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KATA PENGANTAR 1

Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM
Rektor Universitas Bina Bangsa
Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah
SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku
yang berjudul “MENGABDI DENGAN AKSI” oleh Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa peserta KKM
Kelompok 31 di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringin
Kurung Kabupaten Serang-Banten pada Kuliah Kerja
Mahasiswa (KKM) Tematik Universitas Bina Bangsa Tahun
2021, telah dapat diselesaikan.
Tak lupa Shalawat serta Salam semoga selalu
tercurah kepada Nabi junjungan kita, Baginda kita Nabi
Besar Muhammad. SAW., dan juga kepada para sahabat
serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai
hari akhir.
Buku ini dibuat dengan didasarkan pada prinsipprinsip di dunia pengabdian yang mempromosikan
mahasiswa pada kesetaraan, dan keadilan. Selain itu, sebagai
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa peserta
KKM Kelompok 31 yang diharapkan menjadi intelektual
yang bervisi global, juga melakukan fungsi sebagai
fasilitator dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat, buku
ini telah memadai untuk digunakan bagi seluruh Civitas
Akademika Universitas Bina Bangsa khususnya, dan bagi
vi
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kalangan ilmuwan umumnya meskipun masih awal bagi
siapapun yang hendak menjadikannya referensi.
Akhir kata, atas nama Institusi Universitas Bina
Bangsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas apresiasinya kepada Ibu Dewi Surani, S.S., M.Pd.,
MCE. dan kepada para Mahasiswa peserta KKM kelompok
31, serta kepada semua pihak yang turut terlibat, juga telah
berupaya dalam mewujudkan karya ilmiah Pengabdian
kepada Masyarakat (PkM) dengan judul: “MENGABDI
DENGAN AKSI” ini.
Dengan demikian, kami berharap karya ini bisa
menjadi sebuah awal kebangkitan dalam tradisi penyusunan
karya ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada
kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik Tahun
2021, yang sekaligus juga pada Karya Ilmiah Dosen pada
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan dapat
memberikan manfaat bagi Pengembangan Pendidikan dan
Pengorganisasian Pelaku UMKM dan Semua Lembaga
Pendidikan, Sosial, Pemerintahan, Kesehatan, dan bagi
semua pihak dari segala lapisan yang membutuhkan.
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KATA PENGANTAR 2

Drs. Abdul Rauf Chaerudin, MM
LP2M Universitas Bina Bangsa
Dengan mengucapkan puji dan syukur setinggitingginya kepada Allah SWT, kami menyambut gembira atas
Karya Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan
judul : “MENGABDI DENGAN AKSI” oleh Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa peserta KKM
Kelompok 31 di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringin
Kurung 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 31 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.
viii
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Atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Bina Bangsa, kami
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu
Dewi Surani, S.S.,M.Pd., MCE. serta para Mahasiswa peserta
KKM kelompok 31 yang telah berupaya dalam mewujudkan
karya ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan
judul : “MENGABDI DENGAN AKSI“ 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

Khasuri, SE.
Kepala Desa Telagaluhur Kec. Waringinkurung
Seraya memanjatkan Puji dan Syukur Alhamdulillah,
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan
Hidayah-Nya serta Shalawat dan salam Kami Panjatkan
kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat
menikmati kehidupan yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan
dan Tekhnologi sekarang ini. Petama kami atas nama
Pemerintah Desa Telagaluhur mengucapkan terima kasih
kepada Adik-adik Mahasiswa UNIBA (UNIVERSITAS
BINA BANGSA) yang telah memilih Desa Telagaluhur
sebagai tempat dalam melaksanakan salah satu Tridarma
perguruan tinggi yakni pengabdian kepada Masyarakat.
Buku “MENGABDI DENGAN AKSI” ini
menjabarkan tentang kajian komparasi yang merupakan hasil
pengabdian secara langsung kepada masyarakat Desa
Telagaluhur Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang
Provinsi Banten.serta dilakukan analisis data secara
kulaitatif.
Pada buku ini membahas secara konsep dibeberapa
bidang yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu : 1.
Bidang Ekonomi dan UMKM Koperasi Ekonomi Kreatif. 2.
Bidang keagamaan. 3. Bidang sosial budaya dan
pemberdayaan masyarakat 4. Bidang pemerintahan desa
dan pelayanan masyarakat. 5. Bidang teknologi tepat guna
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dan teknologi informasi. 6. Bidang pendidikan dan
keterampilan. 7. Bidang hukum dan penyuluhan kesadaran
hukum. 8. Bidang kesehatan dan pencegahan covid-19.
Pada bagian terahir berisi tentang implementasi dari
permasalahan-permasalahan dan kegiatan pada bidangbidang tersebut didesa telagaluhur kec. Waringinkurung.
Adapun Kekuatan dari buku ini dapat digunakan sebagai
referensi baik instansi oleh pemerintahan maupun akademisi
terkait permasalahan-permasalahan seputar pengabdian.
Sehingga dapat menjadi saran kebijakan dimasa yang akan
dating.
Sedangkan kelemahannya terletak pada waktu
pengabdian yang singkat serta studi kulaitatif yang hanya
sebagai narasi deskriptif. Sebaiknya data dilakukan
kunatitatif agar data yang ditampilkan lebih spesipik
hasilnya. Akan tetapi semua terletak pada konsep
pengabdian dan waktu kegiatan.
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PRAKATA
Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puja dan puji
syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi
Maha Melihat dan Maha Penyayang atas segala limpahan
rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) dan Kelompok 31 Desa
Talaga Luhur KKM Tematik 2021 LPPM Universitas Bina
Bangsa dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk
buku ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan,
karena mengingat tugas dan kewajiban lain yang bersamaan
hadir.mustahillah buku ini bisa terselesaikan dengan tepat
waktu. Adapun buku ini kami buat sebagai bentuk evaluasi
dari pengabdian kepada masyakarakat.
Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada baginda Nabi Besar kita Muhammad
SAW. Beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu
eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan
Dinullah di muka bumi ini.
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan kegiatan
lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa selama kurun
waktu tertentu dan merupakan implementasi Tri Dharma
Perguruan Tinggi, yang diharapkan mampu menganalisis
permasalahan dan memfokuskan pada pendampingan dalam
rangka mempersiapkan SDM unggul berbasis Ekonomi
Kreatif
dan
bidang-bidang
yang
lain.
Maksud
diselenggarakan KKM Universitas Bina Bangsa adalah
Sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang
pengabdian pada masyarakat, dan Perwujudan peran
mahasiswa sebagai salah satu subjek penggerak
pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat desa/
kelurahan melalui 8 program kegiatan.
Tujuannya yaitu untuk membantu kegiatan
pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di
desa/kelurahan, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
xii
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meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara,
menumbuhkan motivasi masyarakat terhadap kegiatan dalam
proses pembangunan pedesaan, membantu mensosialisasikan
pencegahan penularan Covid-19 dan sosialisasi akan
pentingnya vaksin pencegahan Covid-19, serta memberikan
informasi dan pencitraan keberadaan Perguruan Tinggi
Universitas Bina Bangsa.
Terselesaikannya penulisan buku ini juga tidak
terlepas dari bantuan beberapa pihak. Karena itu, kami
menyampaikan terima kasih atas apresiasinya kepada semua
pihak yang turut terlibat, juga telah berupaya dalam
mewujudkan karya ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat,
selain itu kami juga menyadari bahwa buku ini masih
memiliki banyak kekurangan, maka dari itu dengan segala
kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun dari
pembaca kami harapkan, dan semoga buku ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca,

Serang, Agustus 2021
Penulis,

Dewi Surani, S.S, M.Pd., MCE.
Kelompok 31 KKM 2021 Uniba
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BAB I
SEPUTAR KEGIATAN PROGRAM PENGABDIAN
KKM TEMATIK
Oleh : Dewi Surani., S.S.,M.Pd., MCE

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan kegiatan
lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa selama kurun
waktu tertentu dan merupakan implementasi Tri Dharma
Perguruan Tinggi. KKM diharapkan mampu menganalisis
permasalahan dan memfokuskan pada pendampingan dalam
rangka mempersiapkan SDM unggul berbasis Ekonomi
Kreatif
dan
bidang-bidang
yang
lain.
Maksud
diselenggarakan KKM Universitas Bina Bangsa adalah
Sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang
pengabdian pada masyarakat, dan Perwujudan peran
mahasiswa sebagai salah satu subjek penggerak
pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat
desa/kelurahan melalui 8 program kegiatan.
Tujuannya yaitu untuk membantu kegiatan
pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di
desa/kelurahan, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara,
menumbuhkan motivasi masyarakat terhadap kegiatan dalam
proses pembangunan pedesaan, membantu mensosialisasikan
pencegahan penularan Covid-19 dan sosialisasi akan
pentingnya vaksin pencegahan Covid-19, serta memberikan
informasi dan pencitraan keberadaan Perguruan Tinggi
Universitas Bina Bangsa.
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Sumber: Dokumen kelompok 31 KKM UNIBA 2021

Sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan Kuliah
Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik ini meliputi: Penerapan
hasil proses pembelajaran atau hasil penelitian dalam upaya
pemberdayaan
masyarakat,
Pengembangan
industri
desa/kelurahan dan jasa untuk kemajuan pembangunan
ekonomi
berkelanjutan
(Continuous
Economic
Development), Terlaksananya program pendampingan/
fasilitator dan kegiatan sosial kemasyarakatan di berbagai
sektor pada desa/kelurahan yang terdapat di wilayah tempat
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), Terbentuk desa/kelurahan
binaan yang bisa dijadikan ikon pengembangan
desa/kelurahan berbasis technopreneur, dan terlaksana
program konstruktif yang bisa dijalankan di lokasi KKM.
A. Bentuk Kegiatan
Berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai,
program pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan
menjadi delapan bidang program unggulan, diantaranya:
Bidang Pendidikan dan Keterampilan, Bidang Ekonomi,
Pendampingan UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreati
Bidang Keagamaan, Bidang Sosial, Budaya, dan
Pemberdayaan Masyarakat, serta Lingkungan Hidup dan
Penghijauan, Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan
4
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Pelayanan Masyarakat, Bidang Teknologi Tepat Guna
(Pertanian) dan Teknologi Informasi, Bidang Hukum dan
Penyuluhan Kesadaran Hukum, serta Bidang Kesehatan dan
Sosialisasi Pencegahan Covid-19 dan Pelaksanaan Vaksin
Covid-19.
Kegiatan KKM yang dilaksanakan meliputi kegiatan
sebagai berikut: kegiatan diskusi terkait pendidikan,
perencanaan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan
kegiatan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan
masyarakat, kampanye perilaku hidup bersih sehat, webinar
gerakan menabung sejak dini, gerakan kebun keluarga guna
menciptakan ketahanan pangan keluarga, perencanaan dan
pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan,
pemanfaatan media informasi terkait penguatan komunikasi
informasi, dan lain sebagainya.
Kegiatan yang dilaksanakan dapat mencakup prinsip
sebagai berikut: fokus pada masalah yang dihadapi
masyarakat, mengacu pada kebijakan daerah dan
stakeholder, menghasilkan kegiatan sesuai ruang lingkup
yang terukur, fleksibel, dan berkelanjutan, serta dapat
menciptakan kemandirian mahasiswa dan masyarakat.
B. Mengabdi Untuk Desa Telaga Luhur
Program mengabdi untuk desa Telaga Luhur
Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Banten,
dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Bina Bangsa yang
sedang melaksanan kegiaan KKM Tematik 2021, Dimana
program ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk
mewujudkan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yaitu
pengabdian kepada masyarakat, yang ditujukan untuk
membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan dapat mempelajari secara langsung yang
sesuai dengan teori agar dapat memberikan manfaat kepada
masyarakat, melatih mahasiswa belajar bersama masyarakat
untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pembangunan,
membantu pemberdayaan masyarakat melalui penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi, membekali mahasiswa
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dalam kemampuan pendekatan terhadap masyarakat untuk
bisa bersikap peka terhadap persoalan yang sedang dihadapi
oleh masyarakat, memberi pengalaman belajar dalam
kehidupan masyarakat, mendewasakan kepribadian dan
memerluas
wawasan
mahasiswa,
memberdayakan
masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan sebagai
upaya mencapai kesejahteraan, membekali kemampuan
dalam mengidentifikasi permasalahan dan meramu solusi
dalam permasalahan yang ada, dan diharapkan mahasiswa
yang mengabdi untuk desa Telaga Luhur dapat membantu
dan juga memberikan bantuan yang mampu mereka berikan
demi kesejahteraan bersama.
1. Keadaan Demografis
Letak geografis Telaga Luhur, terletak di antara
sebelah utara desa kemuning kecamatan Waringin
Kurung, sebelah selatan desa Cokop Sulanjana, sebelah
barat desa Binangun, dan di sebelah timur kelurahan
Umbul Tengah kecamatan Taktakan kota Serang. Dengan
luas wilayah pemukiman seluas 011,44 ha, perkantoran
seluas 000,25 ha, pertanian seluas 200,03 ha, perkebunan
seluas 136,91 ha, peternakan seluas 000,04 ha, fasilitas
umum seluas 001,00 ha, fasilitas sosial seluas 001,00 ha,
dan sawah tadah hujan seluas 099,00 ha. Dengan jarak ke
ibu kota kecamatan terdekat sejauh 8 km dengan jarak
tempuh selama 25 menit, jarak ke ibu kota kabupaten
sejauh 6 km dengan jarak tempuh selama 20 menit, dan
jarak ke ibu kota provinsi sejauh 18 km dengan jarak
tempuh selama 40 menit.
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Peta Desa Telaga Kuhur Kecamatan Waringin Kurung
Sumber: Google Map

Jumlah rukun tetangga yang ada di Desa Telaga
Luhur yaitu sebanyak 9 rukun tetangga dengan 1 rukun
warga, dan jumlah penduduk di desa Telaga Luhur
berdasarkan jenis kelamin laki laki yaitu berjumlah 1.576
dan berdasarkan jenis kelamin perempuan yaitu berjumlah
1.438, dengan total warga semuanya yaitu berjumlah
3.014 warga dengan 791 jumlah kepala keluarga. Dimana
warga yang berusia 0-5 tahun berjumlah 233, warga yang
berusia 6-10 tahun berjumlah 230, warga yang berusia 1120 tahun berjumlah 539, warga yang berusia 21-30 tahun
berjumlah 660, warga yang berusia 31-40 tahun
berjumlah 516, warga yang berusia 41-50 tahun
berjumlah 388, warga yang berusia 51-60 tahun
berjumlah 321, dan warga yang berusia lansia berjumlah
98. Sedangkan menurut status sosial kesejahteraan
sosialnya menurut kepala keluarga, status sosial kepala
keluarga sejahtera berjumlah 202 jumlah KK, status sosial
kepala keluarga pra sejahtera berjumlah 752 jumlah KK,
status sosial kepala keluarga miskin berjumlah 385 KK,
dan status sosial kepala keluarga sangat miskin berjumlah
53 jumlah KK.
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Jumlah penduduk desa talaga luhur menurut tingkat
pendidikan warga di desa Talaga Luhur yaitu; untuk
warga dengan tamatan Sekolah Dasar berjumlah 1189,
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berjumlah 361,
Sekolan Lanjutan Tingkat Atas berjumlah 424, Perguruan
Tinggi berjumlah 22, Pasca Sarjana berjumlah 2, dan
Tidak Sekolah berjumlah 222. Dengan jumlah lembaga
pendidikan yang ada di desa talaga luhur yaitu Gedung
TK/PAUD 1 buah, SD/MI 1 buah, SLTP/MTS 1 buah,
SLTA/MA 2 buah, dan MDTA 2 buah. Sedangkan
menurut Mata Pencaharian/Pekerjaan nya yaitu, pelajar
berjumlah 473, Wiraswasta berjumlah 263, Karyawan
berjumlah 273, Tani berjumlah 257, PNS berjumlah 4,
Guru berjumlah 14, dan lainnya berjumlah 856.

8
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Keadaan Geografis Desa Telaga Luhur
Sumber: Dokumentasi KKM kel 31 UNIBA 2021
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Pemenuhan Air Bersih di desa Telaga Luhur terdiri
dari 29 KK untuk pengguna sumur galian, 149 KK untuk
pengguna sumur pompa, 558 KK untuk pengguna sumur
hidran sumur, dan 55 KK untuk pengguna air sungai.
Untuk keagaamaan, sejumlah 3.014 warga talaga luhur
menganut agama islam, dengan adanya 5 buah masjid,
dan 4 buah mushola.
Kondisi Ekonomi di desa Telaga Lhur terdiri dari
pertanian jenis tanaman padi sawah 099,00 ha, padi
ladang 136,91 ha, jagung 2,00 ha, palawija 23,00 ha,
kakao/coklat 4,00 ha, kelapa 2.00 ha, kopi : 00,4 ha,
singkong 2,00 ha, lain-lain 47,00 ha. Kemudian ada
Peternakan dengan enis terna yaitu kambing 345 ekor,
kerbau 4 ekor, ayam 673 ekor, itik 300 ekor, burung 78
ekor, dan lain-lain 40 ekor. Selain itu terdapat juga
perikanan dengan kolam ikan 00,2 ha, dan lain-lain 00,2
ha. Sedangkan untuk struktur mata pencaharian di desa
telaga luhur, terdiri dari Petani sebanyak 257 orang,
Pedagang sebanyak 556 orang, PNS sebanyak 4 orang,
Petukang sebanyak 300 orang, Guru sebanyak 14 orang,
Sopir angkutan sebanyak 6 orang, Buruh sebanyak 273
orang, Jasa pesewaan sebanyak 6 orang, dan Swasta
sebanyak 263 orang.
Kondisi pembagian wilayah pemerintahan desa
Telaga Luhur kecamatan Waringin Kurung kabupaten
Serang Banten terbagi menjadi 5 Kampung yaitu,
Kampung Citutung, Kampung Sidilem, Kampung
Tigamaya, Kampung Kawaron, dan Kampung Citalun,
yang dikepalai oleh kepala desa yang bernama Khasuri,
SE, dan dibantu oleh sekertariat desa Hiri Ikhwani,
S.Kom.I dengan dibantu oleh 3 Kepala Urusan yaitu;
Kepala Urusan TU dan Umum, Kepala Urusan Keuangan,
dan Kepala Urusan Perencanaan, dan 3 Kepala Seksi
yaitu; Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi
Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan. Selain itu di
desa talaga luhur sudah terdapat 2 lembaga pemerintahan
desa, yaitu Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), yang
10
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terdiri dari Ketua sebanyak 1 orang, Wakil Ketua
sebanyak 1 orang, Sekertaris sebanyak 1 orang, Anggota
sebanyak 4 orang, dan Lembaga Kemasyarakatan yang
terdiri dari Lpm sebanyak 1, Pkk sebanyak 1, Posyandu
sebanyak 4, Pengajian sebanyak 6 kelompok, Arisan 4
kelompok, Simpan pinjam 5 kelompok, Kelompok tani 4
kelompok, Gapoktan 0 kelompok, Karang taruna 1
kelompok, Risma 1 kelompok, Ormas/LSM 0 kelompok.
2. Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)
KKM merupakan salah satu mata kuliah pengabdian
kepada masyarakat yang diprogramkan bagi mahasiswa
S-1 Universitas Bina Bangsa. Matakuliah ini bersifat
wajib, dan merupakan wahana bagi mahasiswa dalam
melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya
dharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat.
Matakuliah KKM termasuk matakuliah praktik yang
bertujuan melatih dan membekali mahasiswa untuk
menerapkan ilmunya, serta belajar memecahkan berbagai
persoalan mahasiswa yang terjadi di masyarakat,
mengembangkan potensi masyarakat, dan mempunyai
sikap keberpihakan kepada masyarakat kecil, lemah, atau
terpinggirkan.
Program KKM yang dikembangkan di Universitas
Bina Bangsa digayutkan dengan bidang ilmu yang
dimiliki secara interdisiplin oleh kelompok mahasiswa,
sehingga para lulusan program KKM benar benar
memiliki kompetensi yang signifikan untuk kepentingan
hidup di masyarakat, memiliki kepedulian terhadap
masyarakat, dan lingkungan sekitar.
Untuk kepentingan tersebut, mahasiswa dalam
program KKM Universitas Bina Bangsa Mengabdi ini
diharapkan
dapat
mengimplementasikan
80%
pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan
bidang keilmuannya di masyarakat, dan sisanya 20%
berupa kegiatan yang lain yang sifatnya umum dan islami
diluar kompetensinya.
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Secara umum program kerja yang dilaksanakan
yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Untuk Meningkatkan Pendidikan di Indonesia, Sosialisasi
Gerakan Menabung Sejak Dini, Sosialisasi Tentang
Bahayanya Covid-19 dan Cara Menghadapi Covid-19,
Menciptakan Kemasan yang Menarik dan Internet
Marketing Untuk Menghasilakan Nilai Jual Emping
Varian Rasa Sebagai Inovasi Baru, UMKM dan
Permasalahan di Desa Telaga Luhur, Ekonomi UMKM di
Desa Telaga Luhur Sebagai Pondasi Mandiri Membangun
Desa Agar Lebih Maju, Peran Tokoh Agama dalam
Membina Ahlak Remaja di Desa dengan Dakwah, Peran
Ustadz dalam Menangkal Liberalisme di Pedesaan,
Pemberdayaan Masyarakat Tani di Desa Telaga Luhur,
Peran Program Bidang Hukum dalam Mengedukasi
Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Talaga
Luhur Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang
Provinsi Banten, Peran Teknologi Informasi dalam
Penyerapan Informasi oleh Masyarakat di Desa Telaga
Luhur Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten SerangBanten.
3. Regulasi tentang Pengabdian kepada Masyarakat
Landasan hukum Pelaksanaan KKM Universitas
Bina Bangsa tahun 2021 adalah: Undang-undang Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen,
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi,
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan, Panduan Merdeka BelajarKampus Merdeka, Tahun 2020, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan., Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tahap II,
Tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Pusat Penelitian Kebijakan, Pedoman Umum Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2021, Direktorat
12
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Pembelajaran
dan
Kemahasiswaan,
Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Keputusan Menristek
Dikti Nomor 553/KPT/I/2017, tentang perubahan bentuk
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa menjadi
Universitas Bina Bangsa; jo Surat Keputusan Menristek
Dikti Nomor: 749/KPT/I/2018, tentang Izin Penyatuan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bina Bangsa ke Universitas
Bina Bangsa, Statuta Pendirian Universitas Bina Bangsa,
Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Banten Jaya Serang
Nomor: 001/YP-BJS/REK/KPTS/Rek/X/2017, tanggal 03
Oktober 2017 tentang pengangkatan dan penetapan
Rektor Universitas Bina Bangsa, Panduan Kuliah Kerja
Mahasiswa-Pengabdian kepada Masyarakat (KKM-PkM)
Universitas Bina Bangsa Tahun 2021, Surat Edaran
Rektor Universitas Bina Bangsa Nomor: 088/R/UNIBA/
1.1/IV/2021, tanggal 19 April 2021 tentang Pelaksanaan
KKM Tahun 2021, Surat Keputusan Rektor Universitas
Bina Bangsa Nomor: 090/R/SK/UNIBA/IV/2021, tanggal
20 April 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana
KKM Tahun 2021, Surat Keputusan Rektor Universitas
Bina Bangsa tentang Pembentukan Dosen Pembimbing
KKM Tahun 2021
4. Program Kegiatan Dan Sosialisasi Untuk Masyarakat
Berdasarkan uraian di atas, program kegiatan dan
sosialisasi diarahkan untuk mendorong terciptanya
kemitraan Universitas Bina Bangsa dengan Masyarakat
yang dalam istilah peraturan Dirjen Pendis di atas
dinamakan sebagai Kemitraan Universitas Masyarakat
(University
Community
Engagment).
Kemitraan
Universitas Bina Bangsa dengan masyarakat dapat
dilakukan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan
(di luar Kemenag), Pemerintah Daerah, Badan Usaha
Milik Negara/Daerah, dunia 10 Berkarya dan Mengabdi
Untuk Desa usaha, bantuan negara, organisasi
kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan
hukum dan perorangan dan/atau sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.
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Mengacu kepada tujuan PKM dari kegiatan KKM
Universitas Bina Bangsa telah ditetapkan berbagai
kebijakan terkait dengan PKM yaitu mengenai kualitas
dan kuantitas PKM yang diselenggarakan oleh dosen dan
mahasiswa yang semakin meningkat setiap tahun dan
melaksanakan berbagai bentuk kegiatan PKM yang lebih
variatif sebagaimana diamanatkan.
5. Observasi Desa Dan Potensi Wilayah
Observasi Desa dan Potensi Wilayah adalah
pengkajian terhadap lokasi kegiatan yang dilakukan
secara partisipatif (bersama-sama). Kegiatan ini dilakukan
oleh mahasiswa masing-masing kelompok KKM sebelum
pelepasan ke lapangan dan dapat dilanjutkan pada waktu
setelah pelepasan jika dirasa data yang dibutuhkan
kurang. Bentuk kegiatan ini bertujuan untuk mencari data
melalui kegiatan:
a. Observasi
Observasi merupakan kegiatan pencarian data
yang dilakukan dengan cara mengamati obyek dan
wilayah yang akan dijadikan lokasi dampingan.
Observasi dilakukan untuk memahami tentang
fenomena sosial yang ada di lapangan dan menjadi
bahan informasi dan pengetahuan untuk melakukan
penelitian dan pengabdian masyarakat.
b. Interview
Interview merupakan kegiatan pencarian data
yang dilakukan dengan cara wawancara langsung
dengan pihak-pihak yang terkait dengan isu dan
sasaran pengabdian dengan tujuan agar pengabdi/
pendamping dapat mengidentifikasi informasi datadata yang dibutuhkan di lokasi pengabdian/
pendampingan
c. Appreciative Inquiry
Appreciative Inquiry adalah sebuah metode yang
mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk
perubahan yang positif dengan menfokuskan pada
pengalaman pribadi yang podiiff (misalkan capaian14
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capaiaan prestasi) dan harapan-harapannya di masa
depan. Dalam konteks pendidikan dan pelatihan SDM,
Appreciative Inquiry antara lain digunakan untuk
penggerak
perubahan
budaya,
pengambangan
diri, coaching dan monitoring. Berikut langkah dasar
Appreciative Inquiry:
1) Definition,
Langkah awal Appreciative Inquiry adalah memilih
sebuah topik yang akan dieksplorasi (affirmative
topic choice).
2) Discovery.
Tujuan utamanya adalah mengungkap dan
mengapresiasikan sesuatu yang memberi kehidupan
dan energi kepada orang, pekerjaan dan
komunitasnya.
3) Dream.
Tujuannya adalah berimajinasi (envision) tentang
masyarakat yang ideal di masa depan.
4) Design
Tujuannya adalah menciptakan atau mendesain
struktur masyarakat, proses dan hubungan yang
mendukung mimpi yang ada.
5) Destiny,
Tujuannya adalah menguatkan kapasitas dukungan
terhadap
keseluruhan
masyarakat
untuk
membangun harapan, dan menciptakan proses
belajar, menyesuaikan dan berimprovisasi.
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BAGIAN 2
BIDANG PEMERINTAH DESA
DAN PELAYANAN
MASYARAKAT
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BAB II
OPTIMALISASI PELAYANAN PEMERINTAHAN
DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Oleh: Fitri
A. Pendahuluan
Desa semakin terbebani saat pandemi Covid-19
terjadi, terlebih dengan pulangnya pekerja urban yang telah
sampai di kampung halaman karena membawa kecemasan
terjadinya transmisi lokal virus corona. Sekarang, kota besar
telah banyak dikunci dengan pembatasan sosial berskala
besar (PSBB), berbeda dengan desa yang ditekan
perekonomiannya, terus berjalan dengan realokasi stimulus
fiskal. Sekarang, desa menghadapi Covid-19 dengan dua
penguatan dari pemerintah, yakni penguatan pembangunan
desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan
penguatan kesehatan masyarakat.
Menghadapi beratnya beban ini, pemerintah
membekali desa dengan protokol relawan desa lawan Covid19. Sayangnya, protokol yang bersifat relawan ini tak ada
tambahan anggaran khusus yang disematkan, karena relawan
desa diharapkan dapat diatur bekerja tanpa digaji. Protokol
ini digulirkan melalui Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi
No. 8/2020 untuk menjaga dua komponen krusial, yaitu
memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui PKTD dan
penguatan kesehatan masyarakat desa mencegah penyebaran
Covid-19. Melalui relawan desa lawan Covid-19 diharapkan
mampu mendukung penyebarluasan kebijakan pemerintah
untuk memutus rantai penyebaran virus secara terorganisir
hingga desa. Relawan desa merupakan bagian dari
pemerintah desa ditambah pendamping yang ada di desa,
tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, serta kader desa
lainnya.
Ada sepuluh tugas yang diatur oleh pemerintah yang
bisa dilaksanakan oleh relawan. Kesepuluh tugas yang
praktis tanpa bekal biaya itu hanya berharap menunggu
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19

peralihan sebagian anggaran dari dana desa yang telah
digunakan untuk padat karya. Kesepuluh tugas relawan
tersebut yaitu: Memberikan edukasi ke masyarakat tentang
Covid-19, mendata penduduk rentan sakit; menyiapkan
Ruang Isolasi Covid-19 di desa, menyemprotkan disinfektan
dan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air
mengalir atau cairan pembersih tangan di tempat umum,
menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini,
perlindungan, dan pencegahan penyebaran wabah yang
dikoordinasikan dengan Puskesmas atau tenaga-tenaga
kesehatan di pedesaan, menyediakan alat deteksi dini non
medis berupa daftar isian/formulir sebagai pedoman
wawancara atau yang diisi oleh warga sebagaimana contoh
terlampir, menyediakan informasi nomor telepon rumah
sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain,
mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 jam), memastikan
tidak ada kerumunan banyak orang, penyiapan dan
penanganan logistik untuk kepentingan warga desa yang
menjalani isolasi serta penyiapan logistik untuk situasi dan
kondisi yang darurat, baik melalui BUMDes, lumbung desa,
dan lain-lain.
Dengan aturan ini, relawan komunitas desa menjadi
penyangga kota. pertama, menangani pemudik yang pulang
kampung dengan potensi virus Covid-19 yang dibawanya.
kedua, menjaga kesehatan warga melalui menjaga
kebersihan dan jaga jarak, namun bukan menghentikan
aktivitas seperti yang berlangsung di kota. ketiga, menjaga
ketahanan pangan tidak hanya bagi desa sekaligus
menyangga kehidupan kota yang tengah tertidur.
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Selanjutnya, memastikan protokol desa lawan Covid19 dapat berjalan, Ketua Gugus Tugas di Pemerintahan
Tingkat II, yaitu Bupati dan Wali Kota perlu
mengkoordinasikan semua relawan desa di wilayahnya.
Gugus tugas ini telah diatur melalui Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019
(Covid-19). Koordinasi ini untuk memastikan desa kuat
menghadapi pandemi, sekaligus memastikan perekonomian
tetap berjalan dan pertanian tetap diproduksi untuk
menyangga ketahanan pangan semua lini.
B. Teori Konsep
1. Konsep Pelayanan
Menurut Kotler (2008) pelayanan adalah setiap
tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu
pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak
berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
Menurut Moenir (2008) pelayanan adalah serangkaian
kegiatan yang berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang
dalam masyarakat.
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Selanjutnya Sinambela (2008) mengemukakan
bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat
pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukan
bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari
penerima pelayanan.
Pengertian pelayanan menurut Zein (2009) adalah
sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu
yang harus dikerjakan dengan baik. Sedangkan definisi
pelayanan menurut Mahmoedin (2010) adalah suatu
aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak
kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi
antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang
disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang
dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen/
pelanggan.
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka
dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu
bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang
diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan
pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan
atau keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka.
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2. Konsep Pemerintah Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI)
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mendefinisikan
bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh
proses kegiatan manajemen pemerintahan dan
pembangunan Desa berdasarkan kewenagan desa yang
ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan,
pelaksanaan,
pengorganisasian,
pengawasan,
pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian,
penyempurnaan dan pengembagannya (Pemendagri
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Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata
Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).
Nurcholis (2011:75) mengungkapkan bahwa
Pemerintah Desa adalah organisasi yang terdiri atas:
Unsur Pimpinan, yaitu kepala desa; dan Unsur Pembantu
Kepala Desa yang terdiri atas: Sekretariat desa, unsur
pelaksana teknis, serta unsur kewilayahan. Sedangkan
Widjaja (2003:3) menekankan bahwa pemerintahan desa
harus berlandaskan adanya keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi, dan pemberadayaan
masyarakat. Artinya Widjaja melihat bahwa landasan
adanya pemerintah desa secara lebih luas yang melibatkan
masyarakat itu sendiri dalam berbagai kegiatan.
Menurutnya desa adalah suatu kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
asal-usul yang bersifat istimewa dengan landasan
pemikiran
mengenai
pemerintah
desa
adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi,
dan pemberadayaan masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintah desa adalah sub sistem
dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa
memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan
masyarakatnya. Sebagai sub-sistem pemerintahan, maka
pemerintah desa bisa disebut birokrasi modern yang tidak
hanya cukup memainkan peran legitimasi simbolik dan
sosial tetapi juga harus membangun legitimasi dalam
dimensi kinerja politik dan ekonomi yang dapat tercapai
melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Konsep Desa
Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
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(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah). Agak sedikit
berbeda, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa
sebagai 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.
Titik perbedaan kedua UU tersebut terletak pada
penambahan kata “berdasarkan prakasa masyarakat”
dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Hal tersebut dapat
bermakna pada penekanan bahwa urusan pemerintahan
desa harus berdasarkan parakarsa masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat
merupakan landasan dari berjalannya pemerintahan desa.
Soenardjo dalam Asy‟ari (1993:96) menegaskan bahwa
urusan rumah tangga dalam hal ini pengurusan jalannya
pemerintahan desa harus diselenggarakan oleh warganya
sendiri. Menurutnya: Desa adalah suatu kesatuan
masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang
menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya;
memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena
seketurunan maupun karena samasama memiliki
kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan;
memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama;
memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
Senada dengan Soenardjo, Pahmi (2010:21)
mengungkapkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan
tempat tinggal bersama dengan kegiatan-kegiatan
ekonomi, sosial, dan lainnya yang terjalin dengan erat
serta mengatur rumah tangganya sendiri. Sementara
Bintarto dalam Nurcholis (2011:4) memandang bahwa
meski desa mengurus urusan rumah tangganya sendiri,
namun desa juga mempunyai hubungan serta pengaruh
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timbal balik dengan daerah lain di luarnya. Menurutnya:
Desa merupakan suatu perwujudan geografis yang
ditimbulkan oleh unsurunsur fisiografis sosial ekonomis,
politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan
dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.
Tujuan dibentuknya desa pada dasarnya adalah
untuk hidup, yakni untuk memenuhi makan, pakaian, dan
perumahan (keperluan fisik). Selain itu, desa terbentuk
untuk mempertahankan hidup dari ancaman luar. Dan
yang terakhir adalah untuk mencapai kemajuan dalam
hidup (Asy‟ari, 1993:98). Semua itu tidak mungkin terjadi
jika manusia hidup individual. Maka untuk mewujudkan
kepentingan-kepentingan hidup tersebut
manusia
bersama-sama mewujudkan suatu masyarakat, dan
menempati wilayah teritorial yang tetap yang kemudian
disebut desa.
Sedangkan menurut Adisasmita (2006:122) desa
dibentuk untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil
guna dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuannya.
Penekanannya disini adalah pada kesesuaian dengan
tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat desa.
Artinya bahwa pemerintah desa berjalan sesuai dengan
kondisi masyarakat di desa tersebut, atau dalam
pengertian hak desa untuk mengatur urusan rumah
tangganya sendiri.
Dari berbagai uraian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kumpulan
masyarakat yang telah lama menempati suatu wilayah
tertentu dengan budaya ekonomi, politik dan sosial yang
unik sesuai kondisi dan asal usul masyarakat tersebut
serta berhak mengatur urusannya sendiri. Sedangkan
pemerintah desa merupakan sperangkat unsur-unsur
pimpinan yang dipilih masyarakat untuk mengurus segala
urusan di desa dengan berlandaskan aspirasi dan
partisipasi masyarakat.
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C. Jenis dan Pola Pelayanan Publik/Pemerintahan
Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan
publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun
memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi
kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah,
maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan
dalam konstitusi suatu negara.
Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis
pelayanan, yaitu:
1. Pelayanan Administratif
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen
resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, serrtifikat kompetensi, kepemilikan
atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.
Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk
(KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian,
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin
Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor
(STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor,
Sertifikat
Kepemilikan/Penguasaan
Tanah
dan
sebagainya.
2. Pelayanan Barang
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis
barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan
telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan
sebagainya.
3. Pelayanan Jasa
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang
dibutuhkan
oleh
publik,
misalnya
pendidikan,
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi,
pos, dan lain sebagainya.
Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5
macam pola, yaitu:
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1. Pola Pelayanan Teknis Fungsional
Pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu
instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi
dan kewenangannya.
2. Pola Pelayanan Satu Pintu
Pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal
oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan
wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang
bersangkutan.
3. Pola Pelayanan Satu Atap
Pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu
instansi
pemerintah
yang
bersangkutan
sesuai
kewenangan masing-masing.
4. Pola Pelayanan Terpusat
Pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu
instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator
terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang
terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang
bersangkutan.
5. Pola Pelayanan Elektronik
Pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi
pemberian layanan yang bersifat on-line sehingga dapat
menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas
pelanggan.
Mengacu pada jenis dan pola, pelayanan juga dapat
dikategorikan dalam beberapa klasifikasi:
1. Berdasarkan Kecakapannya
- Pelayanan Amatir
Pelayanan amatir dilakukan oleh tenaga yang belum
memiliki keterampilan tertentu atau belum terlatih
(non-skill).
Contoh: Pengetik komputer dan operator telepon
tertentu yang belum mengikuti kursus, latihan atau
sudah mengikuti latihan tetapi belum terampil.
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- Pelayanan Professional
Pelayanan
Professional
adalah
kemampuan
menanggapi kebutuhan, menyelesaikan tugas, keluhan
masalah dengan kualitas excellence. Pelayanan
professional seseorang atau lebih lembaga tertentu,
mendapat pengkuan dari pelanggan (masyarakat) dan
legalitas atau izin dari intansi tertentu.
Contoh: Pelayanan kesehatan manusia dilayani oleh
paramedis, dokter (dokter umum, spesialis, ahli
rontgen dan ahli gizi).
2. Berdasarkan Kegiatan Organisasi
- Pelayanan Bantuan Administrastratif
Pelayanan ini berupa pemberian izin atau legalitas,
pemberian rekomendasi, fasilitas tertentu.
Contoh: Izin menanamkan indutri tambang.
- Pelayanan Bantuan Operasional
Contoh: Pelayanan pengujian kelaikan teknis
kendaraan bermotor, laik laut kapal, laik udara
pesawat, pelayanan operasional teknologi dan jasa.
- Pelayanan Teknis Operasional
Contoh: Pelayanan informasi dan data oleh operator,
pelayanan operasional sarana kerja, seperti ahli
operator telepon, komputer, alat elektronik dan
teknologi modern.
- Pelayanan Bantuan Manajemen
Contoh: Pelayanan bantuan sumber daya manusia
berupa proses seleksi pengadaan tenaga yang tepat
kualifikasi. Pelayanan bantuan manajemen keuangan
dengan ahli perencanaan anggaran, akuntansi atau
auditor.
3. Berdasarkan Dengan Sarana Kerja
- Pelayanan yang membantu kesiapan operasional dan
perpanjangan usia pakai (kelaikan teknis, ekonomis)
sarana kerja atau benda, diberikan oleh penguji teknis,
mutu, ahli pemeliharaan dan perawatan.
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- Pelayanan pengujian sarana serta pengujian kelaikan
teknis kendaraan bermotor, kelaikan kapal laut,
pesawat udara dan timbangan.
- Pelayanan operasional sarana oleh tenaga terampil
bersertifikat seperti kapten kapal, pilot, sopir
- Pelayanan instalasi air, lisitrik, pemadam kebakaran,
alat-alat kantor yang berteknologi modern, elektronik,
komputer dan lain-lain.
4. Berdasarkan Bentuk Jasa Layanan Yang Ditawarkan,
Ditujukan atau Dibutuhkan
 Secara Umum:
- Kebutuhan Biologis
Contoh: kemudahan mendapatkan makanan,
minuman yang layak konsumsi
- Kebutuhan Keamanan
Contoh: rasa aman bertempat tinggal pada suatu
lingkungan
- Kebutuhan Sosial
Contoh: keinginan dapat bersahabat, berinteraksi
dengan rekan sekerja
- Kebutuhan Penghargaan
Contoh: ingin dihormati
- Kebutuhan Aktualisasi Diri
Contoh: ingin menunjukkan suatu prestasi gemilang
- Kebutuhan Informasi
Contoh: keinginan memperoleh pengetahuan yang
dapat membuat cepat mandiri.
- Kebutuhan Hiburan, Rekreasi
Contoh: liburan ke bali
- Kebutuhan Kesehatan
Contoh: pelayanan kesehatan
- Kebutuhan Mobilitas
Contoh: angkutan yang tepat sampai ke tempat yang
dituju
- Kebutuhan Keadilan
Contoh: ingin mendapat penilaian objektif atas
prestasi kerja atau atas suatu perbuatan
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- Kebutuhan Mendapat Pekerjaan Yang Layak
Contoh: ingin mendapat tugas, pekerjaan yang tepat
dengan keahlian.
 Organisasi atau Individu
- Kebutuhan Mendapatkan Izin
Contoh: ijin mendirikan bangunan atau ijin
membuka praktek.
- Bantuan Manajemen
Contoh: bantuan menyeleksi calon pegawai yang
tepat kualifikasi.
- Bantuan Sumber Daya
Contoh: ingin mendapatkan modal kerja atau
bantuan biaya pembangunan yang berbunga rendah
- Keamanan
Contoh: adanya perusahaan yang bersedia
menanggung resiko kebakaran.
- Sarana Angkutan
Contoh: adanya jasa angkutan umum ke lokasi
kantor/perusahaan.
5. Aksi Strategis Pemerintah Dalam Masa Pandemi Covid19
a. Koordinasi, perencanaan, dan pemantauan.
b. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat.
c. Surveilans tim gerak cepat dan investigasi kasus
Covid-19.
d. Pengaturan mobilitas pintu masuk transportasi
internasional dan Pembahasan Sosial Berskala Besar
(PSBB).
e. Pengembangan laboratorium nasional.
f. Pencegahan dan pengendalian infeksi.
g. Menyusun dan melaksanakan tata laksana kasus
Covid-19.
h. Memberikan dukungan operasional dan logistik ke
seluruh daerah.
i. Mempertahankan sistem pelayanan kesehatan yang
esensial.
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6. Pelayanan selama masa Pandemi
Selama masa pandemi di Desa Telaga Luhur
kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang Banten,
pelayanan pemerintah desa dilakukan secara normal akan
tetapi menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan
jam pelayanan. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa
antara lain seperti pelayanan yang bersifat administratif,
serta penyaluran dana dari pemerintah berkaitan dengan
masa pandemi.
Peran dari mahasiswa KKM UNIBA terlihat jelas
dalam membantu pelayanan desa tersebut. Aksi yang
dilakukan mahasiswa KKM seperti pada pembagian BST
berlangsung di Desa Talaga Luhur yang bertempat di
kantor desa Telaga Luhur pagi hari yaitu pukul 08:00
WIB sampai selesei, membantu menertibkan jalanya
acara pembagian BST ini dengan cara membagi antrian
warga menjadi 2 bagian sesuai dengan nomer urut yang di
miliki yang mana di setiap antrian terdapat petugas dari
mahasiswa KKM yang berjaga jaga untuk mengatur
barisan antrian agar tetap tertib, menyemprotkan
handsanitizer dan membagikan masker kepada warga
yang tidak memakai masker atau yang tertinggal demi
menjaga protokol kesehatan diterapkan mengingat
membludaknya warga yang akan mengambil dana BST.
Aksi Mahasiswa KKM juga terlihat dalam
membantu pelayanan pemerintah seperti penginputan data
SDGs Desa yang merupakan upaya terpadu mewujudkan
Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi
tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli
lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah
perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya
untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable
Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa
merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan
masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa
Tahun 2021.
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BAB III
PEMERINTAHAN DESA FASILATOR
BANGUN DESA
Oleh: Putri Jelita Agustina BR. Sitompu

A. Pendahuluan
Konsep pembangunan khususnya di Indonesia
tidaklah terlepas dari pola sistem politik serta sistem
administrasi negara yang dianut. Ini terjadi karena
administrasi pembangunan adalah adminstrasi negara yang
berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan
mensukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya
(Weidner, dkk dalam Ibrahim, 2009:3). Keterkaitan ini dapat
dilihat mulai dari bagaimana paradigma old public
administration berkembang di Indonesia, dimana pemerintah
mendominasi jalannya pembangunan seperti di era presiden
Soeharto. Di era tersebut, pemerintah adalah aktor utama
yang dapat memonopoli pembangunan. Sementara
masyarakat hanyalah sebagai objek dari pembangunan itu
sendiri. Akibatnya, pembangunan lebih bersifat sentralistik,
atau dalam istilah Korten & Klauss (dalam Nasdian, 2014:
19) dikenal sebagai production centered development
(pembangunan berbasis produksi). Padahal, menurut Bintoro
Tjokroamidjojo (1982: 19) pembangunan baru akan berhasil
apabila melibatkan seluruh rakyat dalam suatu negara.
Pola pembangunan yang menjadikan masyarakat
sebagai objek ini akhirnya berujung pada lahirnya multi
krisis pada tahun 1997 yang berdampak sistemik terutama
pada isu strategis (kemiskinan, pengangguran, moneter dan
lain-lain) (Vestikowati, 2012: 65). Peran dan fungsi
pemerintah mulai dibatasi agar tidak lagi memonopoli
pembangunan. Pemerintah hanya sebagai regulator dan
fasilitator dalam pembangunan dengan menggunakan prinsip
kewirausahaan
(reinventing
goverment/privatisasi).
Paradigma ini menekankan pemerintah untuk mengadopsi
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prinsip-prinsip yang ada di sektor swasta salah satunya
adalah prinsip wirausaha yang selama ini dianggap kunci
keberhasilan sektor swasta serta perampingan birokrasi
(Osborne & Gaebler dalam Santosa, 2009:68).
Prinsip ini menekankan pemerintah untuk
menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan
(seperti di era sebelumnya) dengan mengembangkan
beberapa pusat pendapatan (seperti : BPS dan Bappeda yang
dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusatpusat penelitian atau pemberian hak guna usaha kepada
pengusaha dan masyarakat, penyertaan modal, dan lain-lain).
Namun, prinsip ini disalahartikan oleh pemerintahan era
Megawati sebagai penjualan aset-aset milik negara seperti
Indosat. Padahal konsep ini sama sekali bukan pemindahan
fungsi-fungsi pelayanan dari sektor pemerintah ke sektor
swasta (Santosa, 2009:71).
Di sisi lain, prinsip privatisasi yang menekankan
pemerintah untuk memusatkan perhatian pada keluaran
(output) yang efisien serta semangat wirausaha yang
menjadikan masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa
(pelanggan/objek pembangunan) justru menemui masalah
mendasar. Masalah tersebut adalah bahwa rakyat di lapisan
bawah tidak menikmati hasilpembangunan seperti yang
diharapkan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah yang
mulai terbatasi serta masih dijadikannya masyarakat sebagai
objek pembangunan. Selain itu kesenjangan sosial semakin
melebar akibat investasi yang dilakukan pemerintah (sebagai
aktualisasi prinsip wirausaha dan semangat menghasilkan
output efisien) lebih banyak digunakan untuk pembelian
mesinmesin produksi yang efisien sehingga justru
mengurangi kebutuhan tenaga kerja (Todaro dalam Theresia,
2014:18).
Maka dibutuhkan paradigma baru untuk menjadikan
semua stakeholder dalam pembangunan mempunyai peran
yang seimbang guna mencapai tujuan utama pembanguan
yakni kesejahteraan masyarakat. Karena yang dimaksud
kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhinya
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kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan
perumahan atau pemukiman, namun lebih dari itu. Goulet
dalam Theresia (2014:2) mengemukakan bahwa terdapat tiga
nilai yang terkandung dalam kesejahteraan, yakni: a)
tercapainya
swasembada
(kemampuan
masyarakat
memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan,
pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, dan
sebagainya; b) peningkatan harga diri (berkembangnya rasa
percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada
pihak
lain);
c)
diperolehnya
kebebasan
untuk
mengembangkan usaha memperbaiki mutu hidup tanpa
adanya tekanan dari pihak lain.
Pada akhirnya suatu paradigma baru lahir dengan
menyajikan potensipotensi baru guna memantapkan
pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan
kelestarian manusia itu sendiri, yang kemudian disebut
sebagai pembangunan berbasis rakyat (people centered
development) (Korten dalam Theresia, 2014:22). Dengan
berorientasi pada pembangunan berbasis rakyat, maka
paradigma pembangunan di tingkat nasional, lokal, hingga
komunitas merujuk pada implementasi prinsip-prinsip
desentralisasi, partisipasi pemberdayaan, pelestarian, jejaring
sosial (kemitraan), dan prinsip sustainablity (Nasdian, 2014:
23). Paradigma ini sejalan dengan perubahan yang terjadi
dalam paradigma administrasi negara dari goverment ke
governance. Paradigma governance (atau yang lebih popular
disebut good governance) menekankan kolaborasi dalam
kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat madani (civil society) (Santosa, 2009:130).
Menurut Laksana (2013: 56) paradigma pembangunan ini
menuntut adanya keseimbangan antara pemerintah, pihak
swasta dan masyarakat sipil (civil society).
Lebih lanjut, menurut Laksana, good governance
menekankan bahwa pemerintah harus mau untuk berinteraksi
secara kondusif dengan masyarakat dalam berbagai bidang.
Perubahan paradigma di Indonesia secara signifikan mulai
terlihat setelah terjadinya reformasi dimana Undang-Undang
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Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 guna
memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah
Daerah agar dapat melakukan pembangunan yang optimal
sesuai dengan potensinya. Perubahan ini mengubah
paradigma pembangunan nasional secara signifikan dari
pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih
dikenal dengan pembangunan masyarakat.
Sebelum reformasi, pembangunan lebih menekankan
masyarakat sebagai obyek yang dikenai pembangunan. Atau,
dengan kata lain pembangunan bersifat sentralistik (Topdown). Sedangkan setelah reformasi, pembangunan
melibatkan masyarakat sebagai subyek yang menentukan
arah pembangunan, bukan lagi sebagai obyek (bottom-up).
Namun, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai desa.
Sehingga masyarakat desa sebagai ujung tombak
pembangunan masih belum dapat berpartisipasi langsung
(secara proaktif) terhadap penentuan arah pembangunan.
Padahal, keberhasilan suatu wilayah menurut Rosalina
(2013:107) dapat dilihat dari bagaimana pembangunan di
desa, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau
tidak. Bila aspirasi masyarakat belum terakomodasi dengan
baik dalam menentukan arah pembangunan desa, bagaimana
bisa mensejahterakan masyarakat tersebut.
Dengan demikian, pemerintah desa beserta
masyarakat desa mempunyai kewenangan yang lebih leluasa
untuk menentukan arah pembangunannya. Berbagai
perubahan paradigma yang terjadi di Indonesia tersebut
mulai terlihat hasilnya. Meski bukan satu-satunya,
berkurangnya angka kemiskinan dapat dijadikan indikator
pencapaian
kesejahteraan
sebagai
tujuan
dasar
pembangunan.
Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
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dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat
perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan
untuk
mewujudkan
efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas
pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola
Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa
(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7
Ayat 3).
Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut :
“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 dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut
menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk
mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan
masyarakat setempat yang berdasarkan prakasa masyarakat,
hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di
hormati.”
Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan
Pemerintahan,
kepentingan
masyarakat
setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud
penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk
mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan
masyarakat setempat. Kemudian Berdasarkan ketentuan
umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
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tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan
pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kegiatan pembangunan nasional dengan segala
ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya,
tidak terlepas dari pengabdian aparat pemerintah Desa.
Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi
masyarakat Desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi
secara tuntas. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa
meskipun Desa memiliki dua sumberdaya penting yaitu
SDM dan SDA, tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut
tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi
sebuah kekuatan guna memenuhi 1 kebutuhannya sendiri.
Keterbatasan kemampuan pemerintah Desa dalam
menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan
pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa berjalan lambat.
Oleh sebab itu, penulis mencoba memaparkan pemerintahan
Desa dari sejarah pembentukkan, sampai kepada kondisi
pemerintahan Desa masa sekarang.
B. Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari APBN
4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Desa
5. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa
6. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
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7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa
C. Masyarakat Desa
Menurut Fandi Tjiptono (2006:154) masyarakat desa
adalah masyarakat kehidupanya masih banyak dikuasai oleh
adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang
sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya
yang mengetur tindakan atau perbuatan manusia dalam
kehidupan sosial, hidup bersama, bekerja sama dan
berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat-sifat yang
hampir seragam. Dalam undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur
mengenai desa menegaskan, desa sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
mengakui adanya ekonomi yang dimiliki oleh desa dan
Kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun
pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah
untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat, dan memenuhi syarat terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun
2005 tentang desa, yaitu : Jumlah penduduk, Luas wilayah,
Bagian wilayah kerja, Perangkat, dan Sarana dan prasarana
pemerintahan Pembentukan desa dapat berupa pembangunan
beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau
pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau
pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Apabila desa
yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi
memenuhi persyaratan pembentukan desa maka desa
tersebut dapat dihapus atau digabung.
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Desa memiliki kewenangan untuk mengatur atau
mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan
sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki
otonomi asli sangat strategi sehingga memerlukan perhatian
seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena
dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara
signifikan perwujudan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat menumbuhkan
prakarsa dan kreatifitas masyarakat, serta mendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan
memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia.
Selain itu desa juga mampu mengembangkan dan
memberdayakan potensi desa dalam meningkatan
pendapatan desa yang pada gilirannya menghasikan
masyarakat desa berkemampuan untuk mandiri.

Pengecatan Poskamling
D. Pembangunan Desa
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, Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
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Ketentuan
Umum
Undang-Undang
mendefinisikan
Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan
masyarakat desa”. Menurut Suparno (2001:46) menegaskan
bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang
yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat.
kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasaranaprasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada
kemampuan masyarakat itu sendiri. Sementara itu, terhadap
desa diluar desa geonologis yaitu desa yang bersifat
admnistaratif seperti desa yang di bentuk karena pemekeran
desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan
yang lain yang warganya pluralitas, Majemuk atau
heterogen, Maka otonomi desa akan memberikan
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti
perkembangan dari desa itu sendiri.

Pembuatan dan Pemasangan Papan RT/RW
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E. Fungsi Fasilitator
1. Sebagai Narasumber
Fungsi fasilitator sebagai narasumber artinya
seorang yang menyediakan informasi-informasi termasuk
pendukungnya yang meliputi prinsip-prinsip, kebijakan,
pendanaan, proses dan prosedur yang dilakukan. Dimana
dalam fungsi ini fasilitator sebagai narasumber
memberikan informasi melalui sosialisasi pada tahapan
perencanaan meliputi:, Musyawarah Desa (MUSDES)
Sosialisasi, Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi,
Pembentukan tim pengelola kegiatan desa (TPKD),
Penggalian gagasan, Musyawarah desa khusus
perempuan, Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan,
Penulisan Usulan Desa, Verifikasi Usulan, Musyawarah
Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan, Musyawarah antar
Desa (MAD) Penetapan Usulan, Lalu pengesahan alokasi
dana kegiatan oleh Camat.
2. Fungsi Fasilitator Sebagai Guru
Fungsi sebagai guru seringkali dibutuhkan untuk
membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami
keterampilan atau pengetahuan baru dalam upaya
pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program.
Sebagai fasilitator harus mampu menyampaikan materi
yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan bahasa yang
mudah dicerna oleh masarakat serta mudah diterapkan
tahap demi tahap.
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Kegiatan Pendampingan Pelatihan Ketramplan Kader PKK
3. Fungsi Fasiliator Sebagai Mediator
Fungsi fasilitator sebagai mediator terbagi menjadi
dua yaitu mediasi potensi dan mediasi berbagai
kepentingan, dimana mediasi potensi yaitu seorang
fasilitator diharapkan dapat membantu masyarakat untuk
mengakses potensi-potensi yang dapat mendukung
pengembangan dirinya dalam hal ini seorang fasilitator
harus mampu menggali potensi baik sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang dapat dilakukan
melalui observasi langsung, seperti demografi desa,
statistik, status kesehatan dan rencana tata ruang,
sedangkan mediasi berbagai kepentingan yaitu seorang
fasilitator diharapkan juga dapat berperan sebagai orang
yang dapat menengahi apabila diantara kelompok atau
individu di masyarakat terjadi perbedaan kepentingan.
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4. Fungsi Fasilitator Sebagai Perangsang
Sering ditemui bahwa masyarakat jarang
mengetahui dan mengenal potensi dan kapasitas sendiri.
Untuk itu seorang fasilitator harus mampu merangsang
dan mendorong masyarakat untuk menemukan dan
mengenali potensi dan kapasitasnya sendiri.
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BAGIAN 3
BIDANG PENDIDIKAN DAN
KETERAMPILAN
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BAB IV
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN
PENDIDIKAN

Oleh: Anggun Tri Prabawati
A. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Untuk Menggambarkan Suatu Realitas Yang
Kompleks Tentang Pendidikan Di Indonesia.
1. Pendidikan di Indonesia
Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan
yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara
terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur,
pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti
program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan
tahun, enam tahun di sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah
dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/ madrasah
tsanawiyah. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur
melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia
terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal,
nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke
dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar,
menengah, dan tinggi. Pendidikan menengah yang terdiri
atas pendidikan menengah umum dan pendidikan
menengah kejuruan di jelaskan dalam konsep pendidikan
di indonesia.
2. Kualitas Pendidikan
Salah satu indikator dari penddidikan yang
berkualitas adalah adanya proses pembelajaran yang
berkualitas. Pembelajaran yang berkualitasdapat dilihat
dari tingkat efektifitas dari proses pembelajaran, salah
satu cirinya adalah pembelajaran yang dapat memberikan
fasilitas kepada peserta didik untuk aktif dalam
Mengabdi dengan Aksi

49

berinteraksi dengan berbagai macam sumber belajar,
bukan hanya bergantung pada tenaga pendidik. Peserta
didik yang aktif dalam mencari sumber belajar tentunya
mempunyai peluang yang tinggi sehingga siswa dapat
mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah ditentukan
secara efektif, efisien dan tentunya menyenangkan
Setidaknya terdapat 2 (dua) indikator utama suatu
pembelajaran disebut berkualitas, yaitu prosesdalam
pembelajaran dan hasilpembelajaran.
Pembelajaran yang berkualitas dimulai dengan
melakukan
perbaikan-perbaikan
terhadap
proses
pembelajaran yang mengarahkan terjadinya pembelajaran
yang mandiri bagi peserta didik, bukan lagi pembelajaran
yang terpusat pada instruksi dari tenaga pendidik.
Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang
terjadi sangat dinamis seharusnya dapat dimanfaatkan
untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran.
Salah satu contonya adalah menerapkan AVA (Audio
Visual Aid) sebagai salah satu media pembelajaran di
kelas. Untuk menciptakan proses tersebut, yang paling
penting adalah kesiapan ntuk menata lingkungan belajar
yang memotivasi, menyenangkan dan menggairahkan
bagi siswa. Hal inilah yang sering terabaikan dalam
pengelolaan pendidikan saat ini. Sebagian besar pengelola
pembelajaran yang terfokus pada hasil tanpa
memperhatikan peserta didik. Setelah memperbaiki proses
pembelajaran, barulah melakukan pembahasan mengenai
hasil pembelajaran. Untuk melihat sebarapa berkualitasnya suatu suatu pembelajaran dapat dilihat dari seberapa
besar peserta didik yang dapat menikmati proses
pembelajaran selain melihat ketercapaian tujuan-tujuan
belajar yang tercantum dalam kurikulum. Indikator ini
dapat tercermin dari sikap siswa yang bergairah dan aktif
dalam belajar. Bukan proses belajar yang yang muncul
karena keterpaksaan sehingga pembelajaran pun
diikutinya dengan setengah hati.
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Kegiatan Mengajar Di Salah Satu SD
di Desa Telaga Luhur
3. Teknologi Informasi
William & Sawyer (Abdul Kadir & Terra CH,
2003) mendefinisikan bahwa teknologi informasi
merupakan teknologi yang menggabungkan komputer
dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi, yang
membawa data, suara, dan video. Definisi tersebut
menggambarkan bahwa pada dasarnya terdapat 2
komponen utama dalam teknologi informasi, yaitu
komputer dan komunikasi. Informasi merupakan data
dalam bentuk tulisan, suara, maupun gambar yang telah
diolah dan dapat disimpan dengan baik. Dari beberapa
definisi di atas,penulis menyimpulkan bahwa teknologi
informasi adalah ilmu tentang tata acara mengelolah
sebuah informasi sehingga informasi tersebut dapat dicari
denganmudah. Dalam hal ini, komputer dijadikan sebagai
alat untuk mengelola informasi tersebut dengan teknologi
komunikasi digunakan sebagai alat penyampaiannya
Kaitannya dengan pendidikan sebagaimana yang telah
penulis uraikan di pendahuluan, bahwa momen
perkembangan teknologi ini hendaknya dapat dijadikan
sebuah solusi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia
yang tertinggal cukup jauh dibanding dengan
perkembangan pendidikan yang ada di negara maju.
Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan dapat
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dijadikan sebagi alat untuk melakukan pemerataan dalam
memberikan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu
pendidikan melalui penyediaan informasi lengkap tentang
pendidikan.
Selain itu, komunikasi dapat dijadikan sebagai
media
untuk
meningkatkan
mutu
pendidikan.
Pemanfaatan media komunikasi seperti hanphone,
computer, email atau lain sebagainya. Tentunya dapat
memberikan kemudahan dalam komunikasi antara peserta
didik dengan tenaga pendidik. Hal tersebut memberikan
kesempatan yang lebih luas bagi guru dalam memberikan
layanan kepada siswa. Begitu pun dengan siswa yang
dapat mengakses informasi yang lebih luas lagi dari
berbagai sumber. Bukan lagi terfokus pada informasi
yang diberikan oleh guru saat pembelajaran di kelas.
4. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Dalam Dunia
Pendidikan
Kaitannya dalam bidang pendidikan, Eric Ashby
(dalam Miarso, 2004:494) menyatakan bahwa teknologi
komunikasi telah menimbulkan revolusi yang keempat.
Revolusi ini ditandai dengan berkembangnya media
elektonik yang dapat dimanfaatkan sebagai media belajar,
seperti radio, telepon, televise atau pun komputer. Seperti
yang diketahui bahwa dalam revolusi pertama terjadi
peralihan tempat belajar bagi masyarakat, yang awalnya
tempat belajar hanya di rumah dengan hanya
mengandalkan orang tua sebagai pendidiknya beralih ke
sekolah-sekolah dengan guru sebagai tenaga pendidiknya.
Berjalannya waktu, yang ditandai dengan adanya
perkembangan-perkembangan muncul revolusi yang
kedua yaitu adanya Bahasa tulisan yang dapat dijadikan
sebagai sarana dalam pembelajaran. Kemudian revolusi
ketiga yang ditandai dengan ditemukannya alat
percetakan, hal ini sebagai awal beredarnya buku-buku
pelajaran yang semakin meluas. Dari 4 (empat) revolusi
tersebut, seakan menunjukan bahwa perkembangan
teknologidan informasi pasti akan terus terjadi. Hal ini
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tentunya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di indonesia, sebagaimana negara-negara maju
lainnya yang telah lebih dulu memanfaatkan teknologi,
komunikasi
dan
informasi
untuk
peningkatan
kualitas Pendidikan.
Atas dasar itulah sudah selayaknya pemerintah,
lembaga-lembaga Pendidikan khususnya
agar
dapat
memberikan perhatian khusus berupa penanganan secara
professional agar pemanfaatan teknologi dalam bidang
Pendidikan dapat dimanfatatkan lebih optimal lagi.
Penanganan professional menurut Miarso (Miarso, 2004)
merupakan penanganan yang dilakukan oleh tenagatenaga ahli yang terdidik dan terlatih yang memiliki
standar kinerja dengan kode etik tertentu,lembaga
pembina, serta organisasi profesi yang jelas Ada beberapa
langkah yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan
teknologi informasi dalam proses Pendidikan seperti:
a. Membuat dan merancang sebuah aplikasi yang dapat
menyimpan seluruh database seluruh informasi yang
ada di sekolah seperti system penilaian, kurikulum,
manajemen pendidikan atau pun materi pendidikan ;
b. Pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan
dalam menunjang proses pembelajaran atau
penggunaan audio visual sebagai salah satu metode
pebelajaran yang menyenangkan;
c. Pemanfaatan media internet dan media komunikasi
jarak jauh lainnya (seperti: WA, telephone, facebook,
email dll) untuk berbagi informasi yang berkaitan
dengan pendidikan sehingga untuk berinteraksi anata
guru dan siswa tidak lagi harus bertatap muka;
d. terakhir adalah pemanfaatan komputer sebagai sebagai
alat pendukung pendidikan lainnya.
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B. Penggunaan Media Pembelajaran Di Masa Pandemi
Covid-19
1. Media Pembelajaran
Prestasi belajar siswa erat kaitannya dengan proses
belajar yang dilakukan. Tingginya prestasi siswa di
sekolah sangat dimungkinkan dengan adanya proses
pembelajaran yang ditunjang dengan fasilitas belajar yang
memadai. Di Indonesia sendiri pembelajaran dengan
menggunakan metode ceramah, sudah lama digunakan
dan hasilnya adalah siswa merasa jenuh. Keadaan tersebut
tidak mungkin untuk terus dipaksakan, karena kondisi
siswa yang tidak menikmati proses belajar akansusah
dalam menyerap pengetahuan (pelajaran) yang
disampaikan oleh guru. Sehingga harus ada acara atau
metode lain yang sekiranya dapat membuat siswa
menikmati proses bekajar, salah satunya dengan
penerapan metodebelajar yang berbeda, yakni penerapan
computer atau audio visual sebagai media pembelajaran.
Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh
Bobby DePorter (1999) bahwa informasi diperoleh dari
sesuatu yang dibaca, dilihat, didengar, dikatakan dan dari
apa yang dilakukan.Hasil penelitian DePorter menunjukan
bahwa komputer memenuhi persyaratan sebagai media
pembelajaran yang efektif, karena komputer mampu
menyediakan informasi yang berupa video, audio, teks,
grafik, dan animasi, selain itu komputer mendorong
penggunanya untuk melibatkan ketrampilan kinestetik.
Menggunakanteknologi
informasidalampembelajaran,
dapat dilakukan melalui pemanfaatan internet yang
digunakanpada proses belajar (e-learning) ataupun
penggunaan computer sebagai media interaktif.

54

Mengabdi dengan Aksi

Pengajaran dengan media pembelajaran Audio visual
Dengan demikian diharapkan penggunaan media
pemebelajaranini dapat merangsang pikiran, serta
perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses
pembelajaran dapat terjadisecara optimal. Selain itu,
proses pembelajarantentunya akan lebih efektif karena
penggunaan media pembelajaran memberikan kemudahan
dalam proses komunikasi yang dilakukan guru dengan
peserta didiknya, seperti hambatan fisiologis, psikologis,
kultural, dan lingkungan. Dalam pembelajaran, secara
umum terdapat 3 (tiga) kategori pemanfaatan teknologi
informasi dalam pembelajaran, yaitu:
a. Sebagai alat dalam penyampaian materi belajar,
diantaranya adalah dengan menggunakan perangkat
computer, sound dan infocus yang dapat
mempermudah peserta didik dalam memperolehmateri
yang disampaikan oleh guru. Saat ini sudah sebagian
besar sekolah telah memanfaatkan computer dan
teknologi lainnya sebagai media dalam menyampaikan
materi ajar, khususnya pada tingkat perguruan tinggi.
Selain dijadikan sebagai alat (media) belajar, peserta
didik juga diajarkan untuk mengoperasikan computer
dan aplikasi pendukung lainnya.
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b. Selain digunakan sebagai media belajar,perkembangan
teknologi,
informasi
dan
komunikasi
juga
dimanfaatkan sebagai alat untuk mendistribusikan
(menyampaikan) materi ajar dengan menggunakan
fasilitas internet, baik dalam bentuk webpage ataupun
melalui aplikasi lainnya yang dapat memudahkan
siswa untuk memperoleh materi yang disampaikan
tersebut.
c. Perkembangan media komunikasi berbasis online juga
memberikan kemudahanantara tenaga pendidik dan
peserta didik dalam berkomunikasi. Sehingga untuk
melakukan komunikasi seputar pembelajaran, peserta
didik tidak lagi dituntut untuk bertatap muka secara
langsung karena sudah dapat dilakukan dengan media
tersebut (seperti, wa, sms, facebook, dan lain
sebagainya).
2. Pendidikan Life Skill
Pada dunia yang mengalami perubahan teknologi
secara global ini, hampir seluruh bidang pekerjaan
membutuhkan komputer. Sehingga kecakapan dalam
mengoperasikan computer menjadi suatu keahlian yang
banyak dibutuhkan dalam banyak bidang.
Melihat perkembangat tersebut, kemudian banyak
pihak mulai menawarkan lembaga kursus Pendidikan life
skill dalam bidang teknologi informasi. Pendidikan
teknologi informasi termasuk dalam salah satu bentuk
kompetensi (skill) yang dapatdikembangkan. Kecakapan
seseorang dalam mengoperasikan komputer baik
menggunakan aplikasi maupun bahasa pemrograman
lainnya merupakan kecakapan hidup yang bersifat
vokasional. Sementara ketrampilan menggali informasi
internet pada internet, mengolah dan memanfaatkannya
merupakan general life skill.
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C. Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dalam Membantu Perkembangan Pendidikan Di Desa
Telaga Luhur
Pendidikan di desa Telaga Luhur bisa dikatakan
mulai berkembang hal ini bisa saya sebutkan karena
berdirinya sekolah negeri ataupun swasta di beberapa
kampung di desa Telaga Luhur. Yang saya temukan ataupun
saya amati adalah perkembangan pendidikan dan kesiapan
dari guru dan murid dalam menghadapi Proses pembelajaran
secara daring ataupun online, baik itu dalam ketersedian
fasilitas, dan sarana prasarana. Desa Telaga Luhur bisa
dikatakan masih terletak di Pedalaman ketersediaan jaringan
internet juga masih menjadi masalah serius bagi proses
pembelajaran Daring, oleh sebab itu masih ada beberapa
sekolah yang masih menerapkan sistem pembelajaran secara
offline/tatap muka. Seperti sekolah Madrasah Diniyah
Awaliyah (Al-Jauharotunnaqiyyah Sidilem) yang bertepatan
di Kp. Sidilem Desa Telaga Luhur Kec. Waringin Kurung
42161 Kab. Serang-Banten yang masih menerapkan sistem
pembelajaran offline/tatap muka. MDA merupakan sebuah
sekolahan non-formal yang berada dalam naungan atap
kementrian agama yang mana sudah cukup lama dikenal
sebagai institusi pendidikan keagamaan yang sangat unik
dan khas Indonesia. Telah puluhan tahun lahir, tetapi ia
masih eksis sampai hari ini, meski tanpa dukungan financial
langsung dari negara/pemerintah sekalipun. MDA terkadang
diremehkan bahkan dikesampingkan oleh sebagian
masyarakat, karena dalam relitanya kesadaran masyarakat
Islam akan pendidikan agama masih kurang, masih banyak
masyarakat di jaman globalisasi lebih mengutamakan
sekolah-sekolah umum MDA dipandang sebagai sebuah
lembaga keagamaan yang konservatif dan statis. Tetapi
dalam perkembangannya ternyata mampu melahirkan
banyak generasi-generasi muslim yang memiliki karakter,
akhlaq, moral dan pola pikir anak yang progresif dan bagus.
MDA pada sisi lain, memiliki kemampuan dan suasana
tersendiri dalam ikut berperan aktif dalam membantu

Mengabdi dengan Aksi

57

mencerdaskan siswa-siswi dan tidak dapat dipungkiri
mampu menghidupkan dan menanamkan pendidikan agama
sejak anak-anak. MDA

Poster Gerakan Donasi pembuatan Taman Baca
Diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban
yang sangat relevan dan strategis dalam menghadapi
perkembangan zaman ini. seiringnya perjalanan waktu
dimana sedikit demi sedikit akhlak dan moral semakin hilang
diharapkan para siswa-siswi mampu membenahi dan mampu
mengembalikan keadaan bangsa yang memiliki generasigenerasi dan insan-insan yang berprilaku baik dan
didalamnya terdapat akhlakul karimah dan budi pekerti yang
luhur.
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Pojok Taman Baca Pintar Kreasi KKM Tematik
UNIBA 2021
Dengan adanya hal ini kami dari mahasiswa kkm
mengadakan sosialisasi yang berhubungan dengan Teknologi
dan informasi dan komunikasi kepada sekolah yang ada di
desa telaga luhur. Kami mengadakan program ini karena
masih adanya siswa-siswi maupun guru yang kurang
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memahami berbagai hal yang berhubungan dengan teknologi
informasi dan komunikasi. Dengan adanya program tersebut
disambut baik oleh pihak sekolah maupun masyarakat desa
yang tinggal di desa telaga luhur.
Kesulitan yang kami alami dalam program ini adalah
kemampuan kami dalam memahami karakter anak-anak
yang ikut dalam kegiatan sosialisasi ini, tetapi dengan
kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi serta
bantuan teman-teman kami sangat terbantu dalam
membimbing anak-anak dalam kegiatan tersebut. Dalam hal
ini kami dapat simpulkan bahwa Indonesia sangat belum siap
dalam menggunakan hal yang berhubungan dengan
teknologi informasi dan komunikasi dengan mengikuti
system yang ada sekarang.
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BAB V
GENERASI BANGSA SMART FINANCIAL
Oleh: Tantri Fernanda

A. Pendahuluan
Sosialisasi adalah salah satu sarana yang
mempengaruhi kepribadian seseorang. Sosialisasi biasa di
sebut sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena
dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus
dijalankan oleh individu. Tabungan dan investasi merupakan
salah satu indikator dalam perekonomian negara yang dapat
menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Menabung saat
ini merupakan hal yang penting. Menabung sudah mulai
ditanamkan sejak dini oleh beberapa orang tua kepada
anaknya. Karena tabungan memiliki peranan penting di masa
depan. Menabung berarti menyisihkan sebagian uang kita
miliki untuk disimpan. Menabung merupakan salah satu cara
untuk mengelola uang. Menabung yang paling mudah adalah
di rumah karena dapat dilakukan setiap waktu
namun menabung yang paling aman adalah di lembaga
keuangan seperti bank, karena di jamin keamanannya.
Memiliki kebiasaan Menabung sudah jelas sangat berguna
untuk masa depan. Menabung adalah menyimpan sejumlah
uang agar dapat digunakan di kemudian hari jika diperlukan.
Semakin banyak duit yang ditabung maka semakin baik.
Tujuannya adalah membiasakan diri hidup hemat.
Pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi
kebutuhan dalam jumlah besar dikemudian hari. Menabung
dalam konteks psikologis disebut proses dan tidak
menghabiskan uang untuk periode saat ini untuk digunakan
di masa depan (Warneryd, 1999 dalam Hani Sirine, 2016).
Untuk mencapai indkator tersebut perlu Pendidikan literasi
keuangan bagi seseorang agar biasa memberikan kesadaran
dan pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan
pribadi dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan.
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Pendidikan keuangan ini harus diberikan sejak dini kepada
anak, khususnya pada anak usia prasekolah maupun anak
sekolah dasar. Dengan ditanamkan Menabung kepada anak
sejak dini, baik oleh orangtua (keluarga), guru (sekolah)
maupun oleh lembaga keuangan seperti bank. Menanamkan
minat menabung pada anak sejak usia dini diharapkan
mampu menumbuhkan kembali kebiasaan menabung pada
generasi muda Indonesia selanjutnya yang pada akhirnya
mampu memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.
Oleh karenanya upaya demi meningkatkan kegiatan
menabung terus digalakkan oleh pemerintah Indonesia saat
ini. Selain bermanfaat bagi masyarakat sendiri, kegiatan
menabung akan menjadi kegiatan yang mendukung kegiatan
ekonomi bangsa melalui pembiayaan pembangunan. Dengan
demikian Sosialisasi “Gerakan Menabung” sangat penting
utuk dilakukan pada anak-anak usia dini dan melibatkan
orang tua.
B. Pengertian Menabung
Menabung adalah pembelajaran yang efektif dalam
berhemat, berencana dan sekaligus Menabung berarti
menyisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk disimpan
dalam jangka waktu tertentu. Menabung merupakan kegiatan
yang tidak boleh kita lupakan, kegiatan ini penting.
Menabung harus dibiasakan sejak dini. Menabung
merupakan kegitan yang sangat positif. Dengan Menabung
kita bisa menjadi pribadi yang lebih hemat dan tentu juga
kita dapat belajar mengatur keuangan (Syatriadi, 2013).
Tujuan Menabung Membiasakan diri hidup hemat. Hidup
hemat berarti tidak boros. Pengeluaran disesuaikan dengan
kebutuhan dan memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar
dikemudian hari (Maulana, 2015). Selain itu, mengajarkan
menabung sejak usia dini memilih manfaat yaitu anak
terbiasa belajar mengelola uang pribadi, memiliki
perencanaan keuangan, menghargai uang, belajar disiplin,
dan membuat kebanggaan (Olvista, 2013). Salah satu tempat
yang aman untuk Menabung adalah di bank.
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C. Manfaat Menabung
Banyak sekali manfaat Menabung antara lain:
a. Menghindarkan kita dari sifat boros
b. Uang tabungan bisa digunakan untuk hal-hal yang tak
terduga
c. Menghindarkan kita dari berhutang
d. Melatih kita untuk lebih bijak dalam menggunakan uang.
e. Persiapan hari tua
f. PerencanaanPendidikan anak yang lebih baik
g. Dapat digunakan sebagai modal usaha Demi Masa Depan
D. Keuntungan Menabung
Memiliki Kebiasaan menabung sudah jelas sangat
berguna untuk masa depan kita. Menabung adalah
menyimpan sejumlah uang agar dapat digunakan di
kemudian hari jika diperlukan. Semakin banyak duit yang
ditabung maka semakin baik. Ada pepatah yang mengatakan
“hemat pangkal kaya”, ini maksudnya apabila kita rajin
menyimpan banyak uang dan hidup sederhana tidak
berlebihan maka pada akhirnya kita akan dapat menikmati
hasil yang membahagiakan. Jangan lupa bahwa menabung
ada batasnya. Bayarlah kewajiban pajak dan zakat anda
sebelum menabung serta mengamalkan sebagian uang kita
untuk ibadah agar lebih bahagia di kehidupan selanjutnya
kelak. Membiasakan diri menabung dari kecil akan dapat
membentuk sifat hemat, berfikir jauh ke depan, tidak egois,
sabar, dan lain sebagainya. Untuk itu jika kita memiliki anak
maka didiklah anak kita supaya menjadi penabung yang
ulung. Tetapi hindari hemat yang berlebihan atau
kekhawatiran pada persepsi kebutuhan masa depan yang
negatif agar kita tidak menjadi orang yang memiliki sifat
pelit atau kikir. Berikut ini adalah beberapa tips menabung
uang yang mungkin berguna bagi anda:
1. Menabung di Bank yang Terpercaya
Menabunglah di bank agar uang yang kita simpan
aman selalu dari para penjahat. Menabung di bank
mungkin akan memberikan kita keuntungan bunga bank
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atau bagi hasil usaha karena uang yang kita setorkan
digunakan pihak bank untuk investasi. Sebaiknya anda
menabung di beberapa bank yang berbeda jika uang anda
jumlahnya cukup banyak di bank yang bonafid agar uang
anda tidak hilang jika tiba-tiba bank tersebut dilikuidasi
atau melakukan tindak kecurangan. Dengan menabung di
bank yang berbeda maka anda bisa tetap melakukan
transaksi ketika suatu bank sedang mengalami masalah.
2. Simpan Uang Receh Anda yang Tidak Terpakai
Ketika punya banyak uang receh sebaiknya
sebagian anda simpan di suatu tempat yang aman dari
tangan-tangan jahil termasuk tangan jahil anda sendiri.
Ketika jumlahnya sudah banyak anda bisa memasukkannya ke rekening bank atau tetap anda simpan.
Lupakan uang receh itu seolah-olah mereka tidak ada atau
mereka hanyalah benda tak berguna agar anda tidak
tertaris untuk membelanjakannya. Anda bisa memulai
hobi baru dengan mengumpulkan uang receh seperti
paman gober bebek di mana anda bisa mendapatkan
kepuasan batin ketika melihat uang-uang itu dan merasa
betapa kayanya anda. Namun jumlahnya jangan banyakbanyak. Ketika diperlukan mendadak dan genting, uang
tersebut dapat anda pakai tanpa harus meminjam pada
orang lain, pergi ke mesin atm, mengantri di bank,
menunggu gajian, dan lain-lain.

Ilustrasi Media untuk menabung yang sederhana
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3. Jangan Menabung Uang Terlalu Banyak  Investasi
Batasilah menabung uang dalam bentuk cash dalam
tabungan biasa atau deposito agar uang yang anda miliki
idak terus berkurang nilainya dimakan waktu dan inflasi
walaupun secara nilai uang anda terus bertambah dari
waktu ke waktu. Jumlah yang ada di buku tabungan anda
batasi karena terlalu banyak uang yang anda timbun maka
semakin rugi anda karena bunga di bank lebih kecil dari
tingkat inflasi sehingga dalam jangka waktu lama uang
anda akan semakin kecil nilainya. Jalan keluar yang baik
adalah berinvestasi pada sesuatu yang dapat
menguntungkan banyak orang lain seperti membuka suatu
usaha yang banyak memberi kesempatan kerja bagi orang
lain. Daripada kita melakukan investasi pada properti,
bermain forex/valas, deposito, saham, dsb lebih baik kita
membuka usaha yang anda kuasai dan yakin akan
memberi keuntungan besar.
Senang melihat orang lain senang adalah inti dari
semuanya. Ada suatu kepuasan batin tersendiri ketika
orang yang kita pekerjakan hidup bahagia. Berbagilah
dengan sesama manusia dengan uang yang kita miliki
daripada.
4. Hilangkan Emosi Sesaat, Gaya Hidup Boros Dan Gengsi
Anda
Kartu kredit adalah salah sumber potensi bencana
yang sangat besar. Dengan kartu kredit anda bisa
seenaknya melakukan pengeluaran yang tidak perlu dan
anda tersadar dengan lilitan hutang yang mencekik urat
leher di mana semua telah berakhir dan penyesalan datang
selalu di akhir. Para debt collector/penagih hutang pun
akan dengan senang hati meneror hidup anda dan
keluarga bahkan teman, tetangga, teman kantor, bos, dsb.
Sebaiknya gunakan kartu debit/kartu atm namun tetap
dengan bijaksana. Hidup sederhana adalah kunci
kebahagiaan. Hidup yang terlalu gelamor, penuh gengsi,
suka pamer kekayaan, senang dipuja-puji orang lain, dan
sebagainya hanya akan menjerumuskan anda pada
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kebodohan dan kemiskinan di masa mendatang. Jadilah
oang yang low profil/rendah diri tetapi bila orang lain
tahu kenyataan pada diri anda makan orang itu akan
terkagum-kagum. Ketika anda sedang memiliki banyak
rezeki, maka sebagainya anda tidak berfoya-foya seperti
meningkatkan standar hidup secara drastis, suka traktir,
suka membantu/menolong orang lain untuk mendapat
pujian, dll. Ketika seseorang sedang sukses mendapatkan
penghasilkan yang besar umumnya dia akan
meningkatkan pola konsumsi sehingga pengeluaran pun
akan turut serta membengkak. Sebelum membeli sesuatu
sebaiknya ada pikir berjuta-juta kali agar anda tidak
menyesal kelak. Misalnya ada penawaran khusus suatu
barang yang mahal sehingga jadi terlihat murah maka
anda harus bertanya apakah barang itu akan terusmenerus anda gunakan dalam jangka panjang? dan
apakah nilai produk jauh lebih besar dari harganya?.
Terkadang kita baru sadar setelah membeli ternyata kita
tidak menggunakannya terus menerus darena cepat bosan
atau ternyata tidak penting.
5. Lakukan Perencanaan Hidup yang Matang
Buatlah tahapan-tahapan dalam hidup anda secara
mendetail serta nilai uang yang dibutuhkan untuk
menggapainya seperti untuk sekolah, kuliah, mencari
pekerjaan, menikah, membeli kendaraan, berobat, biaya
sekolah anak, biaya makan, rekreasi, membuka usaha dan
lain sebagainya. Dengan begitu anda akan semakin bijak
dalam melakukan pengeluaran setelah tahu seberapa besar
dana yang anda butuhkan kelak.
E. Implikasi Gerakan Menabung Sejak Dini di
Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Desa Telaga
Luhur
Aksi mahasiswa KKM dalam menanamkan
pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menabung sejak
dini dilaksanakan dengan metode penyuluhan. Pelaksanaan
penyuluhan ini didukung penuh oleh pihak Sekolah dan
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pihak RT setempat dengan memberikan izin untuk
menyelenggarakan kegiatan tersebut di salah satu sekolah
yang ada di desa Telaga Luhur. Kami melakukan kegiatan
tersebut dengan tetap menjalankan protokol kesehatan
Covid-19 yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu dengan
memakai masker, mencuci tangan dan tetap menjaga jarak.
Sebelum memulai kegiatan kami melakukan
pengecekan protocol kesehatan Covid-19 dan registrasi
peserta. Kegiatan penyuluhan ini dimulai dengan sambutan
dari ketua pelaksana yaitu Afif Muamar S dan dosen
pembimbing yaitu Ibu Dewi Surani, SS, M.Pd., yang
dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi tanya
jawab dengan peserta. Terdapat 2 narasumber yang berasal
dari anggota kelompok yang saling bergantian
menyampaikan materi. Narasumber pertama, yaitu Anggun
Tri Prabawati menjelaskan tentang definisi dari menabung,
manfaat menabung, dan tips menabung. Sedangkan
narasumber kedua, yaitu Tantri Fernanda memaparkan
tentang cara menyisihkan uang untuk menabung, serta
memberikan contoh membuat kreasi dan menghias tabungan.
Pada materi ini juga diberikan selingan video animasi yang
dapat memberikan edukasi tambahan kepada peserta agar
lebih mengerti konsep dari menabung serta adanya game
untuk tetap menjaga kefokusan mereka dalam menyimak
materi yang disampaikan dan untuk menghindari adanya rasa
bosan.

Kegiatan Ajakan Menabung Sejak Dini
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Akhir dari materi ini, adalah dengan diberikannya
praktek membuat & menghias celengan anak yang kemudian
dilanjutkan dengan tanya jawab serta adanya kuis. Dalam
kegiatan ini, diikuti oleh 80 peserta anak-anak usia dini dan
sebagian peserta sangat antusias bertanya dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh panitia
pelaksana. Selanjutnya pada akhir pelaksanaan yaitu dengan
memberikan cinderamata serta foto bersama dengan peserta.
Selama kegiatan pengabdian terdapat kesulitan atau
kendala dalam pelaksanaannya yaitu dimana di hari
pelaksanaan banyak peserta yang tidak bisa hadir.
Dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19 yang mana
banyak anak-anak masih tidak diperbolehkan untuk keluar
rumah. Kendala kedua yaitu keadaan saat penyampaian
materi masih tidak kondusif dikarenakan peserta berbicara
dengan temannya dan bermain. Sehingga mengganggu
peserta lain yang fokus pada materi yang disampaikan oleh
narasumber.

Pendampingan Praktek Ketrampilan
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Dalam hal ini kami dapat simpulkan bahwa Kegiatan
Sosialisasi ini telah meningkatkan pemahaman mengenai
pentingnya Menabung sejak dini sehingga para peserta minat
akan Menabung untuk masa depan. Dan menambah
kemampuan dalam pembutan kreasi celengan anak.
Menabung sejatinya ditanamkan kepada anak sejak dini, baik
oleh orangtua (keluarga), guru (sekolah) maupun oleh
lembaga keuangan seperti bank. Menanamkan minat
menabung pada anak sejak usia dini diharapkan mampu
menumbuhkan kembali kebiasaan Menabung pada generasi
muda Indonesia selanjutnya yang pada akhirnya mampu
memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Sebaiknya
dalam penerapan Menabung untuk anak usia dini harus
didampingi dan didukung penuh oleh orang tua agar anakanak dapat terbiasa untuk menabung. Mungkin itu saja yang
bisa saya perbuat selama pengabdian kami di Desa Telaga
Luhur mudah-mudahan apa yang kami perbuat bisa
bermanfaat atau berguna bagi masyarakat desa terutama
siswa-siswi yang ada di desa Telaga luhur.
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BAGIAN 4
BIDANG KESEHATAN DAN
PENCEGAHAN VIRUS
COVID-19
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BAB VI
KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Oleh: Fahmi Nurwahid

A. Pendahuluan
Kesehatan merupakan bagian penting dari
kesejahteraan masyarakat. Kesehatan adalah kondisi
kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan
bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan
pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan
waktu. Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital
telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan
menilai diri mereka sendiri, dan berpartisipasi aktif dalam
gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial
berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku
individu, kondisi sosial, genetik dan biologi, perawatan
kesehatan, dan lingkungan fisik.
Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia disamping sandang, pangan, dan papan. Oleh
sebab itu, kesehatan manusia bukan hanya berbicara atau
berteori tentang penyakit dan penyebarannya (epidemiologi),
tentang gizi makanan, tentang kesehatan lingkungan, tentang
ilmu perilaku dan pendidikan, tetapi juga bagaimana aplikasi
atau penerapan teori-teori tersebut dalam mengatasi masalahmasalah.
Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni
mencegah
penyakit,
memperpanjang
hidup,
dan
meningkatkan
kesehatan
melalui
pengorganisasian
masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan dan
sebagainya (Winslow, 1920).
Dengan berkembangnya pelayanan kesehatan dewasa
ini, memahami etika kesehatan merupakan tuntunan yang
dipandang semakin perlu, karena etika kesehatan membahas
tentang tata susila dokter dalam menjalankan profesi,
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khususnya yang berkaitan dengan pasien. Oleh karena itu
tatanan kesehatan secara normatif menumbuhkan
pengembangan hukum kesehatan bersifat khusus (Lex
specialis) yang mengandung ketentuan penyimpangan/
eksepsional jika dibandingkan dengan ketentuan hukum
umum (Lex generale).
Konsep dasar hukum kesehatan mempunyai ciri
istimewa yaitu beraspek: (1) Hak Azasi Manusia (HAM), (2)
Kesepakatan internasional, (3) Legal baik pada level
nasional maupun internasional, (4) Iptek yang termasuk
tenaga kesehatan professional. Komponen hukum kesehatan
tumbuh dari keterpaduan hukum administrasi, hukum
pidana, hukum perdata dan hukum internasional. Dalil yang
berkembang dalam hukum kesehatan dan pelayanan
kesehatan dapat mencakup legalisasi dalam moral dan
moralisasi dalam hukum sebagai suatu dalil yang harus
mulai dikembangkan dalam pelayanan kesehatan.
Secara normatif menurut Undang-undang Kesehatan
Nomor 23 Tahun 1992, harus mengutamakan pelayanan
kesehatan: 1. Menjadi tanggung jawab pemerintah dan
swasta dengan kemitraan kepada pihak masyarakat. 2.
Semata-mata tidak mencari keuntungan. Dua batasan nilai
norma hukum tersebut perlu ditaati agar tidak
mengakibatkan reaksi masyarakat dan tumbuh konflik
dengan gugatan/tuntutan hukum.
B. Pengertian Sistem Kesehatan di Indonesia
Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia
pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang
menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap
wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan
sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam
bentuk material. Sistem kesehatan tidak terbatas pada
seperangkat institusi yang mengatur, membiayai, atau
memberikan pelayanan, namun juga termasuk kelompok
aneka organisasi yang memberikan input pada pelayanan
kesehatan, utamanya sumber daya manusia, sumber daya
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fisik (fasilitas dan alat), serta pengetahuan/teknologi (WHO
SEARO, 2000). Organisasi ini termasuk universitas dan
lembaga pendidikan lain, pusat penelitian, perusahaan
kontruksi, serta serangkaian organisasi yang memproduksi
teknologi spesifik seperti produk farmasi, alat dan suku
cadang.
WHO mendefinisikan sistem kesehatan sebagai
seluruh kegiatan yang mana mempunyai maksud utama
untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Mengingat
maksud tersebut di atas, maka termasuk dalam hal ini tidak
saja pelayanan kesehatan formal, tapi juga non formal,
seperti halnya pengobatan tradisional. Selain aktivitas
kesehatan masyarakat tradisional seperti promosi kesehatan
dan pencegahan penyakit, peningkatan keamanan lingkungan
dan jalan raya, pendidikan yang berhubungan dengan
kesehatan merupakan bagian dari sistem.
Sistem kesehatan paling tidak mempunyai 4 fungsi
pokok yaitu: Pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan,
penyediaan sumberdaya dan stewardship/ regulator. Fungsifungsi tersebut akan direpresentasikan dalam bentuk subsubsistem dalam sistem kesehatan, dikembangkan sesuai
kebutuhan. Masing-masing fungsi/subsistem akan dibahas
tersendiri. Di bawah ini digambarkan bagaimana keterkaitan
antara fungsi-fungsi tersebut dan juga keterkaitannya dengan
tujuan utama Sistem Kesehatan.
C. Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Pelayanan kesehatan dapat diperoleh mulai dari
tingkat puskesmas, rumah sakit, dokter praktek swasta dan
lain-lain. Masyarakat dewasa ini sudah makin kritis
menyoroti pelayanan kesehatan dan profesional tenaga
kesehatan. Masyarakat menuntut pelayanan kesehatan yang
baik dari pihak rumah sakit, disisi lain pemerintah belum
dapat memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan
karena adanya keterbatasan-keterbatasan, kecuali rumah
sakit swasta yang berorientasi bisnis, dapat memberikan
pelayanan kesehatan dengan baik. Untuk meningkatkan
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pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang
trampil dan fasilitas rumah sakit yang baik, tetapi tidak
semua rumah sakit dapat memenuhi kriteria tersebut
sehingga meningkatnya kerumitan system pelayanan
kesehatan dewasa ini.
Salah satu penilaian dari pelayanan kesehatan dapat
kita lihat dari pencatatan rekam medis atau rekam kesehatan.
Dari pencatatan rekam medis dapat mengambarkan kualitas
pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien, juga
meyumbangkan hal penting dibidang hukum kesehatan,
pendidikan, penelitian dan akriditasi rumah sakit. Yang
harus dicatat dalam rekam medis mencakup hal-hal seperti di
bawah ini; 1. Identitas Penderita dan formulir persetujuan
atau perizinan. 2. Riwayat Penyakit. 3. Laporan pemeriksaan
Fisik. 4. Instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda
tangan dokter yang berwenang. 5. Catatan Pengamatan atau
observasi. 6. Laporan tindakan dan penemuan. 7. Ringkasan
riwayat waktu pulang. 8. Kejadian-kejadian yang
menyimpang.
Rekam medis mengandung dua macam informasi
yaitu; 1. Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan, yaitu
merupakan catatan mengenai hasil pemeriksaan, diagnosis,
pengobatan, pengamatan mengenai penderita, mengenai hal
tersebut ada kewajiban simpan rahasia kedokteran. 2.
Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan suatu
hal yang harus diingat bahwa berkas catatan medik asli tetap
harus disimpan di rumah sakit dan tidak boleh diserahkan
pada pasien, pengacara atau siapapun. Berkas catatan medik
tersebut merupakan bukti penting bagi rumah sakit apabila
kelak timbul suatu perkara, karena memuat catatan penting
tentang apa yang telah dikerjakan dirumah sakit. Catatan
medik harus disimpan selama jangka waktu tertentu untuk
dokumentasi pasien. Untuk suatu rumah sakit rekam medis
adalah penting dalam mengadakan evaluasi pelayanan
kesehatan, peningkatan efisiensi kerja melalui penurunan
mortalitas, morbiditas dan perawatan penderita yang lebih
sempurna. Pengisian rekam medis serta penyelesaiannya
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adalah tanggung jawab penuh dokter yang merawat pasien
tersebut, catatan itu harus ditulis dengan cermat, singkat dan
jelas. Dalam menciptakan rekam medis yang baik diperlukan
adanya kerja sama dan usaha-usaha yang bersifat koordinatif
antara berbagai pihak yang samasama melayani perawatan
dan pengobatan terhadap penderita.
D. Undang-Undang Kesehatan di Indonesia
Hukum kesehatan merupakan suatu bidang
spesialisasi ilmu hukum yang relatif masih baru di Indonesia.
Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan
yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan
perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang
rusak. Hukum kesehatan mencakup penerapan hukum
perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan
hukum dalam pelayanan kesehatan. Subyek-subyek hukum
dalam sistem hukum kesehatan adalah:
a. Tenaga kesehatan sarjana yaitu: dokter, dokter gigi,
apoteker dan sarjana lain di bidang kesehatan.
b. Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah;
(1). bidang farmasi (2). bidang kebidanan (3). bidang
perawatan (4). bidang kesehatan masyarakat, dll.
Dalam melakukan tugasnya dokter dan tenaga
kesehatan harus mematuhi segala aspek hukum dalam
kesehatan. Kesalahan dalam melaksanakan profesi
kedokteran merupakan masalah penting, karena membawa
akibat yang berat, terutama akan merusak kepercayaan
masyarakat terhadap profesi kesehatan. Suatu kesalahan
dalam melakukan profesi dapat disebabkan karena
Kekurangan; (1) pengetahuan (2) pengalaman (3) pengertian.
Ketiga faktor tersebut menyebabkan kesalahan dalam
mengambil keputusan atau penilaian. Contoh: kejadian
tindakan malpraktek Malpraktek adalah suatu tindaka
praktek yang buruk, dengan kata lain adalah kelalaian dokter
dalam melaksanakan profesinya, apabila hal tersebut
diadukan kepada pihak yang berwajib, maka akan diproses
secara hukum dan pihak pengadilan yang akan membuktikan
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apakah tuduhan tersebut benar atau salah. Upaya-upaya
untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam menjalankan
profesi ialah; 1. Meningkatkan kemampuan profesi para
dokter untuk mengikuti kemajuan ilmu kedokteran atau
menyegarkan kembali ilmunya, sehingga dapat melakukan
pelayanan medis secara profesional.
Dalam program ini perlu diingatkan tentang kode etik
dan kemampuan melakukan konseling dengan baik. 2.
Pengetahuan pengawasan perilaku etis. Upaya ini akan
mendorong dokter untuk senantiasa bersikap hati-hati.
Dengan berusaha berperilaku etis, sehingga semakin jauh
dari tindakan melanggar hukum. 3. Penyusunan protokol
pelayanan kesehatan, misalnya petunjuk tentang “informed
consent”. Protokol ini dapat dijadikan pegangan bilamana
dokter dituduh telah melakukan kelalaian. Selama dokter
bertindak sesuai dengan protokol tersebut, dia dapat
terlindung dari tuduhan malpraktek.. Beberapa contoh
malpraktek di bidang hukum pidana:
1. Menipu Pasien
2. Membuat surat keterangan palsu
3. Melakukan pelanggaran kesopanan
4. Melakukan pengguguran tanpa indikasi medis
5. Melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian
atau lukaluka
6. Membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh
pasien
7. Kesengajaan membiarkan pasien tidak tertolong
8. Tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada
dalam keadaan bahaya maut
9. Memberikan atau menjual obat palsu
10. Euthanasia
Keberhasilan
pembangunan
nasional
telah
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat
menjadi lebih kritis terhadap pelayanan jasa-jasa yang
mereka terima, termasuk pelayanan dokter, perawat, bidan,
apoteker, dan lain-lain. Dengan meningkatnya kesadaran
hukum ini, tidak jarang masyarakat mencampurbaurkan
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antara etika dan hukum. Hal ini disebabkan karena
masyarakat tidak mengetahui perbedaan dari keduanya yang
sama-sama berpegang pada norma-norma yang hidup dalam
masyarakat.
E. Kebijakan Kesehatan di Indonesia
Kebijakan kesehatan Indonesia dibuat berdasarkan
keputusan-keputusan sebagai berikut:
1. SKep Men Kes RI No 99a/Men.Kes /SK/III/1982 Tentang
berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.
2. TAP MPR RI VII tahun 2001 tentang Visi Indonesia
Masa Depan.
3. Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang pokok-pokok
kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No 574/Men.Kes./SK/
IV/2000
tentang Pembangunan Kesehatan Menuju
Indonesia sehat tahun 2010.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No 1277/Men.
Kes/SK/X/2001 tentang Susunan organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kesehatan.
F.
1.
2.
3.
4.
5.

Faktor Kesehatan
Dari Pola Makan
Olahraga
Kebersihan Anggota Badan Atau Seluruh Badan
Istirahat Pada Tubuh
Keseimbangan Nutrisi
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G. Cara Menjaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19
1. Konsumsi makanan sehat
Menurut The National Heart, Lung, and Blood Institute
(NHLBI), pola makan yang sehat menekanan pada
konsumsi sayur, buah, biji-bijian, dan produk susu rendah
lemak.
2. Tetap terhidrasi
Minum cukup air sangat penting untuk mencegah
dehidrasi yang dapat menyebabkan konstipasi dan
perubahan suasana hati. Air mineral merupakan pilihan
minuman terbaik. Minum kopi dan teh yang mengandung
kafein tetap diperbolehkan, namun dalam jumlah sedang.
3. Olahraga teratur
Olahraga memberikan manfaat untuk fisik dan psikologis.
Jika tidak bisa berolahraga di luar ruangan, melakukan
latihan dengan dipandu video di media sosial pun bisa
menjadi pilihan. Selain itu, The Department of Homeland
Security (DHS) menyarankan agar ada kegiatan fisik yang
dilakukan selama WFH sehingga tubuh tidak hanya
duduk dan diam.
4. Seimbangkan work-life balance
Ketika seseorang bekerja di rumah, batas antara pekerjaan
dan kehidupan rumahnya menjadi kabur. Menurut The
American Health Information Management Association,
membuat batas-batas waktu dalam bentuk jadwal
pekerjaan sehari-hari wajib dilakukan selama WFH.
H. Kesehatan di desa Talaga Luhur
Kurangnya kesadaran masyarakat di desa Telaga
Luhur terhadap kesehatan di masa pandemi Covid-19 terlihat
dari jarangnya masyarakat menggunakan masker selama
beraktivitas diluar rumah serta belum menerapkan jaga jarak
selama berkomjnikasi dan berinteraksi. Hal ini lah yang
akhirnya menmbuat mahasais KKM UNIBA melakukan aksi
nyata yang bertujuan untuk mengedukasi warga masyarakat
desa Telaga Luhur berkaitan dengan kesehatan dan
penjagaan diri selama masa pandemi Covid-19.
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Kegiatan nyata seperti penyuluhan pentingnya
langkah-langkah pencegahan bahaya dan penularan Covid19 melalui poster edukasi yang ditempelkan di fasilitas
umum seperti poskamling, sekolah dengan harapan
informasi yang tertuang di dalam poster bisa meningkatkan
kesadaran warga akan kesehatan selama pandmei Covid19Selain itu dilakukan penyemprotan desinvektan dan
melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada
masyarakat.

Poster Edukasi Kesehatan dan Kegiatan Penyemprotan
Disinvektan
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BAB VII
EDUKASI ANCAMAN BAHAYA COVID-19
Oleh: Syafira Widya Agustin

A. Pendahuluan
Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh
turunan coronavirus baru, „CO‟ diambil dari corona, „VI‟
virus, dan „D‟ disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini
disebut „2019 novel coronavirus‟ atau „2019-nCoV.‟ Virus
Covid-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga
virus yang sama dengan severe acute respiratory syndrome
(SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (WHO, 2020).
Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang
disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2
(Sars-CoV-2). Severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan
nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang
menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja,
seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anakanak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
Infeksi virus Corona disebut Covid-19 (Corona Virus
Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan,
China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan
sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara,
termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal
tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan
untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah
penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk
menekan penyebaran virus ini.
Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa
menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini
hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu.
Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan
berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini
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menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran
pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang
ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak
langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau
virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini
adalah virus penyebab severe acute respiratory syndrome
(SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory
Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari
kelompok yang sama, yaitu coronavirus, Covid-19 memiliki
beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain
dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan
gejala.Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang
masyarakat dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia
terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya
pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh
pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai
penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah
lockdown dan social distancing (Supriatna, 2020).
Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020
kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya
sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini
telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand,
Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti
menunjukkan etiologi coronavirus baru, awalnya, penyakit
ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus
(2019- nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru
pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (Covid-19)
yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).
Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia
dan telah menyebar secara luas. Kasus terbaru pada tanggal
Selasa (27/7/2021) pagi, tercatat angka kasus Covid-19 di
dunia sebanyak 195.294.704 kasus. Dari jumlah tersebut,
4.181.915 orang meninggal dunia dan 177.094.156 orang
telah dinyatakan sembuh.
Berikut 5 negara dengan jumlah kasus Covid-19
tertinggi di dunia:
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 Amerika Serikat: 35.256.925 kasus, 626.919 meninggal
dunia, 29.536.671 sembuh
 India: 31.439.764 kasus, 421.411 meninggal dunia,
30.613.047 sembuh
 Brasil: 19.707.662 kasus, 550.502 meninggal dunia,
18.349.436 sembuh
 Rusia: 6.149.780 kasus, 154.601 meninggal dunia,
5.506.834 sembuh.
 Perancis: 5.999.244 kasus, 111.667 meninggal dunia,
5.678.962 sembuh
Indonesia berada di peringkat ke-14 negara dengan
jumlah kasus Covid-19 terbanyak di dunia. Dari update pada
Senin (26/7/2021) terdapat penambahan kasus baru sebanyak
28.228, sehingga total kasus Covid-19 mencapai 3.194.733
kasus. Update Corona 27 Juli: Kasus Kematian Harian di
Indonesia Terbanyak di Dunia
Walaupun jumlah kasus Covid-19 jauh lebih banyak
dibanding SARS. Covid-19 juga memiliki penyebaran yang
lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS
(Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020).
Hidroklorokuin merupakan derivate/turunan klorokuin obat
ini mencegah dan menangani penyakit malaria yang
menyebar melalui gigitan nyamuk dan membawa parasite,
Hidroklorokuin juga telah terbukti menghambat infeksi
SARS-CoV-2 di In-vitro, sebuah studi acak dari China juga
menemukan pasien itu dirawat dengan Hidroklorokuin
dibandingkan dengan kontrol meningkatkan temuan
pencitraan paru dan memiliki waktu yang lebih singkat untuk
pemulihan klinis. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa
Hidroklorokuin efektif dalam menghapus viral load pada
pasien dengan Covid-19 hanya dalam tiga hingga enam hari.
Mekanisme obat ini menyebabkan toksisitas pada parasit
akibat akumulasi heme bebas yang bersifat toksik,
memblokade masuknya virus dengan menghambat
glikosilasi reseptor inang dan mengubah pH endosom, serta
menghambat aktivitas lisosom dan autofagi dan menciptakan
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lingkungan asam untuk menghambat replikasi berbagai
macam virus.
B. Pencarian asal usul
Beberapa ilmuwan mendukung gagasan untuk
melihat kedua teori yang saling bersaing-teori kebocoran
laboratorium dari virus yang awalnya dikumpulkan dari alam
liar, melawan teori adanya lompatan virus alami (infeksi
mungkin telah menyebar dari kelelawar ke manusia secara
langsung atau melalui hewan perantara seperti trenggiling
atau mamalia lain yang belum teridentifikasi).
Yang pertama "masih merupakan kemungkinan valid
yang tidak boleh diabaikan," tulis para ilmuwan dari Austria,
Jepang, Spanyol, Kanada, AS, dan Australia pada bulan
Maret. Organisasi Kesehatan Dunia menerbangkan
sekelompok ahli ke China awal tahun untuk menyelidiki
asal-usul virus. Namun laporan yang mereka susun tidak
menarik kesimpulan apa pun tentang dari mana Sars-CoV-2
berasal dan, bagi banyak orang, menghasilkan lebih banyak
pertanyaan daripada jawaban.
C. Cara Virus Covid-19 Menyebar
1. Tetesan atau Partikel Kecil dari Pernapasan (Droplets)
Cara virus corona menyebar melalui tetesan air
pernapasan (droplet). Penularan ini terjadi melalui
percikan yang keluar dari hidung atau mulut. Biasanya
terjadi bila seseoang sedang berbicara, batuk, ataupun
bersin. Penularan virus corona terjadi saat menghirup
percikan dari orang yang terinfeksi Covid-19. Oleh
karenanya, penting untuk menjaga jarak minimal 2-meter
guna menghindari terhirupnya droplets ke paru-paru. Tak
ayal, menjaga jarak menjadi salah satu cara mengurangi
risiko penyebaran virus corona.
2. Transmisi udara
Masyarakat dapat tertular Covid-19 melalui transmisi
udara. Cara penularan virus corona dalam hal ini terjadi
bila seseorang berada di tempat yang baru saja didatangi
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orang yang terkena Corona. Pasalnya, menurut penelitian,
virus tersebut dapat hidup di udara 3 jam lamanya.
Kendati demikian, para ahli masih meneliti terkait
kontribusi jalur udara dalam penyebaran Covid-19.
3. Transmisi Benda
Cara virus corona menyebar yang selanjutnya yakni
melalui transmisi benda. Droplets maupun aerosol yang
dihasilkan saat batuk atau bersin yang menempel pada
benda dan tak sengaja terkena orang akan
mengkontaminasi. Penelitian mengungkapkan virus
corona yang menempel pada benda plastik dan baja tahan
karat dapat hidup selama 2 hingga 3 hari. Untuk
mencegah terjadinya transmisi benda, perlu dibersihkan
dengan desinfektan dan menggunakan hand sanitizer.
4. Tinja & Air Seni
Sebuah penelitian mengungkapkan feses alias tinja
maupun air seni orang yang terinfeksi Corona dapat
menyebarkan virus. Jika orang setelah menggunakan
kamar mandi dan tidak mencuci tangan lalu menyentuh
benda dan benda tersebut disentuh orang lain, maka akan
menginfeksi. Namun, para ahli masih belum yakin terkait
kontak dengan tinja maupun air seni yang terkena virus
corona dapat menginfeksi orang lain. Dengan mengetahui
media penyebaran dan penularan virus corona, kita jadi
lebih paham tentang bahaya Covid-19. Makanya,
memakai masker dan jaga jarak menjadi cara
pencegahannya. Demikian penjelasan beberapa cara virus
corona menyebar hingga menginfeksi manusia.
D. Cara Mencegah Penularan Virus Corona
Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina
tubuh tetap prima dan sistem imunitas/kekebalan tubuh
meningkat. 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.
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Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan.
Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang
sangat penting.
Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut
Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan
dengan telapak tangan). Hindari kontak dengan orang lain
atau bepergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata,
hidung dan mulut (segitiga wajah). Tangan menyentuh
banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita
menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang
terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke
tubuh kita.

Masker dan Handsanitier produk KKM 31 UNIBA 2021
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Gunakan masker dengan benar hingga menutupi
mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di
tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan
ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda.
Menunda perjalanan ke daerah/negara dimana virus ini
ditemukan. 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. 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.
E. Vaksinasi
Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya
pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19.
Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan
kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih
produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.
Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia saat ini sudah
memasuki tahap kedua. Selain lansia, vaksinasi tahap kedua
diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memiliki
mobilitas tinggi sehingga berpotensi terpapar Covid-19
sangat tinggi atau disebut dengan pekerja publik.
Masyarakat Indonesia sangat menyambut baik
adanya Vaksinasi Covid-19 ini. Hal ini berdasarkan hasil
penelitian perusahaan peneliti pasar global atau global
market research (Ipsos) tentang perilaku masyarakat selama
pandemi Covid-19 gelombang ketiga. Survey tersebut
menyatakan bahwa 80% masyarakat Indonesia menyambut
baik dan bersemangat untuk menerima vaksin. Penelitian ini
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dilakukan secara daring/online sejak tanggal 4-15 Februari
2021 yang dilaksanakan di 6 negara, diantaranya Thailand,
Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia.
Hasil survei tersebut juga menunjukan bahwa
program kampanye yang dilakukan oleh pemerintah dalam
mengedukasi, mengimbau, dan mengajak masyarakat agar
turut andil dalam Vaksinasi Covid-19 dinyatakan cukup
berhasil. Dukung terus Vaksinasi Covid-19 karena vaksin
yang digunakan terjamin aman, dan berkualitas. Selain itu,
tetap disiplin 3M, menggunakan masker, mencuci tangan
pakai sabun dengan air bersih mengalir selama 20 detik,
menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan
membatasi mobilitas agar Indonesia segera pulih dan bangkit
dari pandemi. Satgas Covid-19 (Covid-19.go.id) mencatat
total penambahan vaksinasi pada Rabu (21/7) mencapai
422.314, terdiri dari vaksin Covid-19 dosis pertama dan
kedua. Menurut data Satgas Covid-19, per Rabu (21/7),
angka vaksinasi pertama di Indonesia bertambah 266.927.
Dengan penambahan itu, total jumlah vaksinasi pertama
sudah mencapai 42.611.602.
Adapun penambahan data vaksinasi kedua sebanyak
155.387. Berarti total jumlah penerima vaksin Covid-19
secara lengkap di Indonesia mencapai 16.606.675. Usaha
mempergencar vaksin Covid-19 memang terus dilakukan di
berbagai daerah, karena target vaksinasi mencapai 181 juta.
F. Jenis Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia
 Vaksin Covid-19 dari Sinovac
Vaksin Covid-19 dari perusahaan China ini merupakan
yang paling pertama tersedia di Indonesia. Vaksin Covid19 Sinovac dikembangkan dari inactivated virus dan
diberikan melalui
intramuskular. Setiap orang
mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19, masing-masing
0,5 ml dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari.
Vaksin Covid-19 Sinovac diberikan dalam berbagai
program vaksinasi pertama yang digulirkan Pemerintah.
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Vaksin Covid-19 Sinovac ini juga dinyatakan aman untuk
anak-anak khususnya usia 12 sampai 18 tahun.
 Vaksin Covid-19 AstraZeneca
Vaksin Covid-19 AstraZeneca ini memiliki platform
berupa viral vector (non replicating), dan diberikan dalam
dua dosis. Vaksin Covid-19 AstraZeneca diberikan dalam
interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya di
Indonesia, hingga 12 minggu. Vaksin Covid-19
Astrazeneca telah mendapatkan EUA dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 22 Februari
2021 dengan nomor EUA2158100143A1. Selain itu,
vaksin Covid-19 AstraZeneca ini juga diklaim ampuh
melawan virus Corona varian Delta dan Kappa.
 Sinopharm
Sinopharm juga telah mendapatkan izin penggunaan
darurat untuk dipakai di Indonesia. Vaksin ini produksi
perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip
dengan Sinovac termasuk dalam hal platform maupun
jumlah dosisnya. Mengutip situs Universitas Gadjah
Mada (UGM), menurut Prof. Zullies Ikawati, PhD. Apt.
dari Fakultas Farmasi UGM, vaksin ini memiliki efikasi
mencapai 78 persen.
 Moderna
Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA
(mRNA) yang pertama kali dipakai di Indonesia. Jenis
vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan,
melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang
direkayasa. Moderna diproduksi oleh Moderna
Incorporation AS, diklaim ampuh melawan varian Delta,
Kappa dan Gamma. Selain itu, vaksin ini dinilai aman
untuk orang dengan komorbid alias penyekit penyerta.
Sebanyak tiga juta dosis bantuan dari Amerika Serikat
telah tiba di Indonesia pada 11 Juli lalu. Pemerintah telah
menetapkan Moderna akan diprioritaskan bagi tenaga
kesehatan sebagai vaksinasi tahap ke-3 (booster).
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 Pfizer
Pfizer adalah vaksin berbasis RNA (RNA) dan paling
banyak dipakai di AS serta Eropa. Efektivitasnya dinilai
sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh
berbagai negara di dunia. Vaksin ini diberikan dalam
dosis yang lebih kecil, hanya 0,3 ml dalam satu kali
vaksinasi. Namun dibutuhkan dua tahap vaksin untuk
mendapatkan perlindungan dari vaksin yang disebut
ampuh melawan varian Delta ini.
 Novavax
Novavax adalah vaksin berbasis protein sub-unit buatan
perusahaan kesehatan di AS. Vaksin ini mengandung
antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat
bereplikasi, serta tidak bisa menyebabkan infeksi Covid19, seperti dimuat di Kompas.com pada (3/1/2021).
Vaksin ini diberikan dalam dua dosis, masing-masing
sebanyak 0,5 ml. Kini, Novavax masuk dalam jenis yang
diberikan melalui program vaksinasi gratis dari
Pemerintah.
G. Gejala Virus Corona (Covid-19)
Gejala awal infeksi virus Corona atau Covid-19 bisa
menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering,
sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat
hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan
gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk
berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada.
Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi
melawan virus Corona. Secara umum, ada 3 gejala umum
yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona,
yaitu:
1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
2. Batuk kering
3. Sesak napas
Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada
infeksi virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu:
1. Diare
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2.
3.
4.
5.
6.

Sakit kepala
Konjungtivitis
Hilangnya kemampuan mengecap rasa
Hilangnya kemampuan untuk mencium bau (anosmia)
Ruam di kulit
Gejala-gejala Covid-19 ini umumnya muncul dalam
waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar
virus Corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus Corona
bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala
apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia.
Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut
merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan rapid test
atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test
atau PCR di sekitar rumah Anda, klik di sini.
H. Yang Harus Dilakukan Jika Terpapar Virus
Jika anda telah terpapar dengan seseorang dengan
Covid-19, Anda mungkin terinfeksi, bahkan jika Anda
merasa sehat. Setelah terpapar seseorang yang memiliki
Covid-19, lakukan hal berikut:
 Hubungi penyedia layanan kesehatan Anda atau hotline
Covid-19 untuk mencari tahu di mana dan kapan harus
melakukan tes.
 Bekerja sama dengan prosedur pelacakan kontak untuk
menghentikan penyebaran virus.
 Jika pengujian tidak tersedia, tinggal di rumah dan jauh
dari orang lain selama 14 hari.
 Selama berada di karantina, jangan pergi bekerja, ke
sekolah atau ke tempat umum. Minta seseorang untuk
membawakan Anda persediaan.
 Jaga jarak setidaknya 1-meter dari orang lain, bahkan dari
anggota keluarga Anda.
 Kenakan masker medis untuk melindungi orang lain,
termasuk jika/ketika Anda perlu mencari perawatan
medis.
 Sering-seringlah membersihkan tangan Anda.
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 Tinggal di ruangan yang terpisah dari anggota keluarga
lainnya, dan jika tidak memungkinkan, gunakan masker
medis.
 Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik.
 Jika Anda berbagi kamar, tempatkan tempat tidur dengan
jarak minimal 1 meter.
 Pantau diri Anda untuk gejala apa pun selama 14 hari.
 Tetap positif dengan tetap berhubungan dengan orang
yang dicintai melalui telepon atau online, dan dengan
berolahraga di rumah.
I. Definisi Pasien dalam Pengawasan
1. Seorang yang mengalami:
 Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam
(≥38oC)
 Batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek
 Pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala
klinis
2. Seorang dengan demam (≥380C) atau ada riwayat demam
atau ISPA ringan sampai berat DAN pada 14 hari terakhir
sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan
kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA
berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di
rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan
gambaran klinis yang meyakinkan Kegiatan surveilans
terhadap PDP dilakukan selama 14 hari sejak mulai
munculnya gejala. Terhadap PDP dilakukan pengambilan
spesimen pada hari ke-1 dan ke-2 untuk pemeriksaan RT
PCR. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas
laboratorium
setempat
yang berkompeten
dan
berpengalaman baik di fasyankes atau lokasi pemantau
J. Implementasi Kesiapan Desa Menghadapi Covid-19 di
Desa Waringin Kurung
1. Pemerintah Desa telah melakukan penyemprotan
disinfektan di Desa Talaga Luhur
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2. Menyelenggarakan Penyuluhan pencegahan penularan
dan penanganan Covid-19
3. Melakukan penerapan protocol kesehatan pada saat
kegiatan pembagian BST (Bantuan Sosial Tunai) di
Kantor Desa
4. Memberikan masker dan handsanitizer kepada
masyarakat setempat
5. Menghimbau masyarakat agar tetap memakai masker jika
ingin keluar rumah agar tidak terdapak virus Covid-19
6. Menghimbau masyarakat agar tetap tenang dalam
menghadapi pandemi seperti saaat ini
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Edukasi pencegahan Covid-19
Sumber: Dokumentasi Kelompok 31 KKM UNIBA 2021
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BAGIAN 5
BIDANG EKONOMI DAN
UMKM KOPERASI, EKONOMI
KREATIF
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BAB VIII
INOVASI KEMASAN DAN INTERNET MARKETING
UNTUK MENINGKATKAN NILAI JUAL PRODUK UMKM

Oleh: Gesti Anggraini

A. Pengertian Inovasi produk
Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang
dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki,
meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi
selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam
bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan,
pengemasan. Menurut UU nomor 18 tahun 2002 bahwa
inovasi merupakan suatu rangkaian pengembangan dengan
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam
sebuah produk. Inovasi suatu produk ini bisa terjadi karena
beberapa hal, di antaranya adalah adanya feedback dari
pelanggan, kombinasi hal yang sebelumnya sudah ada,
hingga penemuan baru. Proses inovasi ini harus terus
dilakukan sehingga produk menjadi terus berkembang,
memiliki peningkatan, hingga mencapai kesempurnaan, yang
bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Biasanya terjadi kesamaan pada tampilan
kemasan produk dan sejenis lainnya dari para pesaing. Yang
merupakan faktor pendorong terjadinya inovasi produk,
biasanya produk pesaing itu muncul tanpa mengalami
perubahan yang berarti bahkan cenderung statis. Karena
keadaan tersebut dapat menjadi hal yang menguntungkan,
karena persaingan yang timbul dengan munculnya produk
pesaing dapat diatasi dengan melakukan inovasi produk.
Inovasi produk merupakan sesuatu yang dapat dilihat
berbagai sisi kemajuan yang fungsional yaitu produk yang
dapat berkembang lebih maju dibandingkan dengan produk
pesaing. Apabila produk tersebut memiliki suatu kelebihan
yang dipandang sebagai nilai tambah bagi konsumen.
Pengembangan produk baru dengan menciptakan inovasi
Mengabdi dengan Aksi

101

rasa dan strategisnya yang lebih efektif seringkali menjadi
penentu keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu
perusahaan, tetapi ini bukanlah sebuah pekerjaan yang
mudah. Pengembangan produk dengan inovasi baru
memerlukan upaya, waktu dan kemampuan termasuk
besarnya resiko dan biaya kegagalan.
Sering kali ketika mendengar kata inovasi, yang
muncul di benak kita barang kali sesuatu yang bersifat baru,
unik dan menarik. Inovasi berasal dari kata lati, “innovation”
yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya
“innova” yang artinya memperbarui dan mengubah. Innovasi
merupakan suatu perubahan yang baru menuju kearah
perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang sudah ada
sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana
atau tidak secara kebetulan. Minimal produk terbaru tersebut
lebih bagus dari produk sebelumnya. Karena jika suatu
produk memiliki suatu keunggulan, maka akan dilihat
sebagai nilai tambah untuk konsumen. Setiap inovasi yang
oleh pembuat atau pengelola UMKM, dilakukan atas suatu
produk memiliki resiko yang berbeda. Walaupun tujuan dari
ide tersebut adalah untuk memberikan nilai plus tersendiri
terhadap sebuah produk, namun hal tersebut tidak bisa
menjamin kesuksesannya. Karena ada pula yang
menganggap jika ide itu tidak memberikan perubahan
sehingga merugi.
Inovasi adalah suatu alat, hal, atau gagasan yang baru
dimana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, dimana
dengan terciptanya hal baru tersebut diharapkan dapat
menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Seseorang yang
selalu berinovasi maka dapat dikatakan seorang yang
inovatif, orang yang melakukan inovasi disebut inovator.
Dalam era globalisasi ini seorang wirausahawan dituntut
agar bisa terus berinovasi, menghadirkan hal yang baru, yang
unik, yang lebih efisien, dan lebih baik dari produk dan jasa
sebelumnya, seorang wirausahawan yang dapat terus
melakukan inovasi dalam usahanya maka dapat
mempertahankan usahanya hingga dalam umur yang
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panjang. Bisa dibayangkan apabila seorang wirausahawan
tidak pernah berinovasi dalam produknya tentu masyarakat
akan merasa bosan, karena tidak adanya pembaharuan.
Selain itu juga persaingan didunia bisnis saat ini sangat ketat,
dimulai pesaingan dalam harga, kualitas, dan hal terpenting
adalah produknya sendiri (harus ada sesuatu yang baru) bila
wirausahawan tidak mampu mempertahankan eksistensi
produknya sudah jelas akan tergeser oleh pesaing yang dapat
terus berinovasi dalam produknya dan itu dapat mengambil
alih perhatian konsumen, jika perhatian konsumen beralih
dapat dipastikan produk kita tidak dikonsumsi
sepertibiasanya dan menjadikan pendapatan perusahaan
menurun.
Pengertian Inovasi menurut UU No. 18 tahun 2002,
Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau
perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan
praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau
cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
Sedangkan menurut para ahli Inovasi adalah sebagai berikut:
1. Everett M. Rogers (1983)
Mendefisisikan bahwa inovasi adalah suatu ide,
gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan
diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau
kelompok untuk diadopsi
2. Rosenfeld, (2002)
Inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari
suatu gagasan baru (the successful exploitation of a new
idea; Mitra, 2001 dan the British Council, 2000), atau
dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan,
keterampilan teknologis dan pengalaman untuk
menciptakan produk, proses dan jasa baru. Inovasi
merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan.
3. Peter F. Drucker di dalam bukunya Innovation and
Entrepreneurship
Mengatakan inovasi memiliki fungsi yang khas bagi
wirausahawan.
Dengan
inovasi
wirausahawan
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menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun
pengolahan sumber daya yang ada dengan peningkatan
nilai potensi untuk menciptakan modal (Peter F. Drucker,
innovation and entrepreneurship).
4. Hurley and Hult (1998:45)
Mendefinisikan inovasi sebagai sebuah mekanisme
perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang
dinamis, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk
mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasangagasan baru, dan menawarkan produk yang inovatif serta
peningkatan pelayanan yang memuaskan pelanggan.
5. Menurut UU No. 18 Tahun 2002
Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan
dan perekayasaan yang bertujuan mengembangkan
penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan
yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam
produk atau proses produksi.
Definisi diatas adalah Dalam berinovasi harus
memfokuskan pada tiga hal utama diantaranya yang pertama
gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu
fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang
pendidikan, gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari
suatu gagasan pemikiran, Ide, sistem sampai pada
kemungkinan gagasan yang mengkristal. yang Kedua adalah
produk dan jasa yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya
gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas,
kajian, penelitian dan percobaan, Dan yang terakhir upaya
perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan
penyempurnaan dan melakukan perbaikan (improvement)
yang terus menerus sehingga buah inovasi itu dapat
dirasakan manfaatnya.
Inovasi ada beberapa bagian diantaranya:
1. Memiliki ciri Khas produk / khusus artinya suatu inovasi
memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan,

104

Mengabdi dengan Aksi

sistem, termasuk kemungkinan hasil yang akan
diharapkan.
2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu
inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya
dan buah pemikiran yang memiliki kadar Orsinalitas dan
kebaruan.
3. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang
terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan
melalui suatu proses yang yang tidak tergesa-gesa, namun
kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan
program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.
4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi
yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai,
termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan
tersebut.
Sifat Perubahan Dalam Inovasi Ada 6 Kelompok Yaitu:
1. Penggantian (substitution)
Berinovasi pada suatu hal dimana mengalami
pergantian yang jelas, misalnya: pergantian jenis aliran
musik, bentuk suatu barang atau alat-alat, sistem
pembayaran dan lain-lain.
2. Perubahan (alternation)
Inovasi yang mengubah suatu perubahan baik pada
bentuk, rasa, dan hal lainnya. Misalnya: Mengubah tugas
mahasiswa yang tadinya hanya menuntut ilmu dibangku
kuliah menjadi dituntut aktif dalam organisasi, memimpin
suatu kegiatan seminar, mempromosikan fakultasnya,
mewakili kampus kedalam lomba olimpiade dan lain-lain.
3. Penambahan (addition)
Inovasi yang dilakukan pada produk atau jasa yaitu
hanya berupa penambahan saja tidak semua dirubah
Misalnya: Adanya penambahan syarat untuk bisa dapat
meraih beasiswa, adanya penambahan bonus atau hadiah
pada suatu pembelian produk dan lain-lain.
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4. Penyusunan kembali (restructturing)
Inovasi yang berupaya menyusun kembali suatu hal
menjadi lebih efisien dan lebih baik lagi. Misalnya:
Upaya menyusun kembali susunan tata letak meja
karyawan, tata letak gedung fakultas, peralatan,
menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya
tampung kelas, menyusun kembali urutan mata-mata
pelajaran/keseluruhan
sistem
pengajaran,
sistem
kepangkatan, sistem pembinaan karier baik untuk tenaga
edukatif maupun tenaga administratif, teknisi, dalam
upaya perkembangan keseluruhan sumber daya manusia
dalam sistem pendidikan dan lain-lain.
5. Penghapusan (elimination)
Inovasi yang melakukan penghapusan dalam
berinovasi, menghilangsuatu unsure dari produk maupun
jasa. Misalnya: menghapus beberapa peraturan yang
berlaku, menghapus beberapa syarat yang berlaku dalam
kelulusan dan lain-lain.
6. Penguatan (reinforcement)
Inovasi yang berupaya untuk manambah penguatan
dalam produk dan jasanya, agar lebih matang lagi.
Misalnya: Upaya peningkatan atau pemantapan
kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara
optimal dalam permudahan tercapainya tujuan pendidikan
secara efektif dan efisien, penguatan wirausahawaan
muda untuk menghadapai masalah yang dihadapi dan
lain-lain.
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Inovasi Produk Emping Varian Rasa Buah-Buahan
B. Pentingnya Inovasi Produk dan Manajemen Inovasi.
Definisi mengenai pengertian inovasi produk
menurut Myers dan Marquis dalam Kotler (2007:36)
menyatakan bahwa inovasi produk adalah gabungan dari
berbagai macam proses yang saling mempengaruhi antara
yang satu dengan yang lain. Jadi inovasi bukanlah konsep
dari suatu ide baru, penemuan baru atau juga bukan
merupakan suatu perkembangan dari suatu pasar yang baru
saja, tetapi inovasi merupakan gambaran dari semua proses proses tersebut.
Pada awal proses ini, ada tahapan yang bersangkutan
dengam mengumpulkan ide dan mengasilkan konsep produk
dan layanan, dan menjelang akhir proses, ada tahapan yang
bersangkutan dengan menentukan detail dari spesifikasi
produk dan jasa (Holtzman, 2011), Pasar yang semakin
tersegmen karena produk dan jasa yang manfaatnya semakin
terspesifikasi, juga produk life cycle yang semakin pendek
karena banyaknya pesaing yanh memasuki pasar. Oleh
karena itu, memperkenalkan produk dan layanan baru secara
efisien dan efektif adalah cara yang memungkinkan
perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan.
Baik departemen pemasaran, operasional, keuangan,
akuntansi, pembelian, semua merupakan bagian integral dari
suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara
efektif dan efisien, Dalam persaingan global, perusahaan
harus dapat memodifikasi produknya untuk menambah nilai
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dari produk yang dihasilkannya dan harus dapat memenuhi
kebutuhan dan selera yang pas dengan konsumen. Banyak
strategi yang dapat dilakukan untuk merangsang konsumen,
salah satunya yaitu berinovasi dengan desain produk. Desain
telah menjadi titik kulminasi dari proses pemasaran,
periklanan, dan menchardising (perdagangan). Strategi ini
berkaitan dengan tingkat standarisasi produk.
C. Mengembangkan Model dan Ukuran Produk
(Profilerasi Produk)
Keberhasilam
dalam
pengembangan
produk
merupakan kasus manajemen yang penting bagi perusahaan
modern, terutama dalam technology driven industries.
Pemahaman yang baik atas faktor-faktor yang mendorong
keberhasilan produk dapat membantu sesuatu perusahaan
memfokuskan berbagai sumber daya penelitian dan
pengembangan yang penting dan mendaya gunakannya
secara baik dalam proses penyampaian produk dan
meningkatkan permintaan bagi produk barunya. Keuntungan
innovator antara lain:
a. Kerugian innovator variabel yang mendukung
kepemimpinan teknologi
b. Teknologi dikembangkan di dalam perusahaan
c. Biaya H&D yang tinggi menghalangi pesaing
menjalankan strategi sebagai pemimpin.
d. Tingginya keterampilan teknologi dibanding dengan
pesaing.
e. Tingkat difusi teknologi yang rendah di dalam
perusahaan.
Strategi persaingan pasar yang sehat, keberhasilan
industrialisasi dan kesejahteraan bangsa melalui berbagai
instrument kebijakan termasuk skema insentif bagi bidang
penelitian dan pengembangan. Upaya pemerintah kearah ini
tampak positif, terbukti dengan dikembangkannya antara lain
pola-pola riset unggulan kemitraan (RUK), venture capital
dan TUF (technical upgrading fund).
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D. Strategi Inovasi
Strategi inovasi merupakan faktor yang penting,
lazimnya menjadikan organisasi, yang unik dan berbeda
terhadap persaingan, Strategi inovasi menekankan pada
pengembangan produk atau jasa yang mempunyai keunikan
atau perbedaan dari para pesaing, Strategi ini juga
mensyaratkan bahwa pekerja harus kreatif, mampu dan dapat
bekerja sama satu dengan lainnya, melaksanakan tujuan
jangka panjang, mempunyai perhatian dan tanggung jawab
atas kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi,
dan dapat membatasi ambigius.
Strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa
Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan
ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau
skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada
dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.
Quinn (1999:10). Menurut Marrus (2002:31) strategi
didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para
pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang
organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya
bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategis
didefinisikan juga sebagai rencana yang disatukan,
menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan
strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang
dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama
perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat
oleh perusahaan (Lawrence and William, 1988)
E. Karakteristik Inovasi Produk
Penerimaan inovasi oleh masyarakat sangat
tergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri. Menurut
Everett M. Rogers karakteristik inovasi sebagai berikut:
a. Keunggulan relatif (relative advantage)
Sejauh mana inovasi dianggap mengguntungkan
bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan
suatu inovasi dapat di ukur berdasarkan nilai ekonominya,
atau dari faktor sosial, kesenangan, kepuasan atau karena
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b.

c.

d.

e.

mempunyai komponen yang sangat penting. Semakin
menguntungkan bagi penerima semakin cepat tersebarnya
inovasi.
Kompatibilitas (compatibility)
Tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai,
pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi
yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini
oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang
sesuai dengan norma dimasyarakat.
Kerumitan (complexity)
Tingkat kesukaran untuk memahami dan
menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang
mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima
akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar
digunakan oleh penerima akan lambat proses
penyebarannya.
Kemampuan diujicobakan (triability)
Suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya suatu
inovasi oleh penerima. Jadi agar dapat dengan cepat di
adopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan
keunggulannya.
Kemampuan untuk diamati (observability)
Mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil
inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan
makin cepat diterima oleh masyarakat dan sebaliknya bila
sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh
masyarakat.

F. Ciri-Ciri Inovasi Produk dan Tujuan Inovasi
Tidak semua ide atau gagasan dapat dikategorikan
sebagai inovasi. Adapun ciri-ciri inovasi adalah sebagai
berikut:
 Memiliki ciri khas, dengan kata lain suatu ide dapat
dikategorikan dalam inovasi bila memiliki ciri khas yang
spesifik.
 Merupakan ide baru, yaitu suatu ide yang belum pernah
dipublikasi atau diungkapkan oleh orang lain sebelumnya.
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Dilakukan secara terencana, suatu ide dapat dikategorikan
sebagai suatu inovasi bila dilakukan dengan sengaja dan
terencana dalam pengembangannya.
 Memiliki tujuan, masih berhubungan dengan poin
sebelumnya, inovasi merupakan ide yang dieksekusi
secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu.
Adapun tujuan inovasi adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas
Secara umum, tujuan inovasi di berbagai bidang adalah
untuk meningkatkan kualitas dan juga nilai sesuatu hal
yang sudah ada, baik itu produk atau layanan. Dengan
adanya inovasi terbaru, diharapkan produk-produk
tersebut memiliki keunggulan dan manfaat yang lebih
bernilai dari sebelumnya.
2. Mengurangi Biaya
Inovasi juga bertujuan untuk membantu mengurangi
biaya, khususnya biaya tenaga kerja. Sebagai contoh,
sekarang ini banyak diciptakan mesin atau peralatan yang
dapat menggantikan tenaga manusia dalam proses
produksi.
3. Menciptakan Pasar Baru
Dengan adanya produk yang lebih bernilai tinggi sebagai
hasil dari inovasi, maka hal ini akan menciptakan pasar
baru di masyarakat.
4. Memperluas Jangkauan Produk
Salah satu contohnya dapat kita lihat dari bisnis ecommerce seperti saat ini. Para pengusaha memperluas
jangkauan produk mereka dengan memanfaatkan internet
yang dapat diakses lebih banyak calon konsumen
potensial.
5. Mengganti Produk/ Layanan
Inovasi juga bertujuan untuk mengganti produk atau
layanan yang dianggap kurang efektif/ efisien. Salah
satunya dapat kita lihat inovasi yang terjadi pada mesin
sepeda motor yang sekarang lebih hemat bensin
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6. Mengurangi Konsumsi Energi
Manusia selalu ingin menghemat penggunaan energi,
itulah sebabnya ada banyak sekali inovasi yang dilakukan
manusia. Salah satunya adalah adanya sumber energi
terbarukan yang memanfaatkan alam, misalnya tenaga
surya, angin, dan air, sebagai sumber energi listrik.
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BAB IX
UMKM DAN PERMASALAHANNYA DI DESA
TELAGA LUHUR
Oleh: Pinky Alun Kusuma

A. Pendahuluan
Sebenarnya kepanjangan UMKM adalah (Usaha
Mikro Kecil dan Menengah). Istilah ini merujuk pada jenis
usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat dan bukan
merupakan korporasi. Secara umum, pengertian UMKM
adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh
perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi
kriteria sebagai usaha mikro. Menurut UU No. 20 Tahun
2008, pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang
dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk
pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang
ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20
tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria
UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha
mikro, Usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) punya peranan yang sangat
penting bagi perekonomian di Indonesia. Selain itu,
kelompok usaha ini juga dapat bertahan dalam berbagai
gejolak ekonomi yang pernah dialami oleh Indonesia selama
ini. Pengertian UMKM menurut para ahli dapat merujuk
pada pendapat berikut ini:
1. Rudjito
Merupakan
usaha
kecil
yang
membantu
perekonomian
Indonesia.
Dikatakan
membantu
perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan
melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru
serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui
pajak badan usaha.
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2. M. Kwartono
Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah
kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih
maksimal Rp 200.000.000, - dimana tana dan bangunan
tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang
punya omset penjualan tahunan paling banyak
Rp1.000.000.000, - dan milik warga negara
Indonesia.Dasar kalkulasi penghitungan kekayaan
tersebut disesuaikan dengan omzet atau laba penjualan
dalam periode tahunan yang diterima oleh perusahaan.
3. Kepres RI No. 99 Tahun 1998.
Pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat
yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara
mayoritas merupakan usaha kecil dan perlu dilindungi
untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat
Packaging dan Kemasan
Dalam kemasan atau packaging memiliki peranan
penting pada sebuah produk yang akan dijual. Selain bisa
menambah nilai estetika, desain kemasan juga bisa menarik
perhatian sekaligus bahan promosi. Selain itu produk yang
sudah memasuki proses kemas biasanya juga bisa bertahan
lebih lama serta bisa melindungi produk itu sendiri dari
bahaya kerusakan saat proses pendistribusian. Kemasan yang
dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan
mendorong penjualan.
Kemasan adalah bagian pertama produk yang
dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan
pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh
produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap
pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan
yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model
kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang
memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama.
Pengertian packaging adalah pembungkus atau
wadah yang biasa dimanfaatkan untuk mencegah atau
meminimalisasi adanya kerusakan pada barang atau produk
114

Mengabdi dengan Aksi

yang dibungkus. Adapun definisi pengemasan atau
packaging adalah suatu proses memberi wadah atau
pembungkus untuk suatu produk

Contoh Label Produk
Produk yang dikemas biasanya adalah produk yang
akan didistribusikan, disimpan, dijual, dan digunakan.
Pengemasan juga berfungsi sebagai sarana informasi dan
pemasaran yang baik, terutama jika di Desain dengan kreatif
dan menarik sehingga mudah diingat oleh konsumen. Ada
pula pengertian dari kemasan yang dikemukakan oleh para
ahli. Di bawah ini adalah penjelasannya.
1. Titik Wijayanti (2012).
Menurut Titik Wijayanti, kemasan merupakan
usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan guna
memberikan informasi kepada konsumennya tentang
produk yang ditawarkan.
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2. Kotler dan Amstrong (2003).
Pengertian kemasan menurut Kotler dan Amstrong
adalah suatu kegiatan yang melibatkan desain dan
produksi agar kemasan dapat melinungi produk yang
terdapat di dalamnya.
3. Danger (1992).
Kemasan merupakan wadah atau pembungkus yang
berguna untuk menyiapkan barang agar siap untuk
ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan
digunakan. Dengan adanya kemasan, produk di dalamnya
akan terlindungi.
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Contoh Kemasan Produk
Sebuah produk harus dikemas yaitu memiliki
alasannya tersendiri. Menurut Louw dan Kimber (2007),
setidaknya terdapat tujuh manfaat dan tujuan dari kemasan
suatu produk dan berikut penjelasannya.
a. Barrier Protection.
Kemasan memiliki manfaat untuk melindungi produk dari
hambatan oksigen uap air, debu, dan kotoran lainnya yang
berpotensi merusak isi produk.
b. Physical Production.
Kemasan dibuat dengan tujuan untuk melindungi prouk
dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan lainnya yang
ada di sekitarnya.
c. Information Transmision
Biasanya kemasan juga menjadi media untuk memberi
informasi mengenai cara menggunakan transportasi, daur
ulang, dan membuang kemasan tersebut.
d. Containment or Agglomeration
Pengemasan bertujuan sebagai penelompokkan agar
proses penanganan dan distribusi menjadi lebih efisien.
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e. Reducing Theft
Kemasan pada produk dapat mencegah pencurian dengan
melihat kerusakan fisiknya atau selisih jumlahnya.
f. Convenience
Kemasan adalah salah satu fitur yang mampu menambah
kenyamanan dalam distribusi, penanganan, tampilan,
pembukaan, penutup kembali, penjualan, dan penggunaan
yang dapat dilakukan kembali.
g. Marketing
Desain kemasan yang menarik dapat dimanfaatkan oleh
pelaku marketing untuk mendorong calon membeli agar
mau membeli produk tersebut.
B. Penjualan Online Vs Penjualan Offline
Digital marketing adalah upaya pemasaran produk
dengan menggunakan media digital dan jaringan internet.
Banyak kelebihan digital marketing dibandingkan upaya
pemasaran tradisional. Kelebihan tersebut adalah kemudahan
dalam menjangkau target pasar lebih luas, membutuhkan
biaya yang lebih kecil dan menggunakan komunikasi dua
arah dengan calon konsumen. Terdapat beberapa pilihan
dalam penjualan online atau digital marketing sebagai
berikut ini:
1. WhatsApp Bisnis
2. Website
3. Social Media Marketing
4. Marketing Tools
Digital marketing penting untuk dilakukan karena
beberapa alasan berikut:
1. Bisa digunakan semua jenis bisnis
2. Meningkatkan pendapatan dengan efektif
3. Mampu menjangkau target konsumen spesifik
4. Bisa digunakan apapun perangkat yang digunakan
5. Dapat membantu membangun brand bisnis Anda
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BAB X
EKONOMI UMKM DI DESA TELAGA LUHUR
SEBAGAI PONDASI MANDIRI MEMBANGUN DESA
AGAR LEBIH MAJU
Oleh: Nia Nuraeni

A. Pendahuluan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah
salah satu kegiatan untuk meciptakan usaha yang memiliki
peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan
perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM,
pengangguran akibat pandemic covid-19 ini, angkatan kerja
yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang.
Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber
pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan
banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM mempunyai
peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi
kemiskinan dan pengangguran. Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam
pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan
dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
juga
berperan
dalam
pendistribusian
hasil-hasil
pembangunan.
Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita
sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha
berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan berhenti
aktifitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis
tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh
Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila
pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM,
terlebih lagi unit usaha ini seringkali 2 terabaikan hanya
karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum
mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Selain sebagai
salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga
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berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca
krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar
mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan
kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian
Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman
perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi
dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.
Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya
terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan
peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam
negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi
pengangguran.
Akan tetapi peluang lapangan kerja UMKM di desa
telaga luhur ini sudah tidak berjalan dikarenakan di masa
Pandemi ini sangat sulit karna keterbatasannya modal atau
ide usaha yang akan diproduksi sehingga membuat semua
orang bingung akan membuka usaha untuk kehidupan
sehari-hari di masa Pandemi Covid-19 ini.
B. Jenis UMKM yang ada di Desa Telaga Luhur
UMKM di Desa Telaga Luhur ini lumayan cukup
banyak banyak yang membuat usaha kecil-kecilan baik dari
makanan ataupun benda mati diantaranya :
1. Emping Telaga Luhur
Merupakan salah satu bisnis makanan modal kecil
yang terbilang mudah untuk dijalani. Cemilan ini murni
terbuat dari bahan bakubiji melinjo yang sudah dikupas
dari kulitnya. Emping ini merupakan jenis cemilan yang
tak lekang oleh jaman, dari jaman dulu sampai dengan
sekarang. Usaha emping di Desa Telaga Luhur ini sudah
berjalan sekitar kurang lebih 20 Tahun, usaha emping ini
masih termasuk industri rumahan sederhana karena masih
belom melibatkan tenaga kerja orang lain. Dalam
pembuatan Emping ini masih menggunakan alat yang
manual dalam pembuatannya jadi pembuatannya masih
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sedikit terhambat karena factor dari alat yang kurang
memadai jika banyak pesanan tidak bisa di tangani
dengan cepat karena jenis alat ini lebih memakan banyak
waktu untuk mengumpulkan banyak emping. untuk
pemasukan pesanan Emping ini sudah lumayan banyak
karna banyak orang memesan Emping ini, atau dikirim
melalui pengempul atau bos dari emping itu sendiri. akan
tetapi pemasukan pesanan dan produksi Emping pada
masa pandemi COVID-19 ini usaha kecil Emping mulai
menurun karena terbatas nya modal dan harga barang
yang melonjak naik harganya dan susah mendapatkan
bahan baku untuk pembuatan emping, sehingga membuat
usaha ini hampir berhenti berproduksi.

.
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Proses Pengolahan Emping
2. Tahu segitiga kuning (Tahu matang)
Tahu merupakan makanan khas Indonesia yang
berbahan dasar dari kedelai, merupakan salah satu
makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat setiap
hari. Produk olahan berbasis bioteknologi ini sebenarnya
telah dilakukan sejak jaman dahulu, tetapi hal ini belum
disadari oleh masyarakat umum. Salah satu industri tahu
skala rumah tangga terdapat di Kampung Tigamaya, Desa
Telaga Luhur , Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten
Serang. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa
ini sudah cukup lama Kurang lebih 4 Tahun di produksi,
usaha tahu ini masih termasuk Pabrik sederhana karena
124

Mengabdi dengan Aksi

sudah melibatkan lumayan banyak tenanga kerja Dalam
pembuatan Tahu ini tidak menggunakan alat yang
canggih hanya alat untuk merebus dan tikar untuk
menggelar kedelai tersebut. Untuk produksi usaha tempe
ini hanya mengirim ke warung-warung kecil setiap
harinya, akan tetapi produksi tempe pada masa pandemi
Covid-19 ini usaha kecil tempe mulai menurun karena
terbatasnya modal dan harga barang yang cukup mahal
sehingga produksi tempe ini terbatas

UMKM Tahu di Desa Telaga Luhur
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C. Implementasi UMKM yang ada di Desa Telaga Luhur
Pada Masa Pandemi Covid-19
UMKM
memiliki
peranan
penting
dalam
perekonomian khususnya dalam menggerakkan aktivitas
ekonomi, meningkatkan pendapatan dan penyediaan
lapangan kerja, akan tetapi umkm di Desa Telaga Luhur ini
sangat minim karena keterbatasannya ide untuk membuka
usaha kecil-kecilan dan modal yang akan dikeluarkan Dan
system pemasaran yang akan mereka lakukan
Akan tetapi usaha kecil di masa Pandemi ini mulai
menurun dikarenakan sulitnya untuk mencari modal dan
membeli bahan baku untuk diproduksi sehingga membuat
usaha ini hampir berhenti berproduksi. Hal yang pertama di
lakukan di Desa Telaga Luhur ini adalah dengan
menyelenggarakan Pelatihan atau sosialisasi UMKM di
Masa Pandemi Covid-19 yang dimana tema inovasi olahan
emping menjadi beberapa varian rasa. Pelatihan ini sangat
baik disampaikan ke masyarakat terutama pelaku UMKM
yang ada di Desa Telaga Luhur, dan penyuluhan ini
mengenai menambahkan varian rasa, strategi pemasaran
dalam sistem online atau media sosial agar mudah dalam
penjualan, karena pelaku UMKM di Desa Telaga Luhur
masih mengandalkan system sederhana yaitu dengan
mengrim ke warung kecil yang lingkupnya masih sekitar
Desa Telaga Luhur., dengan adanya penyuluhan ini semoga
para pelaku UMKM dapat memperluas system
pemasarannya dengan menggunakan sistem online dan bisa
membantu prekonomian warga sekitar.
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Pendampingan pelatihan inovasi produk UMKM Emping
Hal lain yang disampaikan adalah untuk
meningkatkan kemauan masyarakat di desa telaga luhur
untuk berwirausaha atau membuka lapangan kerja, yang
dimana adalah meningkatkan roda perekonomian masyarakat
desa Telaga Luhur dalam kehidupan sehari-hari karena
dimasa Pandemi Covid-19 ini sulitnya lapangan pekerjaan,
bahkan tidak sedikit juga pemberhentian atau pemutusan
hubungan kerja oleh pabrik dengan karyawan. UMKM yang
akan sebaiknya terus untuk kembangkan yaitu Emping
varian rasa dan inovasi tahu.
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BAGIAN 6
BIDANG KEAGAMAAN
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BAB XI
PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBINA
AKHLAK REMAJA DI DESA DENGAN DAKWAH
Oleh: Desi Yuliasari

A. Pendahuluan
Dakwah merupakan suatu aktivitas yang mulia, ia
menjadi kewajiban bagi setiap umat, dengan tujuan
memberikan informasi tentang Islam dan mengajak orang
lain Penyebarluasan ajaran Islam ke seluruh aspek kehidupan
bukanlah bergantung kepada misi tertentu akan tetapi, setiap
orang Islam yang telah mengetahui akan seruan agama Islam
sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dakwah,
dengan laju dan perkembangan zaman. Agar bersedia
melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan Dakwah
harus mampu mengkondisikan dengan sasaran yang dapat
dilihat dari berbagai aspeknya, antara lain yaitu kondisi
sosial, ekonomi, budaya dan ideologi yang diyakininya,
bahkan hal itu suksesnya perubahan dakwah yakni
terlihatnya perubahan sasaran (mad‟u), terutama didalam
peningkat pengalaman keagamaan. Sebagaimana yang
dijelaskan di dalam Al-Qur‟an Ali-Imran (3) Ayat 104:
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. AliImran (3):104)2
Dakwah yang diartikan sebagai mengajak atau
menyeru, memanggil, seruan permohonan, dan permintaan.3
Suatu rangkaian kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan
tertentu. Tujuan akhir dari dakwah adalah terbentuknya
tatanan masyarakat yang ridho‟i Allah Swt. Dengan semakin
majunya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, persoalan
yang timbul dalam masyarakat semakin kompleks sifatnya.
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Tidak heran kalau di lingkungan masyarakat banyak terjadi
kenakalan atau penyimpangan, khususnya di kalangan
remaja. Hal ini sangat disayangkan mengingat remaja
merupakan generasi penerus yang akan mengisi berbagai
posisi dalam masyarakat di masa yang akan datang, yang
akan meneruskan kehidupan masyarakat. Begitupun dalam
hal menjalankan aktivitas agama seperti beribadah, remaja
sangat dipengaruhi oleh teman-temannya. Disamping itu
Perlu peran tokoh agama untuk membina akhlak remaja
untuk merubah akhlaknya lebih baik terutama dalam
mengikuti keagamaan maupun aktivitas dakwah supaya
remaja mempunyai akhlak yang baik. Dimana akhlak remaja
juga adapun yang kurang baik terutama di masyarakat
tempat dia tinggal. Bahkan pada zaman sekarang remaja
banyak pengaruh dari teknologi yaitu internet. Jika mereka
membawa pergaulan yang tidak baik maka mereka akan
bertindak diluar peraturan dan norma-norma agama seperti
mereka akan melakukan membolos, maupun pencandu lem.
Tindakan ini dilakukan remaja dibawah umur tertentu yang
membuat mereka digolongkan sebagai pelaku pelanggaran
remaja.
Tentu saja ini merupakan suatu permasalahan
bersama dalam upaya mengatasinya membutuhkan perhatian
baik dari orang tua, masyarakat maupun Tokoh Agama yang
ada di lingkungan masyakat itu sendiri. Tokoh Agama
adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun
tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok.
Tokoh Agama sangatlah berperan untuk mengajak remaja
dengan hal-hal seperti mengikuti aktivitas dakwah, dengan
mengajak atau mendorong remaja untuk mengikuti aktivitas
dakwah. Remaja akan terbiasa melaksanakan sholat,
mendengarkan ceramah agama, dan melakukan kegiatan
ibadah-ibadah lainnya yang akan memberikan pengaruh
positif bagi diri remaja sendiri. Sehingga mereka akan
mampu membetengi diri dari pengaruh negatif yang ada di
lingkungan mereka, yang pada akhirnya akan merugikan diri
sendiri maupun orang lain.
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Salah satu aktivitas dakwah remaja yang terhimpun
dalam suatu wadah adalah Remaja Islam Masjid (RISMA).
“Melalui kegiatan RISMA banyak ilmu positif yang didapat,
pengurus masjid Al-Muhajirin juga aktif bahkan jumlah
remaja RISMA sekitar 30 orang. Disamping itu dalam
melakukan kegiatan Aktivitas RISMA mendatangkan
penceramah untuk mengisi pengajian RISMA, dengan materi
yang berbeda-beda seperti materi tentang akhlak, fiqh,
Ibadah dan sejarah Islam. Melalui kegiatan RISMA juga
banyak ilmu agama yang diperoleh, hal itu sangat
bermanfaat untuk remaja membentengi diri dari pengaruh
pergaulan negatif pada masa sekarang ini.”
a. Untuk mengetahui tentang Peran Tokoh Agama dalam
membina akhlak remajadi Kelurahan
b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Tokoh
Agama dalammenjalankan aktivitas dakwah di Kelurahan
c. Untuk mengetahui Solusi dalam membina akhlak remaja
di Kelurahan
B. Definisi Operasional
1. Pengertian Peran
Menurut Kozier peran adalah seperangkat tingkah
laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang
sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran
dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun
dari luar dan bersifat stabil.
2. Tokoh Agama
Tokoh Agama adalah orang yang melaksanakan
dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik
secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau
lembaga. Dalam penelitian ini yang dimaksud Tokoh
Agama adalah pengurus Masjid maupun Langgar, ustad,
penceramah di Kelurahan.
3. Akhlak
Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang
jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah
perangai, tabiat, dan agama. Kata tersebut mengandung
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segi-segi pesesuaian dengan perkataan khalq yang bearti
“kajadian, serta sehubungnya dengan kata khaliq yang
berarti “pencipta” dan makhluq yang berarti diciptakan.
Seperti akhlak tercela seperti menghabiskan waktu
dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan ada juga remaja
memiliki akhlak yang terpuji misalnya rajin solat, rajin
mengaji, mematuhi perintah orang tuanya. Tetapi yang
memilki sifat seperti akhlak tercela perlu dibina oleh
Tokoh Agama orang yang pakar berdakwa, karena remaja
seperti itu akhlaknya harus di bina oleh peran tokoh
agama.
4. Remaja
Remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi
terintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu usia di
mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah
tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau
paling tidak sejajar. Remaja adalah waktu manusia
berumur belasan tahun. Pada masa Remaja manusia tidak
dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut
anak- anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia
dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan
peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang
berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun.
Teori
a. Tokoh Agama
Tokoh agama dalam pandangan umum sering
disebut ulama. Dalam perspektif al-Qur‟an ulama dilihat
sebagai dari umat yang memegang peran yang sangat
penting dan strategi dalam pembentukan masyarakat.
Ulama berasal dari kata „alima, ya‟lamu, alim yang artinya
orang yang mengetahui. Kata alim bentuk jamaknya dari
alim yang merupakan bentuk mubalaghah, berarti orang
yang sangat mendalam pengetahuannya.
Peran tokoh agama adalah orang yang
melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun
perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk
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organisasi maupun kelembaga tertentu.
b. Tugas Tokoh Agama
Disamping itu kita mengetahui beberapa kriteria
atau ciri-ciri seseorang. Adapun tugas dan kewajiban
tokoh agama adalah:
 Melaksanakan tabliqh dan dakwah untuk membimbing
umat, tokoh agama mempunyai kewajiban mengajar,
mendidik dan membimbing umat manusia agar
menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan
ajaran Islam.
 Melaksanakan amar ma‟ruf nahi mungkar Seorang
tokoh agama harus melaksanakan amar ma‟ruf dan
nahi mungkar, baik kepada rakyat kebanyakan (umat)
maupun kepada para pejabat dan penguasa Negara,
terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan
perilaku mereka banyak berpengaruhi terhadap
masyarakat. Memberikan contoh dan teladani yang
baik kepada masyarakat, Para da‟i harus konsekwen
dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka
sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak
familinya. Sebagaimana difirmankan dalam surat AlAhzab ayat 21:
Artinya: “Sesungguhnya telah itu ada pada (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu)
bagi orang yang mengaharapkan (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut
Allah.
Penjelasan ayat :
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
tauladan yang baik bagimu. Ayat ini juga termaksud
sindiran terhadap orang- orang yang absen dari
peperangan. Maksudnya adalah, mengapa kalian tidak
ikut berperang padahal kalian telah diberikan contoh
yang baik dari Nabi saw, dimana beliau telah berusaha
dengan keras untuk memperjuangkan agama Allah
dengan cara ikut berperang dalam perang khandal.
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c. Peran Tokoh Agama
Sebelum berbicara tentang tokoh agama maka
terlebih dahulu peneliti menjelaskan terlebih dahulu arti
dari peran itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa
indonesia, peranan diartikan sebagai tindakan yang
dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut
peneliti bahwa peranan adalah segala sesuatu yang bisa
mengakibatkan terjadinya sesuatu peristiwa yang lain baik
secara langsung maupun tidak lansung. Tokoh Agama
memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat.
Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan
dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan
diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh
agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian
meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri.
Keyakinan masyarakat bermacam- macam bentuknya.
Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi
untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah
menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang
diperbuat oleh tokoh agama. Peran yang dimiliki oleh
tokoh agama yang dimaksud disini adalah mencakup tiga
hal antara lain:
o Peraturan yang membimbing seseorang dalam
masyarakat
o Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama
dalam masyarakat
o Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.
C. Pengetian Remaja
Masa remaja, menurut Mappiare, berlangsungan
antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita
dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang
usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu
usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja
awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun
adalah remaja akhir. Menurut peneliti bahwa remaja adalah
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waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja
manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat
pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan
manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja
merupahkan masa peralihan antara masa anak dan masa
dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun.
Perkembangan agama pada para remaja ditandai oleh
beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmaninya.
Perkembangan itu antara lain menurut W. Starbuck adalah:
a. Pertumbuhan Pikiran dan Mental
Ide dan dasar kenyakinan beragama yang diterima remaja
dari masa kanak-kanaknya sudah tidak begitu menarik
bagi mereka. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai
timbul.
b. Pertimbangan Sosial
Corak keagamaan para remaja juga di tandai oleh adanya
pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan
mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan
material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu.
Karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan
akan materi, maka para remaja lebih cenderung jiwanya
untuk bersikap materialis.
D. Tujuan Perkembangan Remaja
Tujuan perkembangan remaja ditentukan oleh dua
hal:
- Potensi-potensi perkembangan remaja sendiri
- Kultur di mana mereka hidup
Akan tetapi banyak yang kita anggap sebagai khas
adolesen mencerminkan kultural tertentu dimana kita hidup.
Lagi pula, sampai di mana luasnya para remaja
merealisasikan potensi-potensinya serta cara-cara mereka
menggunakan potensi-potensi tersebut, jelas dipengaruhi
oleh tekanan-tekanan dan kesempatan-kesempatan dalam
lingkungan di mana mereka dibesarkan.
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a. Kemantangan.
Salah satu hasil pertumbuhan yang jelas Nampak
pada remaja adalah kemantangan fisiknya. Orang muda
itu hampir mencapai tinggi badanya yang penuh.
b. Kemajuan kearah kematangan mental.
Tujuan lain dari pada perkembangan adolesen
adalah mencapai pertumbuhan kapisitas mental yang
penuh yang diukur dengan test intelegensi. Aspek yang
penting dalam pertumbuhan intelek pada masa ini ialah
bertambahnya kemampuan untuk menggeneralisasi dan
berhubungan dengan hal-hal yang abstrak. Kemajuan
kearah kemantangan emosional. Tujuan lain dari
perkembangan adolesen adalah kemajuan kearah
pencapaian
kematangan
emosional.
Kematangan
emosional bila dihubungi dengan kematangan psikologi
dan kematangan fisik:
c. Bila segalanya berjalan baik, orang muda ini melakukan
kemesraan secara fisik dengan lawan jenisnya untuk
melaksanakan arti pribadi yang penuh dari pada
perkembangan ini adalah ini adalah sangat penting bagi
mereka untuk siap bermesraan secara emosional, lemahlembut dan kemampuan untuk memberi dan menerima
kasih sayang.
E. Masalah-Masalah Yang Hangat Dalam Kehidupan
Para Remaja
Masalah-masalah yang hangat dalam kehidupan para
remaja yaitu:
1. Keyakinan
Kebanyakan para remaja menganut suatu keyakinan yang
dirumuskan dalam kepercayaan-kepercayaan yang tidak
diutarakan. Misalnya keyakinan bahwa kehidupan ini
adalah sesuatu yang berguna.
2. Pencarian akan makna mengenai sesuatu.
Para remaja ingin sekali mendapatkan kepastian tentang
arti atau makna dari segala sesuatu. Pertanyaan apa,
mengapa, apa perbedaan ini dan itu, dan sebagainya,
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sering mereka lontarkan. Kebanyakan para remaja
menginginkan jawaban tentang sesuatu persoalan sampai
ke akar-akarnya. Pencarian akan makna ini akan sangat
tidak menguntungkan bagi para remaja.
3. Tujuan-tujuan.
Berkaitan dengan usaha untuk mencari makna dari segala
sesuatu dan membuat pilihan-pilihan, para remaja
menetapkan tujuan-tujuan yang akan mereka capai.
Tujuan-tujuan tersebut mungkin cukup jelas, mungkin
juga tidak, mungkin juga tujuan-tujuan tersebut hampirhampir tidak disadarinya, bahkan mungkin salah. Tapi,
sekalipun tujuan-tujuan yang mendasari tindakannya itu
bukanlah tujuan-tujuan yang sebenarnya, tapi hal tersebut
masih merupakan tujuan, dan tindakan itu masih memiliki
tujuan dan cukup logis menurut pikirannya.
F. Pengertian Dakwah
Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab,
yaitu da‟a, yad‟u, da‟wan, du‟a, yang diartikan sebagai
mengajak/menyeruh, memanggil, seruan, permohonan, dan
permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan
istilah- istilah tabligh, amr ma‟ruf dan nahi mungkar,
mau‟idzhoh hasanah, tabsyir, indzhar, washiyah, tarbiyah,
ta‟lim dan khotbah.
Dakwah dapat juga diartikan sebagai penyebaran
ilmu agama Islam yang dilakukan oleh seseorang atau suatu
lembaga keagamaan kepada khalayakan banyak. Akan tetapi,
dakwah tidak bisa hanya diartikan seperti itu saja. Karena
pada dasarkan, dakwah tersebut memiliki arti yang lebih luas
dan cara penyampaian yang sangat beragam. Karena ada
beberapa cara yang bisa digunakan untuk berdakwah. Bisa
secara langsung atau tatap muka dalam artikan seorang da‟i
atau penceramah langsung berhadap dengan pendengar
untuk memberikan tausyiah- tausiyah agama Islam dalam
satu ruangan dan waktu. Atau bisa juga secara tidak
langsung atau yang biasa disebut dengan dakwah secara on
line. Dakwah secara on line bisa dilakukan dengan

Mengabdi dengan Aksi

139

memanfaatkan jasa internet atau hand phone. Dengan begitu,
kita bisa berdakwah dimana saja dan kapan saja.

Kegiatan Pengajian Rutin Warga telaga Luhur
Istilah dakwah dalam Al-Qur‟an diungkapkan dalam
bentuk. Fi‟il maupun Mashadar sebanyak lebih dari seratus
kata. Al-Qur‟an mengunakan kata dakwah untuk mengajak
kepada kebaikan yang disertai dengan risiko masing- masing
pilihan. Dalam Al-Qur‟an, dakwah dalam arti mengajak
ditemukan sebanyak 46 kali, 39 kali dalam arti menggajak
kepada Islam dan kebaikan, dan 7 kali mengajak keneraka
atau kejahatan. Disamping itu, banyak sekali ayat-ayat yang
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menjelaskan konteks yang berbeda, istilah dakwah
mencakup pengertian antara lain:
- Dakwah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat
menyeruh atau mengajak kepada orang lain untuk
mengamalkan ajaran Islam.
- Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajaran Islam
yang dilakukan secara sadar dan sengaja.
- Dakwah adalah suatu aktivitas yang pelaksanaanya bisa
dilakukan dengan berbagai cara atau metode.
- Dakwah adalah kegiatan yang direncanakan dengan
tujuan mencari kebahagian hidup dengan dasar keridhaan
Allah.
G. Unsur-Unsur Dakwah
Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen
yang terdapat disetiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur
tersebut adalah:
a. Da‟i (Pelaku Dakwah)
Da‟i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik
lisan, perbuatan maupun yang dilakukan baik secara
individu atau kelompok lewat organisasi. Secara umum
da‟i sering disebut mubaligh (orang yang menyampaikan
dakwah ajaran islam).
Nazarudin Latif mendefenisikan bahwa da‟i muslim
dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai amaliah
pokok bagi tugas ulama. Ahli dakwah adalah wa‟da
mubaligh mustama‟in (juru penerang) yang menyeruh,
mengajak memberi pengajaran dan pelajaran agama
Islam.
b. Mad‟u (Penerima dakwah)
Mad‟u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah
atau manusia penerima dakwah baik secara individu
maupun kelompok, baik manusia yang beragama maupun
tidak beragama dan kepada manusia yang belum
Sedangkan kepada orang yang beragama Islam
dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam dan
ihsan.
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c. Maddah (Materi Dakwah)
Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang
disampaikan kepada mad‟u. Secara umum materi dakwah
dapat diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok,
yaitu:
d. Aqidah
Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah
aqidah Islamiah. Aspek aqidah ini membentuk moral
(akhlak) manusia. Oleh karena itu yang dijadikan materi
dakwah adalah masalah iman. Aqidah menjadi materi
utama dakwah mempunyai ciri-ciri yang membedakan
dengan agama lain:
- Keterbukaan melalui pesaksian (syahadat), dengan
demikian orang musli harus jelas identitasnya dan
bersedia mengakui identitas keagamaan orang lain.
- Cakrawala
pandangan
yang
luas
dengan
memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh
semesta alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa.
e. Thariqoh (Metode Dakwah)
Kata metode memiliki pengertian suatu cara yang
bisa ditempu atau cara yang ditentukan secara jelas untuk
mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana
sistem, tata pikir manusia. Sedangkan dalam dunia Islam
dikenal adanya suatu prinsip “at-Thoriqotu ahammu
minal maadati” (metode memiliki tingkat urgensi yang
lebih tinggi dari pada materi). Tingkat ketepatan dalam
memilih metode dengan latar belakang mustami
(pendengar) sangat menentukan keberhasilan sebuah
proses dakwah.
H. Pengertian Akhlak
Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang
jamaknya akhlaq. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai,
tabiat, dan agama. Kata tersebut mengandung segi-segi
persesuaian dengan perkataan khalq yang berarti “kejadian”,
serta erat hubungannya dengan kata khaliq yang berarti “
pencipta” dan makhluq yang berarti “yang diciptakan”.
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Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa al-khuluq adalah
etika yang dipilih seseorang. Dinamakan khuluq karena etika
bagaikan khalqah (karakter) pada dirinya. Dengan demikian,
khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan di usahakan
seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat
bawaannya dinamakan al-khaym.
Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas
agamanya pun mulia. agama diletakkan di atas empat
landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, memelihara diri,
keberanian, dan keadilan.”
Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan
dengan:
- Kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik.
- Jalan yang sesuai untuk menuju akhlak
- Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan.
Kata akhlak lebih luas artinya dari pada moral atau
etika yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia sebab
akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah
dan batiniah seseorang. Ada pula yang menyamakannya
karena keduanya membahas masalah baik dan buruk tingkah
laku manusia. Buku ini pun menyamakan antara akhlak dan
etika.
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BAB XII
AKHLAKUL KARIMAH MUSLIM
Oleh: Willy Wildan

A. Pendahuluan
Islam menempatkan akhlak pada tempat yang sangat
strategis, hal ini terwujud dalam bebrapa hal diantaranya;
Rassulullah SAW diutus kepada umatnya untuk membawa
risalah yang telah diwahyukan Allah SWT melalui Malaikat
Jibril AS, diantaranya yaitu untuk menyempurnakan Akhlak.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu
hadisnya; “Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan keluluran Akhlak. (HR.Malik). mendefinisikan
agama sebagai akhlak yang baik. Dalam sabda Rasulullah
SAW, ketika beliau ditanya tentang makna agama, Beliu
menjawab; “bahwa agama adalah akhlak yang baik”.
Rasulullah SAW juga bersabda “Timbangan yang berat
pada hari perhitungan nanti adalah Takwa kepad Allah dan
Akhlak yang mulia”.
Akhlak dan manusia memiliki hubungan yang sangat
erat kaitannya, karena akhlak sangat dibutuhkan oleh
manusia agar manusia memiliki pegangan hidup sehingga
ilmu dapat menjadi lebih bermakna, yang dalam hal ini
adalah Akhlakul Karimah. Dengan akhlak kehidupan
manusia akan bermutu, dengan akhlak kehidupan manusia
akan lebih bermakna, dengan akhlak kehidupan manusia
akan sempurna dan bahagia.
Kata akhlak berasal dari dari bahasa arab khuluq
yang jamaknya akhlak yang artinya perangi atau budi
pekerti. Ukuran akhlak itu baik atau buruk adalah motif yang
mendasari perbuatan dan tindakan dan adanya petunjuk yang
mengatakan itu baik berdasarkan firman Allah dan sabda
Rasul saw. Jadi pemahaman akhlak adalah seseorang yang
mengerti benar tentang segala sesuatu tindakannya hanya
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mengharap ridho Allah swt. Karimah artinya mulia, terpuji,
baik.
Jadi, akhlaqul karimah ialah budi pekerti atau
perangai yang mulia. Akhlak adalah tingkah laku makhluk
yang diridhai Allah SWT, maka akhlak adalah bentuk
perilaku makhluk dalam berhubungan baik kepada khaliknya
atau kepada sesama. Sesungguhnya semua akhlak telah
dituliskan dalam Al Qur‟an dan Hadist baik yang terpuji
maupun tercela. Semuanya telah tertulis jelas di Qur‟an dan
Hadist dan semuanya mempunyai balasan tersendiri. Tinggal
manusianya sendiri yang menjalankan dan mempertanggung
jawabkannya nanti di hari akhir. Rasulullah pun berperilaku
sesuai Qur‟an dan Hadist. Karena sifatnya itu beliau dijuluki
Akhlakul karimah yakni akhlak yang mulia. Hal ini
digambarkan oleh al-Quran surat Al-Ahzab, 33: 21 yang
berbunyi:
اآلخ َش
ِ َّللا َوا ْنيَ ْى َو
ْ ُ َّللا أ
ِ سى ِل ه
َ س َىةٌ َح
ُ نَقَ ْذ كَاٌَ نَ ُك ْى فِي َس
َ سنَتٌ ِن ًَ ٍْ كَاٌَ يَ ْش ُجى ه
يشا
ً َِّللا َكث
َ َورَك ََش ه
“Sesunggunya pada diri Rasulullah saw. terdapat
contoh tauladan bagi mereka yang menggantungkan
harapannya kepada Allah dan Hari Akhirat serta banyak
berzikir kepada Allah.”
Akhlak merupakan masalah yang sangat penting
dalam islam. Seseorang dapat dikatakan berakhlak ketika dia
menerapakan nilai-nilai islam dalam aktifitas hidupnya. Jika
aktifitas itu terus dilakukan berulang-ulang dengan
kesadaran hati maka akan menghasilkan kebiasaan hidup
yang baik. Akhlak merupakan perpaduan antara hati, pikiran,
perasaan, kebiasaan yang membentuk satu kesatuan tindakan
dalam kehidupan. Sehingga bisa membedakan mana yang
baik dan tidak baik, mana yang jelek dan mana yang cantik
dan hal ini timbul dari futrahnya sebagai manusia.
Hati nurani manusia selalu mendambakan dan
merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Allah
Swt. Namun fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat
berfungsi dengan baik karena pengaruh dari luar misalnya
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pengaruh pendidikan, lingkungan, pakaian dan
pergaulan.
Sehingga
menyebabkan
manusia
membedakan antara akhlak terpuji dan akhlak tercela.

juga
sulit

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak
1. Genetik/Turunan
Akhlak: jati diri/karakter yang menyertai manusia di
manapun ia berada, oleh karenanya keteladanan orang tua
(rumah tangga) sangatlah mempengaruhi terhadap
perkembangan akhlak anak-anaknya. Di sadari atau tidak
bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua (ayah, ibu, dan
lainnya) telah menuntun kepada sikap dan perilaku anakanaknya. Dan ketahuilah bahwa proses pendidikan lebih
banyak dinikmati oleh anak melalui mata, yakni mencapai
83%, dan hanya 11% melalui telinga atau nasehat,
sedangkan 6% lainnya melalui keterampilan. Dengan
demikian orang sering mengatakan buah tidak akan jauh
jatuh dari pohonnya.
2. Sisi Psikologis: Al-Nafsiyah/Kejiwaan
Secara psikologis bahwa yang turut mempengaruhi
pembentkan akhlak adalah berasal dari dalam diri anak itu
sendiri. Hal ini terbentuk oleh faktor pengalaman dan
kesadaran anak dalam kehidupan rumah tangga. Semakin
baik kebiasaan rmah tangganya dalam pergaulan
keseharian, maka semakin baik pula akhlak anakanaknya, sebaliknya semakin rusak akhlak dalam rumah
tangganya, maka semakin banyak kecenderungan
memiliki akhlak yang buruk pula.
3. Faktor Sosial/Lingkungan: Syariah Ijmaiyah
Faktor lingkungan tidak kalah pentingnya dalam
pembentukan akhlak, semakin baik lingkungan hidup
anak, maka semakin baik pula kemungkinan akhlaknya.
Pepatah klasik mengatakan “bahwa dekat pandai besi
maka akan kepercikan apinya, dan dekat orang menjual
minyak wangi maka akan keciupan baunya.
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4. Nilai Islami yang tertanam dalam dirinya
Gaya hidup seorang manusia / muslim yang
dilandaskan dengan al-qur‟an dan as-sunnah, akan
terbentuk akhlak yang islami. Karena hal yang demikian
itu akan menunjukkan apa yang baik di mata Allah dan
rasulnya, Baik dimata Allah adalah; Takwa dan sabar
kepada Allah - mengabdi, selalu tunduk dan patuh kepada
perintah-Nya, Berserah diri dan tawakkal kepada Allah,
pandai bersyukur, Ikhlas dalam semua peristiwa yang
terjadi dalam dirinya, serta khouf / takut dan Radja atau
penuh harap.
Sedangkan Akhlak baik untuk Rasullullah: Ikhlas
dalam melakukan sesatu yang disunnahkan, beriman
kepada Rasul, selalu mengucapkan shalawat dan salam
serta taat dan cinta kepada Rasul, mempercayai kepada
semua berita yang disampaikan Rasul serta
menghidupkan sunnahnya.
5. Faktor yang mempengaruhi seseorang berakhlak mulia:
- Perintah Allah dan Rasulnya
- Mengikuti sunahnya, karena tujuan diutusnya
Rasulullah saw. (QS. Al-Ahzab:21)
- Sebagai bukti eksistensi keimanan
- Sebagai kunci dakwah
- Takut atas ancaman Allah (QS. as-Shaaf:2-3)
- Sebagai kunci komunikasi untuk mendapatkan
kepercayaan
6. Faktor-Faktor Yang Membuat Orang Enggan Berakhlak
Mulia
- Tidak ada keinginan mempertebal iman
- Sudah menjadi kebiasaannya di waktu kecil
- Tertutupnya hati
C. Akhlakul Karimah yang Diajarkan Nabi Muhammad
SAW
Akhlakul karimah yang patut kita puji dan tiru antara
lain yaitu, sifat yang wajib bagi rasul seperti siddiq, amanah,
tabligh, dan fahtanah: jujur, dapat dipercaya, menyampaikan
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apa adanya, dan cerdas. Keempat sifat ini membentuk dasar
keyakinan umat Islam tentang kepribadian Rasul saw,
integritas juga menjadi bagian penting dari kepribadian
Rasul Saw. yang telah membuatnya berhasil dalam mencapai
tujuan risalahnya. Integritas personalnya sedemikian kuat
sehingga tak ada yang bisa mengalihkannya dari apapun
yang menjadi tujuannya. kesamaan di depan hukum. Prinsip
kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu dasar
terpenting, penerapan pola hubungan egaliter dan akrab.
Salah satu fakta menarik tentang nilai-nilai manajerial
kepemimpinan Rasul saw. adalah penggunaan konsep
sahabat (bukan murid, staff, pembantu, anak buah, anggota,
rakyat, atau hamba) untuk menggambarkan pola hubungan
antara beliau sebagai pemimpin dengan orang-orang yang
berada di bawah kepemimpinannya. Sahabat dengan jelas
mengandung makna kedekatan dan keakraban serta
kesetaraan, kecakapan membaca kondisi dan merancang
strategi, keberhasilan Muhammad saw. sebagai seorang
pemimpin tak lepas dari kecakapannya membaca situasi dan
kondisi yang dihadapinya, serta merancang strategi yang
sesuai untuk diterapkan, tidak mengambil kesempatan dari
kedudukan. Rasul Saw. wafat tanpa meninggalkan warisan
material, sebuah riwayat malah menyatakan bahwa beliau
berdoa untuk mati dan berbangkit di akhirat bersama dengan
orang-orang miskin, visioner futuristic, sejumlah hadits
menunjukkan bahwa Rasul SAW. adalah seorang pemimpin
yang visioner, berfikir demi masa depan (sustainable),
menjadi prototipe bagi seluruh prinsip dan ajarannya. Pribadi
Rasul Saw. benar-benar mengandung cita-cita dan sekaligus
proses panjang upaya pencapaian cita-cita tersebut. Beliau
adalah personifikasi dari misinya, terkadang kita lupa bahwa
kegagalan sangat mudah terjadi manakala kehidupan seorang
pemimpin tidak mencerminkan cita-cita yang diikrarkannya.
Akhlak Rasul yang seperti ini patutlah kita tiru dan
kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasul sangat
mencintai Allah dan Allah lebih mencintai beliau karena
sesungguhnya siapa yang mencintai Allah maka Allah lebih
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mencintainya. Dan apabila orang yang dekat kepada Allah,
Allah selalu memudahkan segala urusannya. Allah Maha
Pemberi apa yang dibutuhkan semua umatNya. Allah tidak
pernah merasa rugi apabila Ia memberi kepada umatNya
meskipun umatNya tidak pernah mengingatnya ataupun
bersyukur terhadapNya. Allah Maha Pemberi Maaf bagi
umatNya yang mau berubah. Akhlakul karimah terbukti
efektif dalam menuntaskan suatu permasalahan serumit apa
pun.Sebagai bukti, ketika Muhammad masih belum
menerima wahyu, beliau mampu memberikan solusi atas
sengketa para pemuka Quraisy yang berebut ingin
mengangkat hajar aswad saat pemugaran Ka'bah telah usai.
Masing-masing pemuka suku bersikeras dan merasa dirinya
paling berhak untuk mengangkat hajar aswad. Pertentangan
itu nyaris meletuskan peperangan. Menghadapi situasi
tersebut, beliau meminta sorban, kemudian hajar aswad
diletakkan di atas sorban tersebut. Lalu, masing-masing
pemuka Qurasisy memegang ujung sorban dan bersamasama mengangkatnya. Kekisruhan pun mulai reda dan
akhirnya sirna karena semua pihak merasa tidak dirugikan.
Bahkan, jauh ketika masa menjelang remaja,
Muhammad SAW dicintai masyarakatnya karena
kejujurannya. Ternyata masyarakat yang tidak mengenal
adab pun ketika itu masih memiliki nurani dengan
memberikan gelar al-amin (tepercaya) kepada putra
Abdullah itu. Ini bukti bahwa sampai kapan pun akhlakul
karimah akan selalu dicintai umat manusia. Dalam sejarah
kehidupan manusia, masalah, konflik, beda pendapat,
senantiasa akan hadir. Oleh karena itu, Islam membawa
ajaran yang mewajibkan seluruh umatnya memiliki akhlakul
karimah. Mengutamakan toleransi dari pada konfrontasi,
kasih sayang dari padasifat garang, simpati daripada benci.
Dalam konteks sederhana, orang berakhlak ialah orang yang
sportif dalam bahasa olahraga. Apabila salah, ia katakan
salah dan apabila benar maka ia pun siap mengungkapkan
sesuai fakta yang terjadi. Menang tidak menjadikannya
sombong, kalah pun tak membuatnya menjadi pendengki.
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Bahkan, yang lebih menarik ialah, ia akan berani
mengakui kesalahannya. Bukan malah memutarbalikkan
fakta hanya karena gengsi kalau dirinya mengakui suatu
kesalahan yang telah diperbuatnya. Maka, tidaklah heran jika
Nabi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus
untuk menyempurnakan akhlak." Akhlak akan dimiliki oleh
siapa saja yang secara sungguh-sungguh memahami,
meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam. Dan, siapa saja
yang berhasil menjadikan akhlakul karimah sebagai karakter
dalam dirinya tentu ia akan menjadi orang yang paling
beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Orang berakhlak
tidak memerlukan pencitraan apalagi memaksakan
kehendak. Baginya, kepentingan bersama jauh lebih penting
daripada kepentingan pribadi dan golongannya. Betapa
indahnya jika semua elemen bangsa memiliki karakter
akhlakul karimah. Saling memahami, mengutamakan
toleransi dalam berbeda pendapat, saling menjunjung tinggi
nilai-nilai persatuan dan kesatuan dan bergerak demi
keutuhan bangsa dan negara. Perlu diingat bahwa
kecanggihan teknologi, sistem, dan regulasi apa pun, tidak
akan memberi manfaat maksimal jika pribadi-pribadi bangsa
ini tidak memiliki akhlakul karimah.
D. Macam- Macam Akhlak Terpuji
1. Husnuzan
Husnuzan secara bahasa berarti “berbaik sangka”
lawan katanya adalah su‟uzan yang berarti berburuk
sangka atau apriori dan sebagainya. Husnuzan adalah cara
pandang seseorang yang membuatnya melihat segala
sesuatu secara positif, seorang yang memiliki sikap
husnuzan akan mepertimbangkan segala sesuatu dengan
pikiran jernih, pikiran dan hatinya bersih dari prasangka
yang belum tentu kebenaranya. Sebaliknya orang yang
pemikirannya senantiasa dikuasai oleh sikap su‟uzan
selalu akan memandang segala sesuatu jelek, seolah-olah
tidak ada sedikit pun kebaikan dalam pandanganya,
pikirannya telah dikungkung oleh sikap yang menganggap
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orang lain lebih rendah dari pada dirinya. Sikap buruk
sangka identik dengan rasa curiga, cemas, amarah dan
benci padahal kecurigaan, kecemasan, kemarahan dan
kebencian itu hanyalah perasaan semata yang tidak jelas
penyebabnya, terkadang apa yang ditakutkan bakal terjadi
pada dirinya atau orang lain sama sekali tak terbukti.
Kembali kepada husnuzan, secara garis besar dapat
dibagi menjadi tiga macam, yaitu: Husnuzan kepada
Allah, ini dapat ditunjukan dengan sifat tawakal, sabar
dan ikhlas dalam menjalani hidup, Husnuzan kepada diri
sendiri, ditunjukan dengan sikap percaya diri dan optimis
serta inisiatif, Husnuzan kepada sesama manusia,
ditunjukan dengan cara senang, berpikir positif dan sikap
hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga.
Hikmah perilaku husnuzan: menumbuhkan perasaan
cinta kepada Allah, artinya melaksanakan perintah Allah
dan Rasul serta menjauhi segala larangannya,
melaksanakan jihad fisabillilah dan mencintai sesame
manusia karena Allah, menumbuhkan perasaan syukur
kepada Allah atas segala nikmat-Nya, menumbuhkan
sikap sabar dan tawakal, menumbuhkan keinginan untuk
berusaha beroleh rahmat dan nikmat Allah, mendorong
manusia mencapai kemajuan, menimbulkan ketentraman,
menghilangkan kesulitan dan kepahitan, membuahkan
kreasi yang produktif dan daya cita yang berguna.
2. Tobat
Kata taubat adalah terambil dari bahasa arab
“taubatun”, kata tersebut berasal dari kata “taaba-yatubutaubatun” yang artinya kembali. Orang yang taubat karena
takut azab Allah disebut “taaibun” (isim fail dari taba).
Orang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali
dari sesuatu menuju sesuatu: kembali dari sifat-sifat
tercela menuju sifat yang terpuji, kembali dari larangan
Allah menuju perintah-Nya, kembali dari maksiat menuju
taat, kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang
diridhai-Nya,kembali dari saling bertentangan menuju
saling menjaga persatuan, kembali kepada Allah setelah
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meninggalkan-Nya yang kembali taat setelah melanggar
larangan-Nya. Allah berfirman….
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah
kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat
yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu
akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan
memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai, …."(Q.S. At-Tahrim/66:8)
Jadi, Taubat yaitu menyesali perbuatan dasa yang
telah dilakukan, dan akan mengulangi kembali. Dalam
kehidupan ini manusia pasti berbuat dosa. Tak satupun
manusia yang tidak berbuat dosa, walau dosa kecil.
Rasulullah saw. Bersabda yang artinya:“Setiap anak
Adam(manusia) berdosa. Sebaik-baik orang yang bedosa
ialah yang mau bertaubat. (H.R. Tirmidzi, Ibnu Hibban
dengan sanad yang kuat)”. Bertaubat termasuk perkara
yang diwajibkan dalam agama. Dengan bertaubat manusia
akan berhenti dari berbuat dosa.Allah adalah Dzat Yang
Maha Pengampun. Ia senantiasa memberi kesempatan
kepada hambaNya yangmau memohon ampun atas segala
dosa yang telah dia perbuat.Seperti dalam firman Allah
dalam Q.S. An-Nuur Ayat 31 yang artinya:
ٌََّللا َج ًِي ًعا أ َ ُّي َها ا ْن ًُ ْؤ ِينُىٌَ نَ َعهه ُك ْى ت ُ ْف ِه ُحى
ِ َوتُىبُىا ِإنَى ه
“Bertaubatlah kamu semua kepada Allah hai
orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.
E. Macam-Macam Akhlak Tercela
1. Riya
Riya berasal dari bahasa arab ri‟aun atau riya‟ yang
artinya memperlihatkan. Kata ini diulang berpuluh-puluh
kali dalam al-qur‟an. Firman allah:
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan
menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si
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penerima), seperti orang yang menafkahkan
hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka
perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di
atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan
lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah).
mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang
mereka usahakan; dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Q.S. AlBaqarah/2: 264)
Menurut bahasa riya‟ berarti pamer, memperlihatkan memamerkan, atau ingin memperlihatkan yang
bukan sebenarnya Sedangkan menurut istilah riya‟ dapat
didefinisikan “suatu ibadah dan amal shalih kepada orang
lain, bukan karena Allah karena sesuatu selain Allah,
dengan harapan agar mendapat pujian atau penghargaan
dari orang lain.” Sementara memperdengarkan tentang
ibadah dan amal salehnya kepada orang lain disebut
sum‟ah (didengar). Adapun menurut istilah riya adalah
melakukan sesuatu ingin dilihat atau ingin dipuji orang
lain.
Riya‟ merupakan perbuatan tercela dan merupakan
syirik kecil hukumnya haram. Riya‟ sebagai salah satu
sifat orang munafik yang seharusnya dijauhi oleh orang
mukmin. Simak QS. An Nisa‟: 142:
عىٌَ ا ْن ًُنَا ِف ِقيٍَ إٌِه
ُ َّللا يُ َخا ِد
ُ صالَ ِة إِنَى قَا ُيىاْ َوإِرَا َخا ِد
ان ه
َ ّ ع ُه ْى َوهُ َى
ْ
ه
ْسانَى قَا ُيىا
َ
ه
ً
ٌَو
ن
ان
ل
و
ش
ك
ُ
ز
ي
َّللا
ل
إ
ال
َ
َ اس يُ َشآؤُوٌَ ُك
َ
َ
ُ
َ ّ ِ قَ ِهي
Artinya: “Sesungguhnya orang-rang munafik itu
menipu Allah, dan Allahakan membalas tipuan
mereka. Dan jika mereka berdiri untuk shalat
mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud
riya‟ (dengan shalat itu) dihadapan manusia, dan
tidaklah mereka dzkiri kepada Allah kecuali sedikit
sekali”
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Dalam sebuah hadis, Rasulullah bercerita,” Di hari
kiamat nanti ada orang yang mati syahid diperintahkan
oleh Allah untuk masuk ke neraka. Lalu orang itu
melakukan protes, „Wahai Tuhanku, aku ini mati syahid
dalam perjuangan membela agama-Mu, mengapa aku
dimasukkan ke neraka?‟ Allah menjawab, „Kamu
berdusta berjuang. Kamu hanya ingin mendapatkan pujian
dari orang lain, dirimu dikatakan sebagai pemberani. Dan,
apabila pujian itu telah dikatakan oleh mereka, maka
itulah sebagai balasan dari perjuanganmu‟.”
Orang yang berjuang atau beribadah demi sesuatu
yang bukan karena Allah SWT, dalam agama disebut riya.
Sepintas, sifat merupakan perkara yang sepele, namun
akibatnya sangat fatal. Sifat dapat memberangus seluruh
amal kebaikan, bagaikan air hujan menimpa debu di atas
bebatuan. Allah SWT berfirman:
ع ًَ ٍم ِي ٍْ ع ًَِهُىا َيا ِإنَى َوقَ ِذ ْينَا
َ ُهينثُىسا ً َهبَاء فَ َجعَ ْهنَاه
Artinya: “Dan Kami hadapi segala amal yang
mereka kerjakan, lalu Kamijadikan amal itu
(bagaikan) debu yang beterbangan”. (QS. AlFurqan: 23)
Abu Hurairah r.a. juga pernah mendengar
Rasulullah bersabda: “Banyak orang yang berpuasa,
namun tidak memperoleh sesuatu dari puasanya itu
kecuali lapar dan dahaga, dan banyak pula orang yang
melakukan shalat malam yang tidak mendapatkan apa-apa
kecuali tidak tidur semalaman.” Begitu dahsyatnya
penyakit riya ini, hingga pernah bertanya kepada
Rasulullah,” Apakah keselamatan itu?” Jawab
Rasulullah,” Apabila kamu tidak menipu Allah.” Orang
tersebut bertanya lagi” Bagaimana menipu Allah itu?”
Rasulullah menjawab,” Apabila kamu melakukan suatu
amal yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya
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kepadamu, maka kamu menghendaki amal itu untuk
selain Allah.”
Meskipun riya sangat berbahaya, tidak sedikit di
antara kita yang teperdaya oleh penyakit hati ini. Kini
tidak mudah untuk menemukan orang yang benar-benar
ikhlas beribadah kepada Allah tanpa adanya pamrih dari
manusia atau tujuan lainnya, baik dalam masalah ibadah,
muamalah, ataupun perjuangan. Meskipun kadarnya
berbeda-beda antara satu dan lainnya, tujuannya tetap
sama: ingin menunjukkan amaliyahnya, ibadah, dan
segala aktivitasnya di hadapan manusia.
Secara tegas Rasulullah pernah bersabda,” Takutlah
kamu kepada syirik kecil.” Para shahabat bertanya,”
Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik
kecil?” Rasulullah berkata,” Yaitu sifat riya. Kelak di hari
pembalasan, Allah mengatakan kepada mereka yang
memiliki sifat riya, „pergilah kalian kepada mereka, di
mana kalian memperlihatkan amal kalian kepada mereka
semasa di dunia. Lihatlah apakah kalian memperoleh
imbalan pahala dari mereka‟
2. Aniaya (Dzalim)
Menurut ajaran islam, aniaya atau yang biasa
disebut dzalim berasal dari (dzolama-yadzlimu-dzulman)
yang artinya aniaya. Pelakunya disebut dzalim dan
perbuatannya disebut dzulmun. Ahli mauidzah
mendefinisikan dzalim yaitu meletakkan sesuatu tidak
pada tempatnya Dzalim adalah perbuatan dosa yang harus
ditinggalkan. Karena tindakan aniaya akan dapat merusak
kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat Tindakan
aniaya digolongkan sebagai dan menyengsarakan.
Perkataan aniaya berasal dari bahasa Sangsekerta
yang perbuatan bengis, penyiksaan atau zalim, zalim
artinya: menempatkan sesuatu dengan semestinya atau
sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Atau bisa diartikan
tindakan yang tidak manusiawi, yang bertentangan
dengan hak azasi manusia dan Allah swt. Berkaitan
dengan istilah dzalin, Ar-Razi memberikan sepuluh
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penafsiran sebagai berikut: Dzalim adalah orang yang
paling banyak kesalahannya, Dzalim adalah sesuatu yang
kulitnya lebih bagus daripada isinya, Dzalim adalah orang
bertauhid dengan lidah, tetapi berbeda dengan sepak
terjang hidupnya, Dzalim adalah orang yang berbuat dosa
besar Dzalim adalah orang yang membaca al-qur-an
dengan tidak mau mempelajari isinya, apalagi
mengamalkannya, Dzalim adalah orang yang jahil,
Dzalim adalah orang yang masy‟amah (berputu asa),
Dzalim adalah orang yang setelah dihisab masuk ke
neraka, Dzalim adalah orang yang tidak mau berhenti
berbuat maksiat, Dzalim adalah orang yang mengambil
al-qur‟an, tetapi tidak mengamalkannya.
3. Diskriminasi
Secara bahasa diskriminasi berasal dari bahasa
“Discriminate” yang berarti membedakan.Dan dalam
bahasa arab istilah diskriminasi dikenal dengan AlMuhabbah yang artinya membedakan kasih antara satu
dengan yang lain atau pilih kasih.Kosakata discriminate
ini kemudian diadopsi menjadi kosa kata bahasa
Indonesia “Diskriminasi yaitu suatu sikap yang membedabedakan orang lain berdasarkan suku, ras, bahasa, budaya,
ataupun agama.
Diskriminasi artinya memandang sesuatu tidak
secara adil memperlakukannya pula secara pilih
kasih.Agar kita terhindar dari perbuatan diskriminasi ini
perlu sekali memahami tentang hak-hak kewajiban
seseorang. Jika kita mau melakukan diskriminasi, maka
perhatikan dulu apakah dia memang berhak atau tidak,
jika berhak, maka kita harus mengurungkan diri untuk
berbuat diskriminasi.
F. Penerapan Akhlakul Karimah dalam Kehidupan
Sehari-hari
Akhlakul karimah atau akhlak yang mulia merupakan
fondasi yang kokoh demi terciptanya hubungan baik antara
hamba dengan Allah SWT (hablumminallah) dan hubungan
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antar sesama manusia (hablumminannas). Akhlakul karimah
tidak lahir begitu saja menjadi kodrat manusia atau muncul
secara tiba-tiba. Akan tetapi, membutuhkan proses yang
panjang serta memanifestasi seumur hidup melalui
pembelajaran atau pendidikan akhlak yang sistematis bersifat
menyeluruh meliputi 4 dimensi kehidupan manusia yaitunya
fisik, mental, emosional dan spiritual.
Akhlakul karimah yang dikontrol oleh nilai-nilai
agama Islam dapat membuat seorang muslim mampu
menjalankan tiga hal berikut: dalam berinteraksi dengan
Allah SWT, yaitu dengan akidah dan ibadah yang benar
disertai dengan akhlakul karimah, dalam berinteraksi dengan
diri sendiri, yaitu dengan bersifat objektif, jujur, dan
konsisten mengikuti manhaj Allah SWT, dalam berinteraksi
dengan sesama manusia, yaitu dengan memberikan hak-hak
mereka, amanah, menunaikan kewajiban sebagaimana yang
telah ditetapkan oleh syariat Islam.
Dengan kesuksesan dalam menjalani ketiga hal di
atas. Maka, kita akan mendapatkan ridha dari Allah SWT,
ridha dari diri sendiri dan ridha dari sesama manusia. Dan
berpengang teguh pada nilai-nilai akhlakul karimah yang
dibawa oleh Islam, maka kita mampu mencapai kesuksesan
dunia dan akhirat. Pada dasarnya nilai-nilai akhlakul karimah
yang dibawa oleh Islam. Jika, diamalkan secara konsisten
dan penuh rasa tanggung jawab mampu menjawab
problematika yang sedang diderita umat Islam saat ini. Baik
permasalahn sosial, politik maupun ekonomi.
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Contoh Kegiatan Yang Mencerminkan Akhlakul Karimah
Dalam sejarah kehidupan manusia, masalah, konflik,
beda pendapat senantiasa akan hadir. Oleh sebab itu, Islam
membawa ajaran yang mewajibkan seluruh umatnya
memiliki akhlakul karimah atau budi pekerti yang luhur.
Mengutamakan toleransi dari pada konfrontasi, kasih sayang
dari pada sifat garang, bersimpati dari pada membenci, dan
didalam berkompetisi menang tidak akan menjadikan
sombong serta kalah tidak akan mambuatnya menjadi
pendengki. Maka, tidaklah heran jika nabi Muhammad SAW
pernah bersabda
Artinya: “sesungguhnya aku (Muhammad) diutus
oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia”
(H.R. Ahmad)
Akhlakul karimah akan dimiliki oleh siapa saja yang
secara sungguh-sungguh memahami, meyakini, dan
mengamalkan ajaran Islam dan siapa saja yang berhasil
menjadikan akhlakul karimah sebagai karakter dalam
dirinya. Tentu ia akan menjadi orang paling beruntung, baik
didunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah
SWT dalam surat Yunus ayat 26
Artinya: “bagi orang-orang yang berbuat baik, ada
pahala yang terbaik (syurga)dan tambahannya
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(kenikmatan melihat Allah) dan wajah mereka tidak
ditutupi debu hitam da tidak pula dalam kehinaan,
mereka itulah para penghuni syurga dan mereka
kekal didalamnya”
Orang yang berakhlak mulia tidak memerlukan
pencitraan apalagi memaksakan kehendak. Baginya,
kepentingan bersama jauh lebih penting dari kepentingan diri
sendiri maupun kepentingan golongannya. Batapa sangat
dirindukannya jika semua elemen bangsa memiliki karakter
akhlakul karimah. Saling memahami, mengutamakan
toleransi dari pada konfrontasi, saling menjunjung tinggi
nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan bergerak demi
keutuhan agama, bangsa dan Negara. Dan perlu dipahami
bahwa kecanggihan teknologi, system dan regulasi apapun.
Tidak akan memberi manfaat yang maksimal jika semua
elemen-elemen bangsa dan negara ini tidak berkarakter
akhlakul karimah.
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BAGIAN 7
SOSIAL, BUDAYA,
PEMBERDAYAAN, MASYARAKAT,
LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGHIJAUAN
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BAB XIII
PERAN USTADZ DALAM MENANGKAL
LIBERALISME DAN SEKULERISME
DI PEDESAAN
Oleh: Oman Sahroni

A. Pendahuluan
Sepanjang sejarah kehidupan, manusia selalu
diisukan oleh perubahan-perubahan, ingin tampil beda dan
lebih baik dari kehidupan sebelumnya dengan berpegang dan
membandingkan antara kehidupan masa lalu, sekarang dan
kehidupan orang-orang yang lebih baik dalam aspek realitas
dan materi. Semua orang ingin tampil lebih maju dan
modern, walaupun ukuran dan tata nilai yang digunakan dan
perbandingan yang dibandingkan juga sering menjadi kabur,
namun karena isu yang dikembangkan adalah ingin menjadi
lebih baik dan maju bahkan modern menjadi sesuatu yang
dibangga-banggakan.
Kondisi tersebut mendorong mereka melakukan
berbagai upaya agar mereka menjadi orang-orang maju dan
modern, mereka mendobrak nilai-nilai sosial dan budaya
yang telah baku dan eksis di masyarakat, mereka berani
mengkritik dan mendobrak apapun yang dianggap bisa
menghambatnya, tidak terkecuali agama. Bahkan secara
terbuka mereka mengkritik eksistensi agama, agama
dianggap sebagai penghalang kemajuan dan kebebasan,
mereka beranggapan bahwa semua aktivitas yang dilakukan
oleh manusia hanya ditentukan dan diatur oleh manusia itu
sendiri, bukan berdasarkan pengaruh agama, sehingga
kemudian muncullah sebuah wacana yang diistilahkan
dengan liberalisme dan sekularisme, yaitu pemisahan antara
urusan dunia (Negara) dengan agama.
Dalam konsep ini mereka beranggapan bahwa agama
tidak berhak mengintervensi dunia, dengan kata lain agama
adalah urusan pribadi dan tidak boleh dibawa dalam ranah
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publik (Negara). Liberalisme dan sekularisme merupakan
sebuah ideologi yang pada mulanya berkembang di dunia
Barat dan kemudian terus menyebar hampir ke seluruh
penjuru dunia tak terkecuali dunia Islam dan juga Indonesia.
Paham ini mempunyai tujuan utama adalah memisahkan
antara antara urusan manusia dengan urusan Tuhan. Oleh
karena itu dalam Bab ini akan dikaji seputar aliran
liberaliseme dan sekularisme serta pengaruhnya dalam dunia
pendidikan, yang saat ini bahwa paham tersebut telah masuk
dan mempengaruhi semua aspek kehidupan umat Islam,
terutama dari aspek Pendidikan.
B. Liberalisme
Liberal adalah satu istilah asing yang diambil dari
kata Liberalism dalam bahasa Inggris dan liberalisme dalam
bahasa perancis yang berarti kebebasan. Kata ini kembali
kepada kata Liberty dalam bahasa Inggrisnya dan Liberte
dalam bahasa prancisnya yang bermakna bebas. Sementara
menurut Syamsuddin Arif paham Liberalisme mencakup tiga
hal:
1. Kebebasan berfikir tanpa batas alias free thinking
2. Senantiasa meragukan dan menolak kebenaran alias
sophisme
3. Sikap longgar dan semena-mena dalam beragama (loose
adherence to and free exercise of religion)
Paham kebebasan ini secara resmi digulirkan oleh
kelompok free Mason yang mulai berdiri di Inggris tahun
1717. Kelompok ini kemudian berkembang pesat di AS
mulai tahun 1733 dan berhasil menggulirkan revolusi tahun
1776. Patung liberty menjadi simbol kebebasan(freedom).
Gerakan ini berhasil menggerakkan Revolusi Prancis dengan
mengusung jargon “liberty, egality, fraternity”.
C. Ciri-ciri Liberalisme
Suatu ideologi dapat kita kenali dari karakteristiknya.
Sesuai dengan pengertian liberalisme di atas, adapun ciri-ciri
liberalisme adalah sebagai berikut:
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1. Setiap Individu Punya Kesempatan Sama.
Salah satu nilai pokok di dalam liberalisme adalah
setiap individu memiliki kesempatan yang sama (Hold the
Basic Equality of All Human) pada semua bidang.
Namun, bukan berarti setiap orang bisa memberikan hasil
yang sama. Persamaan hak dan kesempatan merupakan
hal yang mutlak di dalam ideologi ini. Sedangkan hasil
yang nantinya akan diperoleh setiap individu tergantung
pada banyak faktor misalnya keterampilan, kerja keras,
sumber daya, dan lainnya
2. Berhak Mendapat Perlakuan yang Sama
Mengacu pada poin #1 yaitu kesempatan yang
sama, maka penyelesaian setiap masalah yang dihadapi
individu akan mendapatkan perlakuan yang sama (Treat
the Others Equally), baik itu di bidang ekonomi, politik,
sosial, dan lainnya.
3. Ada Hukum dan Hukum Diterapkan
Di dalam setiap negara harus ada hukum di
dalamnya yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga
hak-hak masyarakatnya. Negara liberal menetapkan
patokan hukum tertinggi yang menghargai hak-hak
kebebasan dan persamaan kedudukan setiap individu di
dalam hukum (The Rule of Law).
4. Pemerintah Ditentukan Dengan Persetujuan
Di negara liberal, kekuasaan tertinggi ada di tangan
rakyat sehingga penentuan pihak-pihak yang akan
menjalankan negara tersebut harus mendapat persetujuan
dari rakyat. Artinya, pemerintah harus bertindak sesuai
kehendak rakyat dan tidak boleh bertindak atas keinginan
sendiri.
5. Negara Hanyalah Alat
Negara yang menganut paham liberalisme
menganggap bahwa suatu negara merupakan mekanisme
yang dipakai dalam perwujudan tujuan-tujuan yang lebih
besar.
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6. Tidak Menerima Ajaran Dogmantisme
Negara yang menganut paham liberalisme tidak
menerima ajaran Dogmantisme, yaitu ideologi yang
memegang kepercayaan dan menentang apapun yang
tidak sesuai dengan kepercayaannya.
D. Faktor Penyebab Liberalisme
Sudah disebutkan terdahulu bahwa perilaku
kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam melibatkan aspek
agama dan ideologi yang dianut. Kelompok muslim yang
berafiliasi pada Islam Liberal, melakukan tindak kekerasan
dengan dalih melakukan dakwah, amar makruf nahi munkar,
dan jihad untuk memberantas ketidakadilan, menegakkan
kebenaran, pemerataan kemakmuran, dan semacamnya.
Ajaran Tuhan yang tertuang dalam kitab suci
termasuk ajaran dakwah, jihad dan amar makruf nahi
munkar adalah netral. Gergen berpandangan bahwa agama
banyak mengandung aturan-aturan yang merupakan hasil
konstruksi para pemikir dan pemeluk agama, sebagai
konsekuensi dari ajaran dalam kitab suci yang bersifat dasar,
hanya memuat pokok-pokok ajaran dan tidak bersifat rinci.
Khusus mengenai metodologi memahami kitab suci,
beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang
yang cenderung mengikuti cara pandang kaum
fundamentalis dan biblical literalist, lebih berpeluang
memiliki persepsi agresif terhadap ajaran agama. Kaum
literalis disebut juga tekstualis atau skriptualis adalah
kelompok yang memaknai kitab suci dengan mementingkan
huruf-huruf yang tertera dalam kitab suci, berdasarkan arti
kata-perkata dan kalimat per-kalimat, kurang memperhatikan
bentuk-bentuk sastra, struktur teks, konteks sosiologis,
situasi historis, kekinian dan kedisinian, kondisi subjektif
penulis misalnya kejiwaan ketika menulis teks.
Studi McKinley, Woody, & Bell tentang pengaruh
jender, usia, dan latar belakang keagamaan terhadap perilaku
balas dendam, menemukan bahwa skor skala religion dari
biblical literalist merupa kan prediktor kedua setelah jender.
166

Mengabdi dengan Aksi

Dor-Shav, Friedman & Tcherbonogura dalam eksperimen
mereka tentang pengaruh identitas kelompok (relijius dan
sekuler), dan sentimen agama terhadap agresivitas, stimulus
dengan menggunakan bahasa agama menunjukkan bahwa
kelompok relijius memberikan shock lebih tinggi baik
kepada kelompok ortodox maupun kepada kelompok
sekuler, sedang pada kelompok sekuler tidak ada perbedaan.
Beberapa tokoh berpendapat bahwa tindakan Liberal
oleh kelompok muslim tertentu dengan dalih agama tidak
bisa dibenarkan, sebab Islam secara prinsipial mengajarkan
kedamaian dan keselamatan. Dalam hal ini hasil penelitian
Ahnaf memberikan penjelasan bahwa kelompok Islam
Liberal menggunakan dasar-dasar agama sebagai legitimasi
Liberalisme dengan melakukan seleksi terhadap ayat-ayat alQuran yang bernuansa konfrontatif tanpa menghiraukan
ayat-ayat yang bernuansa bersahabat.
Beberapa ayat al-Quran yang dijadikan inspirasi dan
legitimasi melakukan tindakan Liberal atas nama agama,
dicontohkan Haddad & Khashan, antara lain Surat Ali Imran
ayat 151, 165, 185, dan Surat al-Aníam ayat 165.27 Ayatayat al-Quran yang terbukti bisa memicu Liberalisme
tersebut adalah merupakan ayat-ayat yang berbicara tentang
perintah dakwah (menyeru di jalan Allah), perintah jihad
(berjuang), perintah amar makruf nahi mungkar (menyuruh
kebaikan dan mencegah kejahatan), perintah perang (qital),
hukum qishash/ bunuh, status taqwa, iman, zalim, kategori
kafir, musuh Allah, teman syetan, janji pertolongan Allah
bagi pejuang, balasan bagi pahlawan Allah, balasan bagi
musuh Allah, dan strategi perang. Salah satu contoh terjemah
dari ayat tersebut, adalah:
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman
kepada Allah dan Hari Akhir, dan tidak
mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan
Rasul-Nya, serta tidak beragama dengan agama
yang benar (agama Allah); -yaitu orang-orang yang
diberikan al-Kitab kepada mereka-, sampai mereka
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membayar jizyah (pajak) dengan patuh dan mereka
dalam keadaan tundukî”. (Q.S. at-Taubah: 29)
Jadi pengetahuan agama sesuai dengan cara pandang
yang diikuti berpengaruh terhadap sikap dan perilaku
Liberal. Ayat-ayat dakwah, amar makruf nahi munkar, dan
jihad, juga pemahaman tertentu tentang yang dianggap
bukan Islam, kafir, dan musuh, telah dipersepsi dan
diinterpretasi sedemikian rupa yang selanjutnya menggiring
seseorang bersikap dan berperilaku Liberal. Intinya pemeluk
muslim bersikap dan berperilaku Liberal, dipengaruhi oleh
persepsi atau pengetahuan mereka terhadap ajaran-ajaran
agama yang berlandaskan kitab suci. Berdasarkan paparan
tersebut dapat dipahami bahwa Liberalisme Islam
berhubungan dengan ajaran dakwah, amar makruf nahi
mungkar, jihad, dan kafir, yang diinterpretasi secara
eksklusif Liberal. Ajaran agama dalam kitab suci
sesungguhnya adalah bersifat netral. Ketika ditafsir secara
ekslusif dengan pendekatan tekstual literalis dapat
melahirkan Liberalisme, sementara ketika ditafsir dengan
pendekatan substantif-kontekstual akan melahirkan sikap
moderat atau tidak Liberal. Jadi ajaran agama khususnya
dakwah, amar makruf nahi mungkar dan jihad, tidak
otomatis melahirkan Liberalisme, melainkan melibatkan
proses konstruksi yang dilakukan para pemikir dan pemeluk
agama.
E. Sekulerisme
Sekulerisme secara etiologi berasal dari kata
Saeculum (bahasa latin), mempunyai arti dua konotasi waktu
dan lokasi : waktu menunjuk kepada pengertian „sekarang‟,
atau „kini‟, dan lokasi menunjuk kepada pengertian „dunia‟
atau „duniawi‟.
Sekulerisme juga memiliki arti fashluddin anil haya,
yaitu memisahkan peran agama dari kehidupan, yang berarti
agama hanya mengurusi hubungan antara individu dan
penciptanya saja. Maka sekularisme secara bahasa bisa
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diartikan sebagai paham yang hanya melihat kepada
kehidupan saat ini dan di dunia ini. Tanpa ada perhatian
sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual seperti
adanya kehidupan setelah kematian yang notabene adalah
inti dari ajaran agama.
H.M.Rasjidi mendefinisikan Sekularisme adalah
nama sistem etika plus filsafat yang bertujuan memberi
interpretasi atau pengertian terhadap kehidupan manusia
tanpa percaya kepada Tuhan, kitab suci dan hari kemudian.
Sekulerisme secara terminologi sering didefinisikan
sebagai sebuah konsep yang memisahkan antara negara
(politik) dan agama (state and religion). Bahwa negara
merupakan lembaga yang mengurusi tatanan hidup yang
bersifat duniawi dan tidak ada hubungannya dengan yang
berbau akhirat, sedangkan agama adalah lembaga yang
mengatur hubungan manusia dengan hal-hal yang bersifat
spiritual, seperti hubungan manusia dengan Tuhan.
F. Ciri-ciri Sekurelisme
Menurut al-Attas, secara umum bahwa sekularisme
memiliki tiga komponen integral, diantaranya: Penidakkeramatan alam, desakralisasi politik dan dekonsekrasi nilainilai.
a. Penidak-keramatan alam
Yang dimaksud dengan penidak-keramatan alam
adalah pembebasan alam dari nada-nada keagamaan,
memisahkannya dari Tuhan dan membedakan manusia
dari alam itu. Sehingga sekularisme totalistik
menganggap alam sebagai milik manusia sepenuhnya
yang bisa digunakan semaunya, yang dengan demikian
membolehkannya untuk berbuat bebas terhadap alam, dan
memanfaatkannya menurut kebutuhan dan hajat manusia.
Alam menurut paham ini sama sekali tidak mempunyai
nilai-nilai sakral bahwa alam sebenarnya adalah ciptaan
Tuhan yang selanjutnya manusia ditugaskan sebagai
penjaga untuk melestarikannya.
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Dari penidak-keramatan alam ini sebenarnya
mendorong terlahirnya faham atheisme atau yang sedikit
lebih halus dari atheisme, yaitu agonitisisme. Bagaimana
tidak, ketika alam dilepaskan dari sifatnya yang
supernatural, metafisis secara halus itu berarti menolak
kepercayaan bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan yang
akhirnya mendorong kepada keyakinan bahwa Tuhan
tidak ada. Karena secara agonitisisme, ketika Tuhan
sebagai esensi dan eksistensi yang tidak mungkin
dibuktikan keberadaannya baik secara akal maupun secara
empiris, maka tidak ada bedanya meyakini apakah Tuhan
itu ada atau tidak.
b. Desakralisasi Politik.
Yang dimaksud dengan desakralisasi politik adalah
penghapusan legitimasi sakral kekuasaan politik,
sebagaimana yang dipraktekan oleh kristen barat di masa
lalu yang menganggap kekuasaan politik sebagai warisan
Tuhan sehingga ada dogma yang menyatakan bahwa
menghianati penguasa berarti menghianati Tuhan. Hal
itulah yang mendorong lahirnya sekularisme dengan
desakralisasi politik sebagai salah satu komponennya.
Sekularisme memerlukan komponen ini untuk menghapus
legitimasi sakral politik sebagai prasyarat untuk terjadinya
perubahan politik yang selanjutnya akan mendorong
terjadinya perubahan sosial lalu kemudian diakhiri dengan
perubahan sejarah. Karena sejarah menurut sekularisme
adalah rekayasa dan perencanaan manusia tanpa adanya
campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka tentu yang
namnya rekayasa perlu kepada skenario yang matang, dan
desakralisasi politik ini adalah salah satu dari skenario
pembentukan sejarah versi manusia.
c. Dekonsekrasi Nilai
Yang dimaksud dengan dekonsekrasi nilai adalah
pemberian makna sementara dan relatif kepada semua
karya-karya budaya dan setiap sistem nilai termasuk
agama serta pandangan hidup yang bermakna mutlak dan
final. Sehingga dengan demikian nilai menurut
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sekularisme totalistik adalah relatif atau nisbi, sehingga
dengan kata lain sekularisme menganut paham relativisme
di dalam nilai. Bahwa tidak ada nilai absolut yang bisa
dijadikan satu-satunya rujukan atau standar oleh manusia.
Sehingga etika dan moral menurut sekularisme akan
berbeda sesuai dengan tempat dan waktu yang berbeda
pula. Satu-satunya yang bisa dijadikan standar menurut
sekularisme adalah manusia itu sendiri. Dengan
dekonsekrasi nilai ini, maka sekularisme (dalam artian
totalistik) bukan sebuah ideologi yang bersifat tertutup,
karena ia tidak mengiginkan adanya nilai yang bersifat
final dan mutlak. Karena secara materi manusia selalu
berubah, maka begitu pula dengan nilai-nilai yang ada
akan sesuai sifat materi manusia yang tidak permanent.
Pernyataan yang hampir senada juga disampaikan
oleh Ismail al-Faruqi bahwa ciri-ciri sekular sebagai
berikut:
1. Suatu fahaman yang merujuk kepada penafian
terhadap hal-hal kerohanian.
2. Penolakan
terhadap
kewibawaan
unsur-unsur
kerohanian .
3. Penafian tentang adanya hidup yang tetap (akhirat).
4. Pemisahan di antara agama dan nilai kerohanian
dengan pemerintahan dan kehidupan keduniaan.
5. Kekuasaan sebagai kebebasan mutlak untuk merencana
dan menyusun dasar hidup manusia seterusnya
melaksanakannya sendiri tanpa apa apapergantungan
dan hubung kait dengan Tuhan.
G. Pencegahan Liberalisme dan Sekurelisme di Masa
Pandemi Covid-19
Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka menanggulangi paham Liberalisme dan Sekurelisme
dilakukan melalui cara yang dikenal dengan deredikalisasi.
DeLiberal dan Sekurelisasi adalah suatu upaya mereduksi
kegiatan-kegiatan Liberal dan Sekurel dan menetralisir
paham liberal dan aekurel bagi mereka yang terlibat teroris
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dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah
terekspose paham-paham Liberal dan Sekurelteroris.
Deliberalisai dan sekurelisasi mempunyai makna
yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan,
penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya
mengubah yang Liberal dan Sekurel menjadi tidak Liberal
dan Sekurel. Oleh karena itu deLiberal dan Sekurelisasi
dapat dipahami sebagai upaya menetralisasi paham Liberal
dan Sekurel bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan
para simpatisasinya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.
Deliberalisai dan Sekurelisasi dilakukan melalui
proses meyakinkan kelompok Liberal dan Sekurel untuk
meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa
berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang
mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan Liberal dan Sekurel
dengan cara menanggapi root cause (akar-akar penyebab)
yang mendorong tumbuh nyagerakan-gerakan ini.
Menurut Azyumardi, deredikalisasi dilakukan dengan
enam pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi,
pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan
moderat, dan kewirausahaan. Adapun penjelasan pendekatan
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Rehabilitasi
Program rehabilitasi dilakukan dengan dua cara,
yaitu; 1) pembinaan kemandirian untuk melatih dan
membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan
dan keahlian, serta 2) pembinaan kepribadian untuk
melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para
napiteroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta
memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat
menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses
rehabilitasi dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak
seperti polisi, lembaga Pemasyarakatan, Kementerian
Agama, Kemenkokersa, ormas, dan lainsebagainya.
Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi
mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari
lembaga Pemasyarakatan.
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2. Reedukasi

3.

4.

5.

6.

Adalah
penangkalan
dengan
mengajarkan
pencerahan kepada masyarakat tentang pahamLiberal dan
Sekurel, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya
paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme,
redukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan
terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang
mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa
melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah
jihad melainkan identik dengan aksi terorisme.
Resosialisasi
Adalah program yang dilakukan dengan cara
membimbing mantan narapidana dan narapidana teroris
dalam bersosialisasi, berbaur dan menyatu dengan
masyarakat. DeLiberal dan Sekurelisasi juga dilakukan
melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan
tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti publik
lecture, workshop, dan lainnya. Mahasiswa diajak untuk
berpikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga
tidak mudah menerimadoktrin yang destruktif.
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Adalah memoderasi paham kekerasan dengan
memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan, dan
kebangsaan Indonesia.
Pembinaan Keagamaan
Adalah rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan
kepada mereka agar memiliki pemahaman keagamaan
yang inklusif, damai, dan toleran. Pembinaan keagamaan
mengacu pada moderasi ideologi, yaitu dengan
melakukan perubahan orientasi ideologi Liberal dan
Sekurel dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang
inklusif, damai, dan toleran.
Pendekatan Kewirausahaan
Dengan memberikan pelatihan dan modal usaha
agar dapat mandiri dan tidak mengembangkan paham
kekerasan. Kewirausahaan memiliki peran yang besar
dalam pelaksanaan deLiberal dan Sekurelisasi. Dunia
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usaha mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi
pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan
meningkatkan produktivitas. Selain itu, dunia usaha juga
memiliki peranan penting untuk menjadikan masyarakat
lebih kreatif dan mandiri.
H. Implementasi Ustad Selama Masa Pandemi (Covid-19)
Di Desa Telaga Luhur
Pandemi Covid-19 memang menjadi efek kejut bagi
kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti
sejenak. Negara-negara besar dan modern terpukul dengan
sebaran Virus Corona yang cepat, mengakibatkan ribuan
korban meninggal yang tersebar di berbagai negara.
Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari Covid-19 ini,
yang membuat kita semua harus bersama-sama saling
menjaga. Bahkan di desa pun ikut merasakan dampak dari
virus initer utama tentang penyebaran kegiatan keagamaan
yang mungkin juga sekarang begitu di batasi oleh situasi dan
kondisi dan ini sangat mempersulit.
Upaya pencegahan dan penanggulangan secara
terprogram penyebaran paham Liberalisme dan Sekurelisme
menjadi tantangan berat bagi ustad di Desa untuk
memperkuat sendi-sendi kebangsaan dari ronrongan paham
tersebut, selanjutnya untuk menangkal paham-paham
Liberalisme dan Sekurelisme kepada masyarakat khususnya
generasi muda kita agar tetap mencintai bangsanya (NKRI)
perlu dilakukan dengan perlawanan Ideologi dilawan dengan
Ideologi, oleh karena itu upaya untuk memerangi terorisme
lebih efektif dilakukan melalui kontra Liberalisme dan
Sekurelisme, deLiberal dan Sekurelisasi dan De-ideologi.
Sangat tepat ketika salah satu penanganannya dengan
kontraLiberalisme dan Sekurelisme, de-Liberal dan
Sekurelisasi dan de-ideologisasi, dengan kontra-Liberal dan
Sekurelisasi adalah usaha untuk membari kade masuknya
faham Liberal dan Sekurel kepada warga masyarkat dan deideologisasi mendorong adanya de-Liberal dan Sekurelisasi
para teroris dan simpatisannya namun implementasinya tetap
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belum maksimal karena belum menyentuh langsung kepada
kelompok Liberal dan Sekurel yang ada di masyarakat
desa/kelurahan.
Petokoh
agama,
Lurah/Kepala
Desa/Kepala
Lingkungan/RT/RW diharapkan perlu membuat kesepakatan
bersama tentang hal-hal seperti :
1. Kewajiban tamu dari luar desa/kelurahan untuk melapor
apabila menginap dalam waktu 1 x 24 jam dengan
menghadirkan tamu yang bersangkutan kepada Ketua
RT/RW untuk dilakukan pendataan.
2. Kewajiban lapor bagi penceramah luar desa/kelurahan
apabila akan melaksanakan ceramah keagamaan dan
lainnya wajib melaporkan kepada Ketua RT/RW
setempat.
3. Setiap kegiatan keagamaan tertutup maupun terbuka,
wajib melaporkan pelaksanaanya kepada Kepala
Desa/Lurah.
4. Melakukan penjagaan dan pengamanan lintas agama pada
kegiatan kegiatan keagamaan (kontraLiberalisme dan
Sekurelisme), melak- sanakan patrol tempat tempat vital
yang ada di desa/ kelurahan. Untuk meningkatkan peran
Babinsa dan aparat pemerintah desa/kelurahan yang
optimal maka diperlukan tingkat kesadaran masyarakat
dalam mendukungnya, karena bagaimana pun baiknya
program yang dilakukan oleh Babinsa dan aparat
pemerintah desa/kelurahan tanpa didukung dengan tingkat
kesadaran masyarakat, maka pelaksanaan tugas tersebut
akan mengalami hambatan.
Lalu untuk mengenai implementasi yang sudah di
lakukan oleh pihak desa adalah, warga masayrakat Desa
Telaga Luhur selalu mengadakan pengajian untuk
meningkatakan kesadaran masyarakat supaya lebih
mengenal liberalisme dan sekurelisme di masa pandemic ini
meski pun tidak setiap hari di lakukan pengajiannya. Kita
dari pihak kegiatan kuliah kerja mahasiswa juga mencoba
mengajarkan anak-anak mengaji dan mendalami lagi tentang
agama yang ada di Desa Telaga Luhur. Kegiatan ini di
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lakukan demi kebaikan desa setempat dan untuk memper
dalam lagi tentang cara menangkal liberalisme dan
sekurelisme di masa pandemic seperti ini.
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BAB XIV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI
Oleh: Dina Awaliyah

A. Pendahuluan
Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor
kunci perekonomian Indonesia. Meskipun kontribusi sektor
pertanian terhadap produk domestik bruto nasional telah
menurun secara signifikan dalam setengah abad terakhir, saat
ini sektor pertanian masih memberikan pendapatan bagi
sebagian besar rumah tangga Indonesia. Pada tahun 2013,
sektor pertanian menyumbang 14,43 persen dari PDB
nasional, sedikit mengalami penurunan dibandingkan satu
dekade sebelumnya (2003) yang mencapai 15,19 persen.
Pada tahun 2012, sektor ini menyediakan lapangan kerja
untuk sekitar 49 juta orang Indonesia, yang mewakili 41
persen dari total angkatan kerja di negara ini. Saat ini sekitar
30 persen lahan Indonesia digunakan untuk pertanian. Sektor
pertanian Indonesia ditinjau dan diatur oleh Kementerian
Pertanian Republik Indonesia. Umumnya, sektor pertanian di
Indonesia terdiri dari dua jenis berdasarkan skala per 1
meter:
a. Perkebunan besar baik milik negara maupun perusahaan
swasta
b. Produksi petani kecil, kebanyakan rumah tangga yang
melakukan pertanian tradisional.
Perkebunan besar cenderung fokus pada komoditas
ekspor; seperti minyak sawit dan karet, sementara petani
skala kecil fokus pada komoditas hortikultura untuk
memasok konsumsi makanan masyarakat lokal dan regional,
seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan dan sayuran. Dan
dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong,
salah satunya adalah dengan melakukan pemberdayaan
terhadap masyarakat petani khususnya di wilayah-wilayah
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perdesaan yang memiliki populasi yang cukup besar.
Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan
sebagai
proses
mengembangkan,
memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar
masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan
penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula
pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah
proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama
pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara
kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan
sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh
karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam
komunitas.
B. Pertanian di Indonesia
Perkembangan pertanian Indonesia sebelum Belanda
datang, ditentukan oleh adanya sistem pertanian padi dengan
pengairan yang merupakan praktik turun menurun petani
Jawa. Sistem pertanian padi sawah merupakan upaya untuk
membentuk pertanian menetap. Pada saat ini di Indonesia
dapat kita temukan berbagai sistem pertanian yang berbeda,
baik efisiensi teknologinya maupun tanaman yang
diusahakannya, yaitu sistem ladang, sistem tegal pekarangan,
sistem sawah dan sistem perkebunan.
Bertani adalah kehidupan pokok rakyat dan
pemerintah memperoleh sumber penerimaannya sematamata dari pertanian. Penerimaan negara terutama terdiri atas
pembayaran innatura dan jasa-jasa tenaga kerja penggarap
tanah. Ini berarti bahwa sebagai kawula, petani harus
menyisihkan sebagian hasil panen dan waktunya bagi
keperluan raja, kerajaan dan atasan. Pembayaran ini sebagai
bukti bahwa mereka sebagai kawula (warga negara) dari
suatu negara dan dianggap sebagai imbalan untuk
perlindungan pemerintah dari serangan musuh atau
gangguan keamanan lainnya.
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Pertanian di Desa Telaga Luhur
Dalam mengerjakan tanah pertaniannya petani
mempergunakan peralatan sederhana berupa pacul, bajak,
garu, dan parang yang dibuat masyarakat setempat. Hampir
tidak ada keluarga tani yang mengupah buruh tani untuk
mengerjakan sawah. Meskipun kecil, hampir setiap keluarga
memiliki tanah sawah atau tegalan yang mereka tanami
bahan makanan berupa padi, jagung, jagung cantel
(shorgum), jewawut, ubi, dan ketela. Dalam istilah ekonomi
pertanian usaha semacam ini dinamakan usaha tani subsisten
yang hasil produksinya diutamakan untuk keperluan
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keluarga sendiri; sedangkan sarana produksi dicukupi dari
dalam keluarga.
Faktor-faktor yang menghambat aktivitas usaha tani.
Menurut Harsono (2009), kebijakan pertanian yang lebih
memfokuskan pada peningkatan produksi menyebabkan
kualitas hidup petani kurang diperha- tikan. Kebijakan
pertanian ternyata menempatkan petani di posisi bawah
meskipun petani berperan se- bagai pemain utama dalam
sektor pertanian. Dari berbagai penelitian maka ada beberapa
factor yang turut mempengaruhi aktivitas usaha tani antara
lain : Sikap mental, Modal, Pasar, Kelembagaan dan
Pendidikan.
1) Sikap mental
Salah satu hambatan yang turut mempengaruhi aktivitas
usaha tani adalah masalah sikap mental. Dengan adanya
hambatan sikap mental, maka para petani akan sulit
berkembang secara mandiri kalau tidak mampu merubah
sikap mereka. Kalau dilihat dari tingkat kesejahteraan
petani saat ini dapat dikatakan relatif rendah dimana
terdapat sikap petani yang menghambat pembangunan
pertanian antara lain a). sebagian besar adalah petani
miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif
apapun kecuali tenaga kerjanya kemudian luas lahan
petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus
terkonversi; terbatasnya akses terhadap dukungan layanan
pembiayaan; tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap
informasi dan teknologi yang lebih baik; infrastruktur
produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak
memadai ; Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif
akibat posisi rebut-tawar (bargaining position) yang
sangat lemah; dan ketidakmampuan, kelemahan, atau
ketidaktahuan petani sendiri.
Selain itu sebagian petani tidak mempunyai pengetahuan
serta wawasan yang memadai untuk dapat memahami
permasalahan mereka, memikirkan pemecahannya, atau
memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk
mencapai tujuan mereka.
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2) Faktor Permodalan
Masalah permodalan bagi para petani merupakan hal yang
sangat krusial. kebijakan pemerintah dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk
meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.
Harapannya, tentu akan terjadi peningkatan produksi dan
produktivitas hasil pertanian yang akan mendorong
tumbuh dan berkembangnya sektor lain seperti industri dan
jasa. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian,
dipengaruhi oleh berbagai aspek. Salah satu aspek yang
dapat berpengaruh pada keberhasilan upaya peningkatan
hasil pertanian adalah permodalan. Karena rendahnya
aspek permodalan akan mempengaruhi tingkat
produktivitas bagi usaha tani. Namun dari pengalaman
masa lalu banyak kendala yang mempengaruhi pemberian
permodalan bagi masyarakat petani dimasa lalu, karena
kegagalan program pemerintah dalam memberikan paket
kredit lunak seperti program KUT, KUD, maupun
pemberian permodalan lewat perbankan. Imbasnya adalah
kepada petani yang menjadi korban berbagai kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pihak perbankan
dengan sangat hati-hati dan selektif untuk memberikan
permodalan kepada petani kecuali kelayakan usaha tani
benar-benar dianggap mandiri, dengan kata lain para
petani harus mengusahakan usaha mereka sendiri baru
mendapatkan permodalan. Pemberian permodalan
kenyataannya hanya berlaku bagi para petani yang sudah
mapan sedangkan petani tradisional jauh dari harapan
untuk mendapatkan permodalan, karena berkaitan dengan
agunan, kelayakan usaha. Jadi sangat sulit bagi para
petani tradisional untuk bisa mengakses permodalan,
kecuali dapat diberikan kemudahan.
3) Faktor Pemasaran
Pasar merupakan kunci terakhir dalam pengembangan
usaha bagi aktivitas usaha tani, karena apabila tidak
tersedianya pasar maka produksi yang dihasilkan oleh
para petani tidak akan memberikan manfaat dan
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kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
bagi keluarga petani. Oleh karena itu pasar akan sangat
menentukan kesimbungan usaha tani. Seringkali
pemasaran bagi para petani menjadi kendala karena
dipengaruhi oleh masalah turunnya harga satuan produksi
yang tidak seimbang dengan pendapatan petani, karena
besarnya biaya yang dikeluarkan seperti pupuk,
tenagakerja, bibit maupun biaya-biaya lainnya.
4) Faktor Kelembagaan
Masyarakat Petani Kelembagaan dalam masyarakat
pedesaan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang
sejak zaman dahulu kala, dengan fungsi utamanya sebagai
kelembagaan gotong royong (kerjasama) terutama dalam
menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam
masyarakat yang bersangkutan. Wadah kelembagaan
dimaksud disebut dengan kelompok Tani. Kegiatan
kelompok
tani
merupakan
perkumpulan
yang
beranggotakan para petani desa tersebut, meskipun tidak
semua petani di desa tersebut mengikuti kegiatan ini.
Ketua kelompok tani dipilih dari salah seorang petani
yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan luas.
Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan bekerja
sama antar anggota mempunyai peranan yang sangat
penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala
kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani
dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan.
5) Faktor Pendidikan Petani
Sektor pertanian Indonesia masih terkendala dengan
masih rendahnya tingkat pendidikan para petaninya,
mayoritas pendidikan mereka lulusan sekolah dasar,
sehingga tak heran jika produksi pertaniannya kurang
berdaya saing tinggi. Dengan rendahnya tingkat
pendidikan petani dapat mempengaruhi rendahnya
produktivitas dan etos kerja petani, petani Indonesia lebih
banyak merupakan petani sub sistem tradisional. Artinya,
petani tersebut hanya berpikiran untuk mengolah hasil
pertaniannya untuk mencukupi kebutuhannya saja.
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C. Dinas Pertanian Kabupaten Serang-Banten
Pihak Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang
menilai wilayahnya terancam negalami kelangkaan tenaga
pertanian, khususnya dari tenaga anak-anak muda karena
saat ini mereka lebih tertarik ke sektor jasa dan industri.
Untuk itu Distan Kabupaten Serang berupaya mengarahkan
generasi milenial tersebut agar mau bertani, diantaranya
dengan pendekatan pemanfaatan teknologi.
Kepala Distan Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana
mengatakan, di masa sekarang tenaga untuk memanen padi
makin langka. Anak muda pada lari ke sektor jasa atau
industri. “Sekarang kalau di lihat buruh-buruh tandur itu
yang memanen ibu-ibu. Mereka semuanya sudah tua. Jadi
kita akan mengalami kelangkaan tenaga pemuda itu di
pertanian," ujarnya kepada Kabar Banten belum lama ini.
Oleh karena itu, menurut Zaldi, pihaknya terus mencari
solusi atas permasalahan tersebut, salah satu solusinya yakni
Distan Kabupaten Serang sedang berupaya mengarahkan
para milenial untuk kembali ke desa dan mau bertani."Kita
ingin anak muda mau turun lagi bertani. Tapi dengan konsep
yang berbeda, pendekatannya lebih kepada teknologi,
dengan management yang berbeda," tuturnya. Apalagi, kata
Zaldi, karena adanya Covid-19 banyak perusahaanperusahaan yang colaps akhirnya memberhentikan tenaga
kerjanya. Hal tersebut membuat banyak milenial kehilangan
pekerjaan. Oleh karena itu, pihaknya ingin memberdayakan
pemuda di desa yang kehilangan pekerjaan untuk mampu
memanfaatkan alat mesin pertanian (Alsitan). “Kita sedang
bekerja sama dengan kades-kades (Kepala desa), sekolahsekolah,” katanya. Zaldi mengatakan, kedepan Distan ingin
Alsitan diberikan ke desa dan nanti para milenial di desadesa itu diberdayakan untuk melayani para kelompok tani.
“Sehingga hal tersebut diharapkan mampu mengefisiensikan
alat. Selain itu, para petani juga tidak usah lagi berfikir untuk
mengolah lahan atau alat panen ini. Pokoknya, tanam,
pupuk. Nantinya ketika mengolah tingal angkat telephone,
kontak pemuda milenial ini untuk mengolah,"ujarnya.

Mengabdi dengan Aksi

183

Menurut Zaldi, pemberdayaan milenial sebagai upaya
efisiensi Alsintan yang terbatas. Tahun ini anggaran Distan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
murni berkurang hingga Rp 3 milyar lebih dari yang awalnya
sekitar Rp 6 milyar lebih. Hal tersebut berpengaruh terhadap
berkurangnya jenis dan kuantity pengadaan Alsitan di
Kabupaten Serang. Zaldi mengungkapkan, anggaran untuk
pengadaan Alsitan berkurang akibat adanya refocusing
anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga
pengadaan alat dari dana APBD murni semuanya tertunda.
D. Implikasi Pemberdayaan Masyarakat Tani di Desa
Telaga Luhur Kecamatan Waringin Kurung
Kabupaten Serang-Banten Oleh KKM Universitas
Bina Bangsa
Pada tanggal 24 Juli 2021 kami mahasiswa
Universitas Bina Bangsa melakukan survey di salah satu
pemukiman warga yang ada di desa telaga luhur tepatnya di
kampung sidelem. Disana ada lahan perkebunan palawija
keadaan tanah di desa itu tandus karna kekurangan sumber
air, sehingga hanya bisa ditanami beberapa tanaman saja
seperti timun, cabai, dan bumbu dapur lainya, didesa itu
sendiri sudah di bentuk organisasi yaitu Gapoktan
(Gabungan Kelompok Tani), yang salah satu pengurusnya
bernama pak kusnadi, Gapoktan itu senidiri sudah
menyediakan pupuk dan bibit tanaman yang dijual kepada
warga desa dengan harga yang lebih murah.
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Kebun Pisang dan Pepaya di Telaga Luhur
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BAB XV
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

TELAGA LUHUROleh: Emil Bari
A. Pendahuluan
Manusia dalam kesehariannya tidak akan lepas dari
kebudayaan, karena manusia adalah penciptadan pengguna
kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya
kebudayaan, sementara itukebudayaan akan terus hidup dan
berkembang manakala manusia mau melestarikan
kebudayaandan bukan merusaknya. Dengan demikian
manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama
lain, karena dalam kehidupannya tidak mungkin tidak
berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan, setiap hari
manusia melihat dan menggunakan kebudayaan, bahkan
kadang kaladisadari atau tidak manusia merusak
kebudayaan.
Hubungan yang erat antara manusia (terutama
masyarakat) dan kebudayaan telah lebih jauh diungkapkan
oleh Melville J. Herkovits dan bronislaw Malinowski, yang
mengemukakan bahwacultural determinism berarti segala
sesuatu yang terdapat didalam masyarakat ditentukanadanya
oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu.
(Soemardjan, Selo: 1964: 115). Kemudian Herkovits
memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang superorganic.
Karena kebudayaan berturun temurun dari generasi ke
generasi tetap hidup. Walaupun manusia yangmenjadi
anggota masyarakat sudah berganti karena kelahiran dan
kematian.Lebih jauh dapat dilihat dari definisi yang
dikemukakan oleh E. B. Tylor (1871) dalam bukunya
Primitive Culture: kebudayaan adalah kompleks yang
mencakup pengetahuan, kepercayaan,kesenian, moral,
hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta
kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai
anggota
masyarakat.
Dengan
lain
perkataan,
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kebudayaanmencakup kesemuanya yang didapatkan atau
dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari
pola-pola perilaku normative. Oleh karena itu, manusia yang
mempelajari kebudayaan dari masyarakat, bisa membangun
kebudayaan (konstruktif) dan bisa juga merusaknya
(destruktif).
Kebudayaan berasal dari kata budaya sedangkan
budaya adalah bentuk jamak dari kata budi-daya yang berarti
cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari
bahasa snsekertabuddayah yaitu bentuk jamak dari kata
buddhi yang berarti budi atau akal.dalam bahasa inggriskata
budaya berasal dari kata culture, dalam bahasa Belanda
diistilahkan dengan kata Cultuur,dalam bahasa latin, berasal
dari kata corela.
B. Kebudayaan Desa Talaga Luhur
Pencak silat adalah suatu seni bela diri tradisional
yang berasal dari Kepulauan Nusantara (Indonesia). Seni
bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia,
Brunei, dan Singapura, Filipina selatan, dan Thailand selatan
sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara
(Indonesia). Unsur-unsur untuk membela diri dengan
seni bela diri, yaitu dengan menggunakan pukulan dan
tendangan. Pencak silat merupakan bela diri yang banyak
diminati oleh banyak orang terutama masyarakat Indonesia.
Pencak silat adalah olahraga bela diri yang
memerlukan banyak konsentrasi.Ada pengaruh budaya
Tionghoa, agama Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencak
silat.Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran
pencak silat yang khas. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal
dengan aliran Cimande dan Cikalong, di Jawa Tengah ada
aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran
PSHT, Perisai Diri.
Setiap empat tahun di Indonesia ada pertandingan
pencak silat tingkat nasional dalam Pekan Olahraga
Nasional (PON). Pencak silat juga dipertandingkan dalam
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ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) sejak
tahun 1987. Di luar Indonesia juga ada banyak penggemar
pencak silat seperti di Australia, Belanda, Jerman, dan
Amerika.
Di tingkat nasional olahraga melalui permainan dan
olahraga pencak silat menjadi salah satu alat pemersatu
nusantara, bahkan untuk mengharumkan nama bangsa, dan
menjadi identitas bangsa.Olahraga pencak silat sudah
dipertandingkan di skala internasional.
Pada 13 Desember 2019, Pencak Silat ditetapkan
oleh UNESCO sebagai Warisan
Budaya
Tak
Benda
Dunia (Intangible Cultural World Heritage). Hal ini adalah
salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencak silat
sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat Pencak Silat
yang diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia
adalah mendapat pengakuan dunia internasional, memiliki
peluang dipertandingkan dalam cabang olahraga di
Olimpiade dan menggali nilai budaya yang terkandung
dalam silat.
C. Implikasi Kegiatan Sosial dan Budaya di Desa Talaga
Luhur.
Di desa talaga luhur memiliki kegiatan sosial budaya
seperti pancak silat yang di lakukan pada malam Rabu dan
malem Minggu. Kegiatan tersebut diikuti dimulai dari anakanak, remaja, serta para bapak bapak yang ada di desa
tersebut.

Pecak Silat di Telaga Luhur
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Kegiatan ini baru dilaksanakan pada awal tahun
2021. Dan biasa di undang di kegiatan perkawinan dan
khitanan di desa setempat.
D. Faktor Pendukung Sosial Budaya
Faktor pendorong perubahan sosial budaya
 Ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada.
 Penemuan baru (discovery dan invention).
 Sikapterbuka terhadap perubahan.
 Perubahan standar hidup.
 Sikap pendidikan yang maju.
 Keadaan masyarakat yang majemuk.
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BAB XVI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
KEBUN KETAHANAN PANGAN KELUARGA
Oleh: Nova Novianti

A. Pendahuluan
Proses pemberdayaan masyarakat merupakan siklus
atau proses yang melibatkan peranan masyarakat untuk
bekerjasama dalam kelompok formal maupun non formal
untuk mengkaji masalah, merencanakan, melaksanakan, dan
melakukan evaluasi pada program yang direncanakan
bersama.
Menurut Anwas (2013:3) pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan
mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri.
Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah
perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga
kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat
meningkat. Sedangkan menurut Mardikanto & Soebiato
(2013:16) pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan
untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan
(dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing)
kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individuindividu yang megalami masalah kemiskinan. Wrihatnolo
dan Dwidjowijoto (2007:2) membagi tiga proses
pemberdayaan, pertama, tahap penyadaran, target sasaran
adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus dengan
memberikan penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk
mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi.
Beberapa upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui
tiga arah, yaitu :
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat untuk dapat berkembang (enabling).
Hal ini berarti, menyadarkan setiap individu maupun
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masyarakat bahwa memiliki potensi, tidak ada masyarakat
yang tidak memiliki daya. Sehingga ketika dalam
pelaksanaan
pemberdayaan,
diupayakan
untuk
mendorong dan membangkitkan motivasi masyarakat
akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang
telah ada dan dimiliki oleh masyarakat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
(empowering). Hal ini berarti bahwa langkah
pemberdayaan dapat diupayakan melalui kegiatan/aksi
nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan
kesehatan, pemberian modal, lapangan pekerjaan, adanya
informasi, pasar, dan infrastruktur lainnya, serta
membuka akses pada berbagai peluang lainnya yang
mampu masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan bukan
hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat,
melainkan juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilainilai budaya modern seperti kerja keras, hemat,
keterbukaan, dan kebertanggungjawaban.
3. Melindungi masyarakat (protection). Artinya dalam
pemberdayaan masyarakat, perlu adanya upaya langkahlangkah yang dapat mencegah persaingan yang tidak
seimbang maupun praktik ekploitasi oleh kaum/pihak
yang kuat terhadap kaum/pihak yang lemah, melalui
keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang
jelas untuk melindungi pihak yang lemah.
B. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan pada masyarakat tani meliputi :
1. Pemberdayaan petani, yaitu merubah perilaku petani dari
petani yang subsisten tradisional menjadi petani modern
yang berwawasan agribisnis.
2. Pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh
kembangkan kelembagaan petani dari kelompok tani
menjadi gabungan kelompok tani (Gapoktan), asosiasi,
koperasi dan korporasi (badan usaha milik petani), serta
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3. Pemberdayaan usaha tani dengan penumbuhkembangan
jiwa wirausaha dan kerjasama antar petani dengan pihak
terkait lainnya untuk mengembangkan usaha taninya.

Kelompok tani “GAPOKTAN” desa Telaga Luhur
Salah satu permasalahan petani ialah lemahnya posisi
tawar (bargaining power) petani terhadap pedagang/
tengkulak/pemborong. Upaya yang dapat dilakakukan untuk
meningkatkan posisi tawar yaitu melalui konsolidasi petani
dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dari pra
produksi hingga pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan
kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian meliputi
koletivitas modal, kolektivitas produksi hingga pemasaran
sebagai berikut :
1. Kolektifikasi modal yaitu upaya membangun modal
secara kolektif dan swadaya. Misalnya adanya simpan
pinjam produktif yang wajib bagi anggota untuk
menabung dan meminjamkan sebagai modal produksi
bukan untuk konsumtif.
2. Kolektifikasi produksi yaitu suatu perencanan produksi
secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas
serta siklus produki secara kolektif. Kolektivitas produksi
perlu untuk mencapai efisiensi produksi dengan skala
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produksi besar dari banyak produsen. Sehingga dapat
dilakukan penghematan biaya faktor produksi dan
kemudahan dalam pengelolaan produksi seperti daam
penanganan hama.
3. Kolektifikasi pemasaran yaitu upaya mendistribusikan
komoditas pertanian secara kolektif dimana bertujuan
untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala
kuantitas yang besar dan menaikkan prosisi tawar
produsen dalam penjualan komoditasnya. Hal ini
dilakukan untuk mengurangi dominasi tengkulak yang
menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga
secara individual, merubah pola relasi yang merugikan
petani produsen, serta membuat pola distribusi yang lebih
efisien dengan pemangkasan rantai pemasaran yang
kurang menguntungkan.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
Pertanian Desa Talaga Luhur
- Faktor Pendukung
Faktor pendukung berasal dari dukungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah untuk petani Desa Telaga
Luhur dalam mengatasi kemiskinan. Partisipasi petani
pengurus dan anggota dapat merubah mindset dan
perilaku untuk melakukan pemupukan menggunakan
pupuk organik, hal tersebut tidak lepas dari proses
penyadaran, sehingga masyarakat dengan sukarela
melakukan partisipasi Sumber daya manusia penyuluh
juga menjadi faktor pendukung dalam proses
pemberdayaan sebab dengan suber daya manusia yang
baik dapat meyakinkan masyarakat dalam proses
pemberdayaan. Dukungan organisasi yang didirikan oleh
petani dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
masyarakat dalam mengolah lahan pertaniannya. Terdapat
dukungan pelaku usaha yang mana dalam hal ini adalah
terdapat penyalur hasil pertanian yang membantu
memasarkan hasil pertanian warga.
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Contoh Tanaman Di Kebun Keluarga
- Faktor Penghambat
Penghambat dalam pemberdayan pertanian berkelanjutan
adalah masalah ketersediaan tenaga kerja dan upah yang
mahal untuk mengolah lahan pertanian, dan masalah
permodalan petani sebab pada musim kemarau petani
tidak ada pamasukan, sedangkan pada saat musim tanam
petani harus pinjam modal. Pengaruh musim juga menjadi
kendala dalam aktifitas usaha tani, sebab petani Desa
Telaga Luhur hanya dapat bertanam dengan
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mengandalkan air pada musim hujan, apabila musim
kemarau petani tidak dapat mengolah lahan sebab tidak
terdapat air untuk lahan pertaniannya. Permasalahan
petani juga dihadapi sebab terdapat kelompok tani yang
kurang aktif yang mengakibatkan fungsi dari kelompok
tani kurang memberikan manfaat kepada anggotanya,
selain itu juga terdapat kelompok tani yang baru berdiri
sehingga masih banyak belajar dalam mengelola
kelompok tani. Sumber daya pendukung yang menjadi
penghambat dalam pertanian berkelanjutan adalah
keterbatasan penyuluh pertanian sebagai pendamping
petani sebab hanya terdapat seorang penyuluh sehingga
kurang fokus untuk mendapingi kelompok tani.
D. Implikasi Pemberdayaan Masyarakat dii Desa Telaga
Luhur Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten
Serang-Banten Oleh KKM Universitas Bina Bangsa
Pada tanggal 24 Juli 2021 kami mahasiswa
Universitas Bina Bangsa melakukan survey di salah satu
pemukiman warga yang ada di Desa Telaga Luhur tepatnya
di Kampung Sidilem. Disana terdapat lahan pertanian yang
cukup luas. Keadaan tanah di desa tersebut tandus akibat
kekurangan sumber air, sehingga lahan pertanian warga desa
tersebut hanya bisa ditanami beberapa tanaman saja seperti
pepaya, timun, cabai, dan bumbu dapur lainya.
Lahan pertanian menjadi salah satu sumber
matapencaharian warga Desa Telaga Luhur. Warga yang
memiliki lahan pertanian yang luas mempekerjakan warga
sekitar untuk membantu mengelola lahan. Namun, akibat
kondisi tanah yang kekurangan air, warga hanya bisa
menanam tanaman pangan pokok seperti padi saat akan
musim hujan dan selama kemarau berlangsung warga
menanam tanaman palawija seperti cabai atau beberapa
buah-buahan yang tidak memerlukan banyak air seperti
pepaya.
Untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang
diperlukan dalam proses menanam dimana salah satu
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diantanya yaitu pupuk tanaman, warga bisa mendapatkannya
di salah satu organisasi yang dibentuk di Desa Telaga Luhur
yaitu GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani).
GAPOKTAN sendiri merupakan organisasi yang dibentuk
untuk menyediakan pupuk dan bibit tanaman yang nantinya
dijual kepada warga desa dengan harga yang lebih murah
dibandingkan harga dipasaran.

Pembuatan Contoh Kebun Ketahanan Pangan Keluarga
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Kami mahasiswa Universitas Bina Bangsa yang
sedang melakukan kegiatan KKM di Desa Telaga Luhur
berkesempatan untuk membantu proses memanen hasil
tanaman cabai di salah satu lahan pertanian milik warga.
Salah satu lahan yang kami kunjungi ini bisa menghasilkan
cabai hingga 1,4 ton dalam satu kali panen, dimana harga
yang dipatok untuk cabai tersebut sebesar Rp. 20.000,- per
kg.
Menurut salah satu pemilik lahan pertanian di Desa
Telaga Luhur, dalam satu tahun pohon cabai bisa dipanen
dua hingga tiga kali. Dimana setelah panen berlangsung,
warga menjual hasil panennya kepada pengepul, warga
sekitar yang tidak memiliki lahan pertanian, dan beberapa
menjualnya secara mandiri ke pasar. Bahkan beberapa desa
sekitar datang ke lokasi langsung saat musim panen tiba
untuk membeli cabai yang dihasilkan Desa Telaga Luhur.
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BAGIAN 8
HUKUM DAN PENYULUHAN
KESADARAN HUKUM
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BAB XVII
HUKUM DAN PENERAPANNYA
Oleh: Dwi Andrea Saputra

A. Pendahuluan
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam
pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari
bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik,
ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak,
sebagai perantara utama dalam hubungan sosial
antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum
pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat
menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan
kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak
asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara
perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum
digunakan untuk meninjau kembali dari pemerintah,
sementara hukum internasional mengatur persoalan antara
berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan
lingkungan peraturan atau tindakan militer. Filsuf Aristotle
menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh
lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani
yang merajalela."
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari
sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat.
Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun
pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda
karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan
wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda
(Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar
masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi
hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang
perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di
Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap
dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang
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merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari
masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah
Nusantara.
B. Faktor-Faktor Hukum
Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa
penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan
hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada
isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan
hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai,
kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi
ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan
menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan
pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu
kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum
menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan
hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana
mestinya atau akan terganggu dalamm perjalanan dan
penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum
terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya
1. Faktor Hukumnya Itu Sendiri
Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang
(“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan
dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud
adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang
bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu
disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU
b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat
dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidak jelasan
arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang
siuran dalam penafsiran serta penerapannya.
Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam katakata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal
tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata
yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali.
Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan
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kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas
(multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran
dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada
akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum
yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata
dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah
mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di
Indonesia.
Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah
disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu
belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai
perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa
pasal dari UU tidak dapat dijalankan. Misalnya, salah satu
kewajiban perusahaan melakukan Corporate Social
Responsibility (CSR) yang diatur Pasal 74 ayat (3) dalam
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa : ”Ketentuan
lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Namun,
hingga sekarang ini Peraturan Pemerintah tersebut
belumlah juga dibuat atau dikeluarkan oleh Pemerintah.
Akibat tiadanya Peraturan Pemerintah akan berdampak
pada tidak dapat dilaksanakan perintah dilakukannya
Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut.
Hal ini juga berarti bahwa tidaklah ada kewajiban
bagi perusahaan untuk melakukannya, karena memang
tidak tahu bagaimana CSR seharusnya itu dilaksanakan
dan dijalankan, hingga nanti Peraturan Pemerintah itu
dikeluarkan. Persoalan lain yang seringkali timbul di
dalam UU adalah ketidakjelasan kata-kata yang
dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu.
Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan
kata-kata yang artyinya dapat ditafsirkan secara luas
sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing
yang kurang tepat.
Ketidakjelasan arti dapat dijumpai, misalnya, pada 8
ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang
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Pokok-pokok Kesehatan, yang berbunyi bahwa :
“Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatam
untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara
merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh
pengobatan dan perawatan dengan biaya yang seringanringannya” Yang menjadi pertanyaan terhadap
ketententuan tersebut adalah apakah yang sebenarnya
diartikan dengan biaya yang seringan-ringannya?. Berapa
nilai ringan tersebut juga tidaklah dijelaskan dalam
ketentuan penjelasannya dari UU tersebut. Hal ini yang
tidak jelas maksudnya, sehingga ketidakjelasan arti katakata itu di dalam UU yang mengakibatkan terjadinya
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya
di dalam prakteknya.
Dengan kondisi ini menjadikan dilemma yang tidak
mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan
ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan
dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur,
tetapi dijalankan. Yang menjadikan demikian ini adalah
UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Mengatur,
tetapi tidak berjalan dan berhenti sendirinya.
2. Faktor Penegak Hukumnya.
Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu
adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung
terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa,
Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat
Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir
pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum
mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masingmasing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah
menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk
lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di
dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari
penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan
menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah
permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu
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keyakinan hakim untuk dapat memutuskanya secara adil
dan juga bijaksana.
Namun permasalahannya tidak sesederhana itu,
sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan
dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum
mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di
masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain,
pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan
advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip the right
man in the right place; Ketiga, rendahnya komitmen
mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak
adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi,
baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan
intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia
caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan
kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang
adanya korupsi dan organized crime antaranggota
penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.
Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena
kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum,
baik pada tataran teroritis dan kaidah, maupun dalam
tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu
adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan
hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya
koordinasi antarpenegak hukum ini, maka kemudian
bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum
terpadu pada keadilan (integrated justice system). Dengan
keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak
dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya
telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak
negatif terhadap penegakan hukumnya.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas
yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum
berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup
tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai,
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keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal
tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum
dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang
berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak
hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau
dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan
tugas dan bidangnya masing-masing.
Proses penerimaan menjadi penegak hukum
sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan,
misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan
baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya,
sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan
adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau
menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas
daripada anggota penegak hukum tersebut perlu
dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang
telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum
cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya
yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak
hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan
maksimal sebagai sarana penegakan hukum.
Disamping itu juga faktor pihak manajemen
pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan
hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam
faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian
dalam peradilan yaitu banding dan kasasi: terlampau
banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya
perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga
pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya
tugas sampingan para hakim menambah sulitnya
penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam
penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan
karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan,
sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha
menyelesaikannya adalah terbatas.
Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah
jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu
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hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama
dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu
diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus
dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian
perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan
dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau
hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi,
sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari
keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang
tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan
besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam
bidang kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka
kemampuan menguasai sarana teknologi terbarukan
adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan
prasana untuk maksud itu.
4. Faktor Masyarakat
Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan
suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian
banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaankebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus
mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat
yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/
kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial
pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui
dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang
hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar wargawarga masyarakat yang ada.
Dengan mengetahui dan memahami hal-hal
tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk
mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau
kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.
Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua
yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan
bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara
keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini
karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda.
Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada
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suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah
diatur.
Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan
pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak
dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat
jika dilanggar (blue collar crime). Sedangkan, orangorang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau
aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki
pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui
sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib.
Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat
dikatakan white collar crime (untuk kepentingan semata).
Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah
masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika
dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan
atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap
stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri,
sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain
pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang
mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga
memudahkan mereka untuk mengidentifikasikan nilainilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan
menurut
Soerjono
Soekanto,
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan
masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat
mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan
menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang
lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa
saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang
dianggap buruk (sehingga dihindari).
Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan
dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor
kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem
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nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam
faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan
masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih
rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis
sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan
terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk
meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup
nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka
nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap
buruk.
Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan
nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang
harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan
nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam
perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang
menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan
yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status
quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum
harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya
yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan
hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari
zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan.
Orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau
menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan
lainnya akan memeberikan upeti pada orang yang
bersangkutan atau pada raja supaya apa yang
diinginkannya cepat tercapai.
Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang,
hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada
zaman sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini
sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia
umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah
mengalaminya. Suap ini dapat terus ada dan menjadi
budaya karena adanya penjual dan pembeli daripada suap
tersebut dari waktu ke waktu. Penjualnya adalah para
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penegak hukum, yang mengambil keuntungan untuk
pribadinya dan tidak menjalankan peraturan yang ada
sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pembeli adalah
orang yang bersedia membayar aparat atau instansi
tersebut supaya apa yang diinginkan agar dapat cepat
terealisasikan dengan mengabaikan hukumnya itu sendiri.
Hal ini menunjukan kelemahan budaya dalam penegakan
hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini
tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan
sebagaimana mestinya.
C. Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19
Pelanggaran disiplin penerapan PSBB didominasi
tidak menggunakan sarung tangan dan masker merata di
berbagai daerah. Sementara angka kejahatan jalanan di
pekan 18, 19, 20 meningkat 7,06 persen. Dalam beberapa
bulan terakhir, penyebaran wabah pandemi Covid-19
berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan
hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat
dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka
Percepatan Penanganan Covid-19. Mulai melarang kegiatan
belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah,
membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat
kerja. Dampak lanjutannya hingga ke persoalan ekonomi.
Seperti, jutaan orang dirumahkan atau mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK) lantaran dunia usaha mengalami
kesulitan keuangan.
Dengan dalih memutus rantai penyebaran Covid-19,
Ditjen Pemasyarakatan hingga awal Mei telah mengeluarkan
39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan
integrasi. Terdapat 93 orang (0,23 persen) diantaranya yang
dikeluarkan itu ternyata kembali berulah dan tertangkap
karena melakukan tindak pidana lagi.

210

Mengabdi dengan Aksi

Poster Edukasi Hukum
D. Implikasi Penegakan Hukum Pada
Desa Telaga Luhur Oleh KKM
Bangsa
Pelanggaran disiplin penerapan
tidak menggunakan sarung tangan dan

Masa Pandemi di
Universitas Bina
PSBB didominasi
masker merata di

Mengabdi dengan Aksi

211

berbagai daerah. Sementara angka kejahatan jalanan di
pekan 18, 19, 20 meningkat 7,06 persen. Dalam beberapa
bulan terakhir, penyebaran wabah pandemi Covid-19
berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan
hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat
dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka
Percepatan Penanganan Covid-19.
Mulai melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah,
beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga
larangan aktivitas di tempat kerja. Dampak lanjutannya
hingga ke persoalan ekonomi. Seperti, jutaan orang
dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja
(PHK) lantaran dunia usaha mengalami kesulitan keuangan.
Pandemi global penyebaran virus Corona ini membuat lesu
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terpukulnya
pekerja nonformal, yang potensial banyak orang jatuh
miskin.
Hal ini tentu proses penegakan hukum oleh Polri saat
pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah dan memberantas
kejahatan jalanan memiliki peran sentral saat pandemi
Covid-19 dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.
Namun, sebagian kalangan menilai penerapan PSBB di
sejumlah daerah belum efektif.
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BAB XVIII
EDUKASI HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID-19
Oleh: Yulia Imelda
A. Pendahuluan
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam
pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari
bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik,
ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak,
sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar
terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum
pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku
dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi
penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan
memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka
yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk
meninjau kembali dari pemerintah, sementara hukum
internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara
dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan
atau tindakan militer. Filsuf Aristotle menyatakan bahwa
"Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada
dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."
Hingga saat ini, belum ada kesepahaman dari para
ahli mengenai pengertian hukum. Telah banyak para ahli dan
sarjana hukum yang mencoba untuk memberikan pengertian
atau definisi hukum, tetapi belum ada satupun ahli atau
sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum
yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketiadaan definisi
hukum yang dapat diterima oleh seluruh pakar dan ahli
hukum pada gilirannya memutasi adanya permasalahan
mengenai ketidaksepahaman dalam definisi hukum menjadi
mungkinkah hukum didefinisikan atau mungkinkah kita
membuat definisi hukum? Lalu berkembang lagi menjadi
perlukah kita mendefinisikan hukum?
Ketiadaan definisi hukum jelas menjadi kendala bagi
mereka yang baru saja ingin mempelajari ilmu hukum. Tentu
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saja dibutuhkan pemahaman awal atau pengertian hukum
secara umum sebelum memulai untuk mempelajari apa itu
hukum dengan berbagai macam aspeknya. Bagi masyarakat
awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih
penting penegakannya dan perlindungan hukum yang
diberikan kepada masyarakat. Namun, bagi mereka yang
ingin mendalami lebih lanjut soal hukum, tentu saja perlu
untuk mengetahui pengertian hukum. Secara umum,
rumusan pengertian hukum Diarsipkan 2014-10-06
di Wayback Machine. setidaknya mengandung beberapa
unsur sebagai berikut:
 Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia
dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan
larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu.
 Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan
yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat
oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan
yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan
suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.
 Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan
hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk
dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai
aparat yang berwenang untuk mengawasi dan
menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif.
 Hukum memliki sanksi dan setiap pelanggaran atau
perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang
tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari
sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat.
Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun
pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda
karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan
wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda
(Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar
masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi
hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang
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perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di
Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap
dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang
merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari
masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah
Nusantara.
B. Macam-macam hukum yang ada di Indonesia:
1. Hukum Perdata Indonesia
Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan
kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan
hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut
pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari
hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang
berkaitan dengan negara serta kepentingan umum
(misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara),
kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi
atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka
hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk
atau warga
negara sehari-hari,
seperti
misalnya
kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian,
pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakantindakan yang bersifat perdata lainnya.
Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada
hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata
Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undangundang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku
di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang
tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)
yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di
Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas
konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih
bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859.
Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum
perdata yang berlaku di Prancis dengan beberapa
penyesuaian.
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Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat
KUHPer) terdiri dari empat bagian yaitu:
 Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum
perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang
mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki
oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai
timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran,
kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan
hilangnya hak keperdataan.
 Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum
benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban
yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan
benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan
penjaminan. Yang dimaksud dengan benda.
 Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum
perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian
(walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna
yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang
hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang
perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan
(yang terdiri dari perikatan yang timbul dari
(ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul
dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara
pembuatan suatu perjanjian.
 Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur
hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas
atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hakhaknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang
berkaitan dengan pembuktian.
Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai
sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan
pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.
2. Hukum Pidana Indonesia
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum
publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu
hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum
pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak
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pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di
Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur
dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan
hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum
pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8
tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
3. Hukum Tata Negara
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur
tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur
kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara,
hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga
negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara
mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya
bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara
tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari
negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas.
Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.
4. Hukum Tata Usaha (Administrasi) Negara
Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah
hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara.
Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah
dalam menjalankan tugasnya.Hukum administarasi negara
memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.
Kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah,
sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih
mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang
digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan
kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara di
mana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata
usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.
5. Hukum Acara Perdata Indonesia
Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang
mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan
peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum
acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan
Belanda dulu.
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6. Hukum Acara Pidana Indonesia
Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang
mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan
peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara
pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (UU nomor 8 tahun 1981).
7. Hukum Antar Tata Hukum
Hukum antar tata hukum adalah hukum yang
mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang
tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.
8. Hukum Islam Indonesia
Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan
secara menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang
penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis
baik melalui pemilu atau referendum maupun amendemen
terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten.
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Poster Edukasi Hukum
C. Faktor-Faktor Hukum
Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa
penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan
hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada
isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan
hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai,
kaidah, dan pola perilaku (tritunggal). Dalam hal terjadi
ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan
menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan
pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu
kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum
menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Masalah pokok
penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang
mempengaruhinya
1. Faktor Hukumnya Itu Sendiri.
Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang
(UU) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan
dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud
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adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang
bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu
disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU
b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat
dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidak jelasan
arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang
siuran dalam penafsiran serta penerapannya.
Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam katakata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal
tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata
yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali.
Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan
kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas
(multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran
dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada
akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum
yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata
dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah
mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di
Indonesia.
Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah
disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu
belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai
perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa
pasal dari UU tidak dapat dijalankan. Misalnya, salah satu
kewajiban perusahaan melakukan Corporate Social
Responsibility (CSR) yang diatur Pasal 74 ayat (3) dalam
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa: “Ketentuan lebih
lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Namun, hingga sekarang ini Peraturan Pemerintah
tersebut belumlah juga dibuat atau dikeluarkan oleh
Pemerintah. Akibat tiadanya Peraturan Pemerintah akan
berdampak pada tidak dapat dilaksanakan perintah
dilakukannya Corporate Social Responsibility (CSR)
tersebut. Hal ini juga berarti bahwa tidaklah ada
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kewajiban bagi perusahaan untuk melakukannya, karena
memang tidak tahu bagaimana CSR seharusnya itu
dilaksanakan dan dijalankan, hingga nanti Peraturan
Pemerintah itu dikeluarkan.
Persoalan lain yang seringkali timbul di dalam UU
adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di
dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal
itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang
artyinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau
misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang
kurang tepat. Ketidakjelasan arti dapat dijumpai,
misalnya, pada 8 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun
1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, yang berbunyi
bahwa : “Pemerintah mengusahakan pengobatan dan
perawatam untuk masyarakat di seluruh wilayah
Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat
memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya
yang seringan-ringannya”
Yang menjadi pertanyaan terhadap ketententuan
tersebut adalah apakah yang sebenarnya diartikan
dengan “biaya yang seringan-ringannya”?. Berapa nilai
ringan tersebut juga tidaklah dijelaskan dalam ketentuan
penjelasannya dari UU tersebut. Hal ini yang tidak jelas
maksudnya, sehingga ketidakjelasan arti kata-kata itu di
dalam UU yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam
prakteknya.
Dengan kondisi ini menjadikan dilemma yang tidak
mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan
ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan
dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur,
tetapi dijalankan. Yang menjadikan demikian ini adalah
UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Mengatur,
tetapi tidak berjalan dan berhenti sendirinya.
2. Faktor Penegak Hukumnya
Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu
adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung
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terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa,
Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat
Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir
pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum
mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masingmasing.
Hakim berada dalam peranan yang sangatlah
menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk
lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di
dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari
penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan
menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah
permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu
keyakinan hakim untuk dapat memutuskanya secara adil
dan juga bijaksana.
Namun permasalahannya tidak sesederhana itu,
sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan
dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum
mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di
masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain,
pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan
advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip the right
man in the right place; Ketiga, rendahnya komitmen
mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak
adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi,
baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan
intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia
caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan
kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang
adanya korupsi dan organized crime antar anggota
penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek
penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya
koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran
teroritis dan kaidah, maupun dalam tingkat
operasionalnya.
Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu
faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada
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masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi
antarpenegak hukum ini, maka kemudian bergemalah
keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada
keadilan (integrated justice system). Dengan keadaan
demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat
menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah
diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif
terhadap penegakan hukumnya.
3. Faktor Sarana Dan Fasilitas
Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas
yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum
berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup
tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai,
keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal
tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum
dapat mencapai tujuannya.
Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini
diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan
berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan
mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan
bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi
penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat
menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki
kemampuan baik melayani masyarakat.
Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses
penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau
jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota
penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota
penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak
yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.
Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit
daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah
banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat
menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana
penegakan hukum.
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Disamping itu juga faktor pihak manajemen
pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan
hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam
faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian
dalam peradilan yaitu banding dan kasasi : terlampau
banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya
perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga
pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya
tugas sampingan para hakim menambah sulitnya
penegakan hukum.
Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian
perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya
perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu
untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya
adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan
menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara,
maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat
kecil terutama dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah
hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi
hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang
juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya
yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu
tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal
oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan
bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi
adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana
dan prasana dalam bidang kejahatan berdimensi internet.
Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana
teknologi terbarukan adalah kewajiban yang tidak dapat
ditolak sarana dan prasana untuk maksud itu.
4. Faktor Masyarakat
Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan
suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian
banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaankebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus
mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat
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yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/
kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial
pasti ada dasar-dasarnya.
Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami
adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta
sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga
masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami
hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak
hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan normanorma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan
tersebut.
Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi
dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan
kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum
diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya.
Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas
berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau
taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil
kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang
telah diatur.
Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan
pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak
dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat
jika dilanggar (blue collar crime). Sedangkan, orangorang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau
aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki
pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui
sanksinya.
Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada
kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat
dikatakan white collar crime (untuk kepentingan semata).
Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah
masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika
dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan
atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini.
Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya
tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara
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antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada
masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan
hukum
sehingga
memudahkan
mereka
untuk
mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma yang
berlaku di lingkungannya.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan
menurut
Soerjono
Soekanto,
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan
masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat
mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan
menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang
lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa
saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang
dianggap buruk (sehingga dihindari).
Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan
dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor
kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem
nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat.
Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat
kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan
masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya
budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia.
Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya
masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang
berlaku menjadi-jadi. Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum
yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan
apa yang dianggap buruk.
Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan
nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang
harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan
nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam
perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang
menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan
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yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status
quo.
Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum
harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya
yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan
hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari
zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan.
Orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau
menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan
lainnya akan memeberikan upeti pada orang yang
bersangkutan atau pada raja supaya apa yang
diinginkannya cepat tercapai.
Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang,
hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada
zaman sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini
sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia
umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah
mengalaminya. Suap ini dapat terus ada dan menjadi
budaya karena adanya penjual dan pembeli daripada suap
tersebut dari waktu ke waktu.
Penjualnya adalah para penegak hukum, yang
mengambil keuntungan untuk pribadinya dan tidak
menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya.
Sedangkan dari pembeli adalah orang yang bersedia
membayar aparat atau instansi tersebut supaya apa yang
diinginkan agar dapat cepat terealisasikan dengan
mengabaikan hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukan
kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada.
Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang,
penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.
D. Implikasi Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Di
Desa Talaga Luhur Oleh KKM Universitas Bina
Bangsa
Pada tanggal 1 Agustus 2021 kami mahasiswa
Universitas Bina Bangsa melakukan Kegiatan Pengabdian
kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Telaga
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Luhur tepatnya di kampung Tigamaya Kec.Waringin Kurung
42161 Kab. Serang-Banten. Kkm ini dilaksanakan dengan
metode sosialisasi dengan bertujuan untuk memberikan
pengetahuan atau edukasi tentang pentingnya bijak dalam
menggunakan media sosial, agar para anak dapat belajar
tentang cara menggunakan media sosial dengan baik dan
benar. Pelaksanaan sosialisasi ini didukung penuh oleh pihak
pondok pesantren dengan memberikan izin untuk
menyelenggarakan kegiatan tersebut.Kami melakukan
kegiatan tersebut dengan tetap menjalankan protokol
kesehatan Covid-19 yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu
dengan memakai masker, mencuci tangan dan tetap menjaga
jarak. Sebelum memulai kegiatan kami melakukan
Pengecekan Protocol Kesehatan Covid-19 dan Registrasi
Peserta.

Sesi Tanya Jawab Dalam Penyuluhan Hukum
Kegiatan penyuluhan ini dimulai dengan sambutan
dari ketua pelaksana yaitu Afif Muamar S dan dosen
pembimbing yaitu Ibu Dewi Surani, SS, M.Pd. yang
dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi tanya
jawab dengan peserta. Terdapat 2 narasumber yang berasal
dari anggota kelompok yang saling bergantian
menyampaikan materi. Narasumber pertama, yaitu Yulia
Imelda. Sedangkan narasumber kedua, yaitu Dwi Andrea
Saputra. Pada materi ini juga diberikan selingan film pendek
yang dapat memberikan edukasi tambahan kepada peserta
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agar lebih mengerti konsep bagaimana menggunakan media
sosial.

Pembagian Hadiah Kepada Para Peserta
Akhir dari materi ini, adalah dengan memberikan
sertifikat kepada pemilik yayasan pondo pesantren sebagai
salah satu ucapan terima kasih karna telah diberi kesempatan
untuk bisa melakukan kegiatan sosialisasi di pondok
pesantren tersebut. Dalam kegiatan ini, diikuti oleh 50
peserta remaja dan sebagian peserta sangat antusias bertanya
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh
panitia pelaksana. Selanjutnya pada akhir pelaksanaan yaitu
dengan memberikan cinderamata serta foto bersama dengan
peserta.
Selama kegiatan pengabdian terdapat kesulitan atau
kendala dalam pelaksanaannya yaitu dimana di hari
pelaksanaan banyak yang tidak bisa hadir karena kegiatan ini
dibatesi oleh jumlah akibat pandemic covid-19.
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BAGIAN 9
TEKONOLOGI TEPAT GUNA
DAN TEKONOLOGI
INFORMASI
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BAB XIX
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PENYERAPAN INFORMASI OLEH MASYARAKAT
Oleh: Afif Muammar Syamsul Ma’arif
A. Pendahuluan
Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang
digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses,
mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data
dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang
berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat
waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer
untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan
satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan
kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar
data dapat disebar dan diakses secara global. Teknologi
informasi ditandai dengan lahirnya komputer dan
perkembangannya yang sangat cepat. Andrew R Molnar
(1997:63) menyebutkan Sejarah usia komputer modern
adalah sangat singkat. Dimulai dengan diciptakanya
komputer generasi pertama sampai dengan komputer
generasi kelima sekarang ini. Perkembangan kinerja
komputer diukur dengan Kecepatan kerjanya. Walau
demikian, ternyata kinerja komputer berbanding terbalik
dengan ukurannya. Awalnya satu unit komputer harus
berukuran satu rumah, sekarang menjadi semakin kecil.
Perkembangan itu juga diiringi dengan perkembangan
internet atau Interconected Networks sebagai media
penyampai informasi yang sangat efektif.
B. Pengertian Teknologi
Sekarang ini kehidupan manusia tidak lepas dari
kemajuan teknologi mengingat zaman sudah berkembang
pesat. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi
masyarakat dan lingkungan disekitarnya seiring dengan
perkembangan zaman. Di mana dengan teknologi mampu
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membantu dalam berbagai hal, seperti membantu
memperbaiki ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), kata teknologi mengandung arti metode
ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan
terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barangbarang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan
hidup manusia. Dikutip dari Encyclopaedia Britannica
(2015), teknologi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah
untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada
perubahan dan manipulasi lingkungan manusia.
C. Jenis - Jenis Teknologi
Teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya
waktu, manusia berhasil membuat berbagai macam
teknologi. Masing-masing teknologi memiliki peranan dan
manfaatnya sendiri. Adapun macam-macam teknologi yang
sering digunakan manusia adalah sebagai berikut:
1. Teknologi Transportasi
Teknologi transportasi berhubungan dengan alat
transportasi yang mempermudah melakukan perjalanan
dari suatu lokasi yang dituju secara cepat.
2. Teknologi Informasi
Teknologi informasi diartikan sebagai suatu sistem yang
berbasis komputer terutama pada perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (softwere). Kedua
perangkat ini diciptakan untuk mendukung dan
meningkatkan kualitas informasi secara mudah dan cepat.
3. Teknologi Komunikasi
Teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi
yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirimkan
informasi dengan cepat.
4. Teknologi Medis
Umumnya teknologi medis menggunakan sarana
komputer untuk membantu para medis dalam melakukan
penelitian atau mendiagnosa pasien.
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5. Teknologi Konstruksi
Teknologi ini diciptakan untuk membantu dan
mendukung para insinyur dalam menciptakan berbagai
inovasi bangunan rumah dan fasilitas umum lainnya. Di
samping itu, teknologi konstruksi diciptakan juga untuk
mempermudah para pekerja dalam membangun berbagai
fasilitas.
D. Pengertian Informasi
Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang
terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat
ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat
direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai
tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang.
Informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Benar atau salah, dalam hal ini informasi berhubungan
dengan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan.
b. Baru, informasi harus benar-benar baru bagi si penerima.
c. Tambahan,
informasi
dapat
pemperbarui
atau
memberikan perubahan terhadap informasi yang telah
ada.
d. Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan
koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau
kurang benar.
e. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang
telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin
meningkat.
E. Implementasi Pemahaman Teknologi Informasi
Kepada Masyarakat Desa Telaga Luhur
Karena kurangnya pemahaman teknologi informasi
di Desa Telaga luhur, Jadi kelompok KKM 31 ber-inisiatif
membuatkan situs/blog Desa untuk bisa lebih mudah
memperkenalkan desa kepada semua orang yang ada di
internet agar bisa mengakses dan terhubung ke desa itu
sendiri. Berikut adalah situs/blog yang hasil pendampingan
mahasiswa KKM UNIBA kepada staff desa Telaga Luhur.
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Tankapan Layar Blog Desa Telaga Luhur
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BAB XX
OPTIMALISASI MEDIA BLOG DALAM
PEMERINTAHAN DESA
Oleh: Willy Wildan Alhikmat
A. Pendahuluan
Blog merupakan singkatan dari "web log" adalah
bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang
dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum.
Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi
terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama),
meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini
biasanya dapat diakses oleh semua pengguna Internet sesuai
dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Blog
merupakan singkatan dari "web log" adalah bentuk aplikasi
web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai
posting) pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan
ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu
baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak
selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat
diakses oleh semua pengguna Internet sesuai dengan topik
dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.
Blog merupakan salah satu jenis layanan/fasilitas
yang disediakan oleh internet yang paling banyak digunakan
disamping layanan-layanan yang lainnya (Pamungkas &
Saifullah, 2019) (Sutanta et al., 2018). Blog wajib
mempunyai konten informasi dengan kualitas yang baik dan
kenyamanan bagi pengguna awam dalam penggunaannya
untuk mendapatkan sebuah informasi yang diperlukan
(Santoso et al., 2019). Dengan adanya hal tersebut, sangat
dibutuhkan analisis tentang apa saja faktor yang akan
mempengaruhi pada tingkatan kualitas sebuah blog. Suatu
organisasi atau lembaga yang menggunakan manfaat dari
teknologi informasi serta digunakan secara maksimal akan
dapat bertahan pada era global saat ini, karena dengan
memanfaatkan teknologi informasi suatu organisasi akan
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dapat mencari informasi yang diinginkan dengan tepat,
akurat, dan cepat (Pamungkas, 2019). Salah satu metode
untuk membuat sebuah blog adalah dengan menggunakan
Content.
Media blog pertama kali dipopulerkan oleh
Blogger.com, yang dimiliki oleh PyraLab sebelum akhirnya
PyraLab diakuisi oleh Google.Com pada akhir tahun 2002
yang lalu. Semenjak itu, banyak terdapat aplikasi-aplikasi
yang bersifat sumber terbuka yang diperuntukkan kepada
perkembangan para penulis blog tersebut. Blog mempunyai
fungsi yang sangat beragam,dari sebuah catatan harian,
media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai
dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan.
Sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal,
sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Banyak
juga weblog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para
pengunjungnya, seperti menggunakan buku tamu dan kolom
komentar yang dapat memperkenankan para pengunjungnya
untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang
dipublikasikan, namun demikian ada juga yang yang
sebaliknya atau yang bersifat non-interaktif.
Situs-situs web yang saling berkaitan berkat weblog,
atau secara total merupakan kumpulan weblog sering disebut
sebagai blogosphere. Bilamana sebuah kumpulan gelombang
aktivitas, informasi dan opini yang sangat besar berulang
kali muncul untuk beberapa subyek atau sangat kontroversial
terjadi dalam blogosphere, maka hal itu sering disebut
sebagai blogstorm atau badai blog.
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Tampilan Blog Desa Telaga Luhur
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
Adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
Desa adalah pembagian wilayah admninistratif di Indonesia
dibawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa seperti
halnya dengan Desa Talaga Luhur yang dipimpin oleh
seorang Kepala Desa (Khusairi). Teknologi informasi dan
komunikasi pada saat ini berkembang dengan sangat pesat
ditandai dengan pemanfaatan internet oleh masyarakat atau
publik. Internet sebagai media komunikasi dan penyampaian
informasi kini sudah menjadi kebutuhan primer (Sutiah
Sutiah et al., 2019). Manfaat internet sangat besar dirasakan
terutama dalam dunia Pendidikan, hiburan, bisnis, maupun
pemerintahan.
Desa Talaga luhur merupakan salah satu desa yang
terletak di kecamatan Waringin kurung kabupaten Serang,
Banten. Dalam penyampaian informasi publik seperti
pengenalan struktur organisasi, kegiatan-kegiatan, lokasi
serta potensi – potensi desa yang ada, Desa Talaga Luhur
masih menggunakan media informasi konvensional yaitu
dengan menggunakan papan pengumuman yang berada di
kantor desa yang di rasa kurang terbaca oleh masyarakat.
Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang semakin pesat serta masif maka desa kiringan
memerlukan sebuah media informasi yang bersifat online
yang dapat juga disebut dengan website desa (Harahap; et
al., 2019) (Darnis et al., 2019) (Nandari & Sukadi, 2014).
Sehingga blog desa ini diharapkan dapat mengoptimalkan
informasi publik ke pada masyarakat desa kiringan dan
masyarakat diluar desa kiringan sebagai media promosi desa
dalam mengenalkan potensi – potensi desa yang dimiliki
maupun administrasi pelayanan publik yang ada di desa
kiringan.
B. Manfaat Blog
Blog atau web log dalam perkembangannya ternyata
memiliki peran penting untuk meramaikan konten-konten
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yang dapat diakses pengguna online di dunia maya. Berbagai
konten dapat share di dunia maya, sehingga siapa saja yang
terhubung dengan internet, dapat mengakses dan
mendownload: mengunduhnya dengan mudah dan gratis.
Berikut manfaat blog yang Mungkin sebagian dari
Anda sudah tahu apa itu atau Blog. Atau beberapa dari Anda
sudah memiliki blog, atau ingin belajar blogging. Blog
sendiri berasal dari kata weblog, yang asalnya sebagai
catatan yang digunakan sebagai buku harian dan sebagainya.
Namun saat ini blog berkembang pesat dan memiliki banyak
manfaat bagi kita semua.
Siapapun dapat memiliki blog dengan gratis dan
mudah. Yang dibutuhkan adalah email dan sedikit kreativitas
untuk menulis. Namun, jika Anda tidak memiliki blog, Anda
dapat mengetahui bagaimana Cara Membuat Blog.
Blog sendiri sebenarnya ada banyak, tapi fungsi
keuntungan dan manfaat dari blog hampir sama. Mungkin
sebagian dari Anda sudah merasakan beberapa manfaat dari
sebuah blog, sepertinya halnya, menulis, sharing, dan
manfaat ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya, dan
sebagainya. Tapi masih ada orang awam yang tidak mengerti
apa itu blog dan apa keuntungan dan manfaat dari blog itu
sendiri Nah, kali ini saya sedikit informasi tentang apa
saja manfaat dan kegunaan blog yang bisa kita
dapatkanantara lain :
1. Berbagi tulisan, baik dalam bentuk cerita, pengalaman
dan pengetahuan lainnya. Sehingga orang lain yang
membutuhkan, lalu menemukan tulisan Anda, merasakan
kebermanfaatan blog Anda. Hitung-hitung cari pahala.
2. Sarana untuk mempromosikan produk barang atau jasa.
Dengan kata lain, blog bisa Anda manfaatkan sebagai
toko online.
3. Dapat menghasilkan uang. Penghasilan tersebut bisa anda
jadikan sebagai penghasilan sampingan ataupun
penghasilan tetap, asalkan Anda benar-benar serius dalam
mengembangkannya. Misalnya mengikuti PPC, bisnis
Afiliate, dan lain sebagainya.
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4. Mengikuti kontes. Dewasa ini, berbagai kontes dan
lomba, sudah menjamur, baik itu berupa kontes SEO,
ataupun kontes review, sehingga memungkinkan para
blogger berkesempatan untuk menjadi pemenang dan
mendapatkan hadiah.
5. Sarana untuk berkreasi, misalnya Anda suka menulis, edit
foto, Fotografer, dll. Anda bisa share dan tunjukkan
kepada dunia hasil karya Anda.
6. Menjadi media curhat. Di blog Anda bisa bercerita apa
saja yang ingin Anda ceritakan. Tentunya sangat lebih
bijak jika itu dapat memberikan dampak positif terhadap
pembaca Anda. Sehingga pemikiran-pemikiran Anda
dapat anda curahkan dengan plong.
7. Menjadi media untuk mempopulerkan sesuatu atau diri
sendiri. Banyak orang sukses, berawal dari iseng-iseng
nge-blog.
8. Mencari teman. Dalam dunia blogger, kita tidak bisa
hidup sendiri, tanpa blogger lainnya, sebagai blogger
tentunya membutuhkan blogger lain untuk saling sharing,
bertukar link, dll.
9. Belajar untuk lebih baik. Biasanya sesama blogger akan
saling berkomentar satu sama lain, sehingga kita bisa
mengetahui kekurangan-kekurangan dalam konten yang
kita share.
10. Yang terakhir adalah memotivasi kita, untuk selalu
memberikan yang terbaik kepada pembaca. Karena
sebagai manusia, tentunya kita ingin dipuji dari yang
terbaik yang bisa kita berikan kepada pembaca/orang lain.
C. Jenis-Jenis Blog
- Blog politik : Tentang berita, politik, aktivis, dan semua
persoalan berbasis blog (Seperti kampanye).
- Blog pribadi : Disebut juga buku harian online yang
berisikan tentang pengalaman keseharian seseorang,
keluhan, puisi atau syair, gagasan jahat, dan perbincangan
teman.
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- Blog bertopik : Blog yang membahas tentang sesuatu, dan
fokus pada bahasan tertentu.
- Blog kesehatan : Lebih spesifik tentang kesehatan. Blog
kesehatan kebanyakan berisi tentang keluhan pasien,
berita kesehatan terbaru, keterangan-ketarangan tentang
kesehatan, dll.
- Blog sastra : Lebih dikenal sebagai litblog (Literary blog).
- Blog perjalanan: Fokus pada bahasan cerita perjalanan
yang menceritakan keterangan-keterangan tentang
perjalanan/traveling.
- Blog riset : Persoalan tentang akademis seperti berita riset
terbaru.
- Blog hukum : Persoalan tentang hukum atau urusan
hukum; disebut juga dengan blawgs (Blog Laws).
- Blog media : Berfokus pada bahasan kebohongan atau
ketidakkonsistensi media massa; biasanya hanya untuk
koran atau jaringan televisi
- Blog agama : Membahas tentang agama
- Blog pendidikan : Biasanya ditulis oleh pelajar atau guru.
- Blog kebersamaan : Topik lebih spesifik ditulis oleh
kelompok tertentu.
- Blog petunjuk (directory) : Berisi ratusan link halaman
website.
- Blog bisnis : Digunakan oleh pegawai atau wirausahawan
untuk kegiatan promosi bisnis mereka
- Blog pengejawantahan : Fokus tentang objek diluar
manusia; seperti anjing
- Blog pengganggu (spam) : Digunakan untuk promosi
bisnis affiliate; juga dikenal sebagai splogs (Spam Blog)
- Blog virus (virus) : Di gunakan untuk merusak
D. Penyedia Layanan Blog Gratis
Blog merupakan singkatan dari web-blog yaitu salah
satu bentuk website yang berisikan tulisan-tulisan
(postingan) yang di posting di web umum. Blog tersebut
dapat di isi dengan berbagai postingan sesuai dengan tema
blognya atau apa saja. Ada berbagai situs penyedia blog
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gratis dan premium baik dari luar negri dan Indonesia
sendiri dengan jutaan hingga ratusan juta pengguna. Berikut
beberapa layanan blog gratis dan terbaik saat ini versi umum
dan saya pribadi.
1. Blogger
www.blogger.com

Blogger merupakan layanan publikasi blog gratis yang di
buat oleh Pyra Lab pada tahun 1999 dan kemudian dibeli
oleh Google pada tahun 2003. Blogger memilki banyak
fitur dan desain template yang menarik buat penggunaya.
2. WordPress
wordpress.com

Wordpress merupakan layanan blog gratis dan premium
dari Wordpress Foundation Dibuat pada tahun 2003 dan
sudah sangat berkembang saat ini. Wordpres memilki
template standar yang cukup bagus namun tidak dapat
diubah lainhalnya dengan Blogger yang bisa di gantiganti setiap saat.
3. Live Journal
http://www.livejournal.com

Live journal merupakan layanan blog dan jejaring sosial
yang dibuat oleh Brad Fitzpatrik pada tahun 1999. Live
journal sangat cocok buat blog pribadi (diary online) dan
juga blog umum.
4. Edublogs
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Edublogs merupakan layanan blog yang khusus dibuat
untuk tujuan pendidikan bagi siswa dan guru serta yang
berhubungan dengan dunia pendidikan. Edublogs sudah
di gunakan lebih dari 2 juta orang sejak 2005.
5. BlogDetik
blogdetik.com

Blog detik merupakan layanan blog dan portal
milik Detik.com perusahaan website asal Indonesia Disini
postingan menarik dapat diposting di situs Detik.com dan
portal BlogDetik sehingga bisa dibaca banyak orang.
E. Implikasi Bidang Teknologi Dan Informasi KKM
Universitas Bina Bangsa
Dalam mengoptimalkan informasi potensi desa
Telaga Luhur maka KKM UNIBA melalui kelompok 31
menginisiatif pembuatan blog desa. Blog atau website
bertujuan untuk memudahkan masyarakat atau publik dalam
mengakses informasi tentang desa Telaga Luhur, berkaitan
dengan pelayanan, permasalahan serta potensi yang
kedepannya bisa menjadi informasi pembuat kebijakan
dalam membuat program untuk memajukan desa Telaga
Luhur.
Blog atau Website sangat penting dalam menunjang
potensi desa. Berbagai informasi tentang desa seperti
UMKM, Keadaan Desa, Dan lain sebagainya bisa diketahui
masyarakat luar melalui internet. Dengan memaksimalkan
media sosial dan website sebagai media informasi,
masyarakat sebagai media informasi,masyarakat akan lebih
mudah mendapatkan seluruh informasi terbaru dengan hanya
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mengakses Blog atau website. Keberlanjutan dalam
pembuatan situs web ini akan diserahkan kepada pihak desa
untuk pengelolaan situs nantinya.
Selain pembuatan blog bagi desa, mahasiswa KKM
UNIBA juga mengadakan pelatihan pengoperasian dan
pengelolaan blog bagi staff desa yang kedepannya akan
menjadi operator blog desa. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan SDM staff desa dalam bidang Teknologi
Informasi serta kecakapan dalam pengelolaan blog sehingga
kedepannya bisa lebih maju dan bermanfaat sebagai jendela
informasi desa Telaga Luhur.

Suasana Pelatihan Pengelolaan Blog Staff Desa
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TENTANG PENULIS
Dewi Surani, lahir di Klaten, 24
Nopember 1979 Jawa Pendidikan S1
Sastra Inggris di Universitas Negeri
Sebelas Maret Solo tahun 2006, bekerja
sebagai guru honor di sekolah negeri
dan swasta, pengajar dilembaga kursus
bahasa Inggris serta sebagai dosen luar
biasa dikota Serang. Pendidikan S2
Teknologi Pembelajaran di Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa Serang, tahun 2013. Sejak tahun
2013 tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Bina Bangsa
Banten (UNIBA), dengan mengajar mata kuliah bahasa
Inggris. Pengalaman sebagai pendamping dan pelatih
mahasiswa dalam perlombaan bahasa Inggris dan pemilihan
mahasiswa prestasi Nasional membuatnya dipercaya
menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Pusat Bahasa
Universitas Bina Bangsa. Kepedulian dalam dunia
pendidikan, mendorongnya aktif dalam melakukan tri
dharma perguruan tinggi baik pengajaran, penelitian dan
juga pengabdian kepada masyarakat. Pengajarannya
interaktif dan mengembangkan bahan ajar modul dan media
pembelajaran online menjadi ketertarikannya. Beberapa
penelitian juga dilakukan termasuk penelitian PDP yang
didanai Hibah Dikti pada tahun 2017 dan 2019, Insinas tahun
2020 dann 2021. Selain itu, aktif dalam pengabdian kepada
masyarakat dengan memberikan pelatihan bahasa Inggris
kepada masyarakat dan UMKM di Banten melalui kelas
Bisnis PLUT Banten dan RKB Cilegon. Memberikan yang
terbaik dan mengajar dengan hati menjadi prinsipnya dalam
melaksanakan profesinya sebagai dosen.
Motto:
“Do The Best To Be The Best”
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Afif Muammar S. Lahir di Serang, 20
Agustus 1998. Anak ke-4 dari 4
bersaudara dari pasangan Bapak Abdul
Aziz dan Ibu Yeyet Nurhayati. Beragama
islam. tinggal di Kp.baru ds.sentul rt.017
rw.004 kec.kragilan kab.serang banten.
Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar
di SDN 3 Kragilan, Sekolah menengah
pertama di SMP Negri 1 Ciruas, Sekolah Menengah Atas di
SMKN 3 Kota Serang. Dan melanjutkan Pendidikan
Perguruan tinggi Swasta di Universitas Bina Bangsa.
Motto
" 3H ( Halal Haram Hantam ) "

Anggun Tri Prabawati. Dilahirkan Di
Bandar Lampung Pada 02 Desember
2000. Anak Ketiga Dari Tiga Bersaudara
Dari Pasangan Bapak Sukarno Dan Ibu
Nunung, Yang Beragama Islam Dan
Bertempat Tinggal Di Link.Sumur Jaya
Rt/Rw
001/006
Tamansari
Kec.
Pulomerak Cilegon-Banten. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Di SDN
MIN 1 Cilegon Tahun 2006-2012 kemudian Melanjutkan
Pendidikan Di SMP PGRI 1 Pulomerak Tahun 2012-2015,
Dan SMAN 4 Cilegon Jurusan IPA Tahun 2015-2018.
Setelah itu Melanjutkan Pedidikan Perguruan Tinggi Swasta
Di Universitas Bina Bangsa Studi Stara-1 (S1) FKIP Jurusan
Pendidikan. Bekerja Di Sekolah SMP PGRI 1 Pulomerak
Sejak Tahun 2020 Sampai Sekarang.
Motto
"Jangan Pernah Capek Jadi Orang Baik"
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Tantri Fernanda, Dilahirkan di Serang
3 November 2000. Anak ketiga dari tiga
bersaudara, pasangan dari bapak Alm.
Dharmauly dan Ibu Rosmawati.
Menganut agama Kristen Protestan
berkewenangan Indonesia. Beralamat di
Komplek Korem Cilaku Blok A3 RT
001/RW
003
Serang,
Banten.
Pendidikan SDN Cijawa, 2012, SMP
Mardi Yuana Serang, 2015, dan SMAN 2 Kota Serang
Jurusan IPA, 2018. Setelah itu saya melanjutkan pedidikan
perguruan tinggi Swasta di Universitas Bina Bangsa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Manajemen dengan
konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).
Bekerja disebuah Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk,
sejak tahun 2019 hingga sekarang.
Motto
“Bahagia itu sederhana, yang suka bikin rumit itu:
komentar netizen”
Willy Wildan, dilahirkan di serang pada
17 september 1998. Anak ke 1 dari 2
bersaudara
dari
pasangan
bapak
Hikmatulloh dan ibu Furot, yang
beragama Islam dan bertempat tinggal di
Kp. Pengoreng RT.06/RW.02 Desa.
mangunreja
Kecamatan
Puloampel
Kabupaten Serang Provinsi Banten.
Pendidikan SD wukir retau pada tahun 2006, dan MTs daar
el-qolam pada tahun 2013, dan MA daar el-qolam pada
tahun 2016. Kemudian melanjutkan (S1) Jurusan Teknik
industry dengan konsentrasi PTLF (perancangan tata letak
fasilitas) di universitas Bina Bangsa (UNIBA).
Motto
“Tidak ada rahasia sukses. Itu adalah hasil dari persiapan
kerja keras dan belajar dari kegagalan”
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Desi Yuliasari Lahir diserang pada tanggal
20 juli 2000, anak kedua dari tiga
bersaudara dari pasangan Bapak Maskun
dan Ibu Wati, yang beragama islam
bertempat tinggal di link pandelekan tegal
RT.005/003
Kelurahan
Warakas
Kecamatan Binuang Kabupaten Serang
Provinsi
Banten.
Menyelesaikan
pendidikan sekolah Dasar di SDN Warakas
2 pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di MTS
Manbaussalam pada tahun 2015 dan melanjutkan di SMAI
Nural Huda pada tahun 2018. Dan lanjut (S1) di Universitas
Bina Bangsa (UNIBA) Fakultas Ilmu Komputer dengan
konsentrasi PIM (Pengolahan Informasi Multimedia).
Motto
“Hidup itu Pilihan”
Oman Sahroni. Dilahirkan di Kota
Cilegon pada 15 Maret 1999. Anak
keempat dari tiga bersaudara dari
pasangan Bapak Maskan (Alm) dan Ibu
Rohiyah (Almh), yang beragama Islam
dan bertempat tinggal di Link. Palas
Rt/Rw 003/002 Bendungan Kec.Cilegon
Kota Cilegon-Banten. Menyelesaikan
pendidikan sekolah dasar di SDN Bendungan II Cilegon
Tahun 2005-2011 kemudian melanjutkan pendidikan di MTS
Al-Inayah Jerang Ilir Tahun 2011-2014, dan MA Al-Inayah
Jerang iIlir jurusan IPA Tahun 2014-2017. Setelah itu
melanjutkan pedidikan perguruan tinggi swasta di
Universitas Bina Bangsa studi Stara-1 (S1) FST Jurusan
Statistika yang beralamat Jl. Raya Serang-Jakarta, Km. 03
No. 1B, Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota
Serang Banten 42124.
Motto
“Dunia sementara, akhirat selamanya”
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Nia Nuareni, Dilahirkan Di Serang
Pada 05 Maret 2000 , Anak Pertama
Dari Dua Bersaudara Dari Pasangan
Bapak Nurjaya Dan Ibu Sapnah, Yang
Beragama Islam Dan Bertempat Tinggal
Di Kp. Cibogo Rt 008/Rw 001 Desa
Situterate
Kecamatan
Cikande
Kabupaten Serang Provinsi Banten.
Menyelesaikan Pendidikan di SDN 2
Baluk Pada Tahun 2012 dan Di SMP It-Latahzan Pada
Tahun 2015, Dan Smk Prestasi Multi Program Pada Tahun
2018, Kemudian Melanjutkan Studi Stara-1(S1) Jurusan
Manajemen Dengan Konsentrasi MPR (Manajemen
Pemasaran) Di Universitas Bina Bangsa (UNIBA).
Email :nianuraeni051418@gmail.com
No hp : 083147110147
Motto
“Berbuat baiklah tanpa perlu alasan’’
Nova Novianti, dilahirkan di Serang
pada 29 November 1998, anak tunggal
dari pasangan bapak TB. Entus Adeng
H. dan Ibu Masuhah, yang beragama
Islam dan bertempat tinggal di Kp.
Salira Waringin RT. 006 RW. 002 Desa
Salira
Kecamatan
Pulo
Ampel
Kabupaten Serang Provinsi Banten.
Menyelesaikan pendidikan SDN Salira
tahun 2010 dan SMPN 6 Cilegon tahun 2013, dan SMK AlIshlah Cilegon tahun 2016, kemudian melanjutkan studi
Strata-1 (S1) jurusan Akuntansi dengan konsentrasi
Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal di Universitas Bina
Bangsa (UNIBA)
Motto
“Do it even when you don’t have the motivation to do so.
You need to just DO”
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Dina Awaliyah, Dilahirkan di Cilegon
pada 20 November 1999, Anak Kedua
dari dua bersaudara dari pasangan Bapak
Hafidi dan Ibu Sumyati, yang beragama
islam dan bertempat tinggal di Kp. Ciora
Waseh RT/RW 01/02 Kelurahan
Kotasari Kec, Gerogol Kota Cilegon
Provinsi
Banten.
Menyelesaikan
Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Grogol 1 tahun 2012 dan
melanjutkan pendidikan di SMP Madinatul Hadid Cilegon
tahun 2015 dan SMK YPWKS Cilegon tahun 2018
kemudian melanjutkan studi strara-1 (S1) Jurusan Akuntansi
dengan konsentrasi Akuntansi Pajak di Universitas Bina
Bangsa (UNIBA), yang Beralamat JL. Raya Serang-Jakarta,
Km, 03 No 1B, Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya,
Kota Serang Banten 42124.
Motto:
“Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan
alasan.”
Gesti Anggraini, Dilahirkan di Palembang
pada 25 juli 2000, anak pertama dari pasangan
bapak Kiman dan ibu Ratna Dewi, yang
beragama islam dan bertempat tinggal di kp.
Cijeruk RT 003/RW 001 Desa. Cijeruk kec.
Kibin Kab. Serang provinsi Banten.
Menyelesaikan pendidikan SDN Tinggulun
tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di
SMP Negeri 1 Kibin tahun 2014, dan SMA Negeri 12
Palembang tahun 2017, kemudian melanjutkan studi stara-1
(UNIBA), Jurusan Manajemen dan konsentrasi MKP
(Manajemen Keuangan Perbankan) di UNIVERSITAS BINA
BANGSA (UNIBA) yang beralamat di Jl. Raya SerangJakarta, Km. 03 No. 1B Panancangan, Kecamatan Cipocok
Jaaya, Kota Serang Banten 42124.
Motto:
"Waktumu terbatas, jangan habiskan dengan mengurusi
hidup orang lain."
256

Mengabdi dengan Aksi

Fitri, dilahirkan di serang pada 25 april
1996. Anak ke 3 dari 4 bersaudara dari
pasangan bapak Fajri dan ibu Sunenah,
yang beragama Islam dan bertempat
tinggal di desa Kramatwatu jln.
Cempaka RT 04 RW 04 kecamatan
Kramatwatu kabupaten Serang provinsi
Banten. Menyelesaikan pendidikan
sekolah dasar di SDN 3 Kramatwatu
pada tahun 2002 , dan SMPN 1 Kramatwatu pada tahun
2008, Dan SMK YP 17 Cilegon pada tahun 2011. Kemudian
melanjutkan studi stara-1 (S1) Jurusan Pendidikan Teknologi
Informasi dengan konsentrasi PPL (Pendidikan Perangkat
Lunak) di Universitas Bina Bangsa (UNIBA) yang beralamat
jl. Raya Serang-Jakarta, Km 03 No 1B penancangan
kecamatan cipocok jata kota Serang Banten 42124.
Motto
“Kebiasaan adalah kualitas jiwa”
Putri Jelita Agustina. Dilahirkan Di Air
Batu Pada 16 Agustus 2000. Anak Pertama
Dari Lima Bersaudara Dari Pasangan Bapak
Ronal Sitompul Dan Ibu Lina Pardamean
Raja Guk-guk, Yang Beragama Kristen
Protestan Dan Bertempat Tinggal Di
Komplek Griya Serdang Indah Blok G12
No.16 Kel. Harjatani, Kec. Kramatwatu Kab.
Serang-Banten. Menyelesaikan Pendidikan
SDN Bintara III Tahun 2012 kemudian Melanjutkan SMP Advent
VII Rawamangun Tahun 2015, Dan SMA Advent 1 Jakarta
Jurusan IPS Tahun 2018. Setelah itu Melanjutkan Pedidikan
Perguruan Tinggi Swasta Di Universitas Bina Bangsa Studi Stara1 (S1) FEB Jurusan Akuntansi. Bekerja Di PT. Indotek Prima
Raya Sebagai Admin Sejak Tahun Januari 2021 Sampai Sekarang.
Email: Pj107918@gmail.com
No Hp: 089621694093
Motto:
“Segala Sesuatu Yang Kamu Kerjakan dengan baik dan Ikhlas,
Percayalah semua itu akan berbalik kepada-mu”
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Syafira Widya Agustin, Lahir di Serang
pada tanggal 18 Agustus 1999, anak
ketiga dari lima saudara dari pasangan
Bapak Iman Siswadi dan Ibu Mariyam,
yang beragama Islam dan bertempat
tinggal di Link. Cibelewuk RT 005/ RW
007 Kelurahan Kagungan Kecamatan
Serang Provinsi Banten. Menyelesaikan
Pendidikan SDN 10 Kota Serang tahun 2012 lalu
melanjutkan pendidikan SMP 15 Kota Serang tahun 2015,
dan SMAN 2 Kota Serang pada tahun 2018. Melanjutkan
studi stara-1 (S1) di Universitas bina Bangsa (UNIBA)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen dengan
konsentrasi MKP (Manajemen Keuangan dan Perbankan)
Motto:
“Setia Pada Cita-Cita Percaya Pada Proses”
Dwi Andreas Saputra, dilahirkan di
Serang pada 9 September 1997, anak
kedua dari 4 bersaudara dari pasangan
bapak Asmari dan ibu Yayah suchiah,
yang beragama islam dan bertempat
tinggal di Perumahan Bumi agung permai
1 blok S7 no. 6 RT. 006 RW 018
Kecamatan serang kabupaten Serang
provinsi
Banten.
Menyelesaikan
pendidikan SDN Unyur pada tahun 2010 dan melanjutkan
pendidikan sekolah di SMPN 5 Kota Serang tahun 2013 dan
SMK Teknologi (Jurusan Otomotif) tahun 2016. Kemudian
melanjutkan studi stara-1 (S1) Jurusan teknik industri
dengan konsentrasi yaitu Sistem Manufaktur Operational
Research Manajemen Industri serta desain sistem kerja dan
ergonomis di Universitas Bina bangsa (UNIBA).
Motto:
“Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki
keberanian untuk mengejanya.”
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Pingki Alun Kusuma, Dilahirkan di
Lampung pada 4 Juli 1999, Anak
Pertama dari dua bersaudara dari
pasangan Bapak Eliyanto dan Ibu
Purwati, yang beragama islam dan
bertempat tinggal di Komplek Puri Citra
Blok C4/21 RT.23 RW.06 Desa Pipitan
Kec. Walantaka Kota Serang Provinsi
Banten. Menyelesaikan pendidikan SDN
Citerep tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan SMPN 1
Ciruas tahun 2015, dan SMKN 1 Serang tahun 2018,
kemudian melanjutkan studi stara-1 (S1) jurusan Sistem
Informasi di Universitas Bina Bangsa (UNIBA)
Motto:
“Kesempatan dan peluang tidak tercipta begitu saja. Kamu
yang menciptakannya”
Yulia Imelda, Lahir di Serang pada 16 Juli
1998, Anak kedua dari dua bersaudara dari
pasangan bapak Zuliadi dan ibu Ani
Mursida, yang beragama islam dan
bertempat tinggal di Perumahan Cikande
Permai blok K14/15 RT08/06 Desa
Cikande Permai Kecamatan Cikande
Kabupaten Serang Provinsi Banten.
Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Cikande
Permai pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan SMPN
1 Cikande pada tahun 2013 dan SMAN 1 Ciruas pada tahun
2016, kemudian melanjutkan studi Starta-1 (S-1) Jurusan
Hukum dengan konsentrasi HTN (Hukum Tata Negara) di
Universitas Bina Bangsa (UNIBA)
Motto:
“No Matter How Far The Distance, The Prayer Will Surely
Arrive “
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Fahmi Nurwahid. Dilahirkan di
Pandeglang pda 07 juli 1998. Anak
pertama dan satu satunya dari dari
pasangan Bapak A kosasih dan Ibu
junenah, yang beragama Islam dan
beertempat tinggal di pancanegara rt/rw
03/04 kec. Pabuaran Kab. SerangBanten. Menyelesaikan pendidikan SDN
Pabuaran 1 tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan
SMP daruttaibin tahun 2014 dan SMK darutaibin tahun
2017. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi di Universitas Bina Bangsa Studi Sastra satu (S1) FEB
jurusan Akuntansi
Motto:
“Tetaplah Menjadi Dirimu Sendiri”
Emil Bari Sohibul Ulum, dilahirkan di
Bakauheni pada 05 April 2000,
merupakan anak kedua dari empat
bersaudara dari pasangan bapak
Atfiandri dan ibu Siti Habibah, yang
beragama islam serta bertempat tinggal
di Muara Piluk RT 003 RW 002
Kelurahan
Bakauheni
Kecamatan
Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
Provinsi Lampung. Beliau telah menyelesaikan pendidikan
Sekolah Dasar di SDS Bhakti Ibu pada tahun 2012,
lalumelanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di
SMP Negeri 1 Bakauheni selesai pada tahun 2015, dan
pendidikan di SMK Negeri 1 Bakauheni selesai pada tahun
2018, kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan
stara-1 (S1) jurusan Teknik Industri di Universitas Bina
Bangsa (UNIBA).
Motto
“Harta, Tahta, Anak Anak Kedua”
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