mengembangan kreatifitas mereka melalui
program yang diadakan oleh mahasiswa KKM kelompok 11
Uniba 2021.
1. Taman Bacaan Masyarakat
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal, pasal 1, angka 8 menyatakan bahwa Program
Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang
diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,
pendidikan
kepemudaan,
pendidikan
pemberdayaan
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan
dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan
lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan
peserta didik. Taman Bacaan Masyarakat adalah tempat yang
sengaja dibuat oleh mahasiswa uniba utnuk menyediakan
bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada
masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat
(TBM).
TBM adalah tempat atau wadah yang didirikan dan
dikelola baik oleh masyarakat maupun pemerintah dalam
rangka penyediaan akses layanan bahan bacaan bagi
masyarakat sekitar sebagai salah satu sarana utama dalam
perwujudan konsep pembelajaran sepanjang hayat untuk
mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar
TBM. diartikan Taman Baca Masyarakat adalah sarana atau
tempat yang di dalamnya menyediakan bahan bacaan yang
dibutuhkan masyarakat secara umum baik anak-anak remaja
sampai usia lanjut dan dikelola oleh masyarakat sendiri untuk
mewadahi minat baca masyarakat. Taman Baca Masyarakat
adalah sarana atau tempat yang di dalammnya menyediakan
bahan bacaan yang dibutuhkan masyarakat secara umum baik
anak-anak remaja sampai usia lanjut dan dikelola oleh
masyarakat untuk mewadahi minat baca masyarakat (Rohman,
S. (2017)). Pada kenyataannya minat membaca dikalangan
masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan kembali.
Melalui TBM yang berada di desa sinarmukti diharapkan
program untuk miningkatkan minta baca masyarakat dapat
terwujud dengan prorgam-program yang menarik.
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Adapun
tujuan-tujuan
TBM
didirikan
untuk
meningkatkan kemampuan membaca, menumbuhkembangkan
serta membangan minat dan kegemaran membaca masyarakat,
membantu terwujudkan masyarakat yang mau belajar
sepanjang hayat dan terwujudnya masyarakat mandiri.
Sedangkan untuk fungsi TBM yaitu sebagai sumber belajar,
sebagai sumber pengetahuan dan informasi serta sebagai
tempat bermain dan belajar.
2. Pengelolaan
Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan
keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik
bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai
tujuan organisasi. Pengelola TBM ini pasti memiliki motivasi
tertentu dalam menjalankan kegiatan literasi, tidak hanya
motivasi diawal saja dalam membangun TBM tapi juga
motivasi untuk mengelola menjadi TBM yang aktif karena
memiliki fokus kegiatan literasi. Jadi, motivasi pengelola TBM
di dasari atas tujuan tertentu untuk melakukan suatu tindakan
“Motivasi adalah dorongan dasar yang berada pada diri
seseorang yang menggerakan untuk melakukan sesuatu yang
sesuai dengan dorongan dalam dirinya Oleh karena itu,
perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu
mengandung
tema
sesuai
dengan
motivasi
yang
mendasarinya.” (Winoto, Y., Luciana, E. T., & Anwar, R. K.,
2019). Berdasarkan hal tersebut pengelola TBM dapat
dipastikan memiliki motivasi tertentu terkait dalam mendirikan
serta pengelolaan TBM yang dibangun, setelah itu hal yang
dilakukan pengelola selanjutnya disebut dengan tindakan.
Untuk menjelaskan tindakan seseorang terbagi menjadi dua
fase yakni tindakan in-order-to motive (motif untuk) yang
merajuk pada masa yang akan datang dan tindakan becausemotive (motif sebab) yang merajuk pada masa lalu.
Bertindaknya seorang pengelola Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) di deasa sinarmukti dalam mendirikan
sebuah TBM yakni yang pertama motivasi untuk mendirikan
TBM atau harapan di masa yang akan datang pengelola setelah
TBM didirikan sehingga TBM menjadi aktif dikelola dengan
baik sesuai tujuan dan yang kedua motivasi sebab atau alasan
saat di masa lalu pengelola tergerak hatinya untuk mendirikan
TBM di desa sinarmukti, maka dari situasi itu perlu adanya
penelusuran secara langsung agar keberadaan TBM yang ada di
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desa sinarmukti aktif dari awal didirikan hingga sekarang dan
bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar sebagai
pengunjung. Kehadiran TBM yang dikelola oleh pengelola
TBM yang jelas memiliki motivasi tertentu untuk bertindak
dalam mendirikan TBM pada masa lalu dan masa yang akan
datang diharapkan pula dapat meningkatkan masyarakat yang
datang.
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak bisa lepas dari
masyarakat sekitar, masyarakat sebagai pengunjung TBM juga
dapat merasakan manfaatnya juga seperti meningkatkan
kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan memperluas
wawasan bagi mereka yang telah melek aksara, serta bagi
masyarakat yang putus sekolah atau tamat sekolah tetapi tidak
melanjutkan sebagai bekal untuk mengembangkan diri, bekerja
atau berusaha secara mandiri dalam setiap aktivitas mereka
dalam kehidupan di masyarakat.
Berdasarkan fenomena gerakan literasi berbasis TBM
dapat dipastikan adanya motivasi seorang pengelola TBM di
KBB dalam mendirikan TBM untuk membangun kualitas
masyarakat disekitarnya dengan latar belakang pengelola tidak
memiliki pendidikan dibidang ilmu perpustakaan yang sudah
dipaparkan diatas oleh karena itu, peneliti tertarik untuk
meneliti bagaimana motivasi dari
pengelola dalam mendirikan Taman Baca Masyarakat di desa
sinarmukti kecamatan baros bertindak merajuk pada masa yang
akan datang dan tindakan yang merajuk pada masa lalu.
Salah satu program pembangunan pendidikan adalah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan.
Program ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan
budaya baca serta penyediaan, bahan bacaan yang berguna bagi
aksarawan baru, maupun anggota masyarakat pada umumnya
yang membutuhkan untuk, memperluas pengetahuan dan
keterampilan demi peningkatan wawasan serta produktivitas
masyarakat. TBM sebagai medium pengembangan budaya
baca merupakan tempat mengakses berbagai bahan bacaan:
seperti buku pelajaran, buku keterampilan praktis, buku
pengetahuan, buku keagamaan, buku hiburan, karya-karya
sastra serta bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan kondisi
obyektif dan kebutuhan masyarakat sekitar dan minat baca
yang baik aksaran baru, peserta didik jalur Pendidikan Formal
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dan Non-Formal (warga belajar), dan masyarakat umum tanpa
batas usia.Taman bacaan masyarakat adalah untuk melayani
kepentingan penduduk yang tinggal disekitarnya. Mereka
terdiri atas semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar
belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, adatistiadat, tingkat
pendidikan, umur dan lain sebagainya.

D. Peran, Tujuan Dan Fungsi TBM
Dalam memenuhi peranannya sebagai sumber belajar yang
dapat memfasilitasi pembelajaran seumur hidup, TBM mempunyai
fungsi sebagai tempat belajar dan mencari informasi yang
dibutuhkan masyarakat, baik mengenai masalah yang langsung
berhubungan dengan masalah pendidikan maupun tidak
berhubungan dengan pendidikan.Peran sebuah TBM adalah bagian
dari tugas yang pokok yang harus dijalankan di dalam taman
bacaan masyarakat. Oleh karena itu peranan yang harus dijalankan
itu ikut menentukan dan mempengaruhi tercapainya Visi dan Misi
yang hendak dicapai. Setiap taman bacaan yang dibangun akan
mempunyai makna apabila dapat menjalankan peranannya dengan
sebaik-baiknya, peranan tersebut berhubungan dengan keberadaan,
tugas dan fungsinya. Agar dapat meningkatkan minat dan
budayabaca, TBM memiliki peran sebagai berikut peran taman
bacaan masyarakat adalah :
1. TBM berperan sebagai tempat informasi Agar dapat dikunjungi
masyarakat sekitar TBM harus menjadi tempat layanan
informasi yang dibtuhkan oleh masyarakat sekitar melalui
media bacaan yang tersedia. Sesuai dengan peran tersebut
TBM harus berisi berbagai jenis media seperti buku, audio,
audio visual gerak, booklet, atau bahan bacaan praktis lainnya
yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat sekitar TBM.
2. TBM berperan sebagai tempat untuk memperluas wawasan dan
pengetahuan Sesuai dengan peran tersebut maka TBM
harusnya menyediakan pengetahuan yaitu bahan bacaan baik
koran, majalah, tabloid, buku otogiografi, kamus,ensiklopedia,
buku tentang berbagai nusantara, dan sebagainya.
3. TBM berperan sebagai tempat hiburan edukatifSesuai dengan
peran tersebut maka TBM baiknya dirancang dan dibuat
sedemikian rupa sehingga orang yang belajar merasa senang
dan nyaman.
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4. TBM berperan sebagai pembinaan watak dan moral.
5. Berperan sebagai tempat berperan keterampilan untuk
memfasilitasi masyarakat yang akan belajar keterampilan TBM
perlu menyediakan bahan bacaan baik berbagai keterampilan
yang bersifat praktis baik pertukangan, pertanian, peternakan,
elektronika dan sebagainya.
Hadirnya taman bacaan masyarakat (TBM) memiliki
beberapa tujuan. menyebutkan beberapa tujuan TBM yakni :
1) Membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat
sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan selalu mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2) Menjadi sebuah wadah kegiatan belajara masyarakat.
3) Mendukung peningkatkan kemampuan aksarawan baru dalam
pemberantasan buta aksara sehingga tidak menjadi buta aksara
kembali.
Selain terdapat tujuan dari TBM maka terdapat fungsi TBM
untuk menyempurnakan tujuan TBM tersebut, fungsi taman
bacaan masyarakat adalah (Rahayu, R., & Widiastuti, N. (2018)):
1) Sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk belajar mandiri
dan sebagai penunjang kurikulum program Pendidikan Luar
Sekolah, khususnya program keaksaraan.
2) Sumber informasi yang bersumber dari buku dan bahan bacaan
lainnya yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan
masyarakat setempat.
3) Sumber penelitian yang menyediakan buku-buku dan bahan
bacaan lainnya dalam studi kepustakaan.
4) Sumber rujukan yang menyediakan bahan referensi bagi
pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
5) Sumber hiburan (rekreatif) yang menyediakan bahan-bahan
bacaan yang sifatnya rekreatif untuk memanfaatkan waktu
senggang untuk memperoleh pengetahuan/ informasi baru yang
menarik dan bermanfaat.

E. Kegiatan Literasi di Taman Baca
Program literasi informasi yang ada di dalam wadah
tersebut antara lain, minat membaca adalah suatu perhatian yang
kuat dan mendalam diserta dengan perasaan senang terhadap
kegiatan membaca sehingga mengarahkan anak untuk membaca
dengan kemauan sendiri, tanpa harus di paksa. Aspek-aspek yang
muncul dalam minat membaca diantaranya adanya kesenangan
membaca, kesadaran terhadap manfaat membaca serta frekuensi
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seorang anak dalam membaca buku bacaan. (Hari, D. G., Oktariza,
Y., & Herli, M. A, 2021)
Kita telah singgung di atas bahwasannya minat seorang
anak dalam membaca tidak muncul dengan sendirinya. Seorang
anak yang memiliki minat baca tinggi membutuhkan beberapa hal
diantaranya lingkungan yang mendukung, bahan bacaan yang
menarik serta bimbingan terhadap bacaan yang sesuai dengan
tingkatan umur anak. Ketika seorang anak telah memiliki minat
membaca maka sangat menguntungkan dalam proses
pembelajaran yang akan di lalui di masa depan.
Membaca merupakan salah satu bentuk dari literasi
informasi. Dengan membaca, kita bisa tahu peristiwa masa lalu
dan masa sekarang yang terjadi di lingkungan sekitar. Begitu juga
dengan kegiatan literasi informasi yang satu ini di taman bacaan
masyarakat. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan bisa dengan
membaca bersama mengenai satu buku yang sama. Minta
pengunjung untuk menuliskan komentar sekitar empat sampai
enam paragraf tentang buku yang dibacanya, lalu tempel
didinding.
Bedah Buku merupakan salah satu kegiatan literasi. Dengan
adanya bedah buku, masyarakat bisa mengenali informasi apa saja
yang ada pada buku tersebut.dilakukan share sesama pembaca
untuk mengulas isi satu buku tersebut dan memahami.

F. Jurnalisme Warga
Jurnalisme warga atau yang biasa dikenal dengan sebutan
citizen journalism, bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk
kegiatan literasi informasi. Karena secara tidak langsung,
masyarakat belajar menyebarkan informasi dari warga untuk
warga.Dengan adanya citizen journalism, masyarakat bisa belajar
mencariinformasi, kemudian disampaikan lagi kepada masyarakat
lain,tentunya setelah ditelusuri, apakah berita itu benar-benar
ada.Pada kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara melatih
beberapaorang warga yang tertarik pada dunia jurnalistik untuk
menjadiwartawan kampung. Setelah itu, masyarakat diajari untuk
mendalamiinformasi yang disampaikan oleh masyarakat lain
apabila informasiyang pertama kali didapat belum terasa valid.
Perlu diingatkan juga,agar masyarakat hati-hati dengan sebuah isu
atau gosip. Disinilah,diperlukan keterampilan literasi informasi .
Berdasarkan pemaparan tentang hasil pengabdian
masyarakat di sub-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa
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pengelola dan anggota Taman Bacaan Masyarakat Desa
Sinarmukti memiliki antusiasme yang tinggi terhadap keberadaan
program ini. Mereka juga sangat senang dengan adanya majalah
dinding sebagai sesuatu yang baru yang hadir di TBM tersebut.
Mereka sangat apresiatif dengan adanya majalah dinding ini
sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat secara umum.

G. Bantuan Donasi Buku
Pembangunan TBM juga tidak luput dari program yang
dilakukan oleh mahasiswa KKM kelompok 11 Uniba dengan
mengadakan open Donasi Buku sebagai Sarana penambahan
bacaan di desa Sinarmukti kecamatan Baros, Dan sebagai kegiatan
sosial yang dapat dilakukan sebagai pendukung adanya TBM yang
dapat menumbuhkan budaya Literasi di desa Sinarmukti tepatnya
di PAUD Fathul Ulun. Pengumpulan Buku Taman Bacaan
masyarakat di desa Sinarmukti didapat dengan pemebrian atau
donasi buku di Des Sinarmukti yang dibuat oleh mahasiswa KKM
Uniba.
TBM PAUD Fathul ulum mendapatkan sumber bacaan
salah satunya dari Donasi atau Hibah dari pihak-pihak tertentu.
Donasi buku bacaan ini dapat terlaksana atas usaha pengelola
dalam memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan TBM
PAUD Fathul ulum sekaligus mengambil simpati masyarakat
untuk menghibahkan buku-bukulayak baca yang sudah tidak
terpakai di rumah mereka.
Media sosial yang dipakai yakni instagram dan sosial media
lainnya ,Kedua media sosial ini memberikan kontribusi yang
cukup luar biasa karena sebagian besar buku bacaan TBM Fathul
ulum diperoleh melalui hibah. Tentu peran pengelola sangat
berpengaruh disini karena tanpa keaktifan dan ke-kreatifitas-an
mahasiswa KKM hibah buku bacaan ini tidak akan berjalan
dengan lancar.
Gerakan donasi buku ini adalah untuk meningkatkan jumlah
koleksi dan jumlah buku di TBM fathul ulum sehingga dapat
meningkatkakan kunjungan masyarakat ke TBM dan
meningkatkan minat masyarakat dalam upaya meningkatkan
budaya literasi untuk masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia.
Gerakan donasi buku tahap pertama ini diharapkan menjadi
kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat di desa
Sinarmukti kecamatan Baros yang berguna dan bermanfaat bagi
anak - anak dan masyarakat disekitar PAUD Fathul ulum. Buku
122

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

donasi yang diserahkan terdiri dari buku-buku cerita anak, buku
pengetahuan islami, buku belajar menghitung, buku belajar
mewarnai. Yang di khususkan untuk anak usia dini dari PAUD TK.
Mahasiswa Universitas Bina Bangsa melakukan kegiatan
Kuliah Kerja Mahasiswa di desa Sinarmukti. Kuliah Kerja
Mahasiswa ini resmi dibuka pada hari Jum'at, 23 Juli 2021 di
posko KKM desa Sinarmukti. Salah satu program kerja yang
dicanangkan kelompok 11 KKN Uniba 2021 Desa Sinarmukti
adalah dengan melakukan open donasi buku baca anak untuk
PAUD - TK Program kerja ini diselenggarakan dengan tujuan
untuk membangun kembali dan meningkatkan minat baca anak
dan menjadikan kegiatan membaca sebagai hobi dengan bantuan
buku-buku bacaan yang lebih bervariatif dan tentunya edukatif.
Pada hari Jum'at (21/07)Mahasiswa KKM Universitas Bina
Bangsa menyampaikan rencana kegiatan pengembangan budaya
literasi dan donasi buku yang akan dilakukan untuk diberikan
kepada PAUD Fathul ulum Setelah berdiskusi dengan pihak yang
bersangkutan, kelompok KKM kelompok 11 2021 Desa
Sinarmukti melanjutkan rencana kerja selanjutnya yaitu
mendesain tamplet donasi yang akan disebarkan ke sosial media
anggota KKM kelompok 11 2021 Desa Sinarmukti. Poster
tersebut diunggah mulai tanggal 23 Juli 2021 sampai 31 Juli 2021.
Selama kurang lebih 1 Minggu buku donasi yang terkumpul
sejumlah 64 buku, ada buku pelajaran, juz Ama, iqro , buku cerita
dan buku pendidikan lainnya.
Pada hari Sabtu (31/07) beberapa perwakilan anggota KKM
Uniba 2021 Desa Sinarmukti menyetorkan buku hasil donasi
kepada Sekolah PAUD Fathul ulul yang mana berada di desa
Sinarmukti
Dengan adanya kegiatan donasi buku ini diharapkan dapat
menambah jumlah buku bacaan mengingat di desa Sinarmukti
belum tersedia ruang khusus seperti perpustakaan untuk
menyimpan dan menyediakan buku-buku bacaan bagi anak- anak.
Selain itu melalui buku-buku yang telah didonasikan ini
diharapkan dapat meningkatkan minat dan hobi masyarakat
termasuk anak-anak dalam hal membaca, mengingat membaca
dapat membuka jendela ilmu dan menambah pengetahuan.
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Kegiatan Mahasiswa Uniba Membangun Dan Mengelola Taman
Bacaan Dan Penerimaan Donasi Buku Oleh Para Donatur.
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BAB IX
MENCIPTAKAN KELESTARIAN DESA DENGAN
MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN
- Siti Ridha Nurfadilah

A. Pendahuluan
Kebersihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia dan merupakan pokok dari ilmu kesehatan dan
pencegahannya (Lastriyah, 2011). Penggunaan sanitasi lingkungan
berarti menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga air rentan
terhadap berbagai penyakit, seperti diare, demam berdarah dan
muntah. Hal ini dapat dicapai dengan membangun lingkungan
yang higienis dan nyaman (Buhungo, 2012). Kebersihan adalah
cerminan dari kesehatan setiap orang, penting dalam kehidupan
sehari-hari. Kebersihan lingkungan mengacu pada kondisi yang
tidak memiliki segala kotoran dan penyakit. Hal ini dapat
membahayakan semua aspek aktivitas masyarakat dan kondisi
lingkungan. Kehidupan manusia air dapat dipisahkan dari
lingkungan alam dan lingkungan sosialnya (Buhungo, 2012).
Lingkungan adalah tempat biologis semua makhluk hidup
di bumi, terutama manusia. Ketika seseorang mengekspresikan
lingkungan biologis, mereka biasanya memikirkan hal-hal atau
segala sesuatu yang ada di sekitar manusia (Soekanto, 2007: 339),
karena setiap makhluk hidup menggunakan alam sekitarnya untuk
berinteraksi. Menurut Muhammad Fadli (diunduh dari
www.frozpedia.com, 28 November 2013), manusia adalah
makhluk sosial dan tidak dapat bertahan hidup tanpa orang lain
dan lingkungan sekitarnya. Artinya manusia memiliki kebutuhan,
kemampuan dan norma untuk berkomunikasi dan berinteraksi
dengan manusia lainnya, yang pada gilirannya membentuk
kelompok yang saling membutuhkan, bahkan membentuk
kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok-kelompok kecil ini
kemudian akan membangun persatuan yang luas, diproklamirkan
oleh negara dan masyarakat beradab.
Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan
tanggung jawab bersama, terutama bagi masyarakat yang tinggal
di lingkungan sekitar. Ada fakta menarik bahwa tingkat kesadaran
dan pencerahan masyarakat terhadap lingkungan hayati dan alam
masih sangat rendah. Hal tersebut berdampak pada kehidupan
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masyarakat yang sedikit banyak berada di kawasan pemukiman.
Ayat 67 Pasal (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan
bahwa fungsi perlindungan lingkungan hayati merupakan
rangkaian upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hayati.
Beban dan daya tampung lingkungan hidup.
Daya dukung lingkungan hayati adalah kemampuan
lingkungan hayati untuk mendukung kelangsungan hidup manusia
dan organisme lain, serta keseimbangan antara keduanya. Menurut
undang-undang ini, masyarakat berkewajiban untuk memiliki,
memelihara, dan melindungi lingkungan tempat tinggalnya,
karena jika ada air, kerusakan dan pencemaran di dalam air dapat
dihindarkan. Dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan
tempat tinggal manusia. Padahal, dalam Islam, pembersihan telah
dijelaskan dalam hadits sejarah Muslim, yang mengatakan
"annazhafattu minal iimaan", yang berarti "pembersihan sebagian
berdasarkan iman." Atau juga dijelaskan dalam “Al-Qur‟an” yang
artinya “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertaubat dan kebersihan (Q.S. At-Taubah [9]: 108)”. Dalam
Sunnah dan kitab suci Al-Qur'an, Allah dan rasul-Nya
memerintahkan manusia, khususnya umat Islam, untuk dapat
menjaga dan menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.
Seperti yang kita ketahui bersama, kebanyakan orang Indonesia
beragama Islam atau konon beragama Islam. Sikap Anda harus
selaras dengan bagian sebelumnya. Namun nyatanya, apa yang
terjadi pada bangsa Indonesia saat ini masih belum sinkron dengan
ayat ini.

B. Kelestarian
Keberlanjutan adalah keadaan permanen, seperti keadaan
semula. Atau keadaan air berubah. Keberlanjutan adalah istilah
berdasarkan objek yang dibentuk dengan menerima istilah
"berkelanjutan" dengan akhiran a dan akhiran. Arti berdasarkan
keberlanjutan adalah:
1. Permanen, seperti dalam keadaan murni
2. Pergantian air
3. Kegigihan
4. Makna abadi berdasarkan perlindungan adalah:
5. Proses, metode, tindakan perlindungan
6. Perlindungan berdasarkan kehancuran atau kerusakan
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7. Melindungi
Melindungi sumber daya alam dan mengelola alam
menegaskan penggunaan yang bijaksana, dan menegaskan
pasokan yang melebihi untuk penggunaan permanen, memelihara
dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragaman. (Segara, N.
B. 2015)

C. Pembersihan
Pembersihan adalah upaya individu untuk menjaga
kebersihan pribadi untuk menghindari penyakit. Menurut
(Mubarak, 2008), kebersihan adalah menjaga kebersihan dan
kesehatan diri agar diperoleh kesehatan jasmani dan rohani.
Pemeliharaan kebersihan diperlukan untuk kedamaian,
keselamatan, dan kesehatan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa
menurut kondisi higiene yang baik, manusia perlu menjaga
kebersihan lingkungan dan personal hyangiene agar tetap sehat, air
berbau khas, air kotor atau bakteri menyebar ke diri sendiri dan
orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan sangat
penting dan harus diperhatikan, karena kebersihan mempengaruhi
kesehatan dan psikologi seseorang. Kebersihan itu sendiri sangat
berpengaruh, termasuk budaya, kehidupan sosial, keluarga dan
pendidikan. Pandangan satu orang tentang kesehatan dan
pembangunan (dalam Tarwoto dan Wartonah 2006). Kebersihan
lingkungan mengacu pada keadaan bebas dari kotoran, termasuk
debu, sampah, dan bau.
Kebersihan adalah usaha manusia untuk menjaga dirinya
dan lingkungan dari segala hal yang kotor dan tercela guna
mencapai dan memelihara kehidupan yang sehat dan nyaman.
Kebersihan merupakan syarat untuk mencapai kesehatan dan
kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat mendatangkan
kebahagiaan. Di sisi lain, air kotor tidak hanya menghambat
kecantikan, tetapi juga menyebabkan berbagai penyakit, dan
penyakit adalah salah satu faktor penyebab rasa sakit. (Darmawan,
D., & Fadjarajani, S. 2016)
1. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan
Beberapa hal yang dapat kita lakukan antara lain:
a. Pembuangan sampah di tempat mungkin terlihat sepele,
namun dampaknya besar. Biasanya ketika kita selesai
makan suatu produk, baik itu memasak atau minum, kita
tidak sengaja membuang kertas pembungkusnya. Meskipun
mungkin setidaknya kita memiliki kantong sampah.
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Meskipun Anda tidak dapat menemukan tempat sampah,
alangkah baiknya jika Anda dapat membuang tempat
sampah terlebih dahulu sampai Anda menemukannya. Jika
kita berpendapat bahwa hanya ada satu atau dua saluran air
limbah jika tidak ditangani dengan hati-hati, pernahkah kita
bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada air jika 200 juta
orang Indonesia hanya membuang satu potong sampah
dalam sehari? Artinya ada 200 juta sampah berserakan di
lingkungan kita. Bagaimana jika ada 2, 3 atau lebih residu
polietilen? Tentu bisa dibayangkan betapa banyaknya
sampah yang ada di air tersebut. Jadi, mari kita mulai
mengajak dan meniru orang lain untuk membuang sampah
sembarangan
b. Gotong Royong Membersihkan lingkungan Kebiasaan ini
berangsur-angsur hilang. Hal ini terjadi karena setiap orang
memiliki jadwal sibuk masing-masing dan sulit untuk pergi.
Namun, gotong royong dalam lingkungan yang bersih
sangat penting. Selain mempererat persaudaraan antara
tetangga dan tetangga, juga menciptakan lingkungan yang
kurang lebih bersih. Banyak sekali sampah yang kita
temukan berserakan di lingkungan tempat kita tinggal, baik
sampah organik maupun non-organik. Juga dari waktu ke
waktu kami memiliki motivasi untuk membersihkannya,
jadi itu bukan sampah kami. Namun, dalam gotong royong,
kami akan membersihkan sampah yang kami temukan,
meskipun itu bukan pekerjaan kami. Demikian pula sampah
yang terdapat di selokan dan selokan, jika dibersihkan
secara rutin akan berdampak baik bagi kesehatan dan
kebersihan lingkungan. Selokan akan diblokir, yang dapat
melindungi lingkungan kita dari banjir dan genangan air.
c. Menjaga kesadaran akan kelestarian lingkungan Banyak
keinginan kita telah menciptakan sejumlah besar sumber
daya alam yang tidak mempertimbangkan kelestarian,
terutama pohon yang telah ditebang tetapi tidak ditanam
kembali, yang mengakibatkan deforestasi hutan air. Jika
banyak pohon, suplai oksigen kita akan terjaga dan
terlindung secara permanen dari bencana seperti banjir dan
tanah longsor. Karena lingkungan kita sangat
mempengaruhi kesehatan tubuh, sudah sepantasnya kita
terus membersihkan dan menjaga kelestariannya. Hal ini
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dapat mencegah munculnya banyak penyakit. Itu sangat
berguna. (Khairunnisa, 2019)

Sumber : Dokumentasi Kelompok KKM 11 UNIBA 2021
2. Manfaat Menjaga Lingkungan
Lingkungan tempat tinggal kita adalah milik umum.
Anda harus membantu menjaga kondisi lingkungan untuk
merasakan manfaat positif. Lingkungan yang sehat dapat
memberikan banyak manfaat yang dapat Anda nikmati
sekarang dan di masa depan. Berikut beberapa manfaat
menjaga lingkungan yang perlu Anda ketahui:
a. Mencegah penyakit berbahaya Lingkungan yang bersih
tentunya air memiliki beberapa tempat berkembang biaknya
bakteri dan kuman. Tanpa tempat yang basah dan kotor,
otomatis akan mengurangi kemungkinan keluarnya berbagai
bentuk penyakit berbahaya. Penghuni di lingkungan
tersebut akan menjadi lebih sehat dan akan dapat menerima
tubuh yang lebih kuat.
b. Menghindari pemanasan global Pemanasan global dapat
terjadi karena kurangnya penerangan manusia terhadap
lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil merupakan salah
satu penyebab utama pemanasan global. Bumi terus
mengalami kenaikan suhu setiap tahun, sangat berbahaya
jika lingkungan segera dilindungi dengan mengurangi
penggunaan bahan bakar fosil. Perlambatan pemanasan
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global pasti akan memungkinkan anak dan cucu Anda untuk
hidup lebih tenang dan nyaman di tahun-tahun mendatang.
c. Melindungi habitat dari organisme lain Lingkungan yang
tercemar akan menghasilkan organisme akuatik dengan asal
dan habitatnya. Habitat yang seharusnya berada di daerah
sejuk dan dingin telah ditebangi oleh manusia untuk
menebang semua jenis pohon dan tumbuhan, dan pohon dan
tumbuhan ini merupakan sumber dan makanan bagi
organisme lain. Dengan melindungi lingkungan, Anda dapat
berkontribusi pada pemulihan dan perlindungan asal-usul
organisme lain. Hindari penebangan pohon secara
sembarangan dan ilegal tanpa mempertimbangkan efek
jangka panjangnya.
d. Mengurangi polusi dan membuat udara lebih sejuk
Pernahkah Anda merasakan udara di tempat yang masih
segar dan asri? Lingkungannya sangat nyaman dan
membuat tubuh terasa sejuk. Karena kota-kota besar
memiliki banyak polusi, udara yang Anda temukan secara
alami adalah air yang sangat sehat, dan pernapasan sangat
berbahaya. Anda tetap bisa menciptakan udara segar dengan
menanam berbagai jenis tanaman di halaman beranda.
Tanaman akan membuat udara lebih sejuk dan membuat
lingkungan tempat tinggal Anda lebih nyaman. (Ilahi, A. A.
2020)
3. Dampak Negatif Tidak Menjaga Kebersihan Lingkungan
Bagi yang lalai dalam menjaga kelestarian lingkungan
tentunya harus mengetahui dampak negatif apa saja yang akan
didapat jika kita merawat air dengan baik. Lingkungan yang
diolah air akan mengembalikan permintaan ini suatu hari nanti
dan Anda akan mengalami dampak mematikan dari air
terhadap lingkungan. Berikut beberapa contoh dampak negatif
yang dapat Anda alami jika air menjaga kebersihan
lingkungan:
a. Dampak terbesar yang dapat terjadi adalah banjir. Ketika air
yang mengalir ke sungai mengalami masalah, banjir terjadi,
dan akibatnya, gorong-gorong terendam dan meluap ke
jalan. Cuaca hujan ditambah dengan selokan yang tersumbat
akan membuat banjir terus meningkat hingga masuk ke
dalam rumah.
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b. Probabilitas penyakit endemik akan lebih tinggi. Wabah ini
telah menyebabkan banyak penduduk menjadi sakit dan
memiliki masalah kesehatan yang serius.
c. Air tanah akan tercemar karena air tersebut dapat digunakan
dengan aman. Air yang tercemar secara otomatis akan
memungkinkan organisme seperti air untuk menikmati air
tanah yang bersih, dan juga akan membuat organisme lain
sakit karena meminum air yang terkontaminasi.
d. Pemanasan global terjadi dalam skala yang lebih besar dan
lebih berbahaya. Dunia tempat kita tinggal akan menjadi
lebih hangat dan air akan menjadi lebih nyaman. Inilah
manfaat dan cara menjaga kebersihan lingkungan, Anda
harus bisa mengajak mereka untuk membantu menjaga
kondisi lingkungan sekitar, dan dimulai dengan menjaga
kebersihan rumah. (Khairunnisa, 2019)
4. Cara-cara menjaga kelestarian lingkungan
Kurang lebih cara-cara ikut serta menjaga lingkungan
sebagai berikut:
a. Melindungi sumber daya air Beberapa cara menjaga air
adalah: Menghilangkan aturan membuang sampah
sembarangan di sungai, karena dapat mencemari air sungai
yang mengalir ke navigasi. Pada akhirnya, air laut dan
ekosistem pesisir akan tercemar. Melindungi hutan,
terutama hutan hujan tropis, yang mengandung banyak
sumber air. Mempromosikan penanaman pohon, terutama
jenis pohon yang memiliki banyak akar dan dapat menyerap
air. Penggunaan air tidak sia-sia. Bahkan jika ada cukup air
sanitasi di dekatnya, itu harus digunakan dengan bijak.
Jangan membuang limbah berbahaya ke sungai. Semua
industri harus melakukan pengelolaan limbah sebelum
dibuang untuk mencegah air merusak dan merusak
lingkungan.
b. Menjaga kebersihan udara Ada beberapa cara untuk
menjaga udara tetap bersih dan bebas polusi, yaitu:
Menyaring gas buang dari proses industri. Gas buang yang
dikeluarkan dari cerobong milik industri harus terlebih
dahulu melewati saringan untuk mencegah terjadinya hujan
asam. Ini karena asap industri mengandung gas berbahaya.
Gunakan bahan bakar energi ramah lingkungan lainnya dan
hindari penggunaan bahan bakar batubara. Cobalah untuk
mengurangi penggunaan sepeda motor secara langsung dan
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membiasakan diri dengan transportasi umum atau berjalan
kaki. Jangan gunakan peralatan yang mengandung
klorofluorokarbon (CFC). CFC akan menyebabkan
pemanasan global. Tanam pohon di sekitar rumah dan
pinggir jalan, terutama pohon yang dapat menyerap karbon
dioksida.
c. Menjaga kesuburan tanah Cara menjaga kesuburan tanah
adalah sebagai berikut: Pemupukan tanah, cara ini agar
tanah selalu tersedia untuk budidaya. Dengan pemupukan
tanah, unsur hara dalam tanah akan cepat habis. Daur ulang
sampah plastik. Sampah plastik jenis ini sulit terurai karena
tidak dapat terurai secara alami. Tangani manusia steril.
Tanah tanpa air dapat digunakan untuk pertanian karena air
mengandung nutrisi, tetapi beberapa pohon dapat ditanam di
tanah tandus. Ketika daun jatuh ke tanah, lama kelamaan
daun tersebut akan membusuk dan menjadi pupuk alami
bagi tanah.
d. Perlindungan hutan Reboisasi atau penghutanan kembali
hutan yang gundul untuk menjaga kelangsungan hidup
satwa di hutan, konversi hutan menjadi cagar alam,
penerapan sistem tebang pilih untuk memperkenalkan lebih
banyak penghuni hutan, sehingga mereka dapat
berpartisipasi dan menjaga kelestarian hutan. Kelestarian
hutan. (Waskito, J., & Harsono, M. 2012).

Sumber : Dokumentasi Kelompok KKM 11 UNIBA 2021
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D. Menjaga Kelestarian Lingkungan melalui Penghijauan
Penghijauan merupakan salah satu bentuk peran manusia
dalam menjaga lingkungan salah satunya kebersihan. Penghijauan
menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan. Penghijauan
adalah tindakan yang ditunjukkan untuk menyelamatkan bumi dari
segala kerusakan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung
jawab dan tidak ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Untuk menjaga kebersihan lingkungan serta kelestarian desa perlu
melakukan tindakan salah satunya penghijauan agar tetap
terjaganya kelestarian dan kebersihan lingkungan. (Azhar, A.,
Basyir, M. D., & Alfitri, A. 2015).

E. Peran Masyarakat
Lingkungan

Dalam

Menjaga

Kebersihan

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya
meliputi peran serta kelompok dan organisai masyarakat, akan
tetapi meliputi pula peran serta para individu yang terkena
berbagai peraturan dan keputusan administrative. Peran serta
setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup sangatlah mutlak diperlukan, apabila diinginkan
program-program di bidang pelestarian kemampuan lingkungan
yang serasi dan seimbang itu berhasil dengan baik.
Menurut seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka
mendefinisikannya sebagai berikut : Lingkungan adalah jumlah
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semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati
yang mempengaruhi kehidupan kita.
Sehingga ada hubungan antara manusia dengan lingkungan
sekitar tempat tinggal. Baik buruknya lingkungan akan
mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam faktanya saat ini
pemukiman yang berada kurangnya kesadaran masyarakat dalam
menjaga lingkungan didaerah khususnya tempat tinggal mereka.
Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun
2009 tentang menyatakan peran serta masyarakat sebagai berikut:
1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan
seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
3. Dan menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelaporan
masyarakat.
Peran serta masyarakat amat penting untuk meningkatkan
daya guna dan hasil guna system pengelolaan sumber alam dan
lingkungan. Mutu peran serta masyarakat tergantung kepada
wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kekuatan dan
kemampuan lembaga dan pranata social serta kesempatan dan
ruang gerak yang memadai bagi prakarsa masyarakat.
Gerakan swadaya masyarakat dalam penanganan masalah
lingkungan hidup masih belum cukup kuat karena belum didukung
sepenuhnya oleh kekuatan organisasi, pranata social, pengetahuan
social, pengetahuan serta kondisi yang memadai. Untuk itu masih
diperlukan usaha peningkatan kesadaran para pejabat pemerintah,
baik pusat maupun didaerah, akan pentingnya menumbuhkan
keswadayaan masyarakat dalam pelestarian dan perbaikan
lingkungan hidup.
Menurut Lohtar Gundling mengemukakan beberapa dasar
bagi peran serta masyarakat ini sebagai berikut :
1) Memberi informasi kepada Pemerintah
Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan
khusus mengenai sesuai masalah, baik yang diperoleh dari
pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para
ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta
masyarakat tersebut adalah penting dan tidak diabaikan dalam
rangka memberi informasi kepada Pemerintah mengenai
masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan
yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah
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dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat
terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.
2) Meningkatkan kesediaan Masyarakat untuk menerima
keputusan
Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan
untuk berperanserta dalam proses pengambilan keputusan dan
tidak dihadapkan suatu “ fait accompli” akan cenderung untuk
memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima
dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.
3) Membantu perlindungan hukum
Apabila
sebuah keputusan akhir
diambil
dengan
memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh
masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung,
maka dalam banyak hal tidak aka nada keperluan untuk
mengajukan perkara pengadilan.
4) Mendemokrasikan pengambilan keputusan
Dalam hubungan peran serta peran serta masyarakat ini, ada
pendapat yang menyatakan, bahwa dalam pemerintahan
dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan
kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh
rakyat, dengan demikian, tidak ada keharusan adanya bentukbentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat
itu bertindak untuk kepentingan rakyat. (SARASWATI, D. I.
2004)

F. Tinjauan tentang hukum kesehatan dan kebersihan
lingkungan
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Lingkungan merupakan tempat manusia untuk hidup, yang
mana merupakan salah satu elemen kehidupan. Lingkungan
merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi kehidupan
manusia. Lingkungan dapat mewarnai segala aktifitas kehidupan
manusia, mulai dari gaya hidup, cara berprilaku, pola piker,
bahkan kepribadian.
Di dalam lingkungan manusia hidup terdiri dari berbagai
elemen, yang merupakan factor pembentuk lingkungan,
diantaranya yaitu, masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan
dari berbagai individu manusia yang saling berinteraksi dan
mempunyai suatu tujuan tertentu. Interaksi antar individu tersebut
mengakibatkan suatu hubungan kekerabatan yang dapat dijadikan
suatu srana komunikasi dalam rangka membentuk suatu himpunan
kemasyarakatan.
Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Oleh karena
itu sudah sepatutnya jika menjadikan lingkungan tempat tinggal
menjadi senyaman mungkin, sehingga dapat menimbulkan suatu
keselarasan bagi individu yang mendiaminya. Salah satu cara
untuk menjaga kenyamanan lingkungan yaitu dengan cara
mencanangkan dan memprioritaskan kebersihan, baik itu
kebersihan individu maupun kebersihan lingkungan tempat
tinggal.
Kebersihan merupakan komponen terpenting bagi manusia
yang harus dijaga dengan baik, sehingga akan terciptanya suatu
keselarasan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman seseorang.
Lingkungan yang bersih menjauhkan diri kita dari berbagai
macam penyakit, dengan demikian kita akan menjadi manusia
yang sehat, dan di dalam diri manusia yang sehat terdapat akal
yang sehat.
Menurut Peraturan Daerah Samarinda pasal 26 ayat (1) dan
(2) yang berbunyi :
“Setiap orang wajib memelihara kebersihan di
Lingkungannya. Dan pasal (2) yang berbunyi Kewajiban
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan
bangunan dan perkarangannya dari sampah.
Menyangkut Hukum Kesehatan Lingkungan sebagaimana
dikemukakan oleh Drupsteen didalam buku bahwa hukum
kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan
kebijaksanaan dibidang
kesehatan lingkungan,
dengan
pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara dan dengan pencegahan
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kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia
yang diserasikan dengan lingkungan.
Kesehatan Lingkungan ialah keadaan yang sehat, baik
secara fisik, kimia, biologi maupun social yang memungkinkan
setiap orang yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya. (Heriani, I., Hamid, A.,
Megasari, I. D., & Munajah, M. 2020)

G. Lingkungan Hidup
Lingkungan merupakan pilar penting dari segala aspek
kehidupan, lingkungan sebagai naungan hidup manusia yang tidak
dapat dipisahkan diantara keduanya. Penggunaan istilah
“lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan
istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara
harfian dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan
makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas,
yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi
(lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan
lingkungan hidup tumbuhan).
Lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lainnya. Secara garis besar pengelompokan
lingkungan hidup manusia terdiri atas tiga golongan antara lain:
1. Lingkungan fisik (physical environment)
Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang
berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara,
sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.
2. Lingkungan biologis (biolocal environment)
Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada
disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain
dari manusia sendiri, binatang, tumbuhan-tumbuhan, jasad
renik (plankton), dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (social environment)
Lingkungan social adalah manusia-manusia lain yang
disekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.uraian diatas
memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia dalam
hidupnya mempunyai hubungan timbal balik dengan
lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi
maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi
dengan lingkungan dimanapun ia hidup dalam artian manusia
dengan
berbagai
aktifitasnya
akan
mempengaruhi
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lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi
kehidupan manusia.23 manusia merupakan salah satu bagian
dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya
tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup
lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu
dengan yang lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat
ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang
merupakan
Kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
produktivitas lingkungan hidup. Otto soemarwoto, menyatakan
:“manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi
dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan
hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya”
Otto soemarwoto menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan
ditentukan oleh bermacam-macam faktor :
1) Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup
tersebut;
2) Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu;
3) Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
4) Faktor nonmaterial suhu, cahaya dan kebisingan.
Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari
aktivitas manusia serta industri yang kurang memperhatikan
lingkungan hidup disekitarnya sehingga dalam pemeliharaan
lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi baku mutu
lingkungan hidup. (Erwin, 2008).
Unsur-unsur Lingkungan Hidup
Unsur-unsur lingkungan hidup secara khusus kita sering
menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala
sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap
makhluk hidup di bumi. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat
dibedakan menjadi tiga, yaitu :
a. Unsur hayati (biotik) biotik adalah komponen lingkungan yang
terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup
dapat digolongkan berdasarkan jenisjenis tertentu, misalnya
golongan manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup
berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme
dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang
mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh
memb usnahkan dan melipatkan, atau mempercepat
penyebaran hewan dan tumbuhan.
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b. Unsur fisik (abiotik) abiotik adalah istilah yang digunakan
untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup (benda mati).
Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem
yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci,
komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia disekitar
organisme yang menjadi medium dan substrat untuk
menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut.
Menurut sugeng yang termasuk dalam unsur abiotik
diantaranya adalah :
1) Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi
kehidupan. Iklim adalah keadaan hawa pada suatu daerah
dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang termasuk faktor
30 iklim antara lain suhu udara, sinar matahari, kelembaban
udara, dan angin.
2) Air mempunyai arti yang sangat penting bagi makhluk hidup.
Misalnya manusia membutuhkan air untuk mandi, kebutuhan
mandi, dan mencuci. Pada tumbuhan, air membantu
melarutkan dan mengangkat mineral-mineral di dalam tanah
sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan.
3) Tanah berasal dari pelapukan batuan-batuan yang banyak
mengandung unsur-unsur kimiawi yang diperlukan bagi
kehidupan tumbuhan. Unsur-unsur tanah terdiri atas struktur
tanah, tekstur tanah, kadar udara dan air, suhu udara, kadar
kimiawi, serta unsur organik tanah.
4) Relief permukaan bumi. Lereng yang membelakangi arah sinar
matahari akan lebih lembab dan lebih sejuk dibandingkan yang
menghadap sinar matahari. Contoh : di belahan bumi utara,
lereng gunung yang menghadap ke utara kurang mendapat
sinar matahari dibandingkan lereng gunung yang menghadap
ke selatan. Hal ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan
pertumbuhan dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan antara
lereng yang membelakangi sinar matahari dan yang
menghadap sinar matahari.
Unsur sosial budaya 31 unsur sosial budaya adalah
lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan
sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berperilaku sebagai
makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan
demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. (Bawono, b. T., &
mashdurohatun, 2021)

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

141

H. Pencemaran Lingkungan Hidup
Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan
dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan.
Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya
oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering
mencampuradukkan antara pengertian pencemaran dan perusakan
lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang
berbeda, yaitu :
1. Pencemaran lingkungan adalah 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. (pasal 1 angka 1 uu no. 32 tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup).
2. Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap
sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (pasal 1
angka 16 uu no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup). Perbedaan itu memang tidak
terlalu pinsipil karena setiap orang melakukan perusakan
lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan
sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan
yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang
diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.
Istilah pencemaran ini dipakai untuk menerjemahkan istilah
bahasa inggris “pollution”, yang digunakan untuk melukiskan
keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka,
seperti pakaian yang kotor, dapat segera dicuci dan kemudian
dapat dipakai kembali. Lain halnya dengan pakaian yang tercemar
oleh tinta atau lebih lagi oleh jamur, maka pakaian tersebut akan
merosot dalam kegunaan dan nilainya, bahkan mungkin
mengalami kerusakan. Terhadap pengertian itu diberikan rumusan
yang macam-macam tergantung dari segi mana yang bersangkutan
melihatnya. Sutamihardja umpamanya merumuskan pencemaran
adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari
aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan
pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.sedangkan
menurut stephanus munadjat danusaputro merumuskan
pencemaran lingkungan sebagai berikut: “pencemaran adalah
suatu keadaan, dalam mana suatu zat dana tau energi
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diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia
atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa,
hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan
termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi
seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan
keselamatan hayati.
Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan
kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk :
1) Kerugian ekonomi dan sosial (economic and in jury).
2) Gangguan sanitair (sanitary hazard)
Sementara menurut golongannya pencemaran itu dapat
dibagi atas:
1) Kronis; dimana kerusakan terjadi secara pograsif tetapi lambat.
2) Kejutan atau akut; kerusakan mendadak dan berat, biasanya
timbul dari kecelakaan.
3) Berbahaya; dengan kerugian biologis bert dan dalam hal ada
radioaktivitas terjadi kerusakan genetis.
4) Katastrofis; disini kematian organisme hidup banyak dan
mungkin organisme hidup itu menjadi punah. (lestari, s. E., &
djanggih, 2019)
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BAB X
UPAYA MAHASISWA MENCEGAH PENYEBARAN
VIRUS COVID-19
- Fikri Yansyah

A. Pendahuluan
Pada awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan wabah
virus corona (Covid- 19) yang menginfeksi hampir seluruh negara
di dunia. WHO semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia
masuk ke dalam darurat global terkait virus ini (Sebayang, 2020).
Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad
ke 21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang
Dunia II, karena event-event skala besar (pertandinganpertandingan olahraga internasional contohnya) hampir seluruhnya
ditunda bahkan dibatalkan. Kondisi ini pernah terjadi hanya pada
saat terjadi perang dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya
yang dapat membatalkan acara-acara tersebut. Terhitung mulai
tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus
corona, 8.732 orang meninggal dunia dan pasien yang telah
sembuh sebanyak 83.313 orang (Aida, 2020).
Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan
status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020
hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah
waktu 91 hari (Koesmawardhani, 2020). Langkah-langkah telah
dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar
biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan
Social Distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat
mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19
seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya
minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan
orang lain, menghindari pertemuan missal (CNN Indonesia, 2020).
Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan
baik, seperti contohnya pemerintah sudah meliburkan para siswa
dan mahasiswa untuk tidak berkuliah atau bersekolah ataupun
memberlakukan bekerja di dalam rumah, namun kondisi ini
malahan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berlibur
(Malik, 2020). Selain itu, walaupun Indonesia sudah dalam
keadaan darurat masih saja akan dilaksanakan tabliqh akbar,
dimana akan berkumpul ribuan orang di satu tempat, yang jelas
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dapat menjadi mediator terbaik bagi penyebaran virus corona
dalam skala yang jauh lebih besar (Hariyadi, 2020). Selain
itumasih banyak juga masyarakat Indonesia yang menganggap
enteng virus ini, dengan tidak mengindahkan himbauan-himbauan
pemerintah.
Perilaku yang tidak normal yang ditunjukkan oleh
fenomena diatas memicu peneliti untuk menganalisa lebih jauh
secara psikologi mengapa hal tersebut dapat terjadi di saat kondisi
negara sedang dalam keadaan bencana dan bagaimana cara
mengatasinya. Selain itu peneliti juga akan memaparkan kiat-kiat
dalam menjaga kesejahteraan jiwa dalam menghadapi wabah
corona ini melalui pendekatan psikologi positif.

B. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Manusia sebagai individu dan kelompok pada dasarnya
tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan
maupun bentuk interaksi sosial dengan orang lain. Kata sosial
sendiri berasal dari bahasa latin societies yang artinya masyarakat.
Kata societes berasal dari kata socius yang artinya teman, jadi
social berarti hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain
(Suajnto, 2012: 236). Inilah yang kemudian menyebabkan bahwa
manusia disebut sebagai makhluk social yang harus memiliki
kecakapan social pada setiap individunya. Kecakapan social
adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam
berinteraksi sesame makhluk lainnya dengan baik (Riyan, 2018).
Selain itu, manusia juga dianggap akan menjadi manusia
yang seutuhnya apabila telah melakukan kontribusi nyata dalam
kehidupan secara bersama dengan manusia yang lain. Sikap yang
sering ditunjukkan yaitu adanya jiwa sosial yang menumbuhkan
rasa tolong menolong dan menghindari individualism. Menurut
Baron dan Byrne (2003: 20) jiwa sosial adalah perilaku dan
pemikiran dari seorang individu dalam menghadapi berbagai
situasi-situasi sosial yang ada di lingkungan sosial masyarakatnya.
Oleh karena itulah jiwa sosial senantisa berkaitan erat dengan
kegiatan-kegiatan manusia yang ada hubungannya dengan
berbagai situasi-situasi sosial. Terdapat dua teori jiwa social yang
dikemukakan oleh George Ritzer (2014:73) yaitu sebagai berikut:
1. Teori Behavior Sosiologi
Teori ini terdiri dari dua kata yaitu behavior dan
sosiologi. Teori behavior merupakan teori yang mempelajari
tentang perilaku manusia (Fahyuni & Istikomah, 2016:26).
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Perspektif behavior berfokus pada peran belajar dalam
menjelaskan tingkah laku manusia dan semua terjadi melalui
stimulus yang menimbulkan respons hukum-hukum mekanik.
Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang memusatkan
perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan yang bersifat
umum dan berupaya untuk mendapatkan pola-pola umum dari
kehidupan masyarakat (Soekanto, 2012:9). Jadi teori ini
dibangun dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip psikologi
perilaku kedalam sosiologi. Memusatkan perhatiannya kepada
hubungan antara akibat dan tingkah laku yang terjadi didalam
lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor.
Konsep dasar behavioral sosiologi adalah ganjaran
(reward). Tidak ada sesuatu yang melekat dalam objek yang
dapat menimbulkan ganjaran. Perulangan tingkah laku tidak
dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu
sendiri. Perilaku yang alami adalah perilaku yang dibawa sejak
lahir yang berupa refleks dan insting sedangkan perilaku
operan adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar.
Perilaku operan merupakan perilaku yang dibentuk, dipelajari
dan dapat dikendalikan oleh karena itu dapat berubah melalui
proses belajar.
2. Teori Pertukaran Sosial (Exchange)
Teori pertukaran merupakan teori yang berhubungan
dengan tindakan social yang saling memberi onjek-objek yang
mengandung unsur antar individu yang didasarkan pada
tatanan social tertentu. Adapun menurut Wirawan (2012:174)
prinsip-prinsip teori pertukaran ini yaitu sebagai berikut.
a. Satuan analisis yaitu sesuatu yang diamati dalam penelitian
dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan
sosial dan individu.
b. Motif pertukaran diasumsikan bahwa setiap orang
mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang akan
memerlukan sesuatu tetapi itu tidaklah merupakan tujuan
yang umum. Artinya orang melakukan pertukaran karena
termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan
yang khas.
c. Faedah atau Keuntungan berbentuk biaya yang dikeluarkan
seseorang akan memperoleh suatu “hadiah” (reward) yang
terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan.
Cost dapat didefenisikan sebagai upaya yang dibutuhkan
untuk mendapatkan kepuasan ditambahdengan reward
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apabila melakukan sesuatu. Kepuasan atau reward yang
diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai sebuah
keuntungan.
d. Pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan
motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya
ganjaran tidak diberi batasan karena sifatnya individual dan
emosional. Reward adalah ganjaran yang memiliki kekuatan
pengesahan sosial (social approval).
Teori pertukaran sosial diambil dari konsep-konsep dan
prinsip-prinsip psikologi perilaku (behavioral psichology).
Selain itu juga diambil dari konsep-konsep dasar ilmu ekonomi
seperti biaya (cost), imbalan (rewad) dan keuntungan (profit).
Dasar ilmu ekonomi tersebut menyatakan bahwa manusia terus
menerus terlibat antara perilaku-perilaku alternatif, dengan
pilihan yang mencerminkan cost and rewad (atau profit) yang
diharapkan yang berhubungan garis-garis perilaku alternatif
itu. Teori Pertukaran sosial menyatakan bahwa semakin tinggi
ganjaran (rewad) yang diperoleh maka makin besar
kemungkinan tingkah laku akan diulang. Begitu pula
sebaliknya semakin tinggi biaya (cost) atau ancaman hukuman
(punishment) yang akan diperoleh, maka makin kecil
kemungkinan tingkah laku serupa akan diulang. Sealin itu juga
terdapat hubungan berantai antara berbagai stimulus dan
perantara berbagai tanggapan.
Selain itu, menurut Baron dan Byrne (Nisrima, 2016: 198)
ada beberapa factor yang dapat membentuk jiwa social
diantaranya yaitu.
a. Perilaku dan Karakteristik Orang Lain
Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang
memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan
berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun
dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya jikaiabergaul
dengan orang-orang berkarakter sombong maka ia akan
terpengaruh oleh perilaku seperti itu.
b. Proses Kognitif
Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan
pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang
akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya

c. Faktor Lingkungan
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Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku
sosial seseorang. Misalnya orang yang berasal dari daerah
pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras,
maka perilaku sosialnya seolah keras pula, ketika berada di
lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut dan halus dalam
bertutur kata, maka anak cenderung cenderung bertutur kata
yang lemah lembut pula.
d. Tatar Budaya
Sebagai tampat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi.
Misalnya seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu
mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada
dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau
berbeda.
Terdapat banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama
masa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa di
Desa Sinarmukti oleh kelompok 11. Kegiatan-kegiatan ini
dilakukan berkenaan dengan jiwa social untuk menumbuhkan rasa
saling menghargai, mengasihi, dan menghormati sehingga tercipta
kerukunan antar individu satu dengan yang lainnya.
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu pembagian
sembako, penyuluhan kesehatan, penanggulangan Covid-19,
kegiatan olahraga, dan membersihkan kolam masjid. Berikut
dijelaskan secara lebih rinci.
a. Pembagian Sembako

Membagikan Sembako Kepada Warga
Di tengah pandemic seperti ini banyak warga yang
terdampak sehingga berkurang nya penghasilan warga tetapi

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

149

kebutuhan rumah tangga tetap sama. Oleh karena itu banyak
sekali warga yang mengeluh kepada pihak desa dan pihak desa
pun tidak tinggal diam. Kemudian pihak desa mengadakan
program pembagian sembako kepada seluruh warga desa yang
terdampak, keiatan ini kami ikutin untuk membantu
membagikan dan menertibkan warga untuk selalu menerapkan
prokes dan tetap tertib ketika kegiatan dilakukan. Untuk lokasi
pembagian sembako di adakan di kantor desa sinarmukti yang
berada di kampong parung sentul, banyak sekali warga yang
berdatangan untuk mengambil sembako tersebut, pembagian
sembako dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 25 juli 2021
dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dengan adanya
program tersebut pihak desa sinar mukti berharap bisa
meringankan beban warga dan bisa bermanfaat untuk warga
dalam menjaga kesehatan diri dengan tetap mengkonsumsi
makanan yang sehat dan layak. Selain itu, pihak Desa berharap
kegiatan ini dapat terus berlangsung dengan/tanpa bantuan dari
anggota KKM supaya warga dapat tetap mendapatkan bantuan
pangan berupa sembako dan lain sebagainya.
b. Penyuluhan Kesehatan

Dalam kegiatan penyuluhan kesehatan, anggota KKM
bekerjasama dengan pihak Puskesmas yang sedang
melaksanakan program imunisasi anak. Sembari kegiatan
berlangsung, kami berupaya membantu sekaligus memberikan
penyuluhan terkait pentingnya kenjaga kesehatan dan
mematuhi protocol kesehatan selama masa pandemic. Banyak
ibu yang membawa anaknya untuk imunisasi tujuan nya untuk
menambah kekebalan tubuh anak sehingga anak tidak mudah
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sakit nanti nya. Program tersebut dilaksanakan pada hari jumat,
tanggal 16 juli 2021 bertempat di posyandu desa sinarmukti.
Pihak desa Sinarmukti dan pihak posyandu desa
sinarmukti berharap dengan adanya program tersebut bisa
menjaga kesehatan anak agar tidak mudah terserang penyakit
apalagi ditengah situasi seperti ini anak anak sangat rawan
terpapar virus virus. Semoga warga bisa bisa lebh sadar akan
penting nya menjaga kesehetan dan kebersihan lingkungan
desa.
c. Penanggulangan Covid-19

Pembagian Masker dan Penyemprotan Disinfektan
Ditengah pandemic seperti dengan tingkat kematian
yang tinggi di Indonesia masih banyak warga desa yang
mengabaikan prokes, padahal mengetahui bahayanya virus ini
akan tetapi tingkat kesadaran untuk menjaga kebersihan diri
dan menerapkan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan,
Menjaga jarak) masih saja di abaikan. Oleh karena itu kami
mengadakan program penyuluhan bahaya covid-19 dengan
mengadakan kegiatan pembagian masker dan handsanitizer
kepada warga desa dan melakukan penyemprotan disinfektan
di desa sinarmukti dengan dibantu oleh pihak Desa.
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari jumat, tanggal 16
juli 2021 dengan tempat star di awali dari kantor desa
sinarmukti kemudian keliling kampung yang berada di desa
sinarmukti, target penyemprotan antiseptic yaitu halaman
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rumah warga yang sering kali dilewati oleh banyak orang
mulai dari warga setempat warga luar desa, kemudian
infrastruktur umum milik warga yang biasa digunakan warga
atau menjadi tempat berkumpul nya warga.
Dengan adanya kegiatan tersebut kami berharap desa
sinarmukti bisa bersih terhadap virus virus khusus nya virus
covid-19 dan bisa mambantu mengurangi angka penyebaran
covid-19, dan kami berharap warga menjadi lebih sadar akan
penting nya menjaga kesehatan dan menerapkan 3M (Memakai
masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak).
d. Kegiatan Olahraga

Senam Pagi bersama Warga Desa Sinarmukti
Dengan penyebaran covid-19 yang sangat cepat dan luas
kita harus pintar pintar menjaga kesehatan dan kebugaran diri,
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karena kita tidak bisa memastikan lingkungan yang tempati
bersih dari segala virus, oleh sebab itu untuk meningkatkan
imun tubuh dan kebugaran tubuh disarankan berolahraga dan
berjemur di setiap pagi. Ada beberapa kegiatan olahraga yang
kami lakukan dengan mengajak warga desa terutama pemuda
setempat, yang pertama di setiap pagi kami mengajak warga
desa untuk melakukan senam sambil berjemur yang dilakukan
di depan posko kkm kelompok kkm desa sinarmukti, banyak
warga yang antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut
terutama anak anak.Selain
senam dan berjemur kami juga mengajak warga untuk
melakukan lari pagi ketika weekend dengan rute yang dimulai
dari posko kemudian kearah perbatasan desa dan kembali lagi
ke posko. Adapun kegiatan lain nya yang kita khusus kan
hanya mengajak pemuda desa, yaitu kegiatan olahraga futsal,
pemuda desa setempat begitu antusias ketika diajak bermain
futsal karena memang tidak bisa kita pungkiri olahraga yang
satu ini adalah olahrga paling digemari di setiap sudut
kampung dengan demikian kita tidak kesulitan untuk mengajak
pemuda setempat.
Kegiatan kegiatan tersebut selain untuk menjaga
kebugaran tubuh dan meningkatkan kekebalan tubuh kami
berharap bisa menjaga tali silaturahmi dengan warga setempat
dan kehadiran kami di desa sinarmukti bisa bermanfaat kepada
warga desa sehingga kami bisa diterima dengan baik oleh
warga setempat.
e. Membersihkan Kolam Wudhu Masjid

Pembersihan Kolam Wudhu
Kita mengetahui di semua agama khusus nya agama
islam kita diajarkan untuk bisa bersosialisasi dan berbaur
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dengan lingkugan, saling membantu dan menjaga lingkungan
karena kita adalah makhluk social yang saling membutuhkan.
Salah satu infrastruktur di lingkungan desa yang mesti dijaga
adalah tempat ibadah, selain infrastruktur yang dijaga
kebersihan juga patut dijaga, di desa sinarmukti sendiri tepat
nya di kampung parung sentul titik lokasi posko berada tidak
jauh ada salah satu tempat ibadah yaitu Masjid Jami Bani
Sulthon.
Untuk menjaga kebersihan tempat ibadah kami
mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan
kolam wudhu tempat ibadah, karena di masjid tersebut tempat
wudhu menggunakan kolam bersama bukan menggunakan
keran air, jadi kolam tersebut harus rutin dibersihkan untuk
menjaga kebersihan dan kesucian air untuk digunakan sebagai
air wudhu. Kegiatan tersebut di dukung oleh warga setempat
dan pengurus masjid Bani Jamiu Sulthon, selain mendapat
dukungan, warga pun turut membantu dalam kegiatan tersebut,
harapan kami setelah kegiatan ini warga setempat bisa lebih
nyaman dalam menjalankan ibadah dan bisa lebih rajin dalam
menjalankan ibadah di tempat ibadah untuk berjamaah, karena
memang kebersihan sebagian dari iman jadi kita sebagai umat
muslim harus mengamalkan hal tersebut untuk selalu menjaga
kebersihan apalagi kebersihan tempat ibadah.

C. Faktor Penghambat dan Upaya Penanggulangan
Untuk merealisasikan progam kerja kkm memang tidak
semudah yang di inginkan, Ada beberapa factor penghambat yang
membuat kegiatan kurang maksimal. Berikut dijabarkan factor
penghambat dan upaya penanggulangannya.
a. Waktu
Waktu dalam pelaksanaan setiap kegiatan terkadang
tidak sesuai dengan waktu yang sudah di jadwalkan, Ini bisa
menjadi factor terlambat nya dalam penyelesaian setiap
kegiatan nya. Adapun upaya penanggulangannya yaitu kami
tetap berusaha menyelesaikan segala kegiatan dengan
maksimal sedikit demi sedikit, dan ketika masyarakat sudah
mulai lelah saat melakukan kegiatan-kegiatan program kami,
maka kami berusaha terus melanjutkan karena jumlah anggota
KKM pun lumayan banyak sehingga dapat saling melengkapi
supaya pengerjaan kegiatan tidak berhenti.
b. Kurangnya Antusiasme Warga
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Terdapat beberapa warga yang kurang mendukung
ketika adanya penyuluhan dan ketika hendak merealisasikan
program, biasanya warga yang seperti ini adalah warga yang
sudah mempunyai kesibukan masing masing dan jarang berada
di dalam desa tersebut dengan kata lain merantau ke luar desa
untuk bekerja.
Adapun upaya penanggulangannya yaitu kami tidak
terlalu memaksakan karena khawtir menjadi beban warga,
karena masih banyak warga yang antusias dan mendukung tiap
tiap program kami. Walaupun kami tidak memikirkan hal itu
tetapi bukan berarti kami mengabaikan warga yang kurang
antusias tersebut, kami selalu berusaha untuk selalu
berinteraksi untuk menjalin silaturahmi yang baik.
c. Biaya
Tidak bisa dipungkiri bahwasannya biaya merupakan
salah satu factor penghambat yang cukup berpengaruh terhadap
jalannya program kegiatan, karena setiap kegiatan memang
membutuhkan dana untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Adapun upaya penanggulangannya yaitu mencari sumber dana
dengan mengadakan kas anggota kelompok kkm, sehingga
program program yang sekiranya membutuhkan biaya bisa
tetap di realisasikan. Kami tidak ingin ada warga yang merasa
di rugikan soal biaya, sehingga kami tidak memungut biaya
sepeserpun kepada warga untuk merealisasikan program
program program yang ada, warga sudah mendukung dan
antusias saja kami sudah cukup bersyukur karena menurut
kami itu hal yang sulit untuk mendapat dukungan warga
setempat.

Daftar Pustaka
Aida, N. (2020). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang
Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia.
Kompas.com. Diunduh dari https://www.kompas.com/
tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-didunia-214894-orang-terinfeksi-83313-sembuh-8732
Fahyuni, FE. & Isikomah. (2016). Psikologi Belajar & Mengajar.
Sidoarjo: Nizamia Learning Center.

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

155

George, R. (2014). Teori-teori Perkembangan Sosial. Jakarta:
Erlangga Hurlock.
Hariyadi, D. (2020). Pandemi Corona, Ribuan Orang Ikut Tabligh
Akbar se-Asia di Gowa. Tempo.co. Diunduh dari
https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-coronaribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-gowa
Koesmawardhani, N. (2020). Pemerintah Tetapkan Masa Darurat
Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. Detiknews. Diunduh
dari https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintahtetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020
Nisrima, S. dkk. (2016). Pembinaan Prilaku Sosial Remaja
Penghuni Yayasan Islam Media Kasih Kota Bandar Aceh,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan
Unsyiah, 1 (1): 198
Riyan. 2018. Implementasi Kemandirian dan Jiwa Sosial (Life
Skills) Santri di Pesantren, Jurnal Pendidikan Islam,1 (2):
292.
Sebayang, R. (2020). Awas! WHO Akhirnya Tetapkan Corona
Darurat Global. CNBC Indonesia. Diunduh dari
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200131060856-4134146/awas-who-akhirnya-tetapkan-corona-darurat-global
Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Suajnto, A. (2012). Psikologi Umum. Jakarta: Bumi Aksara.
Wirawan. (2012). Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan
Profesi. Jakarta: Rajawali Pers.

*****

156

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

BAGIAN 6
BIDANG PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN DAN
PELAYANAN MASYARAKAT

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

157

158

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

BAB XI
PERAN PERANGKAT DESA PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA
SINARMUKTI
- Iim Soimin

A. Pendahuluan
Desa Sinarmukti merupakan salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten.
Sebagaimana umumnya kawasan desa Sinarmukti kawasan yang
memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi pada sektor
pertanian dan di sektor lainnya ada perkebunan dan Umkm
bihun,soun dan kerupuk.
Khususnya di bidang pemerintahan, telah terjadi perubahan
sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.
Selain kewenangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ada
juga kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengurus segala keperluan administrasi
sesuai dengan keinginan masyarakat. Proses pertumbuhan
demokrasi di tingkat lokal meningkat seiring dengan semakin
pentingnya pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan
partisipasi masyarakat dan sentralisasi yang menurun. Hal ini
memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektorsektor yang dipimpin oleh pemerintah daerah.
Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam
berbagai bidang kehidupan masyarakat dan peran mereka dapat
berupa fungsi pengaturan dan melalui peran ini dimungkinkan
untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
Pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah
pusat dan mempunyai peran strategis dalam mengatur
keberhasilan masyarakat desa dan pembangunan bangsa. Sehingga
pemerintah dapat peran bekerja yang optimal (Mustanir, A.,
Sellang, K., & Ali, 2019).
Kesuksesan dari pemerintah tergantung dari efektifitas dan
cara kerja yang diterapkan pemerintahan tersebut. Dengan adanya
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengatur mengenai
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam hal ini,
pemerintah juga memberlakukan undang-undang pemerintahan
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Desa, salah satunya Peraturan pemerintah 2005 No. 72 tentang
Desa, dimana desa mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan
oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal
usul dan kebiasaan daerah tersebut, yang diakui dan dihormati
oleh sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Hasba,
2012).
Pada dasarnya, desa merupakan awal bagi terbentuknya
masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum
negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau
masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai
posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang
otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang
mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan
dari luar
Pemerintah desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa
merupakan bagian dari, penyelenggara pemerintahan desa yang
mengemban tugas cukup berat sebagai kepala desa dan peralatan
desa bekerja. Mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab
dalam mengelola kegiatan pemerintah. Desa atau yang di sebut
dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada
didaerah kabupaten.
Keterlibatan pemerintah desa dalam menyelenggarakan
pemberdayaan masyarakat berkembang seiring dengan munculnya
paham atau pandangan tentang filsafat Negara. Untuk itu dalam
rangka pemberdayaan kepada masyarakat, baik dari segi pertanian,
ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan agama Peran perangkat desa
harus diupayakan untuk meningkatkan partisipasinya di bidang
tugas yang telah di amanahkan.

B. Desa
Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 (Oroh,
2015). menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
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dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Sedangkan menurut Wikipedia Sebuah desa, atau udik,
didefinisikan sebagai "universal" sebagai kumpulan pemukiman
pedesaan. Di Indonesia, istilah desa berarti membagi wilayah
administratif Indonesia yang dipimpin oleh walikota desa menjadi
wilayah-wilayah kecil. Desa merupakan kumpulan dari beberapa
unit pemukiman kecil yang disebut Kampung, Dusun, Banjar,
Joron, Pekon, Tiu dan Peratin.
1. Unsur-Unsur Desa
Menurut Wikipedia Desa punya tiga unsur yakni:
a. Daerah, yang dimaksud daerah dalam arti yaitu tanah-tanah
yang produktif dan tanah yang tidak. Juga penggunaannya,
termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan
lingkungan geografi setempat.
b. Penduduk, yaitu meliputi jumlah rasio jenis kelamin,
komposisi penduduk, pertambahan, kepadatan, persebaran,
dan kualitas penduduknya.
c. Tata kehidupan desa yang berkaitan erat dengan norma,
adat istiadat dan aspek budaya lainnya yang berlaku.
2. Ciri-Ciri Desa dan Masyarakat
Berikut tiga ciri Desa menurut Zainudin, A. (2016).
a. Desa dan masyarakatnya sangat dekat dengan alam.
Kegiatan mereka sangat bergantung pada iklim dan cuaca.
b. Penduduk desa merupakan satu unit kerja dan unit sosial.
Dengan jumlah yang tak besar, mayoritas penduduknya
bekerja di sektor pertanian.
c. Ikatan kekeluargaan penduduk desa lebih kuat dengan
penduduk lain.
Berikut ciri-ciri masyarakat (Mahmuddin, 2013).
a. Pekerjaan bersifat homogen atau sama. Masyarakat desa
lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan,
dan perikanan.
b. Masyarakat berukuran kecil. Jumlah penduduknya tidak
sebanyak di kota. Pertumbuhannya juga tidak masif. Ini
dikarenakan penduduk desa harus mempertimbangkan
keseimbangan potensi alam.
c. Kepadatan penduduk tergolong rendah. Rasio antara luas
wilayah dengan penduduknya kecil. Ini bisa terlihat dari
rumah di desa yang masih punya pekarangan dan tidak
menempel dengan tetangganya.
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d. Lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga
dengan baik.
e. Diferensiasi sosial rendah. Tak banyak perbedaan antara
warga satu dengan lainnya. Penduduknya punya kesamaan
dalam hal pekerjaan, adat istiadat, bahasa, bahkan hubungan
kekerabatan.
f. Stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok. Kelas atau
tingkatan sosial masyarakat desa tidak terlalu banyak dan
lebar.
g. Mobilitas sosial masyarakat relatif rendah. Pekerjaan dan
ikatan masyarakat yang terbatas membuat masyarakat desa
tak butuh kerap bepergian.
h. Interaksi sosial masyarakat desa lebih intensif.
Komunikasinya juga bersifat personal sehingga antara satu
dengan yang lainnya saling mengenal.
i. Solidaritas sosial pada masyarakat pedesaan sangat kuat. Ini
karena mereka punya kesamaan ciri, sosial, ekonomi,
budaya, dan tujuan hidup.
j. Kontrol sosial masyarakat pedesaan dilakukan lewat norma
dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ada sanksi sosial bagi
masyarakat yang melanggar.
k. Tradisi lokal masyarakat desa masih kuat. Tradisi
diturunkan dari generasi ke generasi.
3. Kewenangan Desa
Pemerintah desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh
desa, meliputi kewenangan di bidang pengelolaan desa,
menyelenggarakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat
desa, dan pembebasan desa. Masyarakat desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, asal usul, dan adat istiadat desa.

C. Pembangunan
Pembangunan adalah upaya meningkatkan semua sumber
daya secara terencana dan berkelanjutan, berdasarkan prinsip
penggunaan yang adil dan rasional. Dalam hal ini pembangunan
diorientasikan pada pembangunan masyarakat. Pendidikan
menempati tempat penting dalam pengembangan masyarakat
dengan tujuan membuka visi masyarakat dan menyadarkan
mereka ke arah dan cita-cita yang lebih baik. Sedangkan Menurut
Rogers (dalam Agus Suryono, 2001:132) Pembangunan adalah
transformasi masyarakat dalam masyarakat menuju kemajuan
sosial dan material, termasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan
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dan kualitas berharga lainnya, dengan mayoritas memiliki kendali
atas lingkungan. Sebagian besar adalah proses partisipatif,
(Henryk, 2013).
1. Tujuan Pembangunan Desa
Tujuan pembangunan di negara mana pun adalah untuk
memberi manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan
kesejahteraan penduduk mereka. “Berdasarkan pasal 78 UU
Desa, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari:
a. Perencanaan pembangunan desa
b. Pelaksanaan pembangunan desa
c. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.
Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satusatunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar
penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan
melalui Musrenbang Desa yang mengikutsertakan masyarakat,
(Amanda, 2015).
Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di
dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.
“Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk
mengedepankan
kebersamaan,
kekeluargaan,
dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan
perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan di
dalam pasal 78 ayat (3)”.
Tujuan pembangunan desa sejalan dengan tujuan
pembangunan nasional yang ditujukan untuk membangun
masyarakat Indonesia pada umumnya dan seluruh rakyat
Indonesia. Terwujudnya suatu masyarakat yang pembangunan
desanya berdasarkan Pancasila dan tumbuh subur secara
merata, material dan spiritual sebagai bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat
dalam kehidupan yang sejahtera, aman, damai, dan tertib. Ini
berarti bahwa kami bertujuan untuk pencapaian.
Pembangunan
Desa
merupakan
upaya
untuk
meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat desa
untuk sebesar-besarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat pedesaan dan kualitas hidup masyarakat, serta
mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
dan pengembangan sarana dan prasarana. Mengembangkan
potensi ekonomi desa dan daerah, dengan memanfaatkan
sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan.
Tujuan pembangunan di sisi lain, dirumuskan secara
khusus, dan dipertimbangkan secara wajar serta dapat dicapai
dalam teknologi dan sumber daya yang tersedia, dilaksanakan
secara ambisius oleh orang-orang di lanskap yang ada dengan
tujuan pembangunan akhir.

D. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan dipahami sebagai penguatan masyarakat di
bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pemberdayaan di
bidang ekonomi dicapai dengan menciptakan peluang atau
peluang bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi rakyat.
Maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun
masyarakat agar masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan
kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi mereka,
(Maryani, D., & Nainggolan, 2019).
Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat adalah upaya
untuk memampukan dan memandirikan masyarakat melalui 3
cara, diantaranya:
a. Enabling, Ciptakan situasi yang memungkinkan masyarakat
kita mengembangkan potensinya.
b. Empowering, meningkatkan potensi atau kekuatan masyarakat
dengan memberdayakan masyarakat.
c. Protecting, menetapkan sistem perlindungan bagi masyarakat
yang sedang berkembang.
Memungkinkan masyarakat membentuk komunitas
individu-individu yang mandiri. Berpikir secara mandiri, bertindak
secara mandiri, dan memutuskan apa yang harus dilakukan.
Pemberdayaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan kebebasan bagi
semua. Orientasi terjadi dalam komunitas yang tidak berdaya.
Namun, pemberdayaan dapat dilakukan kepada masyarakat yang
sudah berdaya. Mengantisipasi munculnya ancaman dan hambatan
yang dapat mengubah masyarakat, (Noor, 2011).
Pemberdayaan Masyarakat memiliki 6 tujuan.
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a. Perbaikan kelembagaan (Better Institution): Kegiatan atau
tindakan pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan
kelembagaan di bidang pembebasan.
b. Perbaikan Usaha (Better Business): Antusiasme yang lebih
besar untuk pendidikan dan pembelajaran harus meningkatkan
akses, aksesibilitas dan institusi untuk meningkatkan bisnis di
mana mereka beroperasi.
c. Perbaikan Pendapatan (Better Income): Adanya kegiatan
peningkatan usaha di daerah sasaran juga diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat sasaran.
d. Perbaikan Lingkungan (Better Environment): Diharapkan
masyarakat setempat juga dapat berkontribusi untuk
memperbaiki lingkungan dengan berupaya meningkatkan
pendapatan. Kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh
kekurangan.
e. Perbaikan Kehidupan (Better Living) : Cara hidup masyarakat
diharapkan meningkat dengan peningkatan pendapatan dan
lingkungan.
f. Perbaikan Masyarakat (Better Community): Bagaimanapun,
semua bidang masyarakat diharapkan meningkat secara umum.
Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat empat prinsip
yang berfungsi agar pemberdayaan yang dilakukan dapat sukses.
Keempat prinsip tersebut, diantaranya:
a. Kesetaraan: ini adalah prinsip dasar yang harus diikuti.
b. Partisipasi: Program yang dapat mendorong kemandirian
masyarakat adalah program partisipatif.
c. Kemandirian:
prinsipnya
adalah
menghormati
dan
mengutamakan kemampuan masyarakat atas dukungan pihak
lain.
d. Keberlanjutan: Pada intinya, program akuntabilitas perlu
memperhatikan tujuan keberlanjutan.

E. Pemberdayaan Pertanian
Pertanian memiliki implikasi penting bagi pembangunan
ekonomi Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pertanian
sebagai prioritas utama pembangunan ke depan, dan pembangunan
pertanian yang dikelola dengan baik dan bijaksana dapat
meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus berkelanjutan untuk
mengatasi kemiskinan dan pengangguran, serta mensejahterakan
rakyat Indonesia melalui pemerataan ekonomi. Secara
berkelanjutan. Oleh karena itu, menjelang Hari Kemerdekaan
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Republik Indonesia, pada tanggal 6 Agustus 2013, Pemerintah
telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian Tahun 2013, yang
ditetapkan oleh Presiden Indonesia, (Ardiyanto, 2020)
Peran pemerintah desa dalam penguatan kapasitas
masyarakat pertanian desa Sinarmukti, peran pemerintah desa
dalam penguatan kapasitas masyarakat di sektor pertanian desa
Sinarmukti dapat dijelaskan sebagai berikut, (Thopilus, 2018).
1. Pembinaan Pengembangan Masyarakat adalah bagian yang
sangat penting dari proses persetujuan masyarakat baik untuk
pengelolaan kota maupun masyarakat.
Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman
bahwa staf desa dan anggota masyarakat tahu apa yang harus
dilakukan dan kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam semua
program izin masyarakat. Kegiatan pengembangan kehidupan
masyarakat yang dilakukan oleh desa untuk menghidupkan
kembali nilai kearifan lokal dan modal sosial yang selama ini
dianut warga desa, semangat Pain Royon, yang kini mulai
tergerus.
Terkait pembinaan yang lebih baik dan nyaman,
Talidzuhu Ndraha mengungkapkan bahwa sasaran pembinaan
terutama untuk membina kehidupan dan pola pikir masyarakat,
(Oroh, 2015).
Kita harus mengubah pikiran yang belum kita sadari
yang tidak sesuai dengan perkembangan dan pemberdayaan
masyarakat, dan kita harus melatih pikiran yang melanggar
atau melanggar aturan dan mengisi pikiran yang kosong.
Kembalikan semangat gotong royong dengan warga. Baik
dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan persetujuan
masyarakat.
Sebagai kota yang sebagian besar penduduknya adalah
petani, kegiatan pertanian juga dilakukan secara gotong
royong. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian berarti
peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat yang
tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat, termasuk masyarakat miskin.
Ada dua faktor yang mempengaruhi peran kepala desa
dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sinrmukti yaitu faktor
pendukung dan faktor penghambat (Mahayana, 2013).
2. Faktor-faktor yang memberdayakan dan mendukung
pengembangan masyarakat pertanian
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a. Kekuasaan adalah kekuasaan, legitimasi, dan wewenang
yang memberi pemimpin kekuasaan untuk melakukan
sesuatu
dengan
menggerakkan
bawahan
yang
mempengaruhi mereka.
b. Sistem Pendidikan Formal Tingkat Lanjut Pada dasarnya,
pendidikan memberikan nilai tertentu kepada individu,
memberikan wawasan, dan menyediakan cara berpikir
ilmiah untuk merangkul hal-hal baru.
c. Sistem terbuka di tingkat sosial berarti bahwa masyarakat
mengakui bahwa setiap orang berada pada pijakan yang
sama dan harus diperlakukan sama di hadapan pemerintah.
d. Adanya arah untuk maju (future). Adanya gagasan untuk
mengutamakan masa depan dapat membawa perubahan
pada sistem sosial yang ada. Melakukan
e. Karena kita perlu membidik perubahan di masa depan.
Budaya Parlus (Pain Royon), dimana tidak adanya sinergi
yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sangat
melekat dalam kehidupan masyarakat desa Sinarmukti.
3. Elemen
menghambat
pengembangan
pemberdayaan
masyarakat di bidang komunitas pertanian di berbagai bidang
yang tidak dapat dipisahkan dari rintangan yang ditambahkan.
Rambat biasanya muncul termasuk:
a. Kelompok kepentingan kepentingan kepentingan dapat
menjadi salah satu kendala dalam upaya masyarakat.
b. Kualitas sumber daya manusia di desa sumber daya manusia
atau pejabat yang bertugas di organisasi kantor dengan
jumlah karyawan di desa Tumaratas, tetapi dalam kualitas
sumber daya resmi desa di desa Tumaratas ini tidak cukup
baik dari keterampilan yang berfungsi dan koordinasi
program yang masih kurang terlihat.

F. Implementasi Desa Sinarmukti
Peran pemerintah desa dalam mencerdaskan kehidupan
masyarakat desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan
menggunakan konsep kesadaran dan kemauan masyarakat itu
sendiri. Kegiatan kami sehari-hari, terutama di bidang pertanian,
kontribusi yang sangat besar bagi pertanian adalah peran
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan pembangunan
kepada masyarakat, seperti kegiatan di sektor pertanian, Kegiatan
pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh petani pada lahan
yang ditanami berbagai jenis tanaman.
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Kegiatan pertanian khususnya di pedesaan desa Sinarmukti
dapat dicapai melalui kegiatan usahatani padi sawah dan kebun.
Kegiatan usahatani padi dataran rendah sangat bervariasi, mulai
dari persiapan lahan, pembukaan lahan, penyemaian, pemupukan
dan pemanenan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa
dalam membina kapasitas masyarakat agraris terdiri dari faktor
pendukung yaitu daya maju sistem pendidikan formal,
keterbukaan kepada seluruh lapisan masyarakat, orientasi pada
kemajuan dan sinergi yang baik antar pemerintah olah masyarakat.
Program Desa Sinarmukti
1. Bantuan Air Iigasi

Sumber: Dokumentasi KKM Kelompok 11
2. Bantuan BLT

Sumber: Dokumentasi KKM Kelompok 11
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3. Penyemprotan Disinfektan dan pembagian masker
Menyesuaikan kondisi di tengah pandemi Covid-19,
nampaknya upaya menjaga kebersihan rumah perlu dilengkapi
dengan penyemprotan disinfektan untuk melindungi

Sumber: Dokumentasi KKM Kelompok 11

Daftar Pustaka
Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes)(Studi Pada Badan Pengelola Air
Minum (Bpam) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas
Kabupaten Mojokerto). Publika, 3(5).
Ardiyanto, D. (2020). Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013
Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa
Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)
(Doctoral dissertation, IAIN Metro).
Hasba, I. B. (2012). Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Dalam
Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mayang Kabupaten
Jember Jawa Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Doctoral
Dissertation, Universitas Islam Indonesia). Oroh, Gleydis S.
"Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas
Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa."
Politico: Jurnal Ilmu Politik, vol. 1, no. 5, 2014.

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

169

Henryk, S. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di
kelurahan sungai keledang kecamatan samarinda seberang
kota samarinda. Ejournal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 612625.
Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan
masyarakat. Deepublish.
Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan
Kaubun
Kabupaten
Kutai
Timur.
Jurnl
Ilmu
Pemerintahan,1.
Mustanir, A., Sellang, K., & Ali, A. (2019). Peranan Aparatur
Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng
Rappang. JCG: Jurnal Clean Goverment, 2(1), 67-84.
Sadono, D. (2008). Pemberdayaan petani: paradigma baru
penyuluhan pertanian di Indonesia. Jurnal penyuluhan,4(1).
Mahmuddin, M. (2013). Strategi Dakwah Terhadap Masyarakat
Agraris. Jurnal Dakwah Tabligh, 14(1), 101-114.
Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. CIVIS, 1(2).
Oroh,

G. S. (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa
Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten
Minahasa. Jurnal Politico, 3(2).

Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. JIP
(Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan
Politik Daerah, 1(2), 338-351.

*****

170

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

BAB XII
PERAN DAN UPAYA PEMERINTAHAN DESA
DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19
- Ahmad Hilwani

A. Pendahuluan
Saat ini dunia masih dilanda dengan virus corona (Covid19), hal ini sudah diterangkan oleh Badan Kesehatan Dunia
(WHO) sebagai pandemi. WHO memberikan peringatan kepada
semua negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah
maupun menaggulangi. Hal ini dikarenakan WHO belum bisa
memastikan kapan wabah ini selesai dan juga tidak memiliki
kepastian terkait jumlah kematian atau terinfeksi atau jumlah
negara yang terdampak. Hingga 26 agustus 2020 ada 10 negara
paling banyak terpapar covid-19, dengan total kasus terkonfirmasi
sebanyak 24 juta yang terpapar oleh covid-19 ini. Penyebaran
covid-19 ini mengisyaratkan bahwa pentingya kerjsama secara
koopratif dan terbuka negara-negara seluruh dunia agar bersatu
dalam mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran virus
covid-19 ini. Di Indonesia, sejak dua kasus pertama covid-19 yang
diumumkan pada 2 maret 2020, jumlah kasus terus meningkat dan
tersebar di 34 Provinsi. Jumlah pasien yang terus meningkat
membuat pemerintah mengambil keputusan melalui kebijakan
seperti pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Kebijakan ini
diambil pemerintah sebagai salah satu langkah strategis untuk
memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut
melibatkan semua stakeholder, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, maupun Pemerintah Desa. 2 Kebijakan merupakan
ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten
serta berulang, baik dari pembuatnya maupun yang menaatinya
(yang terkena kebijakan itu). Adapun kebijakan publik merupakan
rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan
yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat
pemerintah (Herabudin, 2016;13)
Bencana non alam berupa pandemi virus corona (Covid-19)
adalah masalahyang sedang dihadapi oleh banyak negara,
termasuk Indonesia. Dampak buruk yangdiakibatkan COVID-19
adalah kematian, di Indonesia tingkat kematiannya mencapai 8,9%
pada akhir Maret 2020 (Siti S., 2020)
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Ditengah wabah covid-19 ini, peran pemerintah desa sangat
di butuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang
terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari
pemerintah desa dalam menangani wabah Covid-19 ini yaitu:
Pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan
informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup
kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan
kesehatan mereka selama wabah, Kedua, perangkat desa harus
mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan
sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena
ketidakjelasan informasi.
Ketiga, perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak
sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi
darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagaaman hingga
kebudayaan. Keempat, perangkat desa dapatmembuat pranata
sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk
mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.
Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai
wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam
arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta
meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan
pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat
(2)Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan,bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam
melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas
pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan,dan
perlindungan. Selanjutnyadalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan
tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
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bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas- batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau
dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di
kabupaten/kota Haw. Widjaja, (2005:148) Peran pemerintah desa
dalam mengawal dan mebimbing masyarakat sangat perlu karna
hal yang paling mendasar dalam konteks bermasyarakat 5 adalah
bagaimana meciptakan suasa yang harmonis merintah desa dalam
mengawal dan mebimbing masyarakat sangat perlu karna hal yang
paling mendasar dalam konteks bermasyarakat 5 adalah
bagaimana meciptakan suasa yang harmonis
Desa Sinarmukti adalah sebuah desa yang berada di
Kecamatan Baros,Kabupaten Serang.Di desa ini umum nya
mayarakat bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas,pada
masa seperti ini banyak sekali masyarakat yang kehilangan
pekerjaan nya. Pada pembahasan ini, bertujuan untuk mengetahui
seberapa dalam peran dan upaya pemerintah desa dalam masa
pandemi covid-19.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan
tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. (Sugiman, 2018).
Kepemimpinan seorang kepala desa sangat berpengaruh
terhadap situasi dan kondisi masyarakatnya saat ini, karena selaku
pemimpin kepala desa harus memimpin masyarakatnya dalam
mengatasi atau berprilaku dalam menghadapi Covid-19 dengan
menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti yang
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dianjurkan oleh pemerintah pusat. Sebagai Kepala Desa ia harus
memastikan agar masyarakatnya mengikuti protokol kesehatan
dengan baik dan benar. Hukum Tua adalah sebutan nama lain
Kepala Desa di Kabupaten Minahasa yang merupakan Kepala
Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan
pemimpin masyarakat yang berkewajiban melestarikan nilai sosial
budaya masyarakat desa. (Waworundeng, 2017)
Pemerintahan Desa merupakan Lembaga perpanjangan
pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur
masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan
pembangunan pemerintah. Masyarakat Desa memilih Kepala
Desa. Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus
berfungsi sebagai pimpinan pemerintah desa. Undang-Undang
Tentang Desa menyebutkan bahwa “Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”, Sebagaimana yang dimaksud dalam UUD
NKRI Tahun 1945 landasan pemikiran dalam pengaturan
mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyebutkan “Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa”
Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala Desa dan
perangkat Desa, yang merupakan unsur sebagai pihak
penyelenggara pemerintahan Desa, mempunyai tugas yang cukup
berat, Kepala Desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas
dan
tanggungjawabnya
dalam
penyelenggara
urusan
pemerintahan. Aparatur Pemerintah Desa merupakan unsur yang
harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Peneliti
menyimpulkan bahwa Aparatur Pemerintahan Desa adalah
seperangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Staff Desa lainnya yang diberikan tugas dan wewenang serta
tanggung jawab yang berbeda oleh pemerintah yang telah diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan tugasnya
sebaik mungkin demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

B. Pemerintahan Desa
Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala
desa
bertugas
menyelenggarakan
pemerintahan
desa,
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melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84
Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)
Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa
memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja
pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan
upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan,
dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana
prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan
kesehatan;
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga,
dan karang taruna; dan
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan
lembaga lainnya.
Sementara tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris
desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi
pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan
Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi,
perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumbersumber pendapatan
dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan
administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD,
dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
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d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir datadata dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.
Adapun tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan
bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan
administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai
fungsi sebagai berikut:
1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi
laksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat
desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan
urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan
kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan
desa lainnya; dan
3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan
urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir datadata dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan.
Selanjutnya tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi
berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi
bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas
operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai
fungsi:
1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan
manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah,
serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
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masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan
hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang
taruna;
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
Dan terakhir tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala
kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur
satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa
dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala
dusun memiliki fungsi:
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta
penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. Melaksanakan
pembinaan
kemasyarakatan
dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam
menjaga lingkungannya; dan
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Dalam menangani pandemi Covid-19 ini pemerintah pusat
yaitu desa, pembangunan daerah tertinggal dan trasmigrasi
(kemendes PDTT) telah mengucurkan dana senilai Rp 22,4 triliun
untuk 12.487.646 kartu kelurga miskin.mentri desa , Abdul Halim
Iskandar juga mengatakan bahwa besaran dana ini sudah
1. Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang tertulisan
pada surat edaran tersebut antara lain:
a. Dana desa digunakan dengan pola padat karya tunai desa
(PKTD),melalui pengelolaan secara swakelola, serta
pendayungan
sumber
daya
alam,teknologi
tepat
guna,inovasi dan sumber daya desa.
b. Pekerja diprioritas bagi anggota keluarga miskin,
penganggur dan setengah penganggur, serta anggota
masyrakat lain nya.
c. Pembayaran upah kerja dibayarkan setiap hari.
2. Desa tanggap Covid-19, melakukan penanganan terhadap
warga desa korban Covid-19 melalui langkah-langkah sebagai
berikut :
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a. Bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat.
b. Menghubungi petugas medis untuk tindak lanjut berikut
nya.
3. Desa diberikan kewenangan untuk mengubah anggaran
pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada dua fokus utama
pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat
PKTD dan penanganan Covid-19. Pemprov dan pemkab
melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, PG, Z. G. R.
G. (2020).
Upaya Pemerintah Desa Sinarmukti dalam mengahadapi
masa pandemi virus Covid-19 untuk masyarakat :
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Ditengah wabah Covid-19 ini, peran pemerintah desa
sangat di butuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang
terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari
pemerintah desa dalam menangani wabah Covid-19 ini yaitu:
Pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan
informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup
kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan
kesehatan mereka selama wabah, Kedua, perangkat desa harus
mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan
sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena
ketidakjelasan informasi. Ketiga, perangkat desa mengambil
inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga.
Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19
terhadap kegiatan keagaaman hingga kebudayaan. Keempat,
perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai
dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya
konflik sosial selama pandemi.
Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada
kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi.
Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan
dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9
persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya
aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup
kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan
hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen menurun
signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun
sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Wabah memukul
banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan
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hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika
kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa
terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang
kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar,
disparitas antarwilayah dan kota desa akan meningkat, serta
berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. Pandemi
Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak
terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak
Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan.
Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup
tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19
juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik menjelang ramadan
dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 ini juga bisa
memperluas penyebaran Covid-19 di perdesaan. Dengan
sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana
desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid19.Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang
dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya
mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan
desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi
anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat
segera dimulai; dapatmelengkapi program lain untuk
meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan
sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak
karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan
untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa
melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah
tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin
akuntabilitas
Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di
Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan
stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu
program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka
percepatan penanggulangan kemiskinan di tengah wabah
Covid-19 yaitu pemerintah menerapkan program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) yang dimana masyarakat yang
terdampak wabah ini di berikan bantuan berupa uang sebesar
Rp 600.000 dengan jangka waktu tiga bulan dan target
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pemerintah untuk 5.8 juta penduduk Indonesia. Dengan
menggunakan metode kualitatif. tulisan ini akan mengkaji
peran pemerintah desa dalam menyalurkan BLT pada
masyarakat di masa Pandemi Covid-19 di Desa Sinarmukti
Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Peran di sini akan dikaji
dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh
tentang pemerintahan yang baik. Menurutnya pemerintah dapat
dilihat dari indkator: Rule of law, (Kerangka hukum yang adil
dan dilaksanakan tanpa pandang bulu); Consensus of
orientation, (Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang
lebih luas); Equity, (Setiap masyarakat memiliki kesempatan
yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan);
Efficiency and effectiveness, (Pengelolaan sumber daya publik
dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna
(efektif). Temuan penelitian menggambarkan peran pemerintah
desa di Kecamatan Maesaan dalam menyalurkan BLT dari
pemerintah sangat tidak baik, yang dilihat dari banyaknya
penerima BLT merupakan orang yang tidak pantas. Selain itu,
banyak pemerintah desa hanya mementingkan kepentingan
pribadi dibandigkan dengan kepentingan masyarakat banyak.
(Wowiling, 2021).
Di Desa Sinarmukti,kecamatan Baros, kabupaten serang,
distibusi Bantuan Tunai Langsung (BLT) telah dilakukan dan
dijalankan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kepala
desanya sebagai pimpinan tertinggi yang mengatur wilayah
tersebut. Anggota KKM kelompok 11 uinba juga turut serta
membantu dalam pelaksanaan pembagian BLT di desa
Sinarmukti Kecamatan Baros.
Dan Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisiona
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau
ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur -unsur
fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling
berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya
dengan daerah-daerah lain
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2. Pembagian Sembako
Di tengah pandemic seperti ini banyak warga yang
terdampak sehingga berkurangnya penghasilan warga tetapi
kebutuhan rumah tangga tetap sama. Oleh karena itu banyak
sekali warga yang mengeluh kepada pihak desa dan pihak desa
pun tidak tinggal diam. Kemudian pihak desa mengadakan
program pembagian sembako kepada seluruh warga desa yang
terdampak, keiatan ini kami ikutin untuk membantu
membagikan dan menertibkan warga untuk selalu menerapkan
prokes dan tetap tertib ketika kegiatan dilakukan. Untuk lokasi
pembagian sembako di adakan di kantor desa sinarmukti yang
berada di kampong parung sentul, banyak sekali warga yang
berdatangan untuk mengambil sembako tersebut, pembagian
sembako dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 25 juli 2021
dari jam 9 pagi sampai dengan jam 16.00 WIB. Dengan adanya
program tersebut pihak desa sinar mukti berharap bisa
meringankan beban warga dan bisa bermanfaat untuk warga.

Dokumentasi KKM Kelompok 11 Desa Sinarmukti,
Kecamatan Baros

C. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian
Masyarakat
Covid-19 yang terus menerus menyebar luas semakin
memperpnjang kecemasan masyarakat terutama dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar
masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang.
Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan
harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan
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pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pendapatan akan
membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal
juga menurun. Hal ini akan mendorong kontraksi di sisi
perminatan agregat.
Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat
pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi
masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan,restoran
tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Segala
aktivitas yangmembuat orang berkumpul menjadi tabu. Di satu
sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti
kasus baru semakin menunjukkan tren penurunan. Namun disisi
lain, social distancing membuat ekonomi menjadi mati suri.
Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi 'korban'
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Gelombang PHK menjadi
momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri.
Organisasi Buruh Internasional atau ILO, pada Maret lalu,
menyerukan agar dunia menggenjot program jejaring pengamanan
sosial. Negara-negara juga diminta mengintervensi industri lewat
kebijakan untuk menanggulangi besarnya lonjakan potensi
penganguran. Pengangguran di Indonesia yang selama ini
menurun dalam lima tahun terakhir akan mengalami kenaikan.
Jika skala Covid-19 ini berat akan bertambah 2,9 juta orang
namun jika lebih berat bisa 5,2 juta orang. Menurutnya, jumlah
pengangguran yang bertambah itu disebabkan besarnya tekanan
yang dialami berbagai sektor usaha. Saat ini kemenaker dan BPJS
Ketenagakerjaan mencatat ada lebih dari 2,8 juta pekerja terkena
dampak pandemi Covid-19. Hal ini adalah akibat dari terhentinya
operasional perusahaan termpat mereka bekerja.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20
April 2020, tercatat data total perusahaan, pekerja atau buruh
formal dan tenaga kerja sektor informal yang terdampak Covid-19,
itu sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 84.926
perusahaan, Sedangkan untuk jumlah pekerja atau buruh
berjumlah 1.546.208 orang. Sementara, untuk sektor informal
yang terdampak, ada 31.444 perusahaan yang harus merumahkan
karyawan, dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 538.385
orang. Jadi totalnya antara sektor formal dan sektor informal,
perusahaannya ada 116.370, dan Jumlah pekerjanya ada 2.084.593
orang. Jumlah tersebut bukan lah jumlah yang sedikit,
meningkatnya angka pengangguran di Indonesia bisa memberikan
dampak yang luar biasa besar pada masa yang akan datang. Tidak
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mudah bagi suatu negara untuk memulihkan kondisi
perekonomiannya dengan cepat ditambah lagi dengan angka
pengangguran yang cukup tinggi. Dengan ditutup sementaranya
berbagai sektor industri memaksa para pegawainya untuk
menyetujui keputusan yang diberikan.PHK juga dilakukan karena
kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor
kenegara tertentu sehingga akan menghambat ekspor dan
mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan perusahaaan bisa
mengalami kerugian. PHK ini menjadi alternatif terakhir bagi
pengusaha. Sebelum memutuskan untuk melakukan PHK sudah
banyak alternatif-alternatif yang dilakukan untuk menghindari
PHK seperti mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas
seperti manajer dan direktur, mengurangi jam kerja (shift),
membatasi dan menghapus jam lembur, mengurangi hari bekerja,
dan meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir
sementara waktu. Namun dengan semakin meningkatnya tingkat
penyebaran Covid-19 ini memaksa para pengusaha untuk memilih
opsi terakhir yakni PHK karna tidak ada pemasukan yang
dihasilkan untuk bisa memberika gaji atau tunjangan pada para
pegawai. Peningkatan angka pengangguran yang semakin tinggi
dapat menyebabkan banyak kemungkinan buruk bila tidak
ditangani dengan cara yang tepat. Jika melihat kemungkinan
terburuk dengan penanganan yang tidak tepat tingkat
penanggungan yang tinggi dapat mengakibatkan angka
kemiskinan mencapai dibawah garis batas atau negatif yang
menyebabkan semua sektor bisa saja tidak bergerak, dengan
kemiskinan yang meningkat dan tidak adanya lapangan pekerjaan
bisa timbul masalah lain yang lebih besar yaitu kelaparan.
Kelaparan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang
dalam memenuhi kebutuhan pangannya yang diakibatkan oleh
kemiskinan yang disebutkan sebelumnya. Kelaparan jika tidak
tertangani dengan baik dapat menimbulkan masalah baru yang
lebih serius lagi yaitu penjarahan dan kriminalitas.
Penjarahan dan kriminalitas terjadi disaat tidak ada cara lain
yang dapat seseorang lakukan untuk memenuhi kebutuhannya agar
tetap hidup. Hal-hal tersebut tidak dapat kita abaikan, karena ada
kemungkinan hal hal tersebut terjadi jika upaya penanganan yang
dilakukan sedari awal telah salah langkah. Oleh karna itu peran,
upaya dan kebijakan dari pemerintah lah yang diharapkan oleh
seluruh rakyat Indonesia bukan hanya para pekerja yang terdapak
oleh pandemi Covid-19 ini saja. Salah satu upaya yang pemerintah
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lakukan saat ini adalah tidak memberlakukan lockdown dan
menggantinya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Alasan kuat pemerintah tidak memberlakukan lockdown adalah
pemerintah melihat budaya dan sikap warga negaranya yang
beragam, dan setelah dikaji dan dibahas secara matang pemerintah
tidak memberlakukan lockdown ini untuk menghindari efek
negatif yang bisa timbul akibat dari lockdown yang diberlakukan.
Upaya alternatif yang pemerintah lakukan adalah PSBB dengan
upaya ini pemerintah berharap dapat memperlambat laju
penyebaran COVID-19 ini dan semua keadaan kembali seperti
semula.
Pemerintah Republik indonesia saat ini sudah banyak sekali
melakukan langkah dan upaya penanganan COVID-19 baik dari
sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor sosial dan berbagai
sektor lainnya. Seperti yang dijelaskan pada laman resmi
Kementrian Luar Negeri berikut upaya upaya yang telah dilakukan
pemerintah sejauh ini untuk pencegahan dan penanganan COVID19 di Indonesia:
1. Pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan Tim
Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di
bandara/pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).
Tim dapat terdiri atas petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan
(KKP), Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Hewan dan unit lain
yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk negara yang
memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan
importasi penyakit.
2. Tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang,
barang, dan lingkungan di pintu masuk negara. Menyediakan
ruang wawancara, ruang observasi, dan ruang karantina untuk
penumpang.
3. Dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19, sejak tanggal
18 Januari 2020 Indonesia telah melakukan pemeriksaan
kesehatan di sekitar 135 titik di bandar udara, di darat dan
pelabuhan, dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh
bagi siapa pun yang memasuki wilayah Indonesia, sesuai
regulasi kesehatan internasional. Pemerintah Indonesia juga
telah mengerahkan personil tambahan di bandar udara serta
meningkatkan kesiagaan rumah sakit.
4. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan
tiga langkah pencegahan masuknya virus Corona ke wilayah
Indonesia, yaitu:
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a. Menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kab/Kota, RS Rujukan, Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan
(BTKL)
untuk
meningkatkan
kewaspadaan
dan
kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya
penyakit ini.
b. Menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandar udara
di Indonesia terutama yang mempunyai penerbangan
langsung ke Tiongkok
c. Memberikan health alert card dan Komunikasi, informasi,
dan Edukasi (KIE) pada penumpang
5. Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk sedikitnya 100
Rumah Sakit rujukan, yang sebelmnya dipakai pada kasus flu
burung. Livana, P. H., Suwoso, R. H., Febrianto, T.,
Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020).
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BAB XIII
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
MEMBANGUN DESA
- Nurul Qolifah

A. Pendahuluan
Diera ini teknologi berkembang dengan pesat. Teknologi
dapat didefinisikan sebagai satuan yang berwujud, benda maupun
tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui pemikiran, dan
perbuatan untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini,
teknologi merujuk pada mesin juga alat yang dapat digunakan
untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia. Adalah istilah
yang mencakupi banyak hal, meliputi alat-alat sederhana, seperti
cangkul, atau mesin-mesin yang rumit, seperti stasiun luar
angkasa. Alat, dan mesin yang tidak selalu berwujud benda,
termasuk ke dalam definisi teknologi juga perangkat lunak dan
metode bisnis merupakan teknologi virtual. Ada beberapa macam
teknologi yang ada didunia. Namun kali ini penulis fokus pada
Teknologi Informasi. Teknologi komputer dengan teknologi
komunikasi digabungkan sehingga tercipta suatu teknologi
informasi. Teknologi Informasi disebut dapat menghasilkan suatu
informasi dengan mengolah data. Berbagai macam informasi
dapat dengan mudah didapatkan dengan adanya teknologi
informasi ini. Perangkat yang digunakan ada bermacam-macam,
yang tentunya akan sangat membantu kehidupan sehari-hari.
Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah
membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi teknologi tersebut
diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas
kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya,
karena tujuan ini upaya keras para jenius yang pada gilirannya
temuan teknologi tersebut diaplikasikan. Peranan teknologi dalam
perubahan sosial masyarakat seperti perubahan perulaku,
perubahan gaya hidup, dan membuat segala hal lebih efisien.
Penggunan teknologi informasi menjanjikan suatu kerja yang
mendukung reformasi, tidak diskriminasi atau membeda-bedakan,
demokratis, tepat waktu, terukur dan standarnya jelas. Dengan
kata lain, teknologi informasi dengan proses demokratisasi yang
terjadi akan berkaitan erat. Koordinasi dan komunikasi intensif di
antara para aktivis sebagai lokomotif dan masyarakat luas sebagai
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penumpang gerbong demokrasi diperlukan dalam Perjuangan
demokrasi. Sifat demokrasi yang egaliter atau bersifat sama sesuai
dengan karakter teknologi informasi.
Proses demokratisasi pembangunan pada konteks inilah kita
bisa melihat pembangunan wilayah pedesaan sebagai bagian dari
proses tersebut. Selama ini konsep pembangunan cenderung
bersifat insentif dan dorongan dari pemerintah atasan untuk
mempercepat perubahan sebuah wilayah. Konsep pembangunan
yang berbasis pada kemandirian dan kreativitas masyarakat hanya
dianggap sebagai kreativitas daerah semata, tidak ada upaya untuk
mengangkat dan memassalkannya. Karena hal itu perubahan
daerah jadi berbeda-beda tergantung wilayah masing-masing.
Efektivitas pemanfaatan teknologi informasi di pedesaan dapat
menjadi pendorong kreativitas dari daerah. Sudah dicanangkan
agar dibudayakan program masyarakat berbudaya IPTEK oleh
Kementrian Riset dan Teknologi RI. Masyarakat dipedasaan
menjadi ujung tombak, cara seperti ini dapat dijembatani dengan
mendorong setiap desa agar memulai membudayakan teknologi
informasi dengan berbagai cara dan mekanisme yang ada.
Di Indonesia belum semua kalangan masyarakat mengenal
ataupun mengetahui adanya teknologi informasi. Hal ini dapat
dilihat masih banyak daerah-daerah pedesaan yang masyarakatnya
gaptek (gagap teknologi). Artinya, masyarakat masih belum
paham apa itu teknologi informasi, perangkatnya beserta
manfaatnya. Padahal, jika masyarakat mengetahui manfaat
teknologi informasi sangat banyak, pemanfaatannya juga akan
sangat membantu kehidupan sehari-hari. Kemudahan ini tentu bisa
didapatkan oleh siapa saja, tergantung apakah masyarakat mau
untuk mengenal teknologi informasi ini. Teknologi informasi
dapat digunakan dalam banyak bidang, seperti pendidikan
kesehatan perekonomian. Desa-desa yang masyarakatnya kurang
mengenal atau bahkan tidak mengenal teknologi, biasanya desa
tersebut masih tertinggal. Masyarakat hanya mengetahui sedikit
informasi. Padahal ada banyak informasi yang bisa diketahui
melalui teknologi informasi, seperti informasi mengenai
pemerintahan, kebijakannya dan lain-lain.
Di tahun 2020 bertepatan dengan munculnya virus Corona
atau biasa disebut penyakit Covid-19 hingga ditetapkan sebagai
pandemi, informasi tepat terkait hal ini belum sepenuhnya sampai
pada masyarakat desa. Hal ini diakibatnya maraknya berita
bohong mengenai Covid-19. Banyak oknum yang menyalah
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gunakan teknologi informasi untuk membagikan berita bohong
atau lebih dikenal sebagai berita hoax. Untuk itu perlu sosialisasi
kepada masyarakat desa untuk bisa memilih dan memilah
informasi yang sesuai dengan fakta. Upaya dari pemerintahpun
telah dilakukan untuk mengatasi pandemi dan penyebaran berita
bohong terkait pandemi. Dikarenakan belum semua masyarakat
mengetahui teknologi informasi dan belum memiliki perangkat
sederhana seperti handphone. Berita yang diketahui tentunya tidak
banyak. Masih ada masyarakat yang belum paham mengenai
protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kasus Covid-19 terus
meningkat karena masih ada masyarakat yang acuh akan protokol
kesehatan. Bagaimana informasi terkait hal ini dilingkungan
masyarakat desa apakah sudah terserap dengan baik? Serta dalam
impelentasinya upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi
kesalahan dalam penyerapan informasi terkait Covid-19. Penulis
akan membahas dalam sub bab dibawah.
Dari penyataan-pernyataan diatas, penulis memberikan
sedikit ulasan mengenai Teknologi Informasi, Peran Teknologi
Informasi Dalam Membangun Desa, Penyerapan Informasi Terkait
Covid-19 Di Lingkungan Desa Melalui Teknologi Informasi, serta
Implementasi Upaya Penanggulangan Penyerapan Informasi Salah
Melalui Teknologi InformasiTerkait Covid-19 dengan Sosialisasi,
Studi Kasus Pada Warga Masyarakat Desa Sinarmukti Kecamatan
Baros, Kabupaten Serang, Banten.

B. Teknologi Informasi
Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas
pada pertengahan tahun 1980. Teknologi komputer dipadupadankan dengan teknologi telekomunikasi sehingga didapati
teknologi yang dapat mengomunikasikan informasi kepada
manusia, teknologi ini kemudian disebut sebagai teknologi
informasi. Definisi kata „informasi‟ telah disepakati sebagai „hasil
dari pengolahan data‟ yang secara prinsip memiliki nilai atau
value yang lebih dibandingkan dengan data mentah secara
internasional. Cikal bakal pertama dari bentuk teknologi informasi
yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi
adalah komputer.
Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal
dengan istilah Information technology (IT) menjelaskan teknologi
apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah,
menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.
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Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang fungsinya adalah
mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun,
menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk
mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas.
Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi
berkecepatan tinggi untuk bermacam bentuk keluaran seperti data,
suara, dan video. Informasi bergambar, teks dan numerik,
pengolahan penyimpanan dan penyebaran vocal oleh
mikroelektronika berbasis kombinasi komputerisasi dan
telekomunikasi.
Secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata “techne”,
yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang
berkaitan dengan keterampilan tertentu, atau pengetahuan tentang
prinsip atau metode dan seni. (Sayangan, 2017)
Secara umum, teknologi adalah segala bentuk ekspresi
dalam arti material yang berasal dari kreativitas manusia dan
menjadikan segala sesuatunya berguna untuk menopang
kehidupan. Hal ini juga diartikan sebagai penerapan ilmu
pengetahuan dan rekayasa untuk mengembangkan mesin dan
program untuk memperluas dan meningkatkan kondisi manusia,
atau setidaknya meningkatkan efisiensi manusia dalam segala
aspek.
Teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, untuk
mencapai suatu nilai berupa benda maupun tak benda yang
diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran.
Definisi teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang
membentuk atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi
adalah suatu terapan matematika, sains, dan berbagai seni untuk
faedah kehidupan seperti yang dikenal saat ini. Tetapi ada juga
definisi yang sama menonjolnya, yaitu definisi teknologi sebagai
sains terapan, terutama para ilmuan dan insinyur. Dalam
penggunaan ini, pengertian teknologi mengacu pada suatu alat dan
mesin yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah
di dunia nyata.
Kata "teknologi" juga dapat digunakan untuk merujuk
kepada kumpulan teknik. Dalam konteks ini, maksudnya adalah
tentang bagaimana menggabungkan sumber daya untuk
memproduksi produk yang diinginkan dengan keadaan saat ini
dari pengetahuan manusia, untuk memecahkan berbagai masalah,
memenuhi kebutuhan hidup, atau memuaskan keinginan sendiri.
Teknologi seringkali merupakan suatu konsekuensi dari ilmu dan
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rekayasa, meskipun kegiatan manusia malah justru mendahului
kedua ranah tersebut.
Istilah “informasi" berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu
dari kata “informacion," dengan mengambil dari bahasa Latin,
informare yang berarti “mengomunikasikan aktivitas dalam
pengetahuan". Informasi adalah sekumpulan data ataupun fakta
yang telah diproses kemudian diolah sedemikian rupa sehingga
dapat menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan
manfaat-manfaat bagi penerimanya. Sedangkan data dan fakta
adalah “bahan baku" dari informasi, tetapi tidak semua data dan
fakta bisa diolah menjadi informasi.
Menurut Raymond McLeod informasi adalah pengolahan
data menjadi bentuk baru yang memiliki makna bagi penerimanya
dan bermanfaat untuk mengambil keputusan saat ini atau di masa
depan. Menurut The Liang Gie, informasi atau keterangan adalah
serangkaian kata, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang
mengandung suatu buah pikiran maupun pengetahuan yang dapat
digunakan oleh pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat
berdasarkan fakta. (dikutip oleh Putra, 2020)
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
Teknologi Informasi adalah penggunaan perangkat keras,
perangkat lunak, layanan, dan infrastruktur pendukung untuk
mengelola dan menyampaikan informasi menggunakan suara,
data, dan video. Teknologi Informasi biasanya mengacu pada
sebuah peralatan seperti komputer, perangkat penyimpanan data,
jaringan, dan juga perangkat komunikasi.
1. Pengertian Teknologi Informasi (IT) Menurut Ahli
a. Menurut Tata Sutabri (2014:3) (dikutip oleh Rilo Muzani
Syukur, 2019) “Teknologi informasi adalah teknologi yang
digunakan untuk memproses data, termasuk memproses,
memperoleh, menyusun, menyimpan, dan mengoperasikan
data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi
yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan
tepat waktu untuk penggunaan pribadi, komersial, dan
Pemerintah. .Ini adalah informasi strategis untuk
pengambilan keputusan".
b. Menurut Darmawan (2012:17) (dikutip oleh Rilo Muzani
Syukur, 2019) “Teknologi informasi merupakan hasil
ergonomis dalam proses pemindahan informasi dari
pengirim ke penerima, sehingga informasi lebih cepat,
terdistribusi lebih luas dan disimpan lebih lama.”
Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

193

c. Menurut Richardius Eko Indrajit (2011:2) (dikutip oleh Rilo
Muzani Syukur, 2019) “Teknologi informasi adalah
teknologi yang berkaitan dengan proses pengolahan data
menjadi informasi dan pendistribusian data/informasi dalam
batasan ruang dan waktu.”
2. Fungsi dari Teknologi Informasi (TI)
a. Menangkap (Capture)
Menangkap dalam hal ini diartikan sebagai menginput. Fitur
Capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika Anda
memakainya untuk menyimpan informasi tertentu,
misalnya, menerima inputan dari mic, keyboard, scanner,
dan lain sebagainya.
b. Pengolah (Processing)
Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan
rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard,
scanner, mic dan sebagainya. Dengan adanya Processing
akan lebih mudah mengolah file maupun data. Mengolah
atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi
sebuah informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat
berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain),
perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan), analisis
(analisis kondisi) dana tau segala bentuk data dan informasi.
Dengan Adanya Fungsi ini pasti akan lebih memudahkan
pengguna.
c. Menghasilkan (Generating)
Fungsi generating adalah dimana teknologi berperan
sebagai alat untuk mengelompokan suatu informasi ke
dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah
dipahami. Contoh sederhananya adalah table dan grafik.
d. Penyimpan (storage)
Fungsi teknologi informasi ini menyimpan atau merekam
data dan informasi dalam suatu media untuk keperluan
lainnya. Misalnya saja disimpan ke harddisk, tape, disket,
CD (compact disc) dan sebagainya.
e. Pencari Kembali (Retrieval)
Fungsi teknologi informasi ini mendapatkan kembali
informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah
tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan
sebagainya. Adakalanya data yang tersimpan sulit untuk
ditemukan karena terlalu penuh dengan adanya fungsi ini
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dapat memudahkan pengguna serta dapat menghemat
waktu.
f. Transmisi (Transmission)
Fungsi teknologi informasi ini melalui jaringan computer
data dan informasi dapat dikirim dari suatu lokasi lain.
Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari pengguna A
ke pengguna lainnya. Sehingga tidak perlu menyalin satu
persatu cukup dengan sharing.
3. Macam-Macam Perangkat Teknologi Informasi
a. Komputer
Komputer adalah alat berupa hardware dan software yang
digunakan untuk membantu dalam pengolahan data menjadi
informasi kemudian menyimpannya untuk ditampilkan di
waktu yang lain. Informasi yang dihasilkan komputer
berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi.
b. Notebook
Notebook yaitu sebuah peralatan dengan fungsi yang sama
seperti komputer tetapi bentuknya lebih praktis dapat di
lipat dan mudah dibawa-bawa tanpa menggunakan listrik
karena menggunakan bantuan baterai charger sehingga bisa
digunakan. Notebook atau laptop memiliki beragam bentuk
dan ukuran.
c. Netbook
Netbook adalah sejenis Notebook namun lebih diperkecil
ukurannya dan spesifikasi dari hardwarenya lebih rendah
serta ada beberapa dari fitur yang dihilangkan yang tujuan
menurunkan harga dari sebuah Netbook itu sendiri.
d. Tablet
Tablet PC adalah komputer portable berbentuk buku,
dengan teknologi layar sentuh atau teknologi tablet digital
yang memungkinkan pengguna komputer mempergunakan
stylus atau pulpen digital sebagai pengganti keyboard
ataupun mouse komputer.
e. Telepon Genggam
Telepon genggam atau biasa disebut handphone adalah alat
elektronik yang berfungsi untuk berkomunkasi, namun tidak
hanya itu fungsinya, handphone juga bisa menjadi media
penyalur informasi, melalui jaringan Internet dapat
mempermudah pengguna penyerap informasi.
f. Televisi
Televisi sebagai perangkat yang digunakan untuk
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menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak
atau video secara langsung karena perangkat ini merupakan
teknologi informasi yang berupa sistem penyiaran yang
disertai dengan gambar (visual) dan suara (audio).
g. Radio
Radio merupakan perangkat teknologi yang digunakan
untuk pengiriman sinyal berupa suara. Perangkat elektronik
ini memiliki fungsi untuk menyampaikan Informasi dari
station pemancar berupa suara melalui frekuensi yang telah
ditetapkan. Radio mengirimkan suara melalui udara
menggunakan gelombang elektromagnetik.
h. Koran
Koran merupakan media cetak digunakan untuk
menyampaikan informasi berupa tulisan dan gambar yang
diterbitkan setiap hari dan berisi berita-berita terkini dalam
berbagai topik.
i. Mp3 Player
Mp3 Player merupakan peralatan untuk memutar musik dan
mendengarkan radio yang sekaligus dapat digunakan untuk
menyimpan data.
j. Video Player
Video player adalah software komputer untuk memainkan
file video.
k. Kamera Digital
Kamera digital merupakan perangkat teknologi yang dapat
digunakan untuk mengabadikan gambar atau video
menggunakan metode penyimpanan secara digital atau disk.
l. Kalkulator
Kalkulator merupakan alat hitung digital digunakan untuk
menjumlahkan atau menghitung bebagai satuan.
4. Manfaat Teknologi Informasi
a. Pendidikan
Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan
membuat siswa lebih efektif dalam belajar terutama
penggunaan komputer. Komputer adalah sarana yang
memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa
sekaligus sebagai sumber informasi.
b. Industri dan Manufaktur
Dalam industri dan manufaktur teknologi informasi dapat
membantu membuat rancangan desain dari sebuah produk
yang akan dikeluarkan serta bisa mengontrol mesin
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

produksi dengan ketepatan yang baik. Dunia industri
membutuhkan suatu sistem yang cepat untuk memproduksi
produk dalam jumlah besar.
Bisnis dan Perbankan
Dengan teknologi informasi didunia bisnis dan perbankan
bisa membantu dalam transaksi, penyimpanan berkas dapat
dengan lebih aman dan sistem perbankan jadi lebih maju.
Serta memberikan kemudahan untuk mengakses cukup
dengan teknologi saja.
Militer
Dengan teknologi informasi yang maju, dalam militer bisa
dimanfaatkan untuk navigasi yang dibutuhkan pada kapal
selam, untuk mengendalikan pesawat luar angkasa dengan
kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi
Militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada
dikeadaan genting beberapa kemudahan ini bisa didapatkan
dengan teknologi informasi.
Teknik dan Pengetahuan
Teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari
struktur tanah, cuaca dan juga angin. Saat ini akses ilmu
pengetahuan bertebaran dimana-mana dan dapat di akses
dengan mudah cukup hanya dengan jaringan internet.
Begitupun dalam bidang Teknik dan proyek-proyek
tertentu, bisa juga membantu dalam menghitung.
Kedokteran
Dalam dunia kedokteran atau medis dapat dimanfaatkan
untuk mendiagnosa suatu penyakit dan dapat mengambil
gambar semua organ tubuh dengan mudah melalui
komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak
bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini,
penggunaanya seperti: scan, Radiologi, maupun Usg.
Pemerintahan
Teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah
suatu data dan informasi yang dibutuhkan pemerintah
ditujukan kepada masyarakat guna meningkatkan hubungan
antara pemerintah dan masyarakatnya. Sehingga apa yang
terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat
menggunakan teknologi informasi.
Hiburan dan Permainan
Teknologi komputer dapat digunakan untuk membuat
animasi, periklanan, desain grafis dan juga audiovisual
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supaya menjadi lebih baik dan menarik, sebagai suatu
hiburan dan permainan. Bahkan Kini banyak programerprogramer tertentu menciptakan lapangan pekerjaannya
sendiri melalui teknologi informasi ini.
i. Bidang Kriminal
Dalam bidang criminal teknologi digunakan agar dapat
membuat
mudah
aparat
dalam
menyelesaikan
permasalahan, mudah mendeteksi pelanggaran-pelanggaran
lalu lintas dan melacak sidik jari. Bahakn untuk kejahatan
sekelas cyberCrime sekalipun dapat dengan mudah dilacak
lewat teknologi informasi ini.

C. Peran Teknologi Informasi Dalam Membangun Desa
Teknologi Informasi adalah teknologi yang dapat mengelola
dan menyampaikan informasi menggunakan suara, data dan video
dengan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, layanan,
dan infrastruktur pendukung. Teknologi Informasi biasanya
mengacu pada peralatan atau benda seperti komputer, perangkat
penyimpanan data, menggunakan jaringan, dan juga perangkat
komunikasi seperti handphone.
Teknologi yang dapat digunakan untuk menyampaikan
informasi-informasi kepada masyarakat. Informasi yang
disampaikan dapat dengan cepat tersebar dan jangkauannya luas.
Informasi sangat dibutuhkan setiap orang untuk menambah
wawasan, memperbarui pengetahuan, dan sebagai bahan beropini.
Saat ini, telah banyak ditemukan media, baik cetak maupun
online, yang semakin beragam dalam memberikan informasi. Tak
hanya seputar peristiwa penting di sekitar, namun juga berbagai
tips atau panduan yang membantu memenuhi kebutuhan seharihari. Bahkan, tak jarang informasi digunakan sebagai bahan dasar
dalam membuat keputusan. Bahkan, banyak orang yang memiliki
bisnis memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi
seputar bisnis yang sedang dijalaninya. Informasi-informasi yang
didapat pun tidak terlepas dari penggunaan perangkat keras
teknologi informasi.
Informasi yang dapat dengan mudah diperoleh dengan
adanya teknologi informasi akan sangat membantu masyarakat.
Hal ini akan mempermudah segala bentuk kegiatan, yang dirasa
membutuhkan informasi terkait. Teknologi informasi dapat
digunakan dalam segala bidang seperti pendidikan, kesehatan,
perekonomian, dan lain sebagainya. Pemanfaatan ini sangat perlu
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dilakukan khususnya didaerah yang masih tertinggal. Masih
banyak desa-desa di Indonesia yang belum maju. Masyarakat dan
bahkan perangkat desa masih belum mengenal banyak mengenai
teknologi. Padahal teknologi sangat dibutuhkan khususnya
teknologi informasi. Akan ada banyak kemudahan jika teknologi
informasi ini mulai diperkenalkan. Misalkan dalam bidang
kesehatan dan pendidikan, dengan adanya teknologi informasi
membuka akses masyarakat desa terhadap layanan lebih efektif
dan berkualitas.
Pentingnya teknologi informasi dan teknologi untuk
berdayakan desa guna pembangunan lintas sektor mulai dari
pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga manajemen pemerintahan
daerah. Guna memaksimalkan peran teknologi informasi dan
komunikasi didesa, dapat dilakukan festival pengenalan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (Destika). Pemaanfaatan teknologi
informasi dalam bidang perekonomian desa dapat dilakukan,
nantinya akan terbangun suatu sinergi antar desa berbasis
teknologi informasi. Dalam hal ini diharapkan terbangun
perniagaan, penjualan segala produk dari desa ke kota lewat
sarana ekonomi digital. Juga produksi kota bisa masuk dan
dikonsumsi oleh desa dengan harga yang diketahui dan disepakati
bersama.
Teknologi Informasi berperan penting dalam membangun
desa. Kemajuan desa akan cepat tercapai jika pengenalan
teknologi
informasi
dilakukan.
Proses
demokratisasi
pembangunan melihat pembangunan wilayah pedesaan sebagai
bagian dari proses tersebut. Selama ini konsep pembangunan
cenderung bersifat insentif dan dorongan dari pemerintah atasan
untuk mempercepat perubahan sebuah wilayah. Konsep
pembangunan yang berbasis pada kemandirian dan kreativitas
masyarakat hanya dianggap sebagai kreativitas daerah semata,
tidak ada upaya untuk mengangkat dan memassalkannya. Karena
hal itu perubahan daerah jadi berbeda-beda tergantung wilayah
masing-masing. Sudah dicanangkan agar dibudayakan program
masyarakat berbudaya IPTEK oleh Kementrian Riset dan
Teknologi RI. Masyarakat dipedasaan menjadi ujung tombak, cara
seperti ini dapat dijembatani dengan mendorong setiap desa agar
memulai membudayakan teknologi informasi sebagai upaya
pembangunan menuju perubahan dan kemajuan.
Kebutuhan akan informasi untuk menambah wawasan, dan
untuk lain hal, akan sangat mudah didapatkan dengan adanya
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teknologi informasi. Wawasan masyarakat sebagai objek utama
suatu wilayah menjadi tolak ukur. Desa dengan masyarakat yang
memiliki wawasan lebih, tentu akan mempengaruhi kedudukan
desa tersebut. Masyarakat akan lebih paham mengenai situasi
desa. Desa dengan masyarakat yang memiliki wawasan luas akan
tercipta SDM berkualitas. Masyarakat akan ikut berkontribusi
membangun desa, mereka merasa bahwa desa yang mereka
tempati harus maju, akan ada upaya dari mereka untuk
mengadakan perubahan. Karena itu diperlukan juga perangkat
desa dengan wawasan tinggi. Perangkat desa yang berwawasan
tinggi, akan lebih mudah mengimplementasikan segala visi dan
misi yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena cara berpikir
yang cepat dan tepat segala bentuk permasalahan desa dapat
teratasi, sebagian cita-cita dari perangkat desa dalam
memimpinpun dan masyarakat pada umumnya dapat terealisasi
sehingga kondisi desa lebih baik.

D. Penyerapan
Informasi
Terkait
Covid-19
Lingkungan Desa Melalui Teknologi Informasi

Di

Pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember dunia
digemparkan dengan kemunculan virus yang ditemukan di Kota
Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus ini dapat menular antar
manusia melalui droplet (cairan atau percikan air yang keluar dari
saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin), kontak
fisik, dan permukaan yang terkontaminasi. China melaporkan
pertama kali pada 31 Desember 2019 adanya penyakit jenis baru
yang menyerang paru-paru, hanya dalam waktu beberapa minggu
terjadi peningkatan jumlah orang yang terinfeksi penyakit ini.
Kemudian pada 30 Januari 2020, WHO mengumumkan kondisi
kesehatan darurat global, dan pada 11 Februari 2020 diumumkan
nama resmi virus korona tipe baru sebagai Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), dan
menetapkan Covid-19 sebagai nama penyakit tersebut.
Pada Maret 2020 virus ini terdeteksi pertama kali di
Indonesia. Ibu dan anak asal Depok, Jawa Barat, tertular WN
Jepang. WNI itu merupakan seorang ibu (64 tahun) dan putrinya
(31 tahun). Keduanya diduga tertular virus corona karena kontak
dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga
Jepang itu terdeteksi Covid-19 setelah meninggalkan Indonesia
dan tiba di Malaysia. Tim Kementrian kesehatan pun melakukan
penelusuran dengan siapa warga negara Jepang itu melakukan
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kontak selama di Indonesia. Tertular saat acara dansa,
Kementerian Kesehatan menduga sang anak tertular virus saat
berdansa dengan warga negara Jepang di sebuah klub di Jakarta
pada 14 Februari 2020. Setelah kasus pertama, kasus-kasus baru
muncul hingga terus bertambah jumlah kasus positif Covid-19.
Informasi terkait Covid-19 telah sampai pada masyarakat
baik kota maupun desa. Berbagai informasi telah dibagikan.
Namun, tidak semua informasi merujuk pada kebenaran. Hal ini
disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Mereka membagikan informasi bohong atau biasa disebut hoax
oleh kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat
Indonesia meyakini adanya penyakit Covid-19, namun tidak
dipungkiri masih ada segelintir orang yang tidak percaya dengan
Covid-19. Karena ketidak percayaan ini masih banyak orang yang
acuh akan protokol kesehatan,
Informasi atau berita hoax yang tersebar dilingkungan
masyarakat jumlahnya tidak sedikit. Sebagai contoh berita tentang
“Gereja Haramkan Vaksin Covid-19. Informasi ini dibagikan
melalui pesan berantai di WhatsApp (Aplikasi Chatting) dan mulai
beredar pada 13 Januari 2021. Mengatakan bahwa gereja yang
sebagai tempat ibadah umat kristen mengharamkan vaksin. Hal ini
berdampak pada terhambatnya program vaksinasi oleh pemerintah
dikarenakan masyarakat khususnya umat kristen yang memercayai
informasi tersebut enggan untuk divaksin.
Berbagai informasi terkait Covid-19 sudah banyak beredar
dimasyarakat. Baik positif maupun negatif. Misalkan saja
informasi pertama mengenai adanya upaya pemerintah dalam
mengatasi pandemi dengan mengadakan vaksinasi masal. Hal
tersebut sudah mulai terealisasi meskipun belum mencapai target
yang sudah ditentukan sebelumnya, informasi kedua mengenai
seorang dokter yang meninggal setelah vaksin. Kedua informasi
ini sangat berbeda. Informasi pertama dianggap sebagai informasi
positif, dan informasi kedua sebagai informasi negatif. Informasi
negatif ini tentu dapat mempengaruhi opini publik. Publik mengira
dokter meninggal karena efek vaksin. Padahal selain negatif berita
inipun dinyatakan tidak benar atau hoax. Oleh karena itu
pemerintah menekankan untuk dikuranginya menyebarkan
informasi negatif dan hoax.
Dengan adanya teknologi informasi, informasi-informasi
penting dapat dengan cepat tersebar dilingkungan masyarakat.
Informasi lain pun masih banyak seperti, mengenal Covid-19 dari
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gejala hingga upaya pencegahannya, situasi terkini perkembangan
kasus Covid-19, diberlakukannya PSBB (pembatasan sosial
berskala besar), diberlakukannya PPKM (pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat) di Jawad an Bali, dan masih
banyak lagi.
Pada lingkungan masyarakat desa informasi terkait Covid19 didapati dari berbagai perangkat elektronik misalnya, televisi
dan handphone. Namun seperti yang sudah dijelaskan diatas
masyarakat desapun masih banyak yang kurang paham mengenai
Covid-19 terkait gejala dan upaya pencegahannya, serta masih
banyak masyarakat yang terpapar berita hoax mengenai Covid-19.
Masyarakat pengguna handphone yang sudah mendukung jaringan
internet lebih rentan menerima informasi atau berita hoax.
Dikarenakan berita hoax dapat tersebar dengan cepat dan luas
melalui jaringan internet. Karena itu masyarakat harus lebih pintar
memilih dan memilah informasi terkait Covid-19. Pemerintah
sendiri sudah melakukan upaya membagikan informasi benar
melalui laman atau situs resmi diinternet. Masyarakat yang tidak
menggunakan handphone dan hanya menerima informasi Covid19 melalui televisi kemungkinan menerima berita hoax nya kecil.
Informasi yang disebarkan melalui stasiun televisi dapat
dipastikan kebenarannya, Karena merupakan tayangan transparan
yang dapat disaksikan seluruh masyarakat. Kehidupan desa masih
sangat asri. Sosialisasi antar warga masih berjalan dengan baik.
Berita hoax yang mungkin diterima oleh masyarakat yang tidak
menggunakan handphone bisa saja didapatkan dari obrolanobrolan sesama warga. Masih ada masyarakat yang menganggap
apa yang disampaikan oleh tetangganya yang merupakan
pengguna handphone adalah hal benar, padahal informasi tersebut
belum tentu benar. Hal inilah yang dianggap penyerapan informasi
terkait Covid-19 dilingkungan masyarakat desa belum terserap
dengan baik.

E. Implementasi Upaya Penanggulangan Penyerapan
Informasi Salah Melalui Teknologi Informasi Terkait
Covid-19 Dengan Sosialisasi, Studi Kasus Warga
Masyarakat Desa Sinarmukti
Penyerapan informasi terkait Covid-19 pada masyarakat
Desa Sinarmukti, Kec. Baros, Kab. Serang, dapat dikatakan masih
minim. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Mahasiswa
Universitas Bina Bangsa dalam kegiatan pengabdian pada
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masyarakat, sebagian dari warga belum memahami secara benar
dan jelas mengenai Covid-19 terkait gejala dan upaya
pencegahannya. Sejumlah 40% menyatakan kurang paham itu
Covid-19, 24% menyatakan tidak paham terkait gejala Covid-19,
26% menyatakan paham tentang Covid-19, dan sisanya 10%
menyatakan sangat paham mengenai Covid-19 gejala serta upaya
pencegahananya. Persentase yang cukup besar terkait masyarakat
yang menyatakan kurang paham mengenai Covid-19. Dari data ini
kemungkinan penyebaran informasi salah bisa saja terjadi. Untuk
itu kegiatan pengabdian pada masyarakat, mahasiswa Universitas
Bina Bangsa melakukan sosialisasi tentang Covid-19 terkait
gejala, upaya pencegahan, bagaimana cara memilih dan memilah
informasi yang tepat.
Sosialisasi sekaligus kegiatan pembagian masker kepada
Masyarakat Desa Sinarmukti

Membagikan masker serta sosialisasi informasi Covid-19
Dalam rangka upaya penanggulangan penyerapan informasi
salah terkait Covid-19, dilaksanakanlah kegiatan sosialisasi.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyampaian materi atau
informasi oleh Mahasiswa Universitas Bina Bangsa kepada warga
masyarakat Desa Sinarmukti, dengan poin yang dibawakan adalah
sebagai berikut :
1. Pengenalan Covid-19 secara lengkap terkait gejala serta upaya
pencegahan yang dapat dilakukan
2. Cara memilih dan memilah informasi yang benar bagi
pengguna handphone dengan jaringan internet
Selain sosialisasi, dilaksanakan juga kegiatan pembagian
masker gratis kepada masyarakat Desa Sinarmukti, sebagai upaya
pencegahan penyebaran virus Covid-19. Dalam kegiatan ini
dilaksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan
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diantaranya menjaga jarak dan memakai masker. Setidaknya
dengan diadakan kedua kegiatan ini, pengetahuan masyarakat
mengenai COVID-19 bertambah, masyarakat menjadi lebih pintar
dalam memilih dan memilah informasi terkait COVID-19, dan
upaya pencegahan penularan COVID-19 dilingkungan masyarakat
Desa Sinarmukti sekaligus membantu pemerintah dalam upaya
memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, agar pandemi
yang terjadi segera berakhir.
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BAB XIV
PENGELOLAAN DOKUMEN PERSURATAN
MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
- Siska Lestari

A. Pendahuluan
Di era digital seperti sekarang ini, setiap manusia tidak bisa
lepas dari teknologi, karena teknologi dapat memudahkan
pekerjaan manusia itu sendiri, Dengan adanya teknologi,
pencarian informasi bisa dengan mudah dilakukan, serta sebuah
komunikasi dapat terjalin dengan baik.
Berkembangnya kemajuan TIK memberikan pengaruh yang
besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam
proses pengelolaan dokumen persuratan di desa. Pemanfaatan TIK
dalam bidang pengelolaan dokumen persuratan di desa dapat
menjadikan sistem reformasi yang lebih baik bagi desa.
Permasalahan yang sering muncul adalah masih banyak
ditemukannya proses pencatatan dokumen persuratan yang dibuat
dengan cara manual, misalnya ditulis di buku besar. Banyak yang
memilih cara lama, karena menganggap kemajuan teknologi sulit
untuk dipelajari. Maka dari itu, dibutuhkan sosialisasi bagi seluruh
perangkat desa dan masyarakat untuk ikut memanfaatkan
teknologi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

B. Desa dan Pemerintahan Desa
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan
desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa
diselenggarakan oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama
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lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

C. E-Government
E-Government merupakan kependekan dari elektronik
pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah
digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan
penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu
penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan
pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan
teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi
dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain
yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat
diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik,
untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan
publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

D. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pada mulanya jika seseorang ingin menyampaikan atau
memberitahukan suatu informasi atau berita dilakukan dengan
cara lisan atau dengan diungkapkan lewat kata-kata, tetapi dengan
adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat
cepat memudahkan kita untuk memberitahukan informasi tidak
hanya dengan cara lisan langsung ke orangnya tetapi bisa juga
melalui media seperti telegraf, telepon, faximili, email, chatting.
Dengan email kita bisa mengirim informasi kepada orang
lain yang berada jauh seperti di luar kota atau bahkan sampai di
luar negeri kita bisa mengirim surat dengan cepat dan mudah. Kita
tidak perlu menggunakan amplop, kertas surat dan perangko tetapi
cukup dengan komputer dan internet.
Dalam teknologi informasi dan komunikasi terdapat dua
aspek yang termasuk ke dalamnya, yaitu teknologi informasi dan
teknologi komunikasi. Kedua aspek ini hanya berbeda fungsi.
Keduanya mempunyai pengertian yang berbeda tetapi
mempunyai kesamaan yaitu bertujuan membantu seseorang untuk
menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi dengan
mudah dan tepat. Komunikasi merupakan suatu proses yang
dilakukan orang untuk menyampaikan informasi atau gagasan
dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku
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seseorang, yang semula tidak mengetahui apapun menjadi
mengetahui sesuatu.
Sedangkan informasi adalah suatu berita atau pengumuman
yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang
dapat disebarkan atau diberitahukan ke orang lain, dengan tujuan
untuk memberikan suatu berita atau pengumuman menjadisesuatu
yang bermanfaat bagi orang lain baik individumaupun kelompok.
Seiring dengan perkembangan jaman saat ini, membuat
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang
begitu pesat. Hal ini dikarenakan oleh kemajuan ilmu yang
dipelajari dalam penelitian, sehingga dapat dengan produktif
melahirkan suatu inovasi terbaru berupa sebuah alat atau cara
untuk mempermudah kita dalammelakukan kegiatan informasi dan
komunikasi. Dengan adanya inovasi dalam bidang teknologi
informasi dan komunikasi mendorong terjadinya perubahanperubahan penting di berbagai sudut dunia. Contohnya dengan
adanya internet kita dapat berkeliling dunia tanpa harus pergi ke
negara yang ingin kita tuju, cukup dengan browsing dan kita dapat
mengetahui tentang negara tersebut. sehingga kita dapat
menghemat waktu dan biaya.

E. Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi
yang begitu pesat telah membawa manfaat luar biasa bagi
kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang
sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif
sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis.
Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari
dalamkehidupan sekarang ini, karena kemajuan teknologi akan
terus berkembang sesuai dengan kemajuanm ilmu pengetahuan.
Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi
kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta
sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus
dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak
manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan
dalam dekade terakhir ini. Berbagai bidang yang sudah mendapat
manfaat dari teknologi informatika ini adalah sebagai berikut.
1. Bidang Pendidikan
Menurut Rosenberg (2001), dengan berkembangnya
penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam proses
pembelajaran yaitu:
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a.
b.
c.
d.
e.

Dari pelatihan ke penampilan,
Dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja,
Dari kertas ke “on line” atau saluran,
Fasilitasfisik ke fasilitas jaringan kerja,
Dari waktu siklus ke waktu nyata.
Kegiatan belajar mengajar tidak hanya dengan cara
tersebut. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang
ini, guru dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar tanpa
harus berinteraksi secara langsung dengan siswanya. Saat ini
ada teknologi terbaru dalam dunia pendidikan yaitu dengan
elearning, cara belajar ini dilakukan dengan menggunakan
koneksi internet, sehingga siswa dapat melakukan proses
belajar-mengajar tanpa harus datang ke sekolah dan bertemu
langsung dengan guru. Dengan cara inisiswa dapat menghemat
biaya sekolah danmenghemat waktu. E-learning merupakan
satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian
pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan tiga
kriteria yaitu:
a. E-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk
memperbaharui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi
materi ajar atau informasi.
b. Pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer
denganmenggunakan teknologi internet yang standar.
c. Memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang
pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional.
2. Bidang Kesehatan
Banyak teknologi yang digunakan dalam bidang
kesehatan saat ini, seperti sistem berbasis kartu cerdas (smart
card) yang digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat
penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Dalam kartu
tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit
pasien. Perkembangan robot yang semakin maju juga
digunakan untuk membantu proses operasi pembedahan. Pada
penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi juga dapat
menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien.
3. Bidang Transportasi
Pada bidang transportasi juga terdapat teknologi yang
dapat dimanfaatkan oleh manusia yaitu untuk menerbangkan
sendiri pesawat dilengkapi dengan peralatan komputer. Bahkan
setelah mencapai ketinggian tertentu pesawat bisa di
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4.

5.

6.

7.

8.

terbangkan otomatis dengan pilot otomatis yang sudah
diprogramdi dalam komputer.
Bidang Jasa Pengiriman
Dengan adanya komputer yang terkoneksi internet kita
tidak perlu menulis di kertas dengan terbungkus amplop dan
menempel perangko bahkan menunggu surat itu sampai
berhari-hari. Dengan internet kita hanya menulis surat d
komputer dan mengirim suratnya lewat email dan surat yang
dikirim akan sampai dalam sekejap. Kita dapat mengakses
informasi apapun dengan cepat dan akurat.
Bidang Bisnis
Dalam dunia bisnis teknologi informasi dan komunikasi
dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal
sebagai E-Commerce. E-Commerce adalah perdagangan
menggunakan jaringan komunikasi internet. Dengan cara ini
kita tidak perlu datang ke toko apabila kita ingin berbelanja
sesuatu, cukup dengan akses internet di rumah, kita bisa
berbelanja apapun. Cara ini dapat menghemat biaya dan
tenaga.
Bidang Perbankan
Dalam dunia perbankan teknologi informasi dan
komunikasi menerapkan transaksi perbankan lewat internet
atau dikenal dengan Internet Banking. Beberapa transaksi yang
dapat dilakukan melalui Internet Banking antara lain transfer
uang, pengecekan saldo, pemindahbukuan, pembayaran
tagihan, dan informasi rekening. Dengan adanya kemajuan
teknologi ini kita dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa
harus datang ke bank langsung.
Bidang Industri Rekaman
Untuk mencetak album kedalam VCD atau DVD perlu
bantuan pogram komputer untuk memproses pemburningan
atau pembakaran CD sehingga bisa merekam suara dengan
kualitas sangat tinggi. Kita juga dapat membuat lagu tanpa
menggunakan alat musik cukup dengan mengatur alat musik
sesuai keinginan kita dengan sebuah software.
Bidang Olahraga
Dengan adanya kemajuan teknologi, memudahkan kita
untuk menonton acara piala dunia tanpa harus datang langsung
untuk menonton pertandingan tersebut. Acara tersebut
ditayangkan oleh satelit yang dihubungkan dengan pesawat
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penerima di bumi kemudian dipancarkan ke seluruh satelit
pemancar TV di belahan bumi, sehingga dapat ditonton oleh
semua orang di dunia.
9. Bidang Pemerintahan
Penggunaan teknologi dibidang pemerintahan dapat
meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak
lain Teknologi ini memiliki kemampuan menghubungkan
keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya.
Keuntungan
Penggunaan
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
Begitu banyak pengguanaan teknologi informasi dan
komunikasi disekitar kita, mulai dari yang sederhana sampai yang
modern. Teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi sarana
yang paling banyak digunakan oleh orang saat ini, karena
perkembangan teknologi membuat kita mudah untuk
berkomunikasi tanpa batasruang dan waktu.
Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan dalam
perkembangan TIK ini, kita menjadi mudah dalam melakukan
apapun danmencari informasi apapun dengan cepat dan akurat
a. Memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mendapat
informasi. Meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak
jauh.
b. Membuka peluang bisnis baru. Keunggulan TIK dalam bisnis
yaitu dapat membuka peluang bisnis baru lewat internet
Fenomena ini ditandai degan adanya iklan yang terdapat pada
setiap situs komersil.
c. Perkembangan TIK juga dapat dirasakan dalam bidang
kesehatan. Hal ini ditandai dengan terdapat software yang dapat
mendeteksi penyakit yang ada dalam tubuh manusia.
d. Memperkaya kebudayaan. Dengan adanya kemajuan TIK kita
dapat memperlihatkan kekayaan kebudayaan kita melalui situs
internet yang dapat dilihat oleh orang di seluruh dunia.
Macam-macam Perangkat Teknologi Informasi
a. Komputer
Komputer merupakan alat berupa hardware dan software yang
digunakan untuk membantu dalam mengolah data menjadi
informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu.
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b. Notebook

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Notebook yaitu peralatan yang fungsinya sama dengan
komputer tetapi bentuknya praktis dapat di lipat dan dibawabawa karena menggunakan bantuan baterai charger sehingga
bisa digunakan tanpa menggunakan listrik.
Tablet
Tablet PC adalah laptop atau komputer portable berbentuk
buku. Memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang
memungkinkan pengguna komputer mempergunakan stylus
atau pulpen digital selain keyboard ataupun mouse komputer.
Televisi
Televisi merupakan perangkat teknologi informasi yang berupa
sistem penyiaran yang disertai dengan gambar (visual) dan
suara (audio).
Radio
Radio merupakan perangkat teknologi yang digunakan untuk
pengiriman sinyal. Perangkat elektronik ini memiliki fungsi
untuk menyampaikan Informasi berupa suara dari station
pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan.
Koran
Koran yaitu media cetak yang digunakan untuk menyampaikan
informasi yang berupa tulisan dan gambar yang terbit setiap
hari yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik.
Mp3 Player
Mp3 Player merupakan peralatan yang dapat menyimpan data
sekaligus dapat digunakan untuk memutar music dan
mendengarkan Radio.
Video Player
Video player adalah istilah yang biasa digunakan untuk
mendeskripsikan software komputer untuk memainkan file
video.
Kamera Digital
Kamera digital merupakan perangkat teknologi yang biasa
digunakan untuk mengabadikan gambar atau video dengan
menggunakan metode penyimpanan secara digital atau disk.
Kalkulator
Kalkulator merupakan alat yang digunakan untuk
menjumlahkan atau menghitung bebagai satuan.
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Macam-macam Perangkat Teknologi Komunikasi
a. Telephone / Handphone
Handphone atau biasa disebut telepon genggam atau yang
sering dikenal dengan nama Ponsel merupakan perangkat
telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar
yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun
dapat dibawa ke mana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu
disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel
(nirkabel; wireless).
b. Faximile
Faximile adalah alat pengirim dokumen atau gambar dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan saluran telepon.
c. Telegraph
Telegraph merupakan sebuah mesin/alat yang menggunakan
teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari
jarak jauh.
d. Email / Messenger
Email adalah surat melalui media elektronik. Sebenarnya email
merupakan singkatan dari “Electronic mail”.
e. Surat Pos
Surat pos merupakan media pengiriman surat biasa melalui jasa
pengiriman paket pos. Mungkin bagi beberapa orang akan
sedikit bingung antara peralatan komunikasi dan informasi.
Manfaat Penggunaan TIK dalam E-Government
Berdasarkan laporan OECD (The Organisation for
Economic Co-operation and Development) dalam Darmawan
(2011) terdapat beberapa manfaat e-Government, penggunaan TIK
oleh pemerintahan memunculkan beberapa keuntungan, yakni:
a. Meningkatkan efisiensi, penggunaan TIK dapat meningkatkan
efisiensi dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun
antarpemerintahan.
b. Meningkatkan
pelayanan,
penggunaan
TIK
dapat
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam
menggunakan layanan publik, masyarakat tidak perlu
mengetahui struktur dan hubungan kompleks dibalik layanan
yang diberikan oleh pemerintah.
c. Membantu mencapai suatu kebijakan tertentu, penggunaan TIK
dapat membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah
kepada masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dapat berbagi
ide dan informasi terkait dengan suatu kebijakan tertentu.
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d. Membantu
kontribusi
terhadap
kebijakan ekonomi,
penggunaan TIK dalam e-government dapat mengurangi
korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap
pemerintah.
e. Meningkatkan kontribusi terhadap reformasi, penggunaan TIK
telah mengubah atau mereformasi berbagai bidang, seperti:
memerbaiki transparansi dan fasilitasi berbagi informasi.
f. Meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan
masyarakatnya, penggunaan TIK dapat meningkatkan good
governance melalui peningkatan transparansi, mengurangi
korupsi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap penyelenggara pemerintah.

F. Implementasi Penggunaan TIK di Masa Pandemi
dalam Upaya Pembangunan Desa Sinarmukti
Penggunaan teknologi informasi di desa Sinarmukti
dilakukan dalam hal kegiatan pelayanan administrasi desa, seperti:
1. Pengurusan Administrasi Kependudukan.
2. Kartu Keluarga
3. Surat Kelahiran Dan Surat Kematian
4. Surat Keterangan Ijin Usaha
5. Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Surat Pengantar Kelakuan Baik
Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini,
bisa membuat masyarakat desa Sinarmukti bisa memanfaatkan
internet untuk mencari informasi tentang hal yang dibutuhkan,
terutama untuk para petani bisa mencari informasi seputar
pertanian di seluruh dunia hanya melalui internet.

Masyarakat berkerumun, mengantri pembagian BLT
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Masyarakat tidak perlu mengantri, karena informasi pembagian
BLT sudah disebar melalui internet
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BAB XV
PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA
-

Rizky Ariansyah Siregar

A. Pendahuluan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi korupsi
pada pengelolaan dana desa & untuk mengetahui upaya
pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Penelitian ini
adalah penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan
perundang-undangan & pendekatan konseptual. Pengelolaan dana
desa sehabis diterbitkannya Undang Undang angka 6 tahun 2014
mengenai desa mengalamai aneka macam macam pertarungan
diantara keluarnya tindak pidana korupsi yang diatur pada undang
undang angka 20 tahun 2001 mengenai pencegahan tindak pidana
korupsi, sehingganya pemerintah desa diperlukan sebisa mungkin
melakukan aneka macam macam pencegahan terhadap tindak
pidana korupsi baik itu pada hal pengambilan kebijakan,
pengalokasian aturan juga pada prosedur pengambilan kebijakan.
Pencegahan tindak pidana korupsi ini wajib terus dilakukan mulai
menurut level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa sebagai
akibatnya kedepannya akan terwujud warga desa yang sadar
aturan yang akan mempertinggi tatanan pemerintahan yang baik.
Hasil penelitian yang dihasilkan pada hal pencegahan korupsi
pada pengelolaan dana desa merupakan berusaha buat mengenali
aneka macam macam modus tindak pidana korupsi yang terdapat
didesa, mempertinggi capasity building para perangkat desa dan
penguatan kapasitas pendamping desa. (Yusrianto Kadir, Roy
Marthen Moonti.2018)

B. Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undangan- Undang Nomor 6
Tahun 2014 mengenai Desa, pasal 93 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Desa sebagaimana
diubah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 dikatakan bahwa Kepala Desa merupakan pemegang
kekeuasaan pengeloaan Keuangan Desa. Berarti disetiap
pergantian Kepala Desa selesainya masa jabatannya habis &
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terpilihnya Kepala Desa yang lain atau baru maka Kepala Desa
mempunyai hak buat mengubah struktur pemerintahanya buat
menunjang pekerjaanya pada pemerintahan Desa menjadi Kepala
Desa. Ini sinkron menggunakan apa yang diatur pada pada
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 3. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai
Pengeloaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa
merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa &
mewakili Pemerintahan Desa pada kepemilikan kekayaan milik
Desa yang dipisahkan. Saat melaksanakan tugas, kewenangan,
hak, & kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada peraturan
perUndang-Undangan Kepala Desa harus untuk :
a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota;
b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota;
c. Memberikan
laporan
keterangan
penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan
Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap
akhir tahun anggaran.
Dana Desa yang bersumber menurut APBN adalah galat
satu poin krusial lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun
2014 Tentang Desa. Dana desa adalah bentuk konkret perhatian
negara terhadap eksistensi desa lantaran menggunakan Dana desa
maka pengakuan akan hak berdari usul (Rekognisi) dan wewenang
lokal berskala desa (Subsidiaritas) telah bisa dicermati &
dirasakan sang warga . Penyaluran dana desa sang Pemerintah
Pusat ke Desa telah berlangsung selama tiga tahun. Tahun 2015
jumlah dana desa Rp 20,76 Trilliun, tahun 2016 Rp 46,98 Trilliun
& tahun 2017 Rp 60 Trilliun buat jumlah desa 74.954,
menggunakan prioritas penggunaan buat aktivitas pembangunan
dan pemberdayaan warga berskala lokal secara swakelola. Dari
masalah-masalah korupsi yang terjadi pada pengelolaan dana desa,
terdapat beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain,
yaitu : Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) pada atas
harga pasar lalu membayarkan menurut konvensi yang lain;
a. Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaaan
bangunan fisik dana desa padahal bersumber dari sumber lain;
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b. Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke
rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;

c. Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku;
d. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket
penginapan/perjalanan;

e. Mark Up pembayaran honorarium perangkat desa;
f. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara
pemalsuan bukti pembayaran;

g. Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan
ke kantor pajak; dan.
h. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa
namun diperuntukkan secara pribadi.
ICW sudah melakukan pemantauan atas korupsi yang
terjadi pada desa. Hasil pemantauan ICW, dalam tahun 2015 –
2017 masalah tindak pidana korupsi pada desa semakin semakin
tinggi. Pada tahun 2015, masalah korupsi mencapai 17 masalah &
semakin tinggi sebagai 41 masalah dalam tahun 2016. Lonjakan
lebih menurut 2 kali lipat lalu terjadi dalam tahun 2017
menggunakan 96 masalah. Total masalah korupsi yang ditemukan
sebesar 154 masalah. (Rahman, F. 2011)

C. Mengurangi
Daerah

Campur

Tangan

Dari

Pemerintah

Kepala desa selaku penanggung jawab yang terdapat pada
desa mengemban tugas yang relatif berat pada hal
mensejahterahkan rakyat desanya. Ini tentunya tidak lepas
menurut kiprah pemerintah wilayah. Akan namun yang sebagai
konflik merupakan waktu pemerintah wilayah pada hal ini bupati
dalam waktu mengadakan kunjungan kerja ke desa yang demi
kepentingan politiknya tidak sporadis menyuruh ketua desa buat
menciptakan banyak sekali macam aktivitas yang tidak
terprogram. Ini yang akan lalu sebagai konflik ke depan lantaran
kebanyakan ketua desa tidak akan sanggup buat menolak perintah
seseorang ketua wilayah yang notabenya merupakan penguasa
pada wilayah tadi. Yang harusnya dilakukan sang ketua desa
merupakan menolak permintaan tadi lantaran selain aktivitas
aktivitas itu bernuansa politik yang akan menguntungkan eksklusif
menurut seseorang ketua wilayah & juga tidak terprogram dari
awal. (Kadir, Y., & Moonti, R. M. 2018)
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D. Penguatan Kapasitas Pendamping Desa
Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara :

a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
b.

c.
d.
e.
f.
g.

pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan
pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa,
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna,
pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa,
lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa;
Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok
masyarakat Desa;
Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader
pembangunan Desa yang baru;
Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan
secara partisipatif; dan
Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

E. Teorisasi Tentang Korupsi
Pada dasarnya tidak terdapat definisi tunggal mengenai
korupsi. Korupsi mampu berarti memakai jabatan buat keuntungan
pribadi. Jabatan merupakan kedudukan kepercayaan. Tetapi
korupsi mampu mewabah & tersusun secara sistematis. Menurut
Luis Moreno Ocampo bahwa korupsi yang tidak menghiraukan
anggaran main sama sekali ini dianggap Korupsi yang telah
memasuki stadium hypercorruption membawa akibat berbahaya.
Korupsi inilah yang umumnya ditemui pada lingkup
pemerintahan daerah (desa) pada aneka macam negara.9 Korupsi
sistematis menyebabkan kerugian ekonomi lantaran mengacaukan
bonus; kerugian politik lantaran meremehkan forum-forum
pemerintahan; kerugian sosial lantaran kekayaan & kekuasaan
jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Jika korupsi sudah
berkembang secara mengakar sedemikian rupa sebagai akibatnya
hak milik tidak lagi dihormati, anggaran aturan dipercaya remeh,
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& bonus buat investasi kacau, maka akibatnya pembangunan
ekonomi & politikan mengalami kemandegan. Mengungkap
Modus Korupsi pada Tingkat Desa Semakin jamaknya praktik
korupsi tidak relatif hanya dijelaskan menurut satu sudut pandang
saja, contohnya dalam batas-batas eksklusif kehidupan politik
lebih poly memperlihatkan diri sebagai ”panglima” pada
penegakkan aturan. Ketidakjelasan global politik memberi impak
atas keluarnya lorong gelap pada pemberantasan korupsi,
contohnya mereka yang terindikasi korupsi berupaya mencari
perlindungan ke partai politik. Begitu menerima tempat pada
partai politik, penegakan aturan terancam mengalami mangkat
suri. Partai politik sebagai bunker bagi para koruptor.
Selain itu, banyak pengalaman memperlihatkan bahwa
substansi aturan yang longgar tadi bertaut menggunakan
komitmen sebagian penegak yang tidak memihak dalam rencana
pemberantasan korupsi. Contohnya, seseorang Hakim Pengawas
PN Jakarta Pusat (Syarifuddin Umar) sudah membebaskan 37
perkara korupsi. Oleh lantaran itu, tidak mengherankan jika upaya
memberantas korupsi berpotensi mengakibatkan praktik korupsi
baru. Setidaknya potensi korupsi tadi bisa dilacak dalam termin
awal penegakan aturan, misalnya penyelidikan & penyidikan.
Dalam termin ini masih ada banyak ruang yang memberi
kesempatan pada penegak aturan buat bernegosiasi, mulai menurut
peningkatan menurut termin penyelidikan ke penyidikan,
kemungkinan buat tidak ditahan, hingga penerbitan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3). Bahkan, apajika masuk dalam
proses persidangan, nir sporadis terdapat modus”menggoreng”
dakwaan supaya vonis sebagai lebih ringan. Menurut Pusat
Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa danadana menganggur (idle fund) yang dimiliki oleh pemerintah
wilayah tak jarang sebagai modus korupsi oleh pejabat pada
wilayah. Modus korupsi ini adalah perkara ke 2 yang terjadi pada
Indonesia yaitu terjadi pada lingkungan Pemerintah Kabupaten
Batubara, Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2010 &
Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh pada Tahun Anggaran 2009.
(Jayaningrum, 2018)
1. Kepala Desa yang Tersangkut Kasus Korupsi
Perubahan sistem politik menurut sentralistis (Orde
Baru) sebagai desentralistis (Orde Reformasi) ternyata tidak
selalu menaruh best practices. Korupsi ternyata bukan saja
terjadi pada kompleks Senayan & tempat Merdeka melainkan
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telah merambah arena yang jauh menurut hingar-bingar politik
nasional. Ternyata korupsi terdesentralisasi hingga ke tingkat
desa. Korupsi omni present. Jumlah yang dikorupsi, cara-cara
mengorupsi mungkin “kelas ikan teri”. Tetapi bukan berarti
tindakan korupsi dibolehkan bahkan dipetieskan sekalipun.
Korupsi sanggup saja lebih afdhol (baik) dilakukan secara
berjama‟ah sebagai akibatnya sanggup saling menyandera,
saling melindungi antar struktur birokrasi pada taraf desa
sekalipun. Objek yang Dikorupsi
a. Alokasi Dana Desa (ADD), misal dana tersebut untuk
keperluan pribadi kepala desa.
b. Tanah Kas Desa (TKD), misal Tanah Kas Desa tersebut
dijual tanpa sesuai prosedur hukum berlaku.
c. Sertifikasi Massal: Tanah, KTP, misal dengan pungutan liar
padahal program tersebut gratis.
d. Dana Sosial atau Bantuan dari Provinsi, Kabupaten, misal
dana sosial dalam bentuk bantuan hewan sapi kemudian
bantuan hewan tersebut dikelola sendiri.
e. Dana Infrastruktur (irigasi, jalan).

B. Daya Rusak Korupsi
Kerusakan mental dimulai dari mengambil atau mencuri
sesuatu (uang) yang bukan miliknya. Bagi negara berkembang,
korupsi sebagai penghambat yang serius. Pelbagai sektor
pembangunan akan terganggu bahkan lumpuh. Menurut Gunnar
Myrdal mengungkapkan bahwa daya rusak korupsi menjadi
berikut:
a. Korupsi menciptakan dan memperbesar masalah-masalah yang
disebabkan oleh berkurangnya hasrat untuk terjun ke sektor
usaha dan pasar nasional yang mengalami kelesuan.
b. Permasalahan masyarakat yang majemuk semakin dipertajam
oleh korupsi dan bersamaan dengan itu kesatuan negara juga
melemah. Martabat pemerintah menurun maka korupsi juga
bertendensi turut membahayakan stabilitas politik.
c. Adanya kesenjangan di antara para pejabat untuk menerima
suap dan menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) yang
mereka miliki, maka disiplin sosial menjadi kendur sementara
efisiensi akan merosot. Implementasi rencana-rencana
pembangunan yang telah dirumuskan akan dipersulit dan
diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Korupsi dalam
hal ini sama sekali tidak berfungsi sebagai semir atau pelicin
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bagi proses pembangunan. Justru sebaliknya, korupsi dapat
menjadi penghambat (bottleneck) bagi proses pembangunan
yang direncanakan.
Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Dana Desa Oleh
Aparatur Desa Diketahui bahwa kasus tindak pidana korupsi
adalah kasus yang bisa digolongkan ke pada apa yang dianggap
whitecollar crime” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orangorang yang memiliki kedudukan tinggi pada rakyat & dilakukan
sehubungan menggunakan tugas atau pekerjaannya. Tindak pidana
korupsi dianggap jua menggunakan Extra Ordinary Crime
(kejahatan luar biasa). Menurut Jack Bologne pada teorinya
mengenai analisis terhadap faktor penyebab terjadinya korupsi
yang dikenal & dianggap menggunakan gone theory, masih ada
beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain:
a. Greeds (keserakahan);
b. Opportunities (kesempatan melakukan kecurangan)
c. Needs (kebutuhan hidup yang sangat banyak)
d. Exposures (pengungkapan); tindakan atau konsekuensi yang
dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan
melakukan kecurangan tidak begitu jelas.
Gone adalah singkatan berdasarkan Greed, Opportunity,
Need, Exposes, yang adalah 4 (empat) faktor penyebab terjadinya
korupsi yang dikemukuakan oleh Jack Bologne. Apabila dikaitkan
menggunakan korupsi dana Desa yang dilakukan oleh aparatur
pemerintahan Desa, bisa dikatakan poin 1 s.d poin 4 sangat
relevan menjadi penyebab terjadinya korupsi dana Desa oleh
aparatur pemerintahan Desa. Korupsi hakikatnya merupakan
perbuatan praktik kecurangan (fraud) menggunakan menyalah
gunaan wewenang yang dimiliki menggunakan cara-cara yang
yang tidak sah dan korupsi. fraud).
Perilaku seseorang dalam melakukan tindak kecurangan
ditimbulkan
lantaran
adanya
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya.
Para
pelaku
kecurangan
umumnya
menghadapi berbagai jenis tekanan dimana tekanan yang paling
bertenaga merupakan tekanan finansial, tekanan non finansial
seperti tuntutan buat menghasilkan kinerja yang lebih baik,
ataupun tantangan buat melawan sistem. Alasan primer yang
menyebabkan terjadinya fraud merupakan adanya tekanan buat
memenuhi kebutuhan, buat menerima keuntungan, dan tidak
menduga apa yang dilakukannya merupakan termasuk fraud
(Eliana, E. 2020).
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C. Tipologi Korupsi
Sudah sangat dikenal oleh awam bahwa korupsi merupakan
kejahatan yang merugikan keuangan negara. Fakta senyatanya
lebih luas, bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk,
jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan extra
ordinary crime. Dengan demikian pengertian, lingkup, dan bentuk
korupsi dapat ditelisik secara harfiah, yuridis, sosiologis, politis,
dan sebagainya. Terkait hal itu, terdapat banyak bentuk dan
perbuatan ataupun perilaku menyimpang dalam lingkup sebagai
korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
setidaknya ada 8 (delapan) kelompok delik korupsi, yaitu :
a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;
b. Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif);
c. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan;
d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij,
extortion);
e. Kelompok delik pemalsuan;
f. Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir,
dan rekanan;
g. Kelompok delik gratifikasi;
h. Kelompok delik yang merintangi dan menghalang-halangi
penanganan perkara korupsi.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (UUTPPU) maka tindak pidana korupsi dapat
dikumulasikan dengan tindak pidana pencucian uang. (Waluyo, B.
2017)

D. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka
pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi
pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang
komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat
mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya
korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi,
birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak
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hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu secara garis besar
strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
b. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
d. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

E. Hukum Dan Negara Hukum
Hukum, sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintahperintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu
masyarakat, harus ditaati oleh semua komunitas masyarakat yang
terkait dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Di dalam hukum terumus larangan maupun perintah yang
menuntun setiap orang atau subyek hukum untuk
melaksanakannya. Ketaatan menjadi standar utama yang akan
menentukan citra hukum di tengah masyarakat, termasuk bagi
pelaksana maupun bagi penegak hukum itu sendiri.Sehingga
dengan demikian, hukum akan terus mengadakan ketata-tertiban
dalam pergaulan manusia dimana ia berada, sehingga keamanan
dan ketertiban terpelihara, sesuai dengan tujuan hukum yang
sangat hakiki, yaitu keadilan.
Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk
mendukung pembangunan. Padahal yang seharusnya adalah
pembangunan hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat
kemanusiaan. Jadi jelaslah bahwa dengan hukum kita akan
menciptakan atau menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Hukum memang dibuat oleh negara tidak semata-mata
menjadi alat rekayasa sosial, tetapi lebih dari itu, yakni
menegakkan keadilan dan melindungi harkat kemanusiaan. Tidak
sedikit hak-hak kemanusiaan yang dipercayakan kepada hukum
untuk dijaga atau dilindunginya, sebab tanpa adanya suatu
perlindungan dari hukum ini, akan banyak perbuatan yang
bercorak dilanggarnya. Jika suatu negara sudah memposisikan
dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat), maka konsekuensinya
produk peraturan perundang-undanganlah yang menjadi tolok
ukur rule of game di tengah kehidupan masyarakat, dimana
kandungan norma di dalamnya akan menyebut soal larangan,
perintah, kepatuhan, dan sanksi yang mengikat. Artinya jadikan
hukum itu sebagai panglima yang tidak dapat terkalahkan oleh
situasi dan kondisi apapun. Kalau hukum sampai ditinggalkan,
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maka bukan hanya citranya yang akan jatuh dan ternoda, tetapi
juga masa depannya akan suram dan kehilangan kredibilitasnya.
Rujukan kepada hukum ini bukan dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan penguasa dalam berperilaku, tetapi
menyangkut kepentingan makro kehidupan bangsa dan negara,
kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk
untuk kepentingan normatif dalam pergaulan dengan masyarakat
Internasional yang telah memasuki era Globalisasi. Jika, negara
mengeluarkan peraturan perundang-undangan misalnya, terkait
“pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”, sebagai
bentuk produk hukum, tentulah problem yang diperhatikan atau
diantisipasi bukan hanya problem jangka pendek, tetapi juga
terkait dengan kesejahteraan, serta pengamanan kekayaan negara
dalam waktu yang relatif jangka panjang. Kepentingan rakyat di
bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
maupun pengaturan aspek-aspek lain terkait penyelenggaraan
ketatanegaraan, administrasi negara maupun tata pemerintahan,
yang dipercayakan kepada para penyelenggara kekuasaan
sebenamya merupakan bukti eksistensi berfungsinya hukum.
Hukum berisi norma perlindungan kepentingan rakyat seperti
keadilan, kebebasan menentukan pilihan, perlakuan yang adil,
perlakuan yang manusiawi, hak memperoleh kesejahteraan dan
pekerjaan yang layak, termasuk yang bermuatan penegakan
hukum. Jika penyelenggara kekuasaan mengimplementasikan
tugas yang digariskan oleh hukum ini sesuai kehendak hukum,
maka hal ini berarti menyelenggarakan tujuan ideal yang sudah
melekat dalam diri negara hukum seperti menjaga dan melindungi
kehidupan manusia dari bahaya, setidaknya telah dapat dikatakan
harapan hukum telah terpenuhi. “Adalah menjadi tugas para
penguasa itu untuk mengawasi bahwa orang harus melakukan
pekerjaannya dalam kedudukan yang dicapai sesuai dengan
kemampuannya, termasuk dalam melaksanakan, penegakan
problem hukum sebagai sistem peraturan-peraturan positif yang
tersusun baik guna mengatur seluruh negara” (Santiago, F. 2017)
Ada enam kepentingan masyarakat (social interest) yang
dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti
keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan, jaminan bagi
transaksitransaksi dan pendapatan
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b. Bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan
dalam perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, dan
ekonomi
c. Masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti korupsi,
perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya
transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik,
atau peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota trust
d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial,
se-perti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan
hak (abuse of right)
e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti
perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli,
kemerdekaan industri, dan penemuan baru
f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara
individual, seperti perlindungan terhadap kehidupan yang
layak, kemerdekaan berbicara, dan memilih jabatan.
Masyarakat yang tertib merupakan perilaku yang teratur,
danmenaati berbagai peraturan perundang-undangan yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban merupakan suatu
keadaan di mana masyarakatnya hidup serba teratur baik yang
diartikan dengan keseimbangan suatu keadaan masyarakat, yang
memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminatif.
Tugas hukum yang utama adalah:
a. Membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam
masyarakat
b. Membagi wewenang
c. Mengatur cara memecahkan masalah hukum dan
d. Memelihara kepastian hukum.
Guna
memecahkan
kebuntuhan
hukum
dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan konsep produk
hukum berupa peraturan perundangan sesuai kebutuhan. Aktivitas
dari institusi yang memiliki kewenangan dapat melakukan
pendekatan sistem hukum guna melakukan upaya dan tindakan
pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk
mendukung pembangunan. Padahal yang seharusnya adalah
pembangunan hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat
kemanusiaan. Jadi jelaslah bahwa dengan hukum kita akan
menciptakan atau menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat.Tapi
bagaimana akan terwujud kesejahteraan melalui pembangunan di
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segala sektor dikarenakan hukumnya saja dilanggar oleh para
pelaku korupsi Membangun (tatanan/sistem) hukum pada
hakikatnya membangun seluruh tatanan berkehidupan kebangsaan,
pada dasarnya, "hukum" memang merupakan bagian (subsistem).
dari sistem sosio-filosofis, sosio politik, sosio-ekonomik, dan
sosio-kultural. Namun, setelah sistem/tatanan hukum yang
bertolak dari nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, sosioekonomik dan sosio-kultural itu disusun atau dibentuk secara
demokratis, maka seluruh tatanan berkehidupan kebangsaan di
bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya itu
dituangkan dalam sistem/tatanan hukum. Jadi, sistem hukum yang
dibentuk/disusun itu pada hakikatnya mengandung arti "sistem
tatanan (norma dan nilai) berkehidupan kebangsaan di bidang
politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya.
Diantara ketiga komponen sistem hukum tersebut,
komponen substansi melahirkan Perundang-undangan yang
mengatur tentang kewenangan institusi penegak hukum dalam
memberantas tindak pidana korupsi, serta merupakan dasar hukum
positif (formal) yang memberikan rumusan tentang korupsi,
tindakan hukum, serta sanksi hukum terhadap pelaku korupsi.
Atas rumusan tentang tindak pidana korupsi, negara dapat
melakukan proses dan upayahukum terhadap pelaku tindak pidana
korupsi.

F. Penegakan Hukum
Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi
khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam
kedudukannya sebagai negara hukum. Dinamisasi konseptual,
penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen
sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna
mewujudkan kedudukan hukum dinegara hukum dan bermanfaat
bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pada hukum
yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan
substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip, dan
kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan dalam rangka mencapai
tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif
seperti insentip positif atau sistem kewajiban mandiri.
Moralitas yang nampak adalah “moralitas kerja sama”,
sementara aspirasi-- aspirasi hukum dan politik berada dalam
keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan
kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya
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masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas
melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial. Soerjono
Soekanto bahwa agar hukum itu berfungsi dimasyarakat
diperlukan adanya keserasian antara empat faktor, yakni pertama,
adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum
atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga
tidak bertentangan satu sama lain; kedua, pelaksana penegak
hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewenangannya
dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas
untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang diberlakukan;
ketiga, derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum
sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan
hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum. Keempat,
fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus
memadai secara fisik.
Hal yang tidak terbantahkan, bahwa norma hukum adalah
sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah
laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan antara
yang satu dengan lainnya. Apabila di sini disinggung tentang
“mengarahkan tingkah laku”, barang tentu pertanyaan dalam diri
kita, “mengarahkan kemana”?.
Norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan
prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang
menentukan arah-arah tersebut dan oleh karena itu kita bisa
melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat.
Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggotaanggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara
tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang
kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena
itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaianpenilaian.
Semua manusia hidup itu selalu menginginkan terlindung
dari hak dan kewajibannya sebagai makhluk hidup yang berakal.
Pemerataan hukum di segala bidang menjadi kebutuhan pokok
yang segera mendapatkan jalan keluar, sehingga tiap-tiap bidang
itu mendapatkan perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan
yang diberikan oleh hukum adalah jika dilakukan penegakan
hukum oleh aparat penegak hukum. Pengertian penegakan hukum
dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum
sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak
terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran hukum kemudian
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memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan
kembali. (Hamzah, Andi.2006.)
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BAB XVI
PENTINGNYA PEMAHAMAN ADMINISTRASI
PERTAHANAN
- Puput Sumiati

A. Pendahuluan
Bagi masyarakat agraris tanah mempunyai kedudukan yang
sangat penting. Terlebih lagi bagi para petani di pedesaan, tanah
merupakan sumber utama penghidupan dan mata pencahariannya.
Sehingga harus diperhatikan peruntukkan dan dipergunakan
sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan
maupun secara gotong royong. Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat”.
Indonesia adalah salah satu Negara agraris yang
menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Bagi
masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan dengan
nilai yang sangat penting.
Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena
kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah.
Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan
dengan cara mendayagunakan tanah.
Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia
melakukan aktivitas sehari-hari bahkan setelah meninggal pun
tanah masih diperlukan. Tanah
juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutuhkan
oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. (Arisaputra,
dkk., 2017).
Secara kultur ada hubungan batin yang tak terpisahkan
antara tanah dengan manusia. Begitu tingginya nilai tanah bagi
manusia terutama bagi masyarakat Jawa, sampai ada pepatah Jawa
yang menyebutkan “sadumuk bathuk sanyari bumi di etohi
pecahing dhada wutangan ludiro” prinsip ini menunjukkan begitu
tingginya nilai tanah bagi kehidupan manusia yang mempunyai
arti bahwa sejengkal tanah akan dipertahankan mati-matian,
karena tanah adalah sumber kehidupan yang sangat penting,
dimana dengan tanah ia bisa makan, minum, dan memenuhi segala
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kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian yang ditekuninya sebagai
mata pencaharian.
Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda
pembangunan akan mengalami pergeseran sesuai dengan
perkembangan pada masing-masing sektor. Keberadaan tanah
tidak bertambah, sedangan kebutuhan manusia akan tanah
mengalami peningkatan. Seirama dengan pertumbuhan dan
perkembangan dalam masyarakat, permasalahan tentang
pertanahan merupakan permasalahan yang lintas sektoral.
Kepentingan dan kebutuhan manusia akan tanah, dalam
usahanya memperoleh sebidang tanah untuk kehidupannya, maka
setelah manusia memperolehnya akan dipertahankan sebagai
tempat perumahan, pertanian, dan kebutuhan yang lainnya. Tidak
dapat disangkal lagi tanah merupakan barang berharga dalam
kehidupan manusia. Tanah bukan saja menjadi tempat tinggal,
tetapi juga menjadi tempat di mana kebudayaan manusia
berkembang, dan berlangsung secara turun-temurun. Dalam
masyarakat agraris kebutuhan akan tanah akan sangat penting
terutama dalam keberlangsungan proses produksi pertanian, besar
kecilnya penguasaan atas tanah akan menentukan tingkat
produktivitas. Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis tanah juga
dapat dijadikan obyek komoditi, yaitu dengan peralihan hak atas
tanah yang dalam hal ini melalui jual beli tanah. Peralihan hak
atas Tanah melalui transaksi jual beli tanah merupakan hal yang
biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Desa Sinar Mukti
kecamatan Baros, masyarakat banyak mempercayakan proses jual
beli tanah kepada kepala desanya, bahkan berdasarkan sumber dari
masyarakat setempat ada beberapa masyarakat yang melakukan
transaksi jual beli tanah secara individu, tidak melibatkan
pemerintah desa. Hal itu di dasari kepercayaan dan kebiasaan di
Desa Sinar Mukti yang di jaman sekarang masih saja terjadi.

B. Pengertian Hukum
Perlu diketahui sebelum dijelaskan tentang pengertian
hukum, pengertian hukum hingga saat ini belum ada kesepahaman
dari para ahli.
Namun dalam perumusannya, pengertian hukum harus
menganut unsur-unsur hukum yang ada. Agus Riyanto, S. H., &
Kn, M. (2018). “Hukum adalah peraturan yang berupa norma
dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah
laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya
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kekacauan”. Ada pula yang mengatakan bahwa, Hukum adalah
peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi
pelanggarnya.”
1. Menurut KBBI
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan :
a. Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat
dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur
kehidupan masyarakat.
c. Patokan (kaidah, ketentuan).
d. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim
dalam pengadilan, vonis.
2. Menurut para ahli
Pengertian hukum menurut para ahli ialah sebagai berikut :
a. Achmad Ali : hukum adalah norma yang mengatur mana
yang benar dan mana yang salah, yang eksistensi atau
pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara
tertulis ataupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman
hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut.
b. Plato : hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan
tersusun dengan baik serta juga mengikat terhadap
masyarakat maupun pemerintah.
c. Tullius Cicerco : hukum merupakan sebuah hasil pemikiran
atau akal yang tertinggi yang mengatur mengenai mana
yang baik dan mana yang tidak.
d. Utrecht : hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah
dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu
masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota
masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan
dari pemerintah.
e. Prof. Dr. Van Kan : hukum adalah keseluruhan peraturan
hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan
manusia di dalam Masyarakat.
Hukum ini merupakan aspek yang terpenting dalam
pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan yang
mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum
untuk masyarakat. Jadi, tiap masyarakat berhak mendapat hak
yang sama dalam mata hukum. Nurlinda, I. (2016).
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3. Unsur-unsur Hukum
Ada 4 unsur hukum yang harus ada dalam suatu pengertian
hukum atau perumusan suatu hukum, yaitu:
a. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam
kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan
larangan.
b. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang
berwenang. Jadi hukum tidak boleh dibuat oleh orang biasa
melainkan oleh lembaga yang berwenang. Sifat hukum ini
bersifat mengikat masyarakat luas.
c. Penegakkan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa
dimana peraturannya bukan untuk dilanggar melainkan
untuk dipatuhi. Memiliki sanksi di setiap pelanggaran,
sanksinya tegas dan diatur dalam peraturan hukum.
4. Tujuan Hukum
Sifat dari tujuan hukum ini universal dimana terdapat hal
seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan
kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
Jika hukum dapat ditegakkan maka tiap perkara dapat
diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku.

C. Jenis-Jenis Hukum Di Indonesia
Secara umum, di Indonesia mengenal adanya 2 hukum
yaitu: Hukum Publik dan Hukum Privat.
a. Hukum Publik
Pengertian Hukum Publik adalah peraturan hukum yang
mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara
dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum.
b. Hukum Privat
Hukum Privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan
antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang
lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perorangan.

D. Pentingnya Pemahaman Administrasi Pertanahan Di
Desa Sinar Mukti
1. Pengertian Administrasi Pertanahan
Secara umum melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dimana
masing-masing mendefinisikan: (Purwaningdyah, 2014)
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a. Administrasi
Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta
penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi
usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan kegiatan kantor dan
tata usaha pemerintah atau lembaga pemerintah.
b. Pertanahan
Hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan tanah milik.
Di Desa Sinar Mukti kecamatan Baros Kabupaten Serang
Banten masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang
Administrasi pertanahan.
Bahkan berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat
di Desa Sinar Mukti, masih ada masyarakat yang melakukan jual
beli tanah tanpa pengawasan dari pihak pemerintah desa setempat.
Jadi mereka melakukan jual beli tersebut atas dasar kepercayaan
terhadap masing-masing.
Dalam pengertian hukum adat “jual beli” tanah adalah
merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual
menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selamalamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun baru
sebagian) tanah tersebut kepada penjual. Sejak itu, hak atas tanah
telah beralih dari penjual kepada pembeli.
Dengan kata lain bahwa sejak saat itu pembeli telah
mendapat hak milik atas tanah tersebut. Jadi “jual beli” menurut
hukum adat tidak lain adalah suatu perbuatan pemindahan hak
antara penjual kepada pembeli.
Maka biasa dikatakan bahwa “jual beli” menurut hukum
adat itu bersifat “tunai” (kontan) dan “nyata” (konkrit).
Suparman.(2021). Menurut Pasal 11 PP 24 Tahun 1977
pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran
Tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran
tanah.
Menurut hasil wawancara dengan beberapa orang
masyarakat dan perangkat desa, berdasarkan data yang di dapat
dari pihak desa, masih banyak tanah-tanah yang masih belum di
sertifikat kan oleh pemiliknya. Karena menurut mereka, mereka
malas mengurus administrasinya masyarakat banyak yang belum
paham.
Bukti kepemilikan tanah secara adat secara umum tidak
tertulis, hanya pengakuan dari masyarakat sekitar dengan batas –
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batas tanda alam. Jika suatu kepemilikan tanah tidak dapat
didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tanah tersebut mungkin
saja didaftarkan oleh orang lain yang telah menguasai secara fisik
selama 20 tahun atau lebih secara berturut turut-turut dan
memenuhui syarat dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Pembuktian hak lama yang berasal dari hukum tanah adat
yang secara rasional akan sulit pembuktiannya karena tidak ada
dokumen tertulis. Hukum pertanahan adat tidak mengenal bukti
kepemilikan secara tertulis, hanya penguasaan fisik secara turuntemurun sehingga hal inilah yang sangat rawan konflik atau
sengketa.
Dalam rangka pengembangan administrasi pertanahan di
Indonesia, nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam asasasasnya diharapkan dapat tercermin dalam kegiatan administrasi
pertanahan sehingga dapat meredam konflik pertanahan yang
begitu banyak terjadi dalam masyarakat.
Peran hukum tanah adat memiliki porsi yang cukup besar
dalam hukum pertanahan nasional. Peran pemerintah atau
penguasa sangat menentukan untuk menciptakan suasana yang
kondusif dalam bidang pertanahan. Tanah tidak diperkenenkan
semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok,
kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari
haknya sehingga bermanfaat, baik untuk kesejahtraan dan
kebahagiaan yang mempunyai maupun baik dan bermanfaat untuk
masyarakat dan Negara.

E. Dasar Hukum dan Tujuan Pendaftaran Tanah Di
Desa Sinar Mukti
Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum,
tentang kedudukan, status tanah agar tidak terjadi kesalahpahaman
baik mengenai batas maupun siapa pemiliknya, maka UUPA
sebagai suatu undang-undang yang memuat dasar-dasar pokok di
bidang agraria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan
hukum agraria untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi
masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, dan ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk
kesejahteraan bersama secara adil (Solihat, 2012)).
Tujuan UUPA antara lain menjamin kepastian hukum.
Untuk mencapai tujuan tersebut UUPA telah mengatur
pendaftaran tanah yaitu dalam Pasal 19 UUPA yang berbunyi :
234

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut di atas merupakan
ketentuan
yang
ditujukan
kepada
pemerintah
untuk
menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Indonesia. Adapun peraturan hukum yang menjadi dasar
pelaksanaan pendaftaran tanah adalah:
a PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
b PMNA Nomor 3 Tahun 1997 sebagai Peraturan Pelaksanaan
PPNo.24 Tahun 1997.
c Pasal 19 UUPA mengenai Hak Milik
d Pasal 32 UUPA mengenai Hak Guna Usaha
e Pasal 38 UUPA mengenai Hak Guna Bangunan
Pendaftaran tanah yang dimaksud Pasal 1 angka 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang secara tegas mengatur
pengertian pendaftaran tanah, yaitu :
Pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam
bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya
bagi bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk
pemberian surat tanda haknya bagi bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya dan milik atas satuan rumah susun. serta hakhak tertentu yang membebaninya.
Boedi Harsono menyebutkan arti pendaftaran tanah adalah
suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah
secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan
atau data tertentu mengenai tanah yang ada di wilayah tertentu,
pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan
rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum
dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan
pemeliharaannya.
Sedangkan menurut AP Parlindungan, bahwa pendaftaran
tanah berasal dari kata “cadastre” suatu istilah teknis dari suatu
“record”' (rekaman menunjukkan kepada luas nilai dan
kepemilikan terhadap suatu bidang tanah). Dalam arti yang tegas
“cadastre” adalah “record” (rekaman) dari lahan-lahan, nilai dari
tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan
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yang diuraikan dan diidentifikasikan dari tanah tertentu dan juga
sebagai “continues record” (rekaman yang berkesinambungan dari
hak atas tanah).
Adapun tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 PP
Nomor 24 Tahun 1997 adalah :
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang, tanah, satuan bidang
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan.
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Menurut Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto tujuan
daripada pendaftaran tanah itu adalah sebagai berikut :
1. Memberikan Kepastian Obyek
Kepastian mengenai bidang teknis, yaitu kepastian mengenai
Ietak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan, hal ini
diperlukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari baik
dengan pihak yang menyerahkan maupun dengan pihak-pihak
yang siapa yang berhak atasnya/siapa yang mempunyai dan ada
atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pihak
ketiga).
2. Memberikan Kepastian Hak
Ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukumnya, siapa
yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada atau
tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain (pihak ketiga).
3. Memberikan Kepastian Subyek
Kepastian mengenai siapa yang mempunyai, diperlukan untuk
mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan untuk dapat
melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah mengenai
ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga.
Pendaftaran tanah dilaksanakan untuk mendapatkan
kepastian hukum hak atas tanah, karena merupakan kewajiban
bagi pemegang hak yang bersangkutan dan harus dilaksanakan
secara terus menerus setiap ada peralihan hak atas tanah tersebut
dalam rangka menginventariskan data-data yang berkenaan
dengan peralihan hak atas tanah tersebut, menurut UUPA dan PP
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Nomor 10 Tahun 1961 serta PP Nomor 24 Tahun 1970, guna
mendapatkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti yang kuat.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat digarisbawahi, bahwa
tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian
terhadap obyek tanah, hak dan kepastian subyeknya. Hal yang
senada dikemukakan Effendi Peranginangin menjelaskan bahwa
pendaftaran hak atas tanah meliputi sebagai berikut :
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan yang menghasilkan
peta-peta pendaftaran dan surat ukur. Dari peta pendaftaran
tanah dan surat ukur dapat diperoleh mengenai kepastian luas
dan batas tanah yang bersangkutan.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
termasuk dalam hal ini pendaftaran atau pencatatan daripada
hak-hak lain (baik hak atas tanah maupun jaminan) serta
beban-beban lainnya.yang membebani hak-hak atas tanah yang
didaftarkan itu. Selain mengenai status daripada tanahnya,
pendaftaran ini memberikan keterangan tentang subyek dari
haknya, siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang menurut Pasal 19
ayat (2) berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Sementara itu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah salah
satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah mengenai
pemasangan tanda batas sebagaimana yang disebutkan dalam
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yakni :
a. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran
tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan, diukur,
setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut
keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut
bidang tanah yang bersangkutan.
b. Dalam penempatan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah
secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik
diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak
yang berkepentingan.
c. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya
wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan.
d. Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan
oleh Menteri.
Berdasarkan ketentuan tersebut pemegang hak atas tanah
mempunyai kewajiban untuk memasang atau menempatkan tanda
batas. Dengan dilaksanakannya kewajiban memasang tanda batas
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oleh pemegang hak atas tanah, akan memberikan kepastian hukum
mengenai data fisik terhadap batas tanah yang dimiliki atau
dikuasai.
Sistem dan Asas-asas Pendaftaran Tanah
Pendaftaran hak-hak atas tanah bertujuan memberikan
kepastian hukum bagi pemegang hak dalam arti kepastian tentang
jenis hak (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak
pakai dan sebagainya, lokasi/letak tanah luas tanah dan batas-batas
tanah yang jelas tepat dan benar, demikian juga setiap peralihan
hak, hapusnya hak serta pembebanannya semuanya memerlukan
pendaftaran guna mencegah terjadinya komplikasi hukum.
Di dalam pendaftaran tanah di Indonesia oleh Bachtiar
Effendie dikenal dua macam stelsel pendaftaran tanah, yaitu :
1. Sistem Negatip
Adapun ciri yang pokok dari sistem ini adalah bahwa
pendaftaran tanah tidak memberikan jaminan bahwa orang
yang namanya terdaftar dalam buku tanah dapat dibantah
walaupun ia beritikad buruk.
Sistem negatip ini digunakan di Negara Belanda, Hindia
Belanda, negara bagian Amerika Serikat, dan Perancis, apabila
diperhatikan atau dibandingkan sistem negatip dengan sistem
positip maka sistem negatip adalah kebalikan dari sistem
positif. “Dimana pendaftaran memberikan jaminan bahwa
nama yang tercantum dalam sertipikat tidak dapat dibantah”.
Pada sistem pendaftaran negatip ini apa yang tercantum dalam
buku tanah dapat dibantah, Walaupun ia beritikad baik dengan
kata lain bahwa pendaftaran tidak memberikan jaminan bahwa
nama yang tercantum dalam daftar dan sertipikat mempunyai
kekuatan hukum dan harus diterima oleh Hakim apabila terjadi
sengketa hak sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak
ada alat bukti yang lain yang membuktikan sebaliknya.
Jadi kelemahan dari stelsel ini adalah :
a. Tidak memberikan kepastian pada buku tanah
b. Peranan yang pasip dari pejabat balik nama
c. Mekanisme yang sulit serta sukar dimengerti oleh orangorang biasa.
2. Sistem Positif
Adapun ciri yang pokok dari stelsel ini adalah bahwa
pendaftaran menjamin dengan sempurna bahwa nama yang
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terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah, walaupun
ternyata ia bukan pemilik yang sebenarnya.
Adapun sistem ini dikenal di negara Australia,
Singapura, Jerman dan Swiss, dalam sistem positip ini segala
apa yang tercantum di dalam buku pendaftaran tanah dan suratsurat tanda bukti yang dikeluarkan adalah hal yang bersifat
mutlak, artinya mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak
dapat diganggu gugat. Di sini pendaftaran berfungsi sebagai
jaminan yang sempurna dalam arti bahwa nama yang
tercantum dalam buku tanah tidak dapat dibantah
kebenarannya sekalipun nantinya orang tersebut bukan
pemiliknya. Mengingat hal yang demikian inilah maka
pendaftaran hak dan peralihannya selalu memerlukan
pemeriksaan yang sangat teliti dan seksama sebelum pekerjaan
pendaftaran dilaksanakan, para pelaksana pendaftaran tanah
harus bekerja secara aktif serta harus mempunyai peralatan
yang lengkap serta memakan waktu yang cukup lama dalam
menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dapat dimaklumi karena
pendaftaran hak tersebut mempunyai fungsi pendaftaran dan
kekuatan yang mutlak, dengan demikian pengadilan dalam hal
ini mempunyai wewenang di bawah kekuasaan administratif.
Adapun kelemahan dari stelsel ini adalah :
a. Peranan yang aktif pejabat Balik Nama ini memerlukan
waktu yang lama.
b. Pemilik yang berhak dapat kehilangan hak diluar perbuatan
dan kesalahannya
c. Apa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri diletakkan
di bawah kekuasaan administratif.
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BAB XVII
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA
PENINGKATAN KESADARAN BAHAYA NARKOBA
- Handy Sahrio

A. Pendahuluan
Menurut Adhi Budi Susilo (2018) masalah penyalahgunaan
narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari
sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.
Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga,
lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan
langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi
kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara
Indonesia. Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian
narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan,
karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak
bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam
memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi
yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta
anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang
berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari
bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sampe saat ini masih
menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang
memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi
masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang,
Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat
pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih
menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran
sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba
internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa
Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.
Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba,
karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang
haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya
pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang
telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal
strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak
hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan
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tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan
bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu,
pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba
pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk
menjalankan transaksinya.
Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah,
hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat,
tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang
perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang
dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam,
ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan
berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan
masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat
narkotika.
Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit
perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi
oleh jaringan Narkoba Internasional. Tingginya angka
penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada
sindikat narkoba. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada
kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan
penggunaan Narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan
sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan
faktor pencetus terjadinya Narkoba pada kelompok pekerja.
(Sahuri, 2019)
Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di
Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan
kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi
administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul
interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta
perilaku warga masyarakat. Peraturan perundangundangan hadir
dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (social
control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Undangundang yang mengatur
mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena
dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan
pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan
pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus
ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat
diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Melihat perkembangan pergaulan anak-anak remaja baru
khususnya Remaja di Desa Sinarmukti, Kecamatan Baros dan
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ditambah dengan perkembangan tekologi informatika yang dengan
mudah hal-hal yang positif bisa didapatkan dengan cepat,
demikian juga hal-hal yang Negatif, kalangan remaja dan anakanak yang berstatus sebagai pelajar maupun sudah bekerja yang
membutuhkan penyuluhan mengenai dampak dan bahaya
penggunaan narkoba mengingat pada dasarnya bahwa remaja
tersebut mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi dan selalu
ingin mencoba coba hal-hal baru yang didapatkan dari informasi
tersebut dan apa bila hal ini tidak dibarengi dengan adanya
pengawasan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka
para remaja tersebut akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang
negatif khususnya bahaya narkoba.
Dengan disahkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2009
tentang Narkotika di Indonesia, Undang-Undang tersebut
diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan
prekusor narkotika dari berbagai aspek,sehingga bisa menggurangi
reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa
Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan UU yang baru
lebih kompensif dibandingkan UU yang lama.Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak. Dalam UU
Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif
dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam hal ini termasuk
peran masyarakat khususnay bagi remaja . Dalam Pasal 104 UU
Narkotika menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan
yang seluas-luasnya untuk berperan sertamembantu pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
Kejahatan narkoba merupakan kejahatan International
(International Crime), kejahatan yang terkoorganisir (Organize
Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan
dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.
Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara
fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain
sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi
dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini.
Oleh karena itu, diperlukan peningakatan pengetahuan dan
pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya remaja
terhadap peraturan perundang-undangan narkotika, sehingga
remaja mempunyai kesadaran untuk memperhatikan untuk dapat
ikut berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam
rangka pemahaman UU Narkotika, karena dengan kegiatan ini
banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli dan mitra
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sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi UU Narkotika,
serta menentukan kebijakan serta langkahlangkah strategis dalam
usaha antisipasi pencegahan dan penanggulangan narkotika.

B. Pengertian Hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: “Hukum adalah
peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang,
peraturan dan sebagainya untuk megatur pergaulan hidup
masyarakat.”
Pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berkut :
a. E. Utrecht: Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh
karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat
menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu.
b. Sunaryati Hartono: Hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut
kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur
berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan
manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur
berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.
c. E. Meyers: hukum adalah emua aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku
manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi
penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

C. Pengertian Narkoba
Menurut Bayu Puji Hariyanto (2018) memaparkan narkoba
adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif
lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong
makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan,
berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan
sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak
berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital
organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan
lainnya).
Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu
Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.
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1. Narkotika
Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) memaparkan
bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa
menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya
dengan memasukkan kedalam tubuh.”
Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa
sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya
khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan
ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi
pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan,
menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika digolongkan
menjadi 3 kelompok yaitu:
a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling
berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini
digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh :
ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya
adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan
penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki
daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan
penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.
2. Psikotropika
Dwi Yanny L (2001:89) menyatakan bahwa:
Psikotropika adalah zat / obat yang dapat menurunkan aktivitas
otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan
kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi
(mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam
perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta
mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya
Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah:
a. Psikotropika golongan I, adalah dengan daya adiktif yang
sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan
dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP,
dan ekstasi.
b. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya
adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian.
Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
c. Psikotropika golongan III, adalah psikotropika dengan daya
adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan
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penelitian. Contoh : lumibal, buprenorsina, dan
fleenitrazepam.
d. Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang
memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk
pengobatan dan penelitian. Contoh : nitrazepam (BK,
mogadon, dumolid) dan diazepam.
3. Zat adiktif lainnya
Zat adiktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI): Zat adiktif diartikan secara terpisah, yaitu zat dan
adiktif. Zat berarti bahan atau unsur yang merupakan
pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) suatu benda.
Sedangkan adiktif berarti bersifat kecanduan atau bersifat
menimbulkan ketergantungan pada pemakainya (Faisal Yahya
& Nida Ul Fadhila, (2020)). Zat adiktif lainnya adalah zat-zat
selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan
ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :
a. Rokok
b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan
dan menimbulkan ketagihan.
c. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair
dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat
memabukkan. (Alifia, 2008)

D. Hubungan Penyuluhan Hukum Dengan Kesadaran
Hukum Dan Budaya Hukum
Ketentuan yuridis tentang penyuluhan hukum diatur dalam
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI Nomor : M01.PR.08.10 Tahun 2006
tentang Pola Penyuluhan Hukum. Latar belakang keluarnya
peraturan menteri tersebut adalah dalam rangka mengembangkan
budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta
kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum
di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan
penyuluhan hukum secara nasional dan agar pelaksanaan
penyuluhan hukum secara nasional dapat berjalan secara tertib,
terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada pola penyuluhan
hukum.
Menurut Sudjana (2016) memaparkan bahwa: “Penyuluhan
hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan
pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang246
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undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan
kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum
dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya
supremasi hukum.”
Sedangkan Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang
hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan
atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan
perundangundangan yang berlaku. Soerjono Soekanto mengatakan
bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri
manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau
yang sepantasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum
masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan
hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai
hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik
penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu
menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang
dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum
masyarakat (Subiharta, 2015). Pilihan orang dalam berperilaku
dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum
sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat,
dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya.
Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan
mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik
sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati
hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan
budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan
taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.
Menurut Lawrence M. Friedman (2001) mengatakan bahwa sistem
hukum ada beberapa komponen unsur hukum, yaitu
1. Sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus
berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam
kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak
secepat bagian tertentu lainnya.
2. Sistem hukum mempunyai substansi, yaitu berupa aturan,
norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam
sistem itu
3. Sistem hukum mempunyai komponen budaya hukum, yaitu
sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri,
seperti kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.
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Lawrence Friedman menjelaskan lebih lanjut bahwa budaya
atau kultur hukum merupakan faktor nilai yang menimbulkan
perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga
kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki
oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembagalembaganya, baik yang bersifat positif maupun negatif.
Untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan
membentuk kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan
hukum harus menetapkan arah kebijakan (Sudjana, 2016).
1. Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum
ditujukan kepada seluruh masyarakat. Bahwa banyaknya
pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan lemahnya
diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian
dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak
hukum.
2. Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih
modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat
menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman,
dan penghayatan hukum.
3. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi
hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif,
media elektronik amupun non elektronik dan juga dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
4. Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan
penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus.
5. Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung
maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan-slogan
hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat
tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya
hukum.
6. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga
penyuluh hukum baik dari substansi hukum, sosiologi serta
pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga
komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh
dapat lebih tepat, dipahami, diterima dengan baik oleh
masyarakat.
7. Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan
penyuluhan hukum, agar pesan yang disampaikan kepada
masyarakat tercapai dan diterima secara baik, maka harus
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melakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan
memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh.
8. Law enforcement harus dibarengi dengan upaya preventif
dalam bentuk sosialisasi produk- produk hukum karena hukum
juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk
memperoleh keadilan bukan untuk menyengsarakan. Oleh
karena itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian
yang serius.

E. Faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkoba
Menurut Dadang Hawari (200:57) memaparkan bahwa
faktor penyebab remaja menggunakan narkoba adalah faktor
lingkungan yang tidak berperan dengan baik, meliputi;
keluarga yang tidak sehat, kondisi sekolah yang tidak baik
dan kondisi masyarakat lingkungan sosial yang rawan.
1. Keluarga
Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan lingkungan
pertama dan utama bagi setiap remaja, sejak ia lahir sampai
datang masanya ia meninggalkan rumah untuk membentuk
keluarga sendiri. Menurut Sarlito W. Sarwono bahwa sebagai
lingkungan primer, hubungan manusia yang paling intensif dan
paling awal terjadi adalah di lingkungan keluarga
2. Sekolah
Sekolah adalah lingkungan pendidikan yang sekunder. ekolah
merupakan lingkungan pendidikan yang memiliki andil besar
dalam pembentukan jiwa dan perilaku remaja setelah keluarga.
Sekolah diharapkan dapat menjadi tempat membina para
remaja, dengan memberikan norma-norma dan nilai-nilai yang
diharapkan oleh keluarga dan masyarakat. Namun dalam
kenyataannya banyak fungsi sekolah yang tidak dapat
dilaksanakan, terutama peran guru dalam memberikan proses
belajar mengajar yang dianggap belum memuaskan apa yang
diharapkan oleh orang tua dan masyarakat.
3. Lingkungan Masyarakat
Masyarakat sebagai lingkungan ketiga, adalah lingkungan yang
terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan
pilihan. Terutama dengan maju pesatnya teknologi komunikasi
masa, maka hampir-hampir tidak ada batas-batas geografis,
etnis, politis maupun sosial antara satu masyarakat dengan
masyarakat lainnya.
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F. Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba
Polres Kabupaten Serang telah melaksanakan tindakan baik
secara preventif maupun represif terhadap pelaku tindak pidana
narkotika antara lain melakukan penyuluhan, pembinaan dan
penangkapan baik kepada masyarakat maupun pelaku tindak
pidana narkotika. Penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku
tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009. Pada umumnya pelaku tindak pidana
narkotika di wilayah hukum Polres Kabupaten Serang adalah
pengguna/menggunakan narkotika untuk di konsumsi sendiri
(pecandu), sehingga sanksi yang dituduhkan pelanggaran terhadap
ketentuanketentuan terhadap pemakai/mengkonsumsi barangbarang tersebut.
Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada
hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang
yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik
dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan
hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang
dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan
pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu. Dalam
hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan
melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi
menjadi 2 (dua) jalur yaitu: lewat jalur penal (hukum pidana) dan
lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya
penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih memberatkan
pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan)
sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitik
beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/
pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.
Menurut Andika Saputra & Sabar Slamet (2016)
memaparkan bahwa upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui
aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi
2 (dua) jalur yaitu:
1. Kebijakan dan Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan
Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.
Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan
tindak pidana narkotika di wilayah Polres Kabupaten Serang
merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut
merupakan upaya komprehensif dalam mewujud generasi
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muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk
memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui
pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian
pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan
pelaku tindak pidana narkotika. Kebijakan yang diambil dalam
menanggulangi narkotika bertujuan untuk melindungi
masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
2. Kebijakan Penal dan Upaya dalam Penanggulangan Peredaran
dan Penyalahgunaan Narkotika.
Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang
yang seharusnya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena
kriminologi sebagai penyelidikan yang bertujuan mencari dan
menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya
kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan
hukum pidana kebijakan penal yang termasuk salah satu bagian
dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan
hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah
besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Kebijakan penal
meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak
pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau
dikenakan kepada si pelanggar.

G. Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Di Desa Sinarmukti
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang
Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami
peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja
disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak.
Dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan
secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua
yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kala
membesarkan anak mereka, anak yang beranjak remaja akan
mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang
anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang,
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maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut.
Penyimpangan ini cenderung kearah negatif yang sering disebut
dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja,
seperti perkelahian dan minum-minuman keras, pencurian,
perampokan, perusakan/pembakaran, seks bebas bahkan narkoba.
Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat
dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba.
(Tadrib. 2018)
Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah
satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh
pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa.
Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap
penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita,
masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama
semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan
narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi
penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah
untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika
seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terusmenerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan
ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh
dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus
dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang
sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan
secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
Menurut Adhi Budi Susilo (2018) Upaya untuk mengatasi
permasalahan narkoba yang sering dialami para remaja di desa.
Ada 2 tingkat intervensi yang dapat dilakukan, yaitu :
1. Pre-emptif. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa
kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan
tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong
dan faktor peluang, sehingga tercipta suatu kesadaran,
kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya
kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan
sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba.
Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan
pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan
positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat
produktif, konstraktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang
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bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode
komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui
berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga
keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.
2. Preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya
kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur
resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran
gelap dengan tujuan agar police Hazard tidak berkembang
menjadi ancaman faktual. Orang tua sebagai bagian dari
masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung
pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya
pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya
Narkoba.
Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda
banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar
narkoba. Oleh karena itu tim pengabdian masyarakat di Desa
Sinarmukti mengadakan penyuluhan hukum tentang bahaya
narkoba bagi remaja. Karena hal ini merupakan suatu bentuk
manifestasi konkrit kepedulian intelektual yang berasal dari
kampus Univeritas Bina Bangsa terhadap pemenuhan informasi
yang dibutuhan bagi remaja.
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BAGIAN 9
BIDANG KESEHATAN DAN
SOSIALISASI PENCEGAHAN
COVID -19
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BAB 18
PENCEGAHAN COVID-19 DENGAN PROTOKOL
KESEHATAN 5M
- Putri Ainia Salsabila

A. Pendahuluan
Covid-19 adalah bagian dari keluarga besar virus yang
dapat menyebabkan infeksi ringan di bagian tengah saluran
pernapasan atas. Covid-19 adalah jenis virus baru dengan tingkat
penyebaran dan infeksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan
jenis virus sebelumnya (kemenkes.go.id).
Virus corona dapat ditularkan melalui droplet yang
menyebar ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Virus
corona, atau novel coronavirus, pertama kali terdeteksi di Wuhan,
China pada November 2019. Virus ini disebut penyakit
coronavirus (Covid-19) karena dapat menyebabkan wabah
pneumonia yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Covid19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health
Organization (WHO) (Betty et al., 2020).
Coronavirus adalah virus ketujuh yang menginfeksi
manusia yang telah diidentifikasi, dan enam jenis virus
sebelumnya: SARS-CoV dikenal sebagai virus penyebab
pernapasan akut, MERS-CoV disebut virus pernapasan Timur
Tengah, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-NL63 dan HCoV229E dan varian terbaru adalah tipe SARS-CoV-2 yang dapat
berkamuflase sehingga sistem tubuh manusia terlambat menerima
respon dan tidak dapat mengeluarkan antibody untuk melawannya.
(Putri, 2020).

B. Gejala Dan Penularan Covid-19
Gejala awal untuk mengetahui bahwa seseorang
mengalami infeksi virus ini adalahflu, sesak napas, nyeri di bagian
dada, batuk berdahak ataupun berdarah, demam, sakit kepala.
Gejala-gejala tersebut muncul ketikatubuh bereaksi melawan
virus Corona (Guo et al, 2020).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa virus Covid-19 ditransmisikan selama
kontak dekat melalui tetesan pernapasan (seperti batuk) dan oleh
hubungan jarak dekat (Liu et al, 2020). Virus dapat menyebar
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langsung dari manusia ke manusia ketika penderita Covid-19
batuk atau buang nafas menghasilkan tetesan yang mencapai
hidung, mulut atau mata orang lain. Atau, karena tetesan terlalu
berat untuk di udara, mereka mendarat di benda dan
permukaan yang mengelilingi orang tersebut.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga jarak minimal 1
meter dari orang lain. Percikan ini dapat menempel pada benda
dan permukaan lain di sekitar orang seperti meja, gagang pintu,
dan pagar. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau
permukaan ini dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut
mereka. Oleh karena itu, penting untuk mencuci tangan secara
teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir, atau dengan
pembersih tangan beralkohol. WHO akan terus meninjau
penelitian dan pengembangan tentang bagaimana Covid-19
menyebar dan membagikan hasil terbaru.
Covid-19 ditularkan terutama melalui tetesan pernapasan
yang dikeluarkan oleh orang-orang dengan gejala lain seperti
batuk, demam, dan kelelahan. Banyak orang yang terinfeksi
Covid-19, terutama pada tahap awal, hanya mengalami gejala
ringan. Oleh karena itu, Covid-19 hanya memiliki gejala ringan
seperti batuk ringan, dan bisa menular dari orang yang merasa
sehat (Kompas.com).
Beberapa laporan memungkinkan orang tanpa gejala untuk
terinfeksi virus, tetapi kita tidak tahu seberapa sering infeksi ini
terjadi. WHO akan terus meninjau penelitian dan pengembangan
tentang bagaimana Covid-19 menyebar dan membagikan hasil
terbaru.
Risiko penularan secara umum lebih tinggi terjadi kepada
orangtua, tetapi fakta menyebutkan bahwa Covid-19 membunuh
banyak orang berusia muda Ketika beberapa lansia masih bertahan
hidup. Hal ini telah diteliti Bersama para ahli imunologi NikolichZugich dalam Begley (2020) tentang “imunosenesensi” yang
diidentifikasi bahwa beberapa system kekebalah tubuh berubah
secara spesifik seiring bertambahnya usia. Orang dengan usia
lanjut memiliki reaksi lemah terhadap mikroorganisme yang
belum pernah ditemui sebelumnya, fenomena ini disebut dengan
“senja imunitas”. Sel T merupakan antibody yang bertugas
mencegah virus masuk kedalam tubuh, pada masa pubertas,
produksi sel T sepuluh kali lipat namun di usia 40 atau 50 tahun
sel T mengalami penurunan produksi sebanyak sepuluh kali lipat.
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Orang-orang dengan usia lanjut memili komorbiditas secara
signifikan menyebabkan bertambahnya risiko kematian akibat
covid-19. Di Inggris pasien lansia lebih banyak membutuhkan
rawat inap, 18,4% yang menjalani rawat inap berusia 80 tahun
lebih dan 12% lansia berusia 60 tahun keatas. Hal ini menjadi
penyebab keadaan di Italia memburuk karena pasien rumah sakit
membludak.
Central of Disease Control (CDC) (2020) ikut menjelaskan
bahwa seiring bertambahnya usia, risiko terhadap Covid-19
meningkat. Misalnya, orang berusia 50-an memiliki risiko tinggi
terserang penyakit parah dibandingkan orang berusia 40-an.
Begitu pula, orang berusia 60-an atau 70-an secara umum berisiko
lebih tinggi terkena penyakit parah disbanding orang berusia 50an. Risiko terbesar terkena penyakit parah akibat Covid-19 adalah
mereka yang berusia 85 tahun atau lebih.

C. Pencegahan Covid-19 Melalui Protokol 5M
Penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) telah menyebabkan
krisis kesehatan global yang berdampak besar pada cara pandang
orang memahami dunia dan kehidupan sehari-hari (Frontiers,
2020). Langkah-langkah untuk pencegahan juga telah dilakukan
oleh pemerintah untuk mengatasi kasus penyebaran Covid-19
seperti mensosialisasikan protokol kesehatan 5M yaitu penerapan
memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari
kerumunan dan mengurangi mobilitas (Kemenkes RI, 2021).
Selain protokol kesehatan 5M, pencegahan dari penularan Covid19 bisa dengan cara mengkonsumsi multivitamin dan gizi yang
seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh.
Pemerintah Indonesia telah mengemas pencegahan infeksi
Covid-19 dalam bentuk protocol kesehatan. Kegiatan protokol
kesehatan dimulai dengan memakai masker wajah, cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir atau desinfektan untuk manusia,
jaga jarak fisik dan sosial, hindari kemacetan lalu lintas dan
mungkin termasuk 5 M dimulai dengan pengurangan mobilisasi
(DKJPS, 2020; KPCPEN, 2021). Penerapan 5M diharapkan dapat
memungkinkan orang untuk mengadopsi perilaku baru yang dapat
mengurangi infeksi Covid-19.

D. Penyembuhan dan Isolasi Mandiri
Coronavirus adalah penyakit yang dapat disembuhkan
dengan sendirinya melalui sistem kekebalan tubuh yang kuat.
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Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 80% dari
semua yang dikonfirmasi menyebabkan gejala yang tidak terlihat.
Artinya, orang yang mengalami gejala ringan seperti demam,
batuk, dan sesak napas bisa sembuh sendiri. Pasien positif dengan
gejala ringan memerlukan waktu pemulihan 2 minggu. Di sisi lain,
jika memiliki gejala sedang hingga parah, masa penyembuhan bisa
memakan waktu hingga 36 minggu. Berdasarkan hasil penelitian
dapat diketahui bahwa olahraga rutin dapat meningkatkan
imunitas tubuh, sehingga berperan dalam pencegahan infeksi
covid-19 (Tiksnadi, dkk, 2020). Selain itu asupan gizi yang tepat
juga dapat membantu untuk pencegahan infeksi covid-19
(Prawiradilaga, 2020). Berikut ini adalah gejala menurut tingkat
keparahannya.
1. Gejala Ringan
Saat pengidap mengalami gejala ringan, maka proses
penyembuhan dapat dilakukan dengan cepat yaitu selama tujuh
hari. Gejalanya meliputi demam, sesak napas yang hilang
dengan sendirinya, sakit dan nyeri, serta batuk kering.
Penyembuhan dengan gejala ringan dapat dilakukan secara
mandiri di rumah dengan cara banyak mengkonsumsi air putih,
istirahat yang cukup, serta obat penurun demam.
2. Gejala Sedang
Pada intensitas gejala yang sedang meliputi sesak napas,
batuk, demam tinggi, menggigil, serta tidak dapat beranjak dari
tempat tidur karena nyeri dapat dilakukan pengobatan
tergantung seberapa parah gejala yang muncul. Para pengidap
dengan gejala berintensitas sedang, tidak memerlukan prosedur
rawat inap kecuali sudah dalam keadaan kesulitan napas
(menandakan rendahnya kadar oksigen) atau dehidrasi, mulut
kering, penurunan jumlah urine, pusing, serta kulit kering.
3. Gejala Kritis
Untuk orang dengan gejala parah, pengobatan dilakukan
dengan menggunakan respirator untuk membantu mereka
bernapas. Jika tidak, ada kemungkinan risiko kehilangan
nyawa. Saat virus tumbuh, ia memasuki sel paru-paru dan
perlahan membunuhnya. Ketika ini terjadi, sistem kekebalan
tubuh dapat menghancurkan jaringan paru-paru dan bahkan
dapat memperburuk pneumonia. Akibatnya, oksigen yang tidak
mencukupi dapat menyebabkan kegagalan organ.
Selain dengan beberapa pengobatan dari fasilitas kesehatan
yang sudah disebutkan, orang dengan gejala covid-19 dapat
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melakukan pengobatan mandiri seperti yang sudah disebutkan.
Isolasi mandiri adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang
memiliki gejala covid-19 untuk mencegah penularan ke orang lain
di masyarakat, termasuk anggota keluarga.
Isolasi diri adalah ketika seseorang yang mengalami
demam, batuk, atau gejala lain berada di rumah dan tidak pergi
bekerja, sekolah, atau tempat umum. Ini dilakukan secara sukarela
atau atas rekomendasi penyedia layanan kesehatan. Hal-hal yang
dilakukan saat melakukan isolasi mandiri antara lain:
a. Sediakan kamar sendiri yang besar dengan sirkulasi udara yang
baik dan dilengkapi sarana mencuci tangan dan toilet.
b. Jika tidak memungkinkan, pisahkan tempat tidur dengan orang
lain dengan jarak minimal 1 meter.
c. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain,
termasuk anggota keluarga.
d. Pantau gejala yang dialami setiap hari.
e. Lakukan isolasi mandiri selama 14 hari meskipun badan terasa
sehat.
f. Jika mengalami kesulitan bernapas, segera hubungi penyedia
layanan kesehatan.
g. Tetap berpikir positif dan semangat serta berolahraga di rumah.

E. Dampak Covid-19 Di Berbagai Sektor Pemerintah
1. Bidang Ekonomi
Setelah adanya pandemic Covid-19 perekonomian di
Indonesia menurun hingga 5% atau bisa mendekati yang lebih
rendah serta indeks harga saham mengalami penurunan yang
signifikan dan perusahaan BUMN mengalami kerugian pada
tahun ini. Pertumbuhan ekonomi tahun ini jika lebih dari 3
bulan bisa mencapai angka 2,5%.
Keberadaan industri dalam skala besar atau kecil
menyebabkan dampak social, ekonomi dan budaya masyarakat
sekitar industri. Dampak ekonomi yang muncul setelah adanya
usaha ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
dan terbukanya lapangan pekerjaan.
Dampak perekonomian di Indonesia melemah
dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan
ekonomi Indonesia bisa merosot hingga 2,5% hingga 0%
disebabkan karena strategi pencegahan yang kurang baik dan
negara telah menambahkan intensive untuk petugas Kesehatan
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sebesar 20% dan jumlah bidang Kesehatan sebesar 6,1 Triliun
(Menteri Keuangan, 2020).
Ada beberapa rencana untuk penanganan pandemic
Covid-19, dalam hal ini intervensi kuat dapat meminimalisasi
penyebaran covid-19 namun dapat menurunkan pertumbuhan
ekonomi lebih parah dibandingkan rencana intervensi minimal.
Akan tetapi dalam intervensi minimal membuat pertumbuhan
ekonomi jangka panjang jauh lebih tertekan.
2. Bidang Pendidikan
Akibat adanya pandemic Covid-19 yang terjadi hampir
di seluruh dunia menyebabkan banyak sektor pemerintahan
menjadi terganggu tak terkecuali dalam bidang Pendidikan.
Dengan adanya pandemic seperti ini membuat proses
pembelajaran diubah menjadi daring (online). Hal ini
menyebabkan pelaksanaan pembelajaran tidak merata dan
terjadi sistem trial error.
Para remaja di Swedia memiliki jumlah hari yang
berbeda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi test
penting. Dimana hari sekolah ditambah menjadi sepuluh hari
yang guna nya untuk meningkatkan skor pada test pengetahuan
mereka. (Carlsson, M, G B Dahl, B Ocket dan D Rooth, 2015).
Jika pada tes penggunaan pengetahuan dan diasumsikan
setiap kehilangan tidak bersekolah selama 10 hari adalah 1
persen dari standar deviasi maka siswa sekolah dalam 12
minggu atau 60 hari sekolah maka para siswa akan kehilangan
6% dari standar deviasi. (Carlson, 2015).
Hal-hal yang menghambat terlaksananya efektivitas
pembelajaran dengan metode daring diantaranya:
a. Keterbatasan Penguasaan Teknologi Oleh Guru dan Siswa.
b. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai.
c. Akses Internet yang Terbatas.
d. Kurangnya Anggaran.
3. Dalam Perspektif Gender
Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi ini membawa
dampak yang cukup serius pada tatanan kesehatan,
perekonomian, dan sosial di Indonesia. Perubahan tatanan ini
yang kemudian menjadi ancaman pada kesetaraan gender di
Indonesia, karena pada dasarnya ketidakpastian kondisi
perekonomian membawa dampak yang lebih buruk bagi
perempuan dibandingkan laki-laki (Alon dkk., 2020). Hal ini
terlihat pada data perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
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(IPM) berdasarkan jenis kelamin, IPM pada penduduk lakilaki
lebih tinggi (75,96) dibandingkan pada penduduk perempuan
(69,18) (BPS, 2020a). Terlebih, pada kondisi pandemi
perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi (Wenham
dkk., 2020).
Sebagai perbandingan pertama, data pasien Covid-19
menurut jenis kelamin di Indonesia menunjukkan bahwa
jumlah pasien laki-laki yang terinfeksi Covid-19 lebih tinggi
daripada pasien perempuan (Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19, 2020). Risiko tinggi yang dialami lakilaki berkaitan dengan aktifitas mereka yang lebih banyak
dilakukan di luar rumah dibanding perempuan. (Begley, 2020).
Ditambah selama masa pandemic Covid-19 perempuan lebih
teratur dalam menjalani protocol Kesehatan seperti
menerapkan physical distancing, rajin mencuci tangan serta
selalu menggunakan masker dibanding laki-laki. (BPS, 2020d).

F. Vaksinasi
Secara bahasa vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu
vaccine artinya suspensi yang berasal dari bibit penyakit yang
hidup tapi sudah dilemahkan (Hafidzi, 2020). Vaksin merupakan
produk biologi yang mengandung antigen berupa mikroorganisme
atau bagiannya, zat yang diperoleh dengan cara yang aman, dan
secara aktif menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit
tertentu yang diberikan kepada manusia. Vaksinasi adalah proses
dalam tubuh yang memungkinkan seseorang memperoleh
kekebalan atau melindungi dari penyakit. Setelah terkena
penyakit, orang tersebut tidak menjadi sakit atau hanya mengalami
nyeri ringan.
Vaksin dilakukan untuk mendorong pembentukan
kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular virus ataupun
kemungkinan sakit berat. Vaksin akan tetap dilakukan sebelum
ada obat khusus untuk covid-19 serta tetap menjaga perilaku 5M
(memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi
kerumunan, mengurangi mobilitas) agar terhindar dari covid-19.
Di Indonesia vaksin sudah tersedia dalam beberapa merek
antara lain Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Memiliki efek
samping berupa gejala ringan hingga sedang dan berlangsung
dalam waktu yang singkat serta syarat vaksin yang harus dipenuhi.
Efek sampingnya meliputi (Kompas.com):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demam.
Keletihan.
Sakit Kepala.
Nyeri Otot.
Panas Dingin.
Diare.
Nyeri pada Bagian yang Disuntik.
Munculnya efek samping diatas setelah vaksinasi akan
berbeda sesuai jenis vaksin covid-19.
1. Vaksin Pfizer-BioNTech
Dua dosis vaksin berbasis messeger RNA (mRNA) yang
diproduksi oleh Pfizer-BioNTech efektif dalam mencegah
rawat inap. Mereka yang menerima dua dosis vaksin PfizerBioNTech, 96% terhindar dari rawat inap tanpa kematian.
Vaksin ini 88% efektif melawan covid-19 bergejala yang
disebabkan oleh varian Delta dua minggu setelah dosis kedua.
(Studi Public Health England)
2. Vaksin AstraZeneca
Vaksin AstraZeneca menggunakan vektor virus simpanse yang
kekurangan replikasi, berdasarkan versi virus flu biasa
(adenovirus) yang dilemahkan, yang menyebabkan infeksi
pada simpanse dan mengandung materi genetik protein
lonjakan virus SARS-CoV-2. Setelah vaksinasi, protein
lonjakan permukaan diproduksi, sehingga memicu sistem
kekebalan untuk menyerang virus SARS-CoV-2 jika kemudian
menginfeksi tubuh.
3. Vaksin AstraZeneca menawarkan perlindungan tingkat tinggi
dengan efikasinya mencapai 92 persen. Sementara efektifita
vaksin terhadap infeksi covid-19 varian delta yang bergejala
adalah 64 persen. (Data Public Health England (PHE))
4. Vaksin Sinovac
Vaksin covid-19 Sinovac buatan perusahaan bioteknologi asal
China dikembangkan dengan teknologi inactivated virus atau
virus utuh dari SARS-CoV-2 penyebab covid-19 yang sudah
dimatikan. Tujuannya untuk memicu sistem kekebalan tubuh
terhadap virus tanpa menimbulkan respon yang serius.
Metode inactivated virus adalah teknologi yang biasa
dipakai dalam pengembangan vaksin, termasuk dalam
pengembangan vaksin polio dan flu. Vaksin ini juga telah
mendapat izin EUA dari WHO. Menurut WHO, hasil data yang
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ditinjau menunjukkan vaksin berbasis inactivated dapat mencegah
penyakit bergejala pada 51 persen dari mereka yang sudah
menerima vaksinasi. Selain itu, data juga menunjukkan vaksin ini
melindungi infeksi parah dari covid-19 yang menyebabkan rawat
inap pada 100 persen populasi yang diteliti.
Efikasi vaksin dalam uji klinis fase 3 multi-negara berkisar
antara 51-84 persen. Meski begitu, belum ada data yang
menunjukkan vaksin Sinovac efektif memberi perlindungan
terhadap varian Delta. (Strategic Advisory Group of Experts
(SAGE)).
Syarat vaksinasi covid-19 yang harus dipenuhi, antara lain
(Idxchannel.com):
a. Tidak terkonfirmasi covid-19. Jika pernah positif corona, sudah
sembuh minimal tiga bulan sejak terkonfirmasi.
b. Berusia di atas 18 tahun. Sementara masyarakat lansia sudah
bisa mendapat vaksin covid-19.
c. Tekanan darah dibawah 180/110 mmHg.
d. Untuk ibu hamil, vaksinasi bisa dilakukan sampai melahirkan.
Sementara ibu menyusui boleh divaksinasi.
e. Jika memiliki riwayat penyakit berat seperti sesak napas,
bengkak, dan urtikaria, maka vaksinasi diberikan di rumah
sakit.
f. Vaksinasi dosis kedua tidak diberikan lagi pada orang pengidap
penyakit berat (seperti paru obstruktif kronis dan asma).
g. Bila sedang dalam pengobatan TBC lebih dari dua minggu,
maka vaksinasi dapat diberikan.
h. Jika penyandang dan sedang mendapat pengobatan penyakit
kanker, maka vaksin tidak dapat diberikan, kecuali ada
rekomendasi dari dokter yang merawat.
i. Bila sedang mendapat pengobatan gangguan pembekuan darah,
defisiensi imun, dan penerima darah, maka vaksinasi ditunda
dan dirujuk.
j. Bagi penderita penyakit autoimun sistemik, maka vaksinasi
ditunda dan dikonsultasikan kepada dokter yang merawat.
k. Pemilik riwayat penyakit epilepsi, vaksinasi dilakukan dalam
keadaan yang dapat dikontrol.
l. Jika menyandang penyakit diabetes melitus yang minum obat
teratur, vaksinasi dapat diberikan.
m. Orang dengan HIV yang minum obat teratur, vaksinasi dapat
diberikan.
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n. Bila mendapat vaksinasi lain selain vaksin covid-19 kurang
dari satu bulan terakhir, maka vaksinasi ditunda sampai satu
bulai setelah vaksinasi sebelumnya.\

G. Lokasi Vaksinasi
Vaksin sudah tersedia di beberapa daerah di seluruh
Indonesia, khususnya bagi warga Serang yang ingin menerima
vaksin. Berikut daftar tempat yang tersedia vaksin, diantaranya:
Kota Serang
1. Sawah Luhur
2. Kasemen
3. Cipocok Jaya
4. Kilasah
5. RS Sari Asih Serang
6. Rawu
7. RS TK. IV Kencana Serang
8. Serang
9. RSU Budiasih
10. Klinik Bina Sehat
11. Klinik Jannah
12. Klinik Uwen Yuheni
13. Klinik Kagungan
14. Singandaru
15. RS Ibunda
16. Klinik BHY Biddokkes Banten
17. Klinik Krakatau Medika Serang
18. Ciracas
19. Rumah Sakit Bhayangkara Polda
20. Klinik Amal Sehat 2
21. Banten Girang
22. RSUD Kota Serang
23. Kalodran
24. Banjar Agung
25. Taktakan
26. Pancur
27. RS Fatimah Kota Serang
28. KES Grup-1/KOPASSUS
29. Klinik Family
30. Unyur
31. Walantaka
266
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32. Curug
33. Rumah Sakit Umum Banten
Kabupaten Serang
1. Cikeusal
2. Tunjung Teja
3. Klinik AMC (JST)
4. Petir
5. Ciruas
6. Klinik Multazam
7. Klinik Andri Medistra
8. Klinik Khoirunnisa
9. Klinik Asyifa Tazkia Medika
10.RS Hermina Ciruas
11.Klinik Kimia Farma Ciruas
12.Klinik Polres Serang Kabupaten
13.Klinik Mitramedika Cisait
14.Klinik Elni Medika
15.Pematang
16.Baros
17.Klinik Otika Banten
18.Klinik Otika Baros
19.Pamarayan
20.Bandung
21.Jawilan
22.Nyompok
23.Klinik Enggal Sehat
24.Klinik Kareo Medika
25.Klinik Modern Medika Kareo
26.Klinik Ambon Era Medika
Info lengkap lokasi vaksinasi dapat dilihat di https://Covid19.go.id/faskesvaksin

H. Menerapkan Protokol Kesehatan 5M
Seorang
Ahli
Epidemiolog
Universitas
Griffith
Australia,
Dicky
Budiman menyarankan untuk sebaiknya
kini pencegahan ditingkatkan menjadi penerapan 5M. Hal ini
sesuai dengan instruksi Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2021
Tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan
(5M) yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
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membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan.
Penerapan protokol kesehatan 5M menjadi hal yang penting
dalam situasi pendemi saat ini sebagai langkah mencegah
penyebaran sekaligus memutus mata rantai penyebaran
covid-19. Aktivitas masyarakat kembali normal namun
pandemi ini masih berlangsung sehingga penerapan protokol
kesehatan harus tetap dijalankan.Berikut adalah penjelasan
Gerakan 5M yang diambil dari berbagai sumber :
a. Memakai Masker
Harus selalu memakai masker saat berada di luar rumah, atau
ketika berkumpul bersama kerabat di mana pun berada.
b. Mencuci Tangan
Mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun
secara berkala. Jika tak ada air dan sabun, kita bisa
menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan
dari kuman-kuman yang menempel.
c. Menjaga Jarak
Jika ada keperluan mendesak yang mengharuskanpergi ke
luar rumah, selalu ingatuntuk menjaga jarak satu sama lain.
Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga2meter dari orang
sekitar.
d. Menjauhi Kerumunan
Menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah karena
semakin banyak dan sering bertemu orang, kemungkinan
terinfeksi corona bisa semakin tinggi.
e. Mengurangi Mobilitas
Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di
rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu
kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan
upaya besar untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran
cepat Covid-19 di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan,
masyarakat, dan kesehatan. Di bidang kesehatan, pemerintah
mendorong masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat,
perlunya memakai masker di luar rumah, penerapan karantina
mandiri bagi orang yang berisiko tinggi, dan berbagai pedoman.
Untuk mencegah infeksi Covid-19 (Telaumbanua, 2020).
Menurut
Departemen
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Kesehatan Republik
Indonesia (2020) merekomendasikan agar pemerintah pusat dan
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daerah menerapkan perubahan perilaku untuk mengurangi
penyebaran penyakit COVID 19. Perubahan perilaku terjadi
dengan lancar jika didukung oleh lingkungan kebijakan, produk
dan sistem kesehatan, serta norma masyarakat dan pribadi
(Kemenkes, 2020)

I. Implementasi Gerakan 5m dan Pencegahan Penularan
Covid-19 Di Desa Sinarmukti
Sebagai salah satu kegiatan pencegahan penularan virus
covid-19 desa sinarmukti melakukan beberapa kegiatan seperti:
1. Melakukan penyeprotan disinfektan bersama badan keamanan
desa di beberapa wilayah.
2. Membagikan masker dan handsanitizer kepada masyarakat.
3. Membagikan bantuan darurat untuk masyarakat kurang
mampu.
4. Memberikan himbauan untuk selalu menggunakan masker dan
mencuci tangan saat mendatangi fasilitas umum.
5. Menyiapkan posko COVID-19 untuk masyarakat yang reaktif.

Sumber: Dokumentasi KKM Kelompok 11 Uniba 2021
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BAB 19
SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN COVID-19
DI DESA SINAR MUKTI
- Imel Christ Monica

A. Pendahuluan
Virus Corona adalah sebuah virus yang ditemukan pada
manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menular pada
manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari
penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih
fatal, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan
severe acute respiratory syndrome (SARS).
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan salah satu
perwujudan dari Tri Dharma Pengurus Tinggi yaitu Pengabdian
Kepada Masyarakat. KKM bagi mahasiswa diharapkan dapat
menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah
ilmu pengetahuan, kemampuan dan kesadaran hidup dalam
bermasyarakat. Sedangkan bagi masyarakat kehadiran mahasiswa
diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam
bidang sosial kemasyarakatan. Sehingga hal ini selaras dengan
fungsi penguruan tinggi sebagai jembatan (komunikasi) dalam
proses pembangunan dan penerapan IPTEK.
KKM TEMATIK merupakan bagian dari program KKM
Universitas Bina Bangsa. Pelaksanaannya akan diadakan di Desa
Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang Probinsi banten
dengan konsep edukasi kesehatan masyarakat yang berwawasan
lingkungan, mampu membantu masyarakat dalam pencegahan
Covid-19.
Desa Sinar Mukti merupakan salah satu desa yang terletak
di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kondisi
kesehatan penduduk Desa Sinar Mukti cukup bagus, namun
penduduk Desa Sinar Mukti masih kurang menyadari perilaku
hidup bersih dan sehat. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui
bahwa sebagian besar warga Desa Sinar Mukti telah memahami
gejala dan pencegahan Covid-19. Sebagian besar warga telah
melakukan langkah-langkah pencegahan, namun tidak sedikit pula
yang belum melakukannya. Beberapa masyarakatnya masih tidak
menerapkan protokol kesehatan dan masih banyak yang tidak
paham mengenai Covid-19. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya
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edukasi mengenai Virus Corona (Covid-19) pada masyarakat
membuat mereka tidak mematuhinya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, melalui program
Pengabdian Kepada Masyarakat dalam wujud KKM melakukan
Sosialisasi Pengetahuan dan pecegahan Covid-19 pada Desa Sinar
Mukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

B. Definisi, Penyebab, Dan Gejala Covid-19
1. Definisi Covid-19
Coronavirus
atau
disebut
juga
dengan virus
corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan
terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga
sedang, seperti penyakit flu. Belum dipastikan berapa lama
virus penyebab Covid-19 bertahan di atas permukaan, tetapi
perilaku virus ini menyerupai jenisjenis coronavirus lainnya.
Lamanya coronavirus bertahan mungkin dipengaruhi kondisikondisi yang berbeda (seperti jenis permukaan, suhu atau
kelembapan lingkungan). Penelitian (Doremalen et al, 2020)
menunjukkan bahwa Sars-CoV-2 dapat bertahan selama 72 jam
pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam
pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus. Seperti
virus corona lain, Sarscov-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet
dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak
(lipid solvents) seperti eter, etanol 75%, ethanol, disinfektan
yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan khloroform
(kecuali khlorheksidin) Namun, beberapa jenis Virus Corona
dapat mengakibatakan penyakit yang lebih serius, seperti
Middle East Respiratory Syndrome (Mers), severe acute
respiratory syndrome (Sars), dan Pneumonia. Saat ini terdapat
7 (Tujuh) varian virus corona yang telah teridentifikasi.
Ketujuh varian tersebut adalah:
a. HCoV-229E.
b. HCoV-OC43.
c. HCoV-NL63.
d. HCoV-HKU1.
e. Sars-Cov (yang menyebabkan sindrom pernapasan akut).
f. Mers-Cov (sindrom pernapasan Timur Tengah).
g. Covid-19
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Covid-19 atau dikenal juga dengan Novel Coronavirus
merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke
manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak,
orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi
COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir
Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar
ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini,
termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara
menerapkan
kebijakan
lockdown
untuk
mencegah
penyebarannya. (Sumayandra, 2020).
Di Indonesia, Virus Corona (Covid-19) pertama kali
dikonfirmasi pada awal bulan Maret 2020. Sampai saat ini telah
terjadi 3,64 jt kasus yang terkonfirmasi. Dari awal mula
munculnya Covid-19 di Indonesia, pemerintah Pemerintah
langsung meberlakukan upaya penjegahan agar wabah ini tidak
makin menyebar dengana danya PSBB (Pembatasn Sosial
Berskala Besar) terutama di pulauJawadan Bali, hingga kotakota besar yang ada di Indonesia turut serta dengan adanya
PSBB dan sekarang menjadi PPKM (Pemrberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
Namun pada tahun 2020 sampai 2021 dengan grafik naik
turunnya masyarakat yang terdampak virus tersebut dan masih
banyak warga yang tidak mengindahkan 3M, sehingga makin
banyak warga Indonesia yang terjangkit Covid-19, awal
masuknya virus ini masih banyak masyarakat yang kurang atau
bahkan tidak sadar tentang begitu bahayanya virus tersebut
sehingga penularannya pun masih sangat rentan terjadi
disekitar kita. Perilaku warga dalam menanggapi dan mencegah
penyebaran virus belum sepenuhnya sesuai dengan programprogram pemerintah dalam memutus mata rantai virus ini. Oleh
karena itu, agenda sosialisasi dan pendekatan kepada warga
menjadi sangat penting dilakukan. (Wiratmo, 2020)
Seiring bertambahnya usia seseorang, tubuh akan
mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Mulai
dari menurunnya produksi hormon, kekenyalan kulit, massa
otot, kepadatan tulang, hingga kekuatan dan fungsi organ-organ
tubuh. Kemudian sistem imun sebagai pelindung tubuh pun
tidak dapat bekerja dengan maksimal layaknya saat masih
muda. Kerentanan individu lanjut usia terhadap beberapa
penyakit disebabkan karena menurunnya imunitas.
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Oleh karena itu, dalam situasi pandemi Covid-19 tidak
heran jika banyak sekali anjuran untuk menjaga lansia agar
terhindari dari bahaya COVID-19 ini melalui jaga jarak dan
tidak mengunjungi lansia jika sehabis bepergian dari wilayah
yang telah terinfeksi oleh COVID-19. Bahkan belakangan
anjuran untuk tidak pulang kampung sering diasosiasikan
sebagai bentuk kasih sayang terhadap lansia (orang tua) agar
tidak menjadi carrier virus yang dapat menularkan para lansia
di kampung halaman.
2. Penyebab Covid-19
Ada dugaan, virus Corona awalnya ditularkan dari
hewan ke manusia. Tapi kemudian diketahui bahwa virus
Corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa
tertular Covid-19 melalui berbagai cara, di antaranya (Sinaga,
& Bangun, 2020) :
a. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang
keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin.
b. Memegang mulut, hidung atau mata tanpa mencuci tangan
terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena
cipratan ludah penderita COVID-19.
c. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19, misalnya
bersentuhan atau berjabat tangan.
Virus Covid-19 dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya
akan lebih berbahaya bahkan fatal, jika terjadi pada lanjut usia,
ibu hamil, orang yang memiliki penyakita tertentu (komorbid),
perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah.
3. Gejala Covid-19
Gejala Coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa
hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia.
Gejala Corona yang umum dialami mereka yang mengalami
infeksi coronavirus adalah:
a. Demam tinggi disertai menggigil
b. Batuk kering
c. Pilek
d. Hidung berair dan bersin-bersin
e. Nyeri tenggorokan
f. Sesak napas
Gejala yang sedikit tidak umum:
a. Rasa tidak nyaman dan nyeri
274

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nyeri tenggorokan
Diare
Konjungtivitis (mata merah)
Sakit kepala
Hilangnya indera perasa atau penciuman
Ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan
atau jari kaki

Gejala serius:
a. Kesulitan bernapas atau sesak napas
b. Nyeri dada atau rasa tertekan pada dada
c. Hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak
Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala
serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin
Anda tuju sebelum mengunjunginya.
Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus
melakukan perawatan mandiri di rumah.Rata-rata gejala akan
muncul 5–6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus
ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Gejala virus corona
tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan
gagal napas hingga kematian.

C. Pemahaman Masyarakat Tentang Covid-19
Pemahaman Tentang Gejala Covid-19
di Desa Sinar Mukti
Ti da k Pa ham
24%


0%

Pa ha m
26%

Sa ngat Pa ham
10%

kura ng paham
40%
Paham

Sangat Paham

kurang paham

Tidak Paham

Pemahaman Warga tentang Gejala dan Pencegahan Covid-19
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Berdasarkan hasil survey kepada warga di desa Sinar Mukti,
sebagian besar dari mereka kurang paham tentang gejala dan
pencegaham Covid-19. Sejumlah 40% menyatakan kurang paham
dan 24% menyatakan tidak paham tentang gejala Covid-19.
Namun demikian masih ada masyarakat yang paham sebanyak
26% dan yang menyatakan sangat paham hanya ada 10 %.
Masih minimnya pengetahuan Covid-19 dan perlunya
sosisalisasi di tegah masyarakat. Masyarakat banyak yang belum
menerapkan Protokol Kesehatan 5M yaitu Memakai masker,
Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjuhi kerumunan dan
Mengurangi mobilitas. (Kurniawati, & Bahri, 2020).
Namun demikian ada juga masyarakat yang sudah patuh
dengan 5M, menghindari jabat tangan, selalu membawa hand
sanitizer, melakukan ibadah dirumah, tidak menggunakan
angkutan umum, tidak memegang sembarang benda yang ada di
tempat umum. Akan tetapi hanya sedikit yang melakukan hal
tersebut.

D. Upaya Pencegahan
Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah
penularan virus ini adalah (Kristanto, dkk., 2020):
1. Pemberian Vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berjalan di
Indonesia.
2. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap
prima dan sistem imunitas / kekebalan tubuh meningkat.
3. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air
dan sabun atau hand-rub berbasis alkohol. Mencuci tangan
sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada
di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan
yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit
bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan
adalah hal yang sangat penting.
4. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan
tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak
tangan).
5. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat
umum. Jauhi keramaian, perkumpulan, kegiatan sosial seperti
arisan, reuni, rekreasi, pergi berbelanja, dll
6. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah).
Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi
virus. Jika kita menyentuh mata, hidung dan mulut dengan
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tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah
masuk ke tubuh kita.
7. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan
hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum.
8. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat
sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda.
9. Menunda perjalanan ke daerah/ negara dimana virus ini
ditemukan.
10.Hindari bepergian ke luar rumah saat Anda merasa kurang
sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit
bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat, dan
mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam
14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan
terutama ke negara terjangkit, atau pernah kontak erat dengan
orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari
petugas kesehatan setempat.
11.Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber
resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas
kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Informasi dari
sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi dari
Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini.
12.Untuk sementara tidak melakukan perjalanan keluar rumah,
tetaplah berada dirumah.
13.Berjemur dibawah sinar matahari jam 9 pagi untuk
menghangatkan badan dan agar mengaktifkan vitamin D yang
ada di dalam tubuh.
14.Mengkonsusmi vitamin C1000 makan-makanan yang bergizi
dan menambah imun tubuh.

E. Pelaksanaan Kegiatan KKM
KKM dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang
Pengetahuan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Sinar Mukti
Kecamatan Baros. Dalam sela pelaksanaan Sosialisasi, diisi
dengan melakukan Pembagikan Masker, Hand sanitizer dan
Penyemprotan Disinfektan.
Pembagian masker diberikan kepada masyarakat baik
pedagang, pengguna motor, anak-anak, dewasa hingga lansia
seperti gambar dibawah ini :
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Pembagian Masker Kepada Pedangang

Pembagian masker kepada lansia

Pembagian Masker Kepada Lansia
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tinggi Bina Bangsa fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan
mengambil program studi Akuntansi konsentrasi Akuntansi
Perpajakan (APJ). Setelah selesai menyelesaikan pendidikan
SMK, penulis pernah bekerja di PT Indonesia Nippon Seiki pada
tahun 2015-2017, dan tahun 2017-2019 di PT Esta Dana Ventura.
Saat ini penulis bekerja di PT Wisso Technology Indonesia sejak
tahun 2019.
Roihatul Mawaddah, lahir di Serang, 03
oktober 2000 merupakan putri dari pasangan
Bapak Abdurrahman Maujud dan Ibu Nuzbah
Nursaad.
Beragama
Islam
dengan
kewarganegaraan Indonesia, Tinggal di Desa
Tenjoayu Kecamatan Tanara Kabupaten
Serang-Banten. Menyelesaikan Pendidikan di
Sekolah Dasar 1 Tenjoayu pada tahun 2012,
menyelesaikan sekolah agama di MTS Syekh
Bajang Kecamatan Tanara pada tahun 2015 dan MA Syekh
Bajang lulusan tahun 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan
sekolah, penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi
Universitas Bina Bangsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan
mengambil program studi Manajemen Konsentrasi Manajemen
Pemasaran (MPR). Penulis juga pernah magang menjadi Duta
Campuss IMUN Online Conference pada tanggal 16 Juni 2021
sampai 30 Juni 2021. Motto Penulis adalah Slow but Sure.

290

Tulus Bakti untuk Desa Sinarmukti

SEKAPUR SIRIH
Buku ini merupakan pembahasan dari 8 bidang yang menjai
acuan ntuk program pengabdian kepada masyarakat. Judul-judul
yang diambil dalam buku ini diharapkan dapat memberikan
motivasi bagi para pembaca untuk bisa membangkitkan sengangat
dalam mewujudkan harapan yang ingin dicapai dan bisa menjadi
referensi bagi instansi pemerintahan dan akademisi meliputi
pemanfaatan yang ada di lingkungan masyarakat sehingga menjadi
saran yang baik untuk semua pembaca.

- Hj. Siti Fatonah, SE., MM Koordinator Kecamatan Baros

Buku ini dibuat dengan sangat informatif dan bisa menjadi
motivasi bagi masyarakat umum khususnya atau pun bagi saya
sendiri. Sebagai masyarakat Desa Sinarmukti. Dari buku ini juga
saya jadi lebih mengetahui apa saja yang menjadi potensi dari
Desa Sinarmukti Kec. Baros, kab. Serang. Dengan terlaksananya
semua bidang unggulan dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat maka pengabdian kepada masyarakat harus berjalan
dan tetap ada karana banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari
setiap kegiatan yang dilaksanakan.
Terimakasih kepada para Mahasiswa KKM yang telah
membantu dalam setiap program yang dilakukan di Desa ini.
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua para pembaca.

- Asep Mulyana Sekretaris Desa Sinarmukti
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