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SAMBUTAN
Dekan FISIPOL Universtas Muhammadiyah Makassar
Tanpa terasa perjalanan reformasi yang dimulai tahun 1998 sampai
saat ini memasuki awal dasa warsa ketiga, dan terutama era globalisasi saat
ini, sudah barang tentu ada berbagai keberhasilan, kekurang berhasilan dan
kegagaalan pembangunan yang patut dikaji dan dievaluasi. Sesungguhnya
itu semua memberikan gambaran kepada kita tentang banyaknya
permasalahan dan tantangan yang perlu segera dikaji dan diatasi oleh bangsa
ini. Pikiran konsep dan program aksi adalah solusi yang mampu mengatasi
permasalahan dan tantangan tersebut. Politisi, elit birokrasi dan akademisi
perlu bersinergi secara optimal untuk menghasilkan agenda yang betul-betul
tajam da flausibel untuk dilaksanakan.
Buku yang berjudul ; Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya, adalah suatu kajian yang sangat tepat
dalam mengungkap masalah aktual yang dihadapi oleh bangsa ini dan
sekaligus merupakan tantangan, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas
umum pemerintahan dan pembangunan. Gambaran makro nasional maupun
gambaran mikro regional dan daerah, secara garis besarnya telah terungkap
dalam buku ini. Potensi sumberdaya pembangunan serta kondisi perangkat
SDM dan kepemimpinan serta kelembagaan birokrasi, aspek politik dan
regulasi / kebijakan dikaitkan dengan perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembangunan semakin memperjelas tugas-tugas yang menghadang
serta pentingnya peran dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah dalam
pelaksanaan pembangunan. Struktur dan kultur masyarakat serta
perkembangan pembangunan dan globalisasi, juga merupakan variabelvariabel utama kajian buku ini. Variabel X sebagai akar masalah yang
selalu terkait dan memengaruhi jalannya proses pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan juga terungkap dalam buku ini. Hal ini menjadi
sangat penting untuk merumuskan masalahnya untuk kemudian menjadi
acuan dalam mengambil kebijakan yang tepat.
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Isu-isu utama pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih mudah
dikenali dari buku ini, sehingga setiap kita dan khususnya para pakar dan
stakeholders pembangunan memiliki informasi dan data untuk memahami
posisi dan peran masing-masing untuk segera berpartisipasi sekarang juga
dibidang kita masing-masing. Era reformasi, globalisasi dan otonomi daerah
berisi tuntutan tugas, peran dan fungsi yang sangat kompleks, memerlukan
elaborasi endowment nasional dan daerah yang optimal sehingga
keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dapat diintegrasikan
menjadi satu kenyataan. Semua hal yang dikemukakan di atas dapat
dicermati melalui buku yang ditulis oleh Sdr. Dr. H. Mappamiring, M Si
Sebagai pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar, saya ingin menyampaikan apresiasi dan
recognition kepada penulis, dan kepada Bapak/Ibu dosen yang lain agar
berlomba-lomba mengembangkan budaya akademik seperti ini, karena hal
ini akan membawa kemajuan dan peningkatan mutu Pendidikan dan
sebagai kontribusi nyata dari kalangan akademisi dalam pengelolaan
pemerintahan dan pembangunan.
Akhirnya pada kesempatan kali ini disampaikan pula bahwa, buku
yang berjudul “ Dimensi Dimensi Permasalahan Pembangunan dan
Problematikanya “ adalah relevan dan signifikan untuk dijadikan referensi
dan salah satu buku standar di lingkungan FISIPOL – Universitas
Muhammadiyah Makassar. Uraian-uraian teoritis dan kenyataan –kenyataan
praktis yang diangkat dalam tulisan ini semakin memperkuat keyakinan
kami, bahwa buku ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi para
praktisi birokrasi, akademisi serta kalangan swasta dan LSM.

Makassar,

September 2021
Dekan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S Sos, M Si
NBM ; 730727
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subehaanahu wataala, buku ini dapat
penulis selesaikan walau dengan segala kekurang sempurnaan. Pencermatan
dan evaluasi secara makro program dan aktivitas pembangunan merupakan
suatu keharusan untuk keberhasilan pembangunan.
Agar pencermatan dan evaluasi seluruh proses pembangunan itu
betul-betul dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan yang real saat ini,
maka pada tulisan ini diidentifikasi secara makro masalah-masalah
pembangunan yang berkaitan dengan evaluasi terhadap, strategi dan
pendekatan pembangunan terhadap seluruh sektor-sektor kehidupan. Hal ini
tercakup di dalamnya antara lain; aspek sosial budaya, politik, ekonomi, dan
teknologi. Berbagai program pembangunan baik pisik (Infrastruktur)
maupun non pisik (Suprastruktur) yang dirancang oleh pemerintah daerah,
secara keseluruhan belum dapat dikatakan berhasil secara maksimal untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti masih ada hal-hal
yang menghambat yang bersumber dari stakeholders pembangunan itu
sendiri.
Secara khusus kajian permasalahan pembangunan dapat ditelusuri
pula dari aspek endowment, ruang, waktu, sektor, kepemimpinan, peluang,
kebijakan/regulasi, disparitas kemajuan pembangunan antar daerah dan lainlain. Semua hal ini menjadi penting untuk diketahui dan disadari semua
elemen bangsa untuk menghasilkan suatu komitmen bersama untuk
dijabarkan secara konkrit dalam perilaku hidup pada posisi masing-masing.
Keaneka ragaman potensi resource yang ada merupakan prasyarat kondisi
yang paling utama untuk dioptimalkan pengelolaannya, karena hal ini
merupakan sesuatu yang sangat liner dan relevan dengan pencapaian tujuan
dan sasaran pembangunan.
Komitmen yang kuat dalam menyikapi setiap perubahan yang
merupakan tuntutan kebutuhan, yang idealnya harus selalu mengacu pada
visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan. Pemikiran para
akademisi tentang berbagai dimenssi yang berkaitan dengan seluruh elemen
dan isu pembangunan sangat diperlukan sebagai suatu pintu masuk untuk
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menemukan logika rasional, guna efektifvitas dan efisiensi pelaksanaan
pembangunan. Kehadiran buku ini diharapkan dapat berkontribusi positif
terhadap upaya percepatan pembangunan yang terkait dengan faktor-faktor
penunjang peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pemberdayaan
masyarakat. Disadari bahwa pembahasan dalam buku ini terkesan makro
dan dalam bentuk bunga rampai, karena luasnya problema pembangunan,
dan selalu bersumber pada pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan
dan pembangunan, berupa pelayanan publik dan pelaksanaan programprogram pembangunan. Koordinasi stakeholders dalam mengelaborasi
seluruh sumberdaya melalui suatu system, akan memperjelas segala macam
bentuk keterbatasan dalam menjalankan peran masing-masing untuk
semakin disadari dan dipahami secara detail guna perbaikan dan
peningkatan dimasa yang akan datang. Dengan demikian buku ini akan
menggambarkan paradigma baru pemberdayaan seluruh stakeholders
pembangunan. Kepada sidang pembaca diharapkan memberi masukan agar
buku ini dapat diperbaiki dan penulisan buku lainnya dimasa yang akan
datang. Penerbitan kali ini telah dilakukan tambahan materi dari penerbitan
sebelumnya 2017, yaitu Bab X Peran Penyuluhan Pembangunan dalam
Pemberdayaan Komunitas Lokal.
Akhirnya perlu disampaikan bahwa tulisan ini dapat terwujud bekat
kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari unsur pimpinan
Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu Bapak Prof.Dr. H. Ambo Asse,
M. Ag; Dekan Fisipol yaitu Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S,Sos; M.Si yang
banyak memberi dukungan sehingga tulisan ini terbit menjadi sebuah buku.
Karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya.
Selain itu, kontribusi dari pakar dan akademisi terutama elit
birokrasi dari pejabat dari Balai besar Penyuluhan pertanian Batang Kaluku
Kabupaten Gowa, yang banyak memberi masukan tentang penyuluhan dan
pengembangan sumberdaya manusia pembangunan pertanian pedesaan.
Termasuk pula teman-teman dosen
di lingkungan
Universitas
Muhammadiyah Makassar dan Universitas Indonesia Timur serta semua
pihak yang tak sempat lagi disebutkan namanya satu persatu. Untuk itu
semua tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.
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Besar harapan penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi
mereka yang berkecimpung di dunia pemerintahan dan pembangunan. Di
Legislatif, Eksekutif, dan para mahasiswa serta kaum akademisi, swasta dan
masyarakat pada umumnya. Semoga tulisan ini mendapat Ridho dari Allah
SWT, dan membawa kemaslahatan ummat. Amin!.
Makassar,

Juli

2021

Penulis

Dr. H. Mappamiring, M Si
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BAB I
PENDAHULUAN
SEKAPUR SIRIH PENGALAMAN STUDI SAND WICH DI
NEGARA TETANGGA TANAH MELAYU MALAYSIA
Kemanfaatan studi sandwich terasa sangat luar biasa, baik dalam hal
peningkatan

kemampuan

akademik

studi

doktor,

maupun

dalam

pengembangan wawasan pembangunan dan pemerintahan. Rubrik singkat
ini hanyalah mengungkap sebahagian kecil dan garis besarnya saja sisi
positif yang ada di Universiti Putra Malaysia khususnya, dan kondisi riil
pembangunan di Malaysia pada umumnya dengan tujuan untuk dijadikan
masukan yang bermakna.

1. Suasana Akademik
Tridarma perguruan tinggi di Universiti Putra Malaysia dijalankan
secara optimal melalui berbagai unit dan institusi yang dikembangkan
secara terintegrasi dengan lingkungan eksternal, yakni dengan dunia
usaha dan pemerintahan yang bersinergi untuk saling memanfaatkan
dalam pembangunan secara keseluruhan (simbiosis mutualism).Bukti
nyata ciri ini ialah frekwensi dan intensitas produk iptek (hasil
penyelidikan) Universiti Putra Malaysia (UPM) tergolong cukup tinggi
dan dihargai serta dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha dan
pemerintahan.
UPM adalah Universiti terbesar dan terlengkap infrastrukturnya di
Malaysia yang membuat university ini paling banyak didatangi oleh
1
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mahasiswa dari luar. Karena itu manajemen global dan sistem pelayanan
kegiatan akademik dilaksanakan secara global pula antara lain misalnya
dalam perkuliahan dan seminar dengan menggunakan dwi bahasa yaitu
bahasa Melayu dan bahasa Inggris.

2. Situasi Makro Pembangunan Malaysia
Infrastruktur publik yang menonjol di Malaysia saat ini ialah sarana jalan
dan transportasi yang sangat memadai, baik dari segi kwantiti maupun dari segi
kwaliti. Kondisi seperti ini semua menunjukkan bukti bahwa kinerja
pembangunan pisik sangat efektif dan kepedulian negara/pemerintah terhadap
kepentingan publik cukup tinggi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa
pembangunan pisik seperti ini dilakukan dengan perancangan dan penataan
ruang yang tepat, sehingga semua kawasan berfungsi sesuai dengan
peruntukannya. Kawasan bandar ibukota negara yaitu Putrajaya dan (Kuala
Lumpur) ditata sedemikian rupa sehingga konsentrasi penduduk terdistribusi
secara merata sehingga, sangat jelas mana kawasan industri, perdagangan dan
sentra ekonomi dan sosial terkonsentrasi di Kuala Lumpur, terpisah dengan
kawasan birokrasi pemerintahan yang terkonsentrasi di Putrajaya, yang sengaja
ditata khusus bernuansa wisata dengan penuh keasrian yang natural dan sangat
menyejukkan perasaan bagi publik, maupun para aparatur dan pegawai
pemerintahan yang kesehariannya bekerja diperkantoran. Timbul pertanyaan;
bisakah Indonesia melakukan hal serupa?. Jawabannya sangat bisa dan sangat
mampu, bahkan dapat melebihi itu semua, karena pilihan dan alternatif untuk
itu memungkinkan lebih luas lagi tapi dengan prasyarat; political will,
komitmen dan kebijakan yang tegas dan kuat dari kalangan birokrasi
kekuasaan, yang harus didukung oleh kesadaran dan kepedulian serta kultur
dan karakter kehidupan masyarakat yang maju dan partisipatif, baik di tingkat
nasional (Ibukota negara, Regional Provinsi maupun Daerah). Secara normatif
hal-hal tersebut di atas dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah
2
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di Indonesia pada umumnya sudah masuk agenda jangka pendek, jangka
menengah, maupun jangka panjang. Namun persoalan klasik yang sering
menjadi

penghambat

adalah

profesionalisme

pendukungnya berupa pendanaan

dan

birokrasi,

dan

fasilitas

efektivitas kebijakan dalam

implementasinya.

Hampir seluruh kawasan/wilayah persekutuan (Kuala Lumpur) dan
serdang tak kelihatan kawasan kumuh yang jorok, melainkan semua
kawasan terkesan bernuansa wisata yang menyejukkan perasaan yang
pada gilirannya berpengaruh positif terhadap banyaknya touris
mancanegara yang datang yang didukung pula oleh suasana aman (steril
terhadap konflik, bom bunuh diri, demo kekerasan dan aksi-aksi yang
dapat mengganggu). Kondisi seperti ini ujung-ujungnya adalah
peningkatan devisa negara bagi Malaysia

3. Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Malaysia
Terdapat tiga etnis utama warga Malaysia yang senantiasa hidup
rukun

dan

damai

sejahtera

menikmati

hidup

bernegara

dan

berpemerintahan; yaitu etnis melayu, etnis cina dan etnis india.
Implementasi nilai dan norma rukun negara dan agama sangatlah efektif
mewarnai keseharian hidup di Malaysia. Masyarakat awam dan marjinal
umumnya memiliki standar hidup yang jelas dan bermartabat. Sentuhan
kebijakan terhadap masyarakat miskin terasa sangat membantu dan
melindungi warganya dari kemelaratan. Penerapan teknologi majupun
menyentuh langsung seluruh lapisan masyarakat; sebagai contoh akses
internet masyarakat perdesaan sudah terjangkau sampai ke pelosok.
Sisi lain dari modal sumberdaya pembangunan yang merupakan
leading sector adalah perkebunan kelapa sawit dan getah yang menjadi
3
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andalan komoditi ekspor Malaysia. Sebagai ilustrasi perbandingan
dengan Indonesia sebenarnya jauh lebih banyak sektor unggulan yang
dapat dikembangkan di Indonesia, jika sekiranya kita mau memicu dan
memacu komoditi eksport, maka peluang itu sangat memungkinkan
dengan prasyarat seperti sudah disinggung terdahulu.
Kestabilan politik dan kedamaian di Malaysia sebenarnya adalah hasil
dan konsekwensi dari :

1. Kecepatan respon pemerintah terhadap isu-isu yang menyentuh
langsung kepentingan publik

2. Efektivitas birokrasi dalam implementasi kebijakan
3. Jumlah penduduk serta tingkat kesejahteraan dan sebarannya yang
merata dan nilai-nilai budaya yang dianut terbatas dan tidak serumit
sebagaimana halnya dengan Indonesia

4. Nilai kebersamaan dan kebanggaan segenap warga Malaysia tentang
keberhasilan pembangunan yang dicapai telah dimiliki.
Kelebihan lainnya yang dapat dijadikan pelajaran ialah bahwa
masyarakat Malaysia sangat kuat memelihara sistem dan nilai-nilai yang
terdapat dalam rukun negara serta nilai-nilai agama, tapi tak ketinggalan
dalam mengejar kemajuan teknologi untuk diterapkan dalam keseharian
hidup, yang diintegrasikan dengan norma-norma universal yang sangat
mendukung kemajuan seperti kejujuran, kedisiplinan, keteraturan,
ketegasan, penegakan hukum dan keadilan dan lain-lain; yang pada
gilirannya akan melahirkan komitmen yang kuat untuk mengejar
ketertinggalan sehingga melahirkan jargon-jargon Malaysia Berjaya,
Malaysia gemilang, Malaysia cemerlang dan unggul dan lain-lain.
4
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Rasa bangga warga Malaysia terhadap bangsanya kelihatan nyata
dari budaya mencintai produk dalam negeri, menjunjung tinggi symbol
negara seperti bendera nasional Malaysia kelihatan berkibar dimanamana atau menempel pada setiap tempat apakah itu perkantoran, mall,
rumah penduduk, atau ditempat-tempat konsentrasi publik; demikian
juga dengan rasa hormat dan penghargaan warga Malaysia terhadap para
pemimpin dan rajanya. Ciri seperti ini semua mengandung nilai
psikologis dan motivasi kebersamaan, senasib dan sepenanggungan
terhadap segenap warga Malaysia.
Kesenjangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat kelas bawah dan
para elit birokrasi sangat kecil, sehingga gejolak sosial yang mungkin
timbulpun peluangnya sangat kecil.
Sisi lain yang dapat pula disaksikan mengenai visi pembangunan
yang begitu berani dan spektakuler; ialah sekitar dua dasawarsa yang
lalu pemerintah Malaysia membangun proyek mercusuar yaitu Twin
Tower dan diperkirakan satu dekade yang akan datang Malaysia mampu
merakit pesawat terbang bermesin jet. Ini artinya pemerintah Malaysia
mampu membuat

lompatan-lompatan kedepan untuk mengikuti

persaingan dunia dan tuntutan pasar global. Twin Tower misalnya saat
ini dan sampai masa yang akan datang adalah obyek wisata yang sangat
produktif dan memiliki Tricle Down Effect terhadap keseluruhan
perekonomian, termasuk dampaknya terhadap sektor riil Malaysia yang
memiliki kemampuan yang tergolong tinggi terutama dalam penciptaan
lapangan kerja. Harus diakui pula bahwa saat ini Malaysia adalah salah
satu negara asean yang paling banyak didatangi pencari kerja baik dari
asean sendiri maupun dari manca negara
5
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dengan Indonesia, maka Indonesia jauh lebih berpeluang mewujudkan
hal-hal yang positif tersebut di atas tetapi dengan prasyarat :

1. Miliki rasa optimis, bangga terhadap potensi sumberdaya bangsa
sendiri, miliki kultur dan budaya maju, motivasi dan kompetensi
SDM

2. Kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pengabdian dan
cinta tanah air, norma dan nilai budaya harus dijaga dan diamalkan

3. Political will dan komitmen yang kuat serta karakter membangun
(character building), nilai-nilai universal global seperti obyektivitas,
kualitas,

kejujuran,

keteraturan,

kecepatan

reaksi,

proaktif,

kedisiplinan, manajemen organisasi dan lain-lain, harus menjadi
milik warga bangsa.

4. Buka akses seluas-luasnya untuk research and development yang
harus dipacu melalui sistem pendidikan modern

5. Kebijakan dan tindakan yang cepat dan tegas/fokus terhadap isu-isu
global yang bisa menghambat dan atau mendorong percepatan
pembangunan.
Sesungguhnya tidak ada orang yang menyangsikan potensi
sumberdaya pembangunan Indonesia, baik dari segi besaran dan variasi
sumberdaya alam, letak,

kualitas sumber daya alam, sumberdaya

manusia, sumberdaya buatan yang dapat dikembangkan, perancangan
dan alternatif visi pembangunan terbuka banyak peluang misalnya;
semua daerah provinsi dan kabupaten di Indonesia berpotensi pariwisata
belum lagi dari segi budidaya perikanan, kelautan, pertanian,
6
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peternakan, pertambangan baik didarat maupun didasar laut dan lain-lain
yang dapat diimplementasikan. Program kemitraan dan kerjasama yang
dapat diwujudkan baik domestik maupun dengan luar negeri seluruhnya
berpotensi menjadikan Indonesia menjadi model dan kiblatnya bangsabangsa Asia tenggara yang bermartabat dan diperhitungkan oleh bangsabangsa di dunia. Akan tetapi bagaimana kenyataannya saat ini kita
sering lebih banyak menjadi penonton di rumah sendiri dari pada jadi
pemain, tingkat kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur publik masih
sangat terbatas, potensi kekayaan alam belum bisa kita optimalkan,
supply TKI kita masih kebanyakan tenaga buruh, itupun terjadi karena
tiadanya lapangan kerja dalam negeri. Jikalau demikian faktanya,
muncul pertanyaan besar mengapa bangsa kita sampai pada hari ini
masih seperti ini ?. Mengapa masa transisi ini masih terlalu lama ?
Jawabannya ialah cari pada aspek kepemimpinan politik pemerintahan
mulai dari daerah sampai tingkat nasional. Moral dan budaya seluruh
elemen bangsa, kepedulian dan kesadaran untuk menggunakan akal
sehat tentang norma-norma, aturan dan kebijakan dan adat istiadat yang
dianut dan dipelihara serta disepakati sendiri sering tidak istiqomah
dalam aktualisasinya.

7

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

BAB II
VALUE SYSTEM DALAM MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
(Perspektif Pemberdayaan Masyarakat)
Abstrak
Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya gejala paradoxal, khususnya
yang berkaitan dengan pangan, dan juga masih banyaknya masalah-masalah
yang sangat mendasar pada upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Masalah-masalah itu antara lain yang berkaitan dengan value system,
kualitas sumberdaya manusia dan aktualisasi manajemen pemerintahan dan
pembangunan pedesaan.
Kajian makro dan kualitatif ini diperkuat oleh fakta empirik melalui
observasi dan interview dengan unsur stakeholders pembangunan dan para
pakar. Era pasar bebas menghadirkan tugas yang lebih berat dan menantang
keprofesionalan dikalangan birokrat, pengusaha dan warga masyarakat,
terutama disebabkan oleh beberapa hal yaitu; pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan, membangun kultur dan mind set aparat dan masyarakat,
dan aspek kelembagaan. Wujud peningkatan peran-peran stakeholders
dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini, merupakan suatu keniscayaan
dan diperlukannya suatu komitmen yang kuat tentang perlunya perbaikan
kelembagaan pemerintahan dan pembangunan dan paradigma baru yang
menitik beratkan pada aspek kultur, sikap mental dan life skill seluruh
stakeholders.
Hasil

kajian

memperlihatkan

masih

banyaknya

keterbatasan-

keterbatasan yang sangat membutuhkan upaya perbaikan dan peningkatan,
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terutama yang berkaitan langsung dengan infrastruktur dan supra struktur
pertanian, upaya-upaya memaksimalkan keterintegrasian kebijakan visible
hand dengan invisible hand. Profil dan kinerja birokrasi lokal yang
bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat masih terkesan
memperlihatkan cara-cara

kerja

konvensional

seperti

halnya

pada

kelembagaan penyuluhan. Kedaulatan dan kemandirian pangan menjadi
pilar utama pembangunan pedesaan yang menunjang sector riil, industri,
jasa dan perdagangan di era pasar bebas.
Key words: Value system, kedaulatan pangan dan pemberdayaan

Bepikir global bertindak lokal,
Lebih cepat lebih baik,
Suatu keniscayaan
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A. PENDAHULUAN
Masalah utama yang dihadapi pemerintahan dewasa ini, bukan
terletak pada “Apa yang dikerjakan” melainkan “Bagaimana cara
mengerjakannya”.
(Osborne & Gabler, 1992)
Yang paling utama pada pembangunan adalah pencapaian tujuan
yang tidak terukur (Human mind).
(Gunnar Myrdal)
Tidak ada negara yang miskin dan terkebelakang
(Underdeveloped Country), yang ada adalah Negara yang tidak
dikelola dengan baik (Undermanaged Country)
(Peter F Drucker)
Good governance yang intinya menganut konsep profesionalisme,
akuntabilitas, transparansi, kualitas dan jaringan, diperhadapkan oleh
tantangan gejala paradoxal berupa krisis pangan, energi, dan krisis
lingkungan. Penerapannya memerlukan prasyarat transisi yang baik,
prasyarat transisi itu adalah:
1. Transisi dari kegiatan rutin pada kegiatan yang kompleks.
2. Transisi dari kegiatan sekuensial pada kegiatan paralel.
3. Transisi pada prinsip-prinsip konseptual.
4. Transisi pada struktur yang baru.
5. Transisi pada system nilai (Value System) dari nilai subyektivitas
ke nilai obyektivitas (nilai universal).
6. Transisi pada penerapan prinsip-prinsip dasar good governance.
7. Transisi dari aspek kultural masyarakat.
8. Transisi demokrasi, politik pemerintahan, pembangunan, hukum,
ekonomi, pendidikan.
10
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9. Transisi dari upaya pembenahan birokrasi.
10.Transisi dari era industrial ke era ilmu pengetahuan
Sejumlah situasi transisional tersebut adalah sangat terkait dengan
aspek spirit, value system, dignity yang secara jujur dapat dikatakan
merupakan masalah SDM yang memerlukan integritas moral, kualitas
intelektual untuk mewujudkan suatu perubahan dan ini adalah merupakan
tantangan dan tugas berat seluruh stakeholders pembangunan. Tugas dan
tantangan ini adalah sesuatu yang sangat urgens bagi akademisi khususnya
oleh komunitas ilmu social dan ilmu politik apapun profesinya (In all
profession in one commitment); dengan berbagai metode/pendekatan dan
strategi disesuaikan dengan kondisi dan situasi karir yang bersangkutan.
Keanekaragaman resources di pedesaan merupakan dasar yang kuat
untuk memasuki era globalisasi. Ujung tombak birokrasi lokal di
daerah/pedesaan sedang diuji oleh situasi dan kondisi era otonomi. Karena
itu pertanyaan besar yang perlu dibahas adalah:
1. Bagaimana profil dan kinerja birokrasi lokal dalam
menyikapi situasi seperti ini.
2. Hal-hal apa yang menjadi hambatan yang segera harus di atasi.
Pendekatan kualitatif dalam merancang dan mengelola pembangunan
antara lain melalui pembangunan partisipatif dengan local wisdom sebagai
salah satu kata kunci perlu terus menerus dievaluasi apa kelemahannya,
untuk kemudian menyempurnakannya.

B. KONSEP DASAR KAJIAN
Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan seperangkat teknik
informasi

yang

digunakan

praktisi
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mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi (Syahyuti 2006). Dari
aspek sosial banyak didengungkan pentingnya memanfaatkan social capital
dan memberdayakan social energy yang pada hakekatnya tiada lain dari
upaya pemberdayaan elemen-elemen sosial kemayarakatan yang terdiri atas
kelembagaan sosial, norma, etika dan tata peraturan yang berkaitan dengan
kegiatan produktif sektor setempat (Suradisastera 2006). Secara singkat
paradigma berpikir yang dianut pemerintah dalam merancang kebijakan
ketahanan pangan adalah; (1) Harga yang terjangkau dan stabil, (2) Tingkat
harga di tingkat konsumen merupakan refleksi kecukup--sediaan pangan, (3)
Stabilisasi harga beras pada tingkat yang terjangkau cukup untuk menjamin
ketahanan pangan, (4) Produksi domestik merupakan sumber pengadaan
yang paling handal untuk menjamin kecukup-sediaan pangan, (5)
Swasembada pangan merupakan strategi yang paling efektif untuk kebijakan
ketahanan pangan dalam jangka panjang. Konsep-konsep idealis melalui.
penerapan manajemen strategik dengan

kajian SWOT, terus menerus

dikembangkan kaum akademisi dan birokrat untuk menemukan paradigma
baru, sebagai acuan kebijakan untuk berperan memetik manfaat era pasar
bebas sekarang ini, karena aplikasi good governance sesungguhnya adalah
jaringan (network) baik yang bersifat horizontal antara berbagai institusi
yang ada pada level yang sama, maupun secara vertikal antara berbagai
institusi pada level yang berbeda (Pramusinto, 2011) Peningkatan kualitas
SDM dan pengembangan kelembagaan melalui pengembangan wacana
mengenai urgensi penyuluhan merupakan suatu keniscayaan.

12
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C. VALUE SYSTEM DAN SISTEM EKONOMI
PASAR DI ERA KONEKTIVITAS
Yaa Ayyuhannaas Innaa Khalaqnaakum Min Zakarin wa unsaa
Wajaalnaakum Syuuban Waqabaaila Lita aarafuu Inna Akramakaum
Indallaahi Atqaakum Innallaaha Aliimun Khabiir

(Al Hujurat; 13).

Artinya; Hai sekalian manusia sesungguhnya Kami jadikan kamu dari lakilaki dan perempuan, dan Kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
agar kamu saling kenal-mengenal (diantara satu dengan yang lain).
Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ini adalah
landasan kuat dan mendasar dalam mengelola pemerintahan secara terbuka
untuk bisa mengakses kebutuhan baik secara internal maupun eksternal
misalnya kemitraan dan jaringan. Pembelajaran, perbandingan antar daerah
dan antar pemerintahan dan pembangunan adalah sesuatu yang perlu
dilakukan untuk membangun kesadaran internal sebagai konsekwensi dari
era keterbukaan dan persaingan sekarang ini.
Salah satu aspek penting yang membedakan antara bangsa Indonesia
dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju ialah; aplikasi nilai-nilai dasar
universal. Nilai dasar yang kami maksudkan disini ialah; Kerja professional
sesuai dengan keahliannya, keadilan dan rasa tanggung jawab, rasionalitas,
kejujuran, kerja keras, kualitas, kedisiplinan, obyektivitas, kekompakan dan
kerjasama, kebersihan, keteraturan, ketaatan terhadap hukum, loyalitas
terhadap pengabdian dan lain-lain (Value System). Acuan paling mendasar
untuk diterapkan dalam keseharian seluruh elemen bangsa adalah nilai dasar
universal ini, yang dapat mengantar pada kesuksesan era system ekonomi
pasar (era konektivitas). Prasyarat lainnya adalah kesiapan kelembagaan dari
seluruh sektor kehidupan. Dampak dari kemajuan IPTEKS, serta revolusi
13
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komunikasi dan transportasi membuat hal-hal yang sifatnya Invisible hand
mendorong percepatan kemajuan peradaban dan pembangunan semakin laju,
khususnya bagi Negara-negara yang sudah siap dengan prasyarat kondisi
yaitu nilai dasar universal dan kesiapan institusi. Karena itulah visible hand
harus punya kemampuan bersinergi dengan hal-hal yang bersifat in visible
hand. Gejala yang ada saat ini ialah begitu kuatnya in visible hand (system
ekonomi pasar) bekerja menyebabkan Indonesia menjadi pasar yang empuk.
Hal ini sangat menguntungkan bagi negara-negara dengan sektor swasta
yang sudah mapan. Kenyataan ini dapat kita saksikan di pasar-pasar dan
mall-mall begitu banyaknya pangan dan buah-buahan import. Lagi-lagi hal
ini adalah paradoxal yang sama-sama kita tidak kehendaki. Yang dkehendaki
sebenarnya ialah kemandirian dan kedaulatan pangan serta penguasaan pasar
domestik dan pasar global. Kondisi ini berpeluang besar untuk diraih karena
potensi internal sangat menjanjikan. Natural resources, letak geografi serta
iklim sangat menunjang untuk mengembangkan secara optimal leading
sector kita yaitu; pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil
hutan, tanpa mengesampingkan mains constrain (masalah utama) bangsa
misalnya; keterbatasan skill SDM, teknologi, modal finangsial dan faktor
budaya.
Ada beberapa prasyarat kondisi yang harus tercipta untuk
mewujudkan impian itu yakni:
a. Memperkuat dan mempertajam kinerja visible hand guna mendorong
kinerja in visible hand domestik
b. Menghindari tekanan in visible hand pasar global dengan melakukan
proteksi melalui kebijakan yang pro kepada empowerment seluruh
stakeholders

khususnya

yang
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kemampuan untuk memenuhi kebutuhan internal maupun untuk
eksport komodity yang bersumber dari pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan dan kehutanan.
c. Meningkatkan intensitas proses pembelajaran dan peningkatan
kualitas pendidikan serta kinerja birokrasi pemerintahan melalui
kegiatan penyuluhan.
d. Mencegah dan menghilangkan segala macam penyakit birokrasi yang
sering

menjadi

virus

dalam

manajemen

pemerintahan

dan

pembangunan.
e. Mencegah adanya kepuasan yang terlalu cepat dari pemerintah dan
masyarakat di daerah, dengan menetapkan standar kualitas kinerja
aparatur dan kualitas serta kuantitas produk yang dihasilkan oleh
masyarakat dengan standar dunia.
f. Jaringan kerjasama (Net working) yang adil, sharing pengalaman,
pembelajaran tanpa ada rasa gensi belajar dari Negara tetangga yang
memiliki keunggulan tersendiri.
g. Meningkatkan dan memaksimalkan bantuan fasilitas modal dan
sarana produksi untuk para petani dan masyarakat marginal pedesaan.

D. PROSPEK DAN URGENSI PEMBERDAYAAN DI
ERA KONEKTIVITAS
Esensi otonomi daerah sebenarnya adalah menggeser kewenangan
dan kemampun yang tadinya di dominasi oleh birokrasi kearah kewenangan
dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu salah satu ujung tombak
birokrasi lokal yang langsung bersinggungan dengan upaya pemberdayaan
masyarakat ialah kelembagaan penyuluhan. Kelembagaan itu saat ini secara
struktural adalah; Badan Penyuluhan Pembangunan Nasional, Koordinasi
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Penyuluhan Provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten dan Pos Pos
Penyuluhan Kecamatan dan desa. Kelembagaan ini terkesan belum
maksimal dalam aktivitasnya karena terbatasnya support kebijakan dan
politik pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang berpengaruh terhadap
dinamika penyuluhan itu sendiri antara lain:
1. Kesadaran semua pihak akan arti dan makna penyuluhan.
2. Tujuan-tujuan jangka pendek yang mengutamakan jalan pintas dan
mengabaikan hal-hal yang mendasar.
3. Mesin politik birokrasi, kurang peduli dan terkesan masih ada
penilaian bahwa penyuluhan adalah beban dan kurang mendukung
peningkatan Pendapatan asli daerah.
4. Kelemahan internal dalam struktur penyuluhan itu sendiri dilihat dari
sisi manajemen SDM, sistem dan mekanisme kerja serta tingkat
koordinasinya di lapangan.
5. Dukungan politik dari kalangan legislatif dan eksekutif terkesan
belum maksimal.
Upaya
keanekaragaman

untuk

menjadikan

resources

yang

masyarakat

diperlukan,

dapat

bisa

mengenali

mandiri

dalam

pembangunan ialah melalui aktivitas penyuluhan, karena dari sinilah
peningkatan knowledge, attitude dan skill dapar dimaksimalkan, dan sinergi
seluruh sektor kehidupan masyarakat pedesaan misalnya yang berkaitan
dengan kedaulatan pangan dapat diwujudkan
Era konektivitas adalah era net working yang mengisyaratkan bahwa
kerjasama, kemitraan

antar instansi pemerintah maupun swasta adalah

sebuah keniscayaan yang harus semakin ditingkatkan derajat intensitas dan
kekentalannya, baik secara internal domestik maupun secara eksternal global
16
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(pasar bebas). Profesionalisme dan kompetensi aparat birokrasi lokal belum
sepenuhnya mampu menghadapi situasi seperti ini. Prasyarat kondisi untuk
hal-hal tersebut hendaknya di evaluasi secara continue mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan manajemen kelembagaan dan pengembangan SDM
dengan mengkaji melalui suatu konsep berpikir 5 S.(Tanri Abeng, 2013)
sebagai berikut:
Struktur
Strategi
Sistem
Skill SDM
Speed
Memadukan konsep ini dengan pendekataan PRA dapat dianggap
sebagai suatu solusi yang tajam untuk memecahkan masalah khususnya yang
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat
Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan jelas sekali menggambarkan tentang upaya
mengatur dan mengembangkan dan mengaplikasikan 5 S tersebut di atas,
mulai dari hulu sampai ke hilir, baik secara vertikal maupun horizontal serta
segala aktivitasnya. Konsep berpikir 5 S ini dapat diaplikasikan pada semua
institusi atau organisasi apa saja, termasuk dalam manajemen kelembagaan
pemerintahan di pedesaan..
Indikator/ukuran untuk menilai keberhasilan penerapan 5 S dalam
dunia penyuluhan khususnya sektor pertanian itu antara lain:
1. Kedaulatan, ketahanan dan kemandirian pangan domestik.
2. Surplus produk yang berstandar untuk mensuplai demand/permintaan
pasar global.
17
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3. Keunggulan-keunggulan internal kelembagaan yang dapat menjadi
model pembelajaran bagi negara lain.
4. Keunggulan, kualitas dan daya saing produk di pasar global
5. Gejala paradoxal khususnya pangan dengan sendirinya dapat di atasi.
Kondisi ideal seperti ini masih susah mewujudkannya, bahkan gejala
paradoxal, yang selama ini kita selalu saksikan di media massa tentang
commodity pangan di pasar global adalah pembelajaran dan tantangan utama
birokrasi lokal dan penyuluhan. Hal ini berarti bahwa secara internal
kelembagaan pemerintahan dan penyuluhan masih banyak yang perlu
dibenahi. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan perlu secara
detail ditelusuri khususnya oleh sektor hilir yang berkaitan langsung dengan
upaya pemberdayaan masyarakat. Kinerja aparat di ujung tombak masih
terlihat banyak kelemahan antara lain dari sisi kompetensi, latar belakang
pendidikan

dan

pengalaman,

kepemimpinannya,

komitmennya,

kesejahteraannya dan terutama sekali dari aspek pengenalan dan penguasaan
unsur-unsur life skill di masyarakat yaitu:
1. Aspek cultivator dan manajemen usaha yang ditekuni.
2. Kemampuan secara mandiri maupun kelompok dalam merencanakan
dan bekerjasama.
3. Kemampuan mengakses berbagai macam informasi & IPTEK, pasar,
permodalan dan lain lain.
4. Kemampuan mengambil keputusan.
5. Keberanian memikul resiko.
6. Mengenali potensi dirinya.
7. Menciptakan, menemukan dan membangun jaringan
8. Kemampuan untuk mengembangkan potensi internal dengan baik
18
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berupa mental spiritual melalui 4 H yaitu:
a.

Hearing

b.

Heart

c.

Hand

d.

Habit
Margono Slamet (2000) mengatakan bahwa ilmu penyuluhan

pembangunan adalah ilmu yang mempelajari perubahan perilaku manusia
dalam pembangunan melalui aktivitas pembelajaran, pengalaman belajar
(partisipasi) dalam pembangunan. Lebih lanjut dikatakan bahwa ilmu
penyuluhan pembangunan bukanlah ilmu murni, melainkan ilmu terapan
yang dibangun dari beberapa disiplin ilmu yang relevan yaitu ilmu
pendidikan, psikologi, antropologi,

sosiologi,

psikologi

sosial

dan

manajemen.
Merujuk dari pokok pengertian di atas, maka kedepan pengembangan
konsep keilmuan yang lebih tajam lagi melalui riset dan aplikasinya di
pemerintahan dan pembangunan adalah suatu keniscayaan. Selama ini
perguruan tinggi dan birokrasi pemerintahan lainnya selain kelembagaan
penyuluhan terkesan belum maksimal dalam bersinergi. Sementara itu
tantangan penyuluhan pembangunan yang semakin real dihadapan kita yang
memerlukan pembelajaran yang intensif teridentifikasi gambaran secara
makro sebagai berikut:
1. Manajemen, kepemimpinan serta proses politik yang serba
transaksional.
2. Penyakit-penyakit birokrasi (Patologi Birokrasi).
3. Penerapan Kepemimpinan Transformasional
4. Komitmen yang kuat terhadap value system dalam perilaku dan
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budaya kehidupan masyarakat.
5. Kepedulian terhadap kualitas dan tuntutan globalisasi, reformasi dan
otonomi daerah.
6. Pengintegrasian, hal-hal yang sifatnya visible hand dengan yang
invisible hand.
7. Perilaku-perilaku menyimpang (deviant behavior) yang aktual
ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.
8. Selama ini penyuluhan belum menyentuh keseluruhan sektor-sektor
kehidupan, dan lebih banyak sasarannya kepada sektor sosial,
ekonomi dan kemasyarakatan, pada hal yang tidak kalah pentingnya
adalah pada unsur-unsur infrastruktur dan suprastruktur politik,
birokrasi, kepemimpinan serta kelembagaan pemerintahan lainnya.
9. Aspek-aspek pluralisme dalam segala dimensi kehidupan dan budaya
bangsa yang selalu harus mengacu pada 4 pilar utama kebangsaan
yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
10.Kesadaran diri yang mendalam (awareness) tentang pentingnya
pengembangan IPTEKS secara terintegrasi dengan segala macam
resources dan leading sector pembangunan serta rasa optimisme
seluruh elemen bangsa yang dapat dikemas dengan suatu kajian
manajemen strategik. Fondasi acuannya adalah:
Yaa Ayyuhallaziina Aamanu Ttaqu llaaha, Waltanzur Napsun Maa
Qaddamat Ligadin, Wattaqullaaha Innallaaha Khabiirun Bimaa
Ta’maluun; Artinya; Hai orang-orang yang beriman berbaktilah kepada
Allah, dan hendaklah tiap-tiap jiwa memperhatikan apa yang ia telah
sediakan untuk besok (masa depan mereka), dan berbaktilah kepada
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Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu
kerjakan. (Al Hasyr ; 18)
Suatu negara atau daerah akan maju jika memiliki kekuatan.
Kekuatan itu adalah perpaduan antara modal intelektual dan modal sosial.
Akhir-akhir ini kita senantiasa dipersaksikan pada hal-hal yang berkaitan
dengan encernya

social trust. Kajian ini penting karena sangat terkait

dengan pencapaian tujuan pembangunan. Djoko Susanto (2003) menyebut
bahwa modal sosial yang baik itu adalah social trust (keterpercayaan sosial).
Dengan social trust diyakini mendukung kesuksesan dan percepatan
pembangunan khususnya mencapai warga masyarakat yang madani.
Masyarakat madani memiliki pengaruh timbal balik dari upaya pembelajaran
dalam pelaksanaan penyuluhan pembangunan guna mengatasi masalahmasalah kebangsaan dan pembangunan. Masyarakat madani ditandai
dengan ciri, berwawasan luas, modern, berdaulat, komunikatif, adaptif
terhadap lingkungan, swadaya tinggi, menerima berbagai perbedaan
pandangan berdasarkan suku, ras, agama dan jender dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Social trust merupakan syarat utama
untuk mencapai masyarakat madani dan untuk mendorong perilaku produktif
yang berdaya saing di era global.

E. KESIMPULAN HIPOTETIK KAJIAN
Uraian singkat di atas dan fenomena aktual empirik memberikan
gambaran kepada kita, bahwa untuk memasuki dan memetik manfaat di era
global, Indonesia memiliki peluang terbesar di Asia jika hitungan-hitungan
resources yang di elaborasi dalam suatu ramuan dinamika pemerintahan dan
pembangunan yang efisien dan efektif dengan prasyarat kondisi, mengatasi
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terlebih dahulu hambatan-hambatan struktural, kultural,.dan fungsional.
Paradigma berpikirnya adalah sebagai berikut:
Lingkungan Internal;
Infrastruktur dan supra
Struktur semua sektor, Natural
value system

Tugas umum

Dukungan

Pemerintahan
&Pembangun
an

Politik dan
kebijakan

Sasaran
(Empowerment)
~ Cultural
~ Struktural
~ Fungsional
~ Kepemimpinan
yang berkualitas

Penguasaan
Segmen pasar
melalui aneka
commodity
pangan yang
berdaya
saing

Lingkungan Eksternal;
Teknologi komunikasi dan transportasi
Kemajuan IPTEKS dan Pembangunan
Produk komoditi dunia
Dunia usaha dan kompetitor
Kurs mata uang
Kemitraan dan kerjasama
Bagan 1. Paradigma Pengelolaan Resources Era Pasar Bebas

Keterangan:
Negara melalui stakeholders, bertugas untuk menghasilkan
barang dan jasa yang berkualitas, berstandar dan berdaya saing
serta memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun

pasar global.

Untuk melakukan hal itu, perlu dukungan kekuatan politik
pemerintahan dan kebijakan yang berkomitmen untuk pemberdayaan
melalui aspek kultural, struktural dan fungsional yang
mendorong
(Participatory

perubahan
Rural

melalui
Appraisal)
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penyuluhan,

dengan mengintegrasikan tuntutan perubahan yang

diperlukan pada aspek lingkungan internal, maupun tuntutan dan
prasyarat eksternal. Sinergi dan kesesuaian antara kemampuan internal
dengan tuntutan lingkungan eksternal merupakan fokus dari seluruh
perubahan yang diinginkan yang didorong melalui berbagai macam
bentuk pembelajaran (penyuluhan). Keberhasilan proses pembelajaran
(penyuluhan) akan berdampak pada adanya peningkatan kemampuan
dan kesiapan memasuki pasar bebas.
F. SARAN
Stakeholders secara keseluruhan harus memiliki awarnes yang kuat
terutama untuk mengubah aspek kultural, struktural dan fungsional, karena
kelemahan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah/pedesaan
selama ini adalah aspek kelembagaan, sumberdaya manusia dan finangsial.
Memaksimalkan pengelolaan SDA diperlukan kerjasama yang kuat dengan
memanfaatkan jaringan dan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM.
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BAB III
ASPEK KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN
Menurut Uphoff (1986), istilah kelembagaan dan organisasi sering
membingungkan dan bersifat interchangeably. Secara keilmuan, ‘social
institution’ dan ‘social organization’ berada dalam level yang sama, untuk
menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup, social form,
dan lain-lain yang relatif sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini,
istilah “Kelembagaan” lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup
keduanya. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang lebih memilih istilah
tersebut. Kelembagaan lebih dipilih karena kata “organisasi” menunjuk
kepada suatu social form yang bersifat formal, dan akhir-akhir ini semakin
cenderung mendapat image negatif.
Kata kelembagaan juga lebih disukai karena memberi kesan lebih
“sosial” dan lebih menghargai budaya lokal, atau lebih humanistis.
Mempelajari kelembagaan (organisasi) merupakan sesuatu yang esensial,
karena masyarakat modern beroperasi dalam organisasi-organisasi. Tiap
perilaku individu selalu dapat dimaknai sebagai representatif dari
kelompoknya. Seluruh hidup kita dapat dilaksanakan dalam beroganisasi,
mulai dari lahir, bekerja, sampai meninggal. Itulah alasannya kenapa kita
harus mempelajari kelembagaan, sebagaimana juga disampaikan oleh Olson
Mancur (Uphoff, 1986) sebagai berikut:
“….. Since most (though by no means all) of the action taken by or on
behalf of group of individuals is taken though organization, it will be helpful
to consider organization in a general or theoretical way”.
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A. KERUSAKAN STRUKTUR SOSIAL
Menurut Suradisastra (2006), pendekatan kelembagaan koersif
selama masa pembangunan jangka panjang telah membantu meningkatkan
produksi pangan nasional. Penerapan teknologi mampu menunjukkan
keunggulannya dalam hal peningkatan volume panen dan kualitas
komoditas pertanian. Hasil yang dicapai seringkali terlihat begitu
mempesona sehingga sangat mudah mengabaikan pihak-pihak yang
tersingkirkan. Revolusi Hijau telah memasukkan input eksternal seperti
alsintan, bahan bakar fosil, pupuk kimia dan pestisida ke dalam kegiatan
produksi sektor pertanian. Kondisi ini menurunkan peran input lokal dan
menyingkirkan pekerja tani dalam berbagai keadaan. Secara demografis,
terjadi rural exodus syndrome di mana penduduk desa bermigrasi ke
perkotaan mencari nafkah yang lebih menjanjikan daripada bekerja sebagai
buruh tani di desa mereka (Suradisastra, 2000). Kelembagaan lokal
tradisional terkooptasi oleh program pemerintah atau lenyap karena tidak
mampu menahan arus perubahan nilai dan makna sosial baru.
Pelaksanaan pembangunan sektor secara intensif dengan strategi
koersif kelembagaan telah menimbulkan kerusakan pada struktur sosial
kemasyarakatan dan telah banyak didokumentasikan secara luas. Dampak
yang ditimbulkan oleh pelembagaan penggunaan teknologi yang menuntut
keterampilan dan penguasaan pengetahuan tertentu antara lain adalah
berkurangnya kesempatan kerja, pergeseran peluang ekonomi dari gender
wanita ke gender pria, peningkatan spesialisasi kegiatan, konsentrasi lahan
di kalangan petani kaya dan miskin, dan meningkatnya kooptasi
(penunjukan dan pembinaan) lembaga perdesaan bagi kepentingan program
pemerintah. Setiap kali dilakukan penerapan teknologi dengan strategi yang
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dilembagakan, semakin banyak petani atau pekerja tani yang kehilangan
kesempatan kerja karena tuntutan keterampilan dan pengetahuan teknis yang
dibutuhkan untuk menangani teknologi baru tidak dapat dipenuhi oleh
mereka. kebijakan-kebijakan teknis yang didasarkan pada tuntutan teknologi
turut

mempengaruhi

secara

negatif

kemerataan

dan

kesempatan

berpartisipasi masyarakat yang selama ini dijamin oleh norma sosial dan
tata peraturan setempat sebagai suatu kelembagaan lokal.
B. ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH MASA
DEPAN
Menurut Subandi (2005) ada dua tuntutan yang menyertai perlunya
restrukturisasi organisasi pemerintah daerah: Pertama, tuntutan global yang
merupakan konsekuensi perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi.
Dalam hal ini, globalisasi telah mendorong organisasi untuk dapat
menyesuaikan dengan tuntutan perubahan global tersebut.

Kedua,

pengetahuan dan keterampilan Masyarakat terus meningkat sebagai
konsekuensi dari perkembangan ilmu dan teknologi, serta arus informasi
yang telah menembus batas keterisolasian. Masyarakat mulai kritis melihat
rantai hierarki dalam organisasi pemerintah daerah yang terlalu panjang dan
kadang menyulitkan untuk mendapatkan pelayanan mudah, cepat, murah,
dan baik.
Kedua tuntutan tersebut akhirnya bermuara kepada perlunya
dilakukan restrukturisasi organisasi pemerintah daerah yang responsif
terhadap

tuntutan

kebutuhan

masyarakat

dan

antisipatif

terhadap

kecenderungan global. Berbagai hambatan yang sifatnya organisasional
yang

dianggap

merupakan

hambatan

internal

organisasi

dalam

mengefektifkan tujuan, sasaran maupun misi dan visinya harus direformasi
27

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

untuk menjadikan organisasi pemerintah daerah yang modern dapat
meningkatkan kinerja dan mewujudkan kepemerintahan yang baik di era
baru pemerintahan.
Kondisi pemerintahan daerah yang ada saat ini dipandang kurang
akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat. Juga, dianggap kurang
responsif terhadap perubahan sebagai konsekuensi dari arus globalisasi.
Terkait dengan era reformasi yang tejadi di Indonesia, di mana berbagai
perubahan telah mewarnai sendi kehidupan sosial, politik, pemerintahan di
Indonesia, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah daerah agar tetap survive
kecuali harus melakukan restrukturisasi.
1.

Perubahan struktur organisasi pemerintah daerah

2.

Perumusan visi dan misi organisasi pemerintah daerah yang jelas

3.

Perlunya kepemimpinan visioner dalam organisasi pemerintahan daerah

4.

Organisasi pemerintahan daerah mendatar

5.

Organisasi pemerintahan daerah yang ramping

6.

Organisasi pemerintahan daerah sebagai organisasi jejaring

7.

Organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi pembelajar

8.

System informasi manajemen dalam pemerintahan daerah
Syahyuti (2006;87), secara keilmuan, seluruh apa yang dikenal

dengan organisasi formal dan non formal, lembaga formal dan non formal,
institusi, asosiasi, maupun kelembagaan; penulis sebut saja dengan
‘’kelembagaan’’. Jalan ini ditempuh, karena seluruhnya mengandung aspek
yang sama. Dua aspek yang dimaksud yakni ‘’aspek kultural’’ (atau ‘’aspek
kelembagaan’’) dan ‘’aspek struktural (atau ‘’aspek keorganisasian’’).
Aspek kultural terdiri dari hal-hal yang lebih abstrak yang menentukan
‘’jiwa’’ suatu kelembagaan yaitu nilai, norma, dan aturan. Sementara, aspek
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struktural berupa sesuatu yang lebih visual dan statis yaitu struktur,
penetapan peran, tujuan, keanggotaan, dan lain-lain. Kedua aspek ini secara
bersama-sama membentuk dan menentukan perilaku seluruh orang dalam
kelembagaan tersebut. Keduanya, merupakan komponen pokok yang selalu
exist dalam suatu kelompok social, selemah atau sekuat apa pun ia.
Keduanya ibarat dua sisi mata uang dalam sebuah kelembagaan. Dalam
aspek kultural terdapat nila, aturan,norma, kepercayaan, moral, ide, gagasan,
doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain. Sementara, aspek
struktural berisi struktur, peran, hubungan antar peran, integrasi antar
bagian, struktur umum perbandingan struktur tekstual dengan struktur riel,
struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas,
keanggotaan, klik, profil, pola kekuasaan, dan lain-lain.

C. PARADIGMA BARU PENGEMBANGAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN
Pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agricultural
development) telah menjadi suatu kesepakatan di antara bangsa-bangsa yang
hadir dalam Pertemuan Puncak Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, bulan
September 1992. Kesepakatan global tersebut tertuang dalam suatu
dokumen aksi bersama yang dikenal dengan nama Agenda 21 (Sitarz,
1994). Indonesia ikut menandatangani dokumen aksi bersama ini. Agenda
21 dirumuskan dalam sebuah kerangka paradigma global baru bagi
kepentingan penyelamatan planet bumi dari ancaman-ancaman kehancuran.
Ancaman-ancaman kehancuran disinyalir berasal dari berbagai sumber; pola
berpikir yang materialistis; gaya hidup masyarakat yang bersifat eksploitatif
serta konsumtif; industrialisasi yang berpolusi tinggi; eksploitasi penduduk;
kemiskinan massal di negara-negara sedang berkembang; pengembangan
29

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

pertanian yang berorientasi pada teknologi biaya tinggi (teknologi Revolusi
Hijau); penggundulan hutan; erosi; perluasan pemukiman; alih fungsi tanahtanah pertanian untuk perluasan infrastruktur jalan, pabrik, perumahan,
kantor, dan lain-lain (Syahyuti, 2006).
D. KINERJA PEMERINTAH DESA (GOOD
GOVERNANCE), LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA
Pramusinto (2011), bahwa kinerja pemerintah desa dapat dicermati
dari praktik pelayanan publik dan koordinasi kegiatan pemerintah desa di
antara para perangkat desa. Dalam hal pelayanan publik, yang kerap
dikeluhkan oleh warga desa adalah belum adanya kepastian (dalam hal
waktu/ lamanya dan biaya, dalam setiap jenis pelayanan), dan adanya
gaya/cara pelayanan yang bersifat “sok penguasa” oleh beberapa perangkat
desa. Koordinasi kegiatan pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik
lebih disebabkan karena gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh
kepala desa dan sekretaris desa. Gaya kepemimpinan kepala desa adalah low
profile, bersahaja, fleksibel, menaruh kepercayaan yang tinggi pada para
pembantunya, dan nyaris tanpa kontrol. Kepala desa tidak pernah
melakukan kontrol, apalagi teguran dan sangsi kepada para kepala bagian
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian pula yang terjadi pada
sekretaris desa, yang seharusnya secara rutin melakukan koordinasi kegiatan
dengan kepala bagian, tetapi amat jarang dilakukan. Hal ini bisa terjadi
kemungkinan ialah karena kepala desa telah menduduki jabatannya selama
tiga periode berturut-turut (sejak 1989 hingga sekarang) melalui proses
pemilihan secara langsung. Kepercayaan warga desa yang demikian besar,
berarti legitimasi politik kepala desa amat kuat, tampaknya secara politis
membuat kepala desa merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan
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kedudukannya. Disamping itu, secara pribadi kepala desa adalah biasanya
figur yang dikenal jujur, memiliki integritas tinggi, penuh pengabdian, dan
pandangan yang jauh ke depan. Ia menempatkan pelayanan sebagai prioritas
utama dalam bekerja sebagai pemimpin desa. Setelah itu, bagaimana
menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan pembangunan desa baik
secara fisik maupun mental spiritual.
Setiap proses modernisasi ditandai oleh transformasi struktural.
Transformasi struktural adalah hasil pelembagaan pola-pola kelakuan serta
interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan
(ekonomi, sosial, politik, dan kultural). Unsur-unsur modernisasi yang
menjadi penggerak transformasi atau perubahan bentuk dalam masyarakat
ialah teknologi

(informasi), demografi, komunikasi, komersialisasi,

birokrasi, dan lain-lain. Jika pada tingkat individu perubahan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap menjadi hakikat modernisasi, maka pada tingkat
kolektif atau sosial perubahan terwujud dalam kelembagaan baru. Dilihat
dari proses perubahan bentuk kehidupan kolektif, maka perubahan struktur
sosial masyarakat umumnya bergerak dari yang bersifat komunal ke
asosiasional. Jadi, dari solidaritas mekanis ke bentuk solidaritas organis.
Struktur kepemimpinan desa juga mengalami pergeseran dari yang
umumnya masih bersifat tradisional dan otoriter menjadi bersifat modern
dan terbuka serta demokratis (Kartodirdjo, dalam Pramusinto, 2011).
Perubahan sosial budaya dalam masyarakat, khususnya di pedesaan
digambarkan Kartodirdjo (Pramusinto, 2011) berlangsung melalui tipe
tradisional (masyarakat yang bersifat komunal dan tersegmentasi), berubah
ke arah tipe masyarakat yang bersifat semi modern (masyarakat yang sudah
bersifat asosiasional tetapi masih tersegmentasi), lalu menjadi masyarakat
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yang modern (masyarakat yang bersifat asosiasional dan terintegrasi).
Contoh pengelompokan sosial masyarakat tipe tradisional ialah dalam
sistem sambatan di pedesaan Jawa. Masyarakat tipe semi tradisional dapat
ditemui misalnya dalam aliran kepercayaan, sedangkan masyarakat tipe
semi modern misalnya PKK, LKMD, dll. Tipe pengelompokan sosial dalam
masyarakat yang tergolong modern misalnya dapat kita temui dalam partai
politik dan organisasi kemasyarakatan.
E. DAMPAK KEBIJAKAN INSENTIF DALAM
PRODUKSI PADI
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penting di
belakang peningkatan produksi padi selama tiga pelita adalah karena peran
insentif harga dasar dan subsidi harga pupuk yang memberi kontribusi
sebesar 40 persen (Malian, 2004). Sementara itu, faktor-faktor lain seperti
benih unggul, irigasi, dan peningkatan pengetahuan petani secara bersamasama memberikan konstribusi sebesar 60 persen bagi peningkatan produksi
padi. Hal ini dapat dilihat dari dinamika produksi padi selama 1970-2003.
Produksi padi di Indonesia meningkat dengan laju makin besar
sampai Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, namun
menunjukkan penurunan. Dalam periode 1970-1974, produksi padi
menunjukkan penurunan dengan laju 2,55 persen/tahun. Penurunan ini
sebagian besar disebabkan oleh terjadinya penurunan produktivitas yang
mencapai 3,54 persen/tahun. Setelah itu produksi padi terus meningkat,
dengan laju 4,23 persen/tahun pada periode 1975-1979 dan 6,54
persen/tahun pada periode 1980-1984. Laju peningkatan produksi padi ini
sebagian besar merupakan kontribusi dari kenaikan produktivitas, berupa
terobosan teknologi biologi dan kimia (revolusi hijau). Sementara itu, peran
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peningkatan luas areal panen hanya sebesar 23 persen pada periode 19751979 dan 33 persen pada periode 1980-1984. Peningkatan luas areal ini
umumnya berlangsung di luar pulau Jawa yang memiliki tingkat kesuburan
tanah yang lebih rendah (Malian, 2004).
F. RESPON MASYARAKAT TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Mappamiring (2011), sebanyak 40 tokoh informal yang merupakan
representasi dari seluruh elemen masyarakat perdesaan memberi penilaian
sekitar pelayanan publik, kepekaan dan kepedulian aparat, kemampuan lobi,
penepatan janji aparat, transparansi dan budaya kerja dengan kategori biasabiasa saja dan bahkan ada kecenderungan rendah. Kondisi ini membuktikan
bahwa tantangan utama aparatur pemerintah perdesaan adalah pada
peningkatan aspek pengetahuan, sikap, keterampilan dan peubahan mind set.
Hasil pengamatan di lapangan mengenai pelaksanaan pembangunan
perdesaan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi
Selatan; kata kuncinya terletak pada aspek kepemimpinan. Karena
kepemimpinanlah yang membangun dan menata lembaga, menghimpun
potensi, menggerakkan seluruh sumber daya serta melakukan komunikasi
dengan semua pihak dan terutama sekali dalam upaya mengembangkan
sumberdaya manusia aparatur. Aplikasi norma-norma good governance dan
norma otoda sangat tergantung pada sejauh mana komitmen kepemimpinan
itu bisa dijalankan. Penilaian responden mengenai pelayanan publik yang
bermutu dan implementasi program pembangunan yang efektif beraneka
ragam. Namun perlu dicermati karena jawaban yang menilai aparat kurang
mampu memadukan kerja administrasi perkantoran dengan tugas teknis
fungsional lapangan angkanya masih tinggi yaitu 44 responden atau 22
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persen dari total 200 responden. Mengubah kultur aparat dan masyarakat
serta membangun struktur baru institusi pemerintahan juga masih
merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Bone dan
Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepemimpinan pemerintah dan pembangunan perdesaan partisipatif
di Kabupaten Bone dan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan,
ditandai dengan dominannya aspek figur ketimbang aspek pendidikan dan
pengalaman serta profesionalitas. Gaya partisipatif, direktif dan supportif
fasilitatif, terobosan dan prakarsa dalam upaya pengembangan SDM aparat
sangat ditentukan oleh faktor kefiguran itu. Rekrutmen politik untuk
pemilihan seorang kepala desa memang sangat ditentukan oleh faktor
kefiguran, sehingga tim personal aparat desa yang terbentuk pun termasuk
upaya pembinaannya sangat kental bermuatan/berkaitan erat dengan aspek
kefiguran apalagi belum ada peraturan daerah yang mengatur secara khusus
mengenai pembinaan karir. Aspek kepemimpinan pada kelembagaan
pembangunan perdesaan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan
semangat dan kekuatan moral kreatif yang mampu mempengaruhi para
anggota untuk mengubah sikap. Hal ini sejalan dengan apa yang
dikemukakan oleh Kencana (Yunus 2009), bahwa pemimpin adalah orang
yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi
sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan
tertentu.
G. PEMBANGUNAN BERBASIS KEMANDIRIAN LOKAL
AKTUALISASI AGENDA AKSI MENYONGSONG ABAD XXI
Implikasi perspektif pembangunan pertanian yang disesuaikan
dengan tuntutan abad XXI sebagaimana yang telah dikemukakan
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sebelumnya dengan sendirinya menuntut semakin berkurangnya peranan
pemerintah sebagai interventor. Ini mengandung pengertian bahwa dari
waktu ke waktu berbagai kebijakan hendaklah bermuara pada gerakan
kemandirian (Gani, 2001).
Gerakan kemandirian adalah suatu proses pembangunan yang
tumbuh dan berkembang dari bawah, dan selanjutnya mendapat sambutan
dari atas, secara proporsional. Kegiatan pembangunan yang berintikan
pemberdayaan hanya dapat terwujud apabila ia berlangsung sebagai suatu
“konserto”. Peranan pemerintah tidak lebih sebagai pemegang tongkat
“dirigen” dalam memainkan lagu acuan yang dalam konteks ini berupa
paradigma (kesepakatan) yang substansinya adalah visi, misi, strategi, dan
aksi atau kebijakan pembangunan pertanian. Perspektif yang berintikan
pemberdayaan tersebut lebih lanjut menuntut semakin dikuranginya agenda
aksi yang bersifat “adhoc” atau yang berupa kegiatan “penyelaan” sehingga
pada gilirannya kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah hasil dari
suatu peran bersama yang terselanggara atau teralokasi secara proporsional.
Hal yang terakhir ini disebutkan sebagai upaya structural adjustment atau
pembenahan struktural secara menyeluruh yang menuntut berkembangnya
peranan petani sebagai stakeholder terbesar dalam pembangunan pertanian
di Indonesia (Gani, 2001). Secara mikro petani harus diberi peluang yang
proporsional untuk membangun dirinya, melalui jenjang tahapan yang pada
awalnya meliputi:
(1)Mantapnya orientasi mencapai produksi dan tingkat produktivitas yang
optimal;
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(2)Dengan demikian pada tahap selanjutnya petani harus didorong untuk
menangkap peluang meningkatkan pendapatan melalui kebijakan harga
yang memihak sehingga pada tahap berikutnya.
(3)Petani berkesempatan melakukan tabungan dan melalui tabungan inilah,
petani akan mampu menangkap kesempatan yang ada untuk melakukan
pemupukan modal sebagai persyaratan untuk selanjutnya,
(4)Memilih dan membeli teknologi yang diperlukan, yang tentunya selalu
berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi.
H. HASIL STUDI PENDAHULUAN DAN KAJIAN YANG
DILAKUKAN
Mappamiring (2010) dari studi pendahuluan yang telah dilakukan
dan kajian-kajian yang sudah dicapai secara obyektif kelembagaan
pembangunan pedesaan

tampaknya memperlihatkan hal-hal sebagai

berikiut:
(1) Profil kemampuan kelembagaan pembangunan pedesaan
dapat dilihat indikatornya dari segi struktur organisasi,
mekanisme kerja, maupun sumberdaya manusia yang
secara profesional perlu reformasi
(2) Aspek perilaku dan budaya kerja yang masih tampak dalam
pengelolaan program pembangunan dan pelayanan publik
perlu adanya perubahan mind set
(3) Belum jelasnya program pengembangan sumber daya
manusia aparatur, terutama dalam penegelolaan
pembagunan partisipatif
(4) Partisipasi seluruh stakeholders dalam proses perumusan,
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implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan masih
belum optimal
Wilayah perdesaan Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bone
dan Kabupaten Jeneponto merupakan kawasan yang sangat potensial untuk
bebagai macam peluang pengembangan sektor pertanian. Pada tahun 2009
daerah ini masih banyak memiliki desa tertinggal (sekitar 30%), terutama di
Kabupaten Jeneponto. Di kabupaten Bone masih banyak desa tertinggal dan
masyarakat marjinal. Problem utamanya adalah antara lain tingkat
kecerdasan dan pengetahuan warga masyarakat yang minim, keterbatasan
aparat dari segi jumlah maupun kualifikasinya dibanding luas wilayah,
jumlah penduduk, potensi sumberdaya

sebagai target dan sasaran

pembangunan.
Revolusi hijau telah dicanangkan dengan berbagai program seperti
KOGM (Komando Operasi Gerakan Makmur), SSBM (Swa Sembada
Bahan Makanan), Bimas/Inmas, dan program SL-PTT dengan sasaran
pengembangan

ekonomi

pangan

daerah.

Konsepsi

lokal

untuk

pembangunan pertanian Sulawesi Selatan yaitu Tri Konsepsi Pembangunan
yang meliputi pewilayahan komoditas, perubahan pola pikir, dan petik olah
jual, merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat perdesaan.
Namun demikian masih ada sebagian

masyarakat perdesaan belum

mendapatkan program pemberdayaan, selain masyarakat petani dan nelayan.
Di Sulawesi Selatan terdapat lebih dari 60% kabupaten yang memiliki
potensi kelautan, sehingga potensi yang dapat dibudidayakan masih terbuka
luas seperti, budidaya perikanan dan budidaya rumput laut. Kabupaten
Bone dan Kabupaten Jeneponto dalam kajian ini merupakan representasi
dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
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Program atau kebijakan pembangunan masyarakat desa secara
nasional melalui pembangunan sektor pertanian ditempuh melalui empat
usaha pokok yaitu : (1) Intensifikasi untuk mencapai swasembada pangan,
(2) Ekstensifikasi untuk perluasan areal dalam rangka transmigrasi dan
pembangunan daerah, (3) Rehabilitasi diarahkan pada perbaikan kesuburan
tanah, dan (4) Diversifikasi yang mencakup pengembangan pengolahan
hasil dan pasca panen lainnya. Semua ini masih berpeluang untuk
dikembangkan. Persoalannya sekarang adalah political will dan kebijakan
yang real memihak kepada masyarakat tani dan nelayan, baik

dari

pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.
Peningkatan kemampuan aparat dan program pemberdayaan
masyarakat yang selama ini dilakukan sesungguhnya sudah dapat
dikategorikan memberi dampak positip, tetapi belum maksimal. Tulisan ini
didasarkan pada data primer dan data sekunder yang menggunakan analisis
deskriptif kualitatif yang mengacu pada studi literatur, hasil interview dan
dialog dari berbagai pihak yang berkompeten, dan hasil observasi lapangan.
Informasi yang diperoleh

menjadi acuan dalam menjelaskan fenomena

aktual mengenai pembangunan masyarakat perdesaan di Kabupaten Bone
dan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Potensi perekonomian
masyarakat terlihat pula secara garis besarnya pada kedua kabupaten masih
didominasi sektor pertanian untuk pangan. Di Kabupaten Bone ada 66,03 %
(statistik, 2009) atau 375 548 penduduk yang bekerja di sektor pertanian
tanaman pangan termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan. Kondisi
geografi yang memungkinkan sektor ini masih dapat dioptimalkan karena
luas areal misalnya khusus tanaman padi pada tahun 2009 masih memiliki
lahan sebesar 117 066 ha. Sementara itu kawasan pantai yang membujur
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dari selatan ke utara berjarak 138 km. Di Kabupaten Jeneponto tidak banyak
berbeda dengan Kabupaten Bone yaitu potensi perekonomian masyarakat
adalah didominasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan

untuk

pangan. Namun disisi lain Kabupaten Jeneponto dilihat dari sumber daya
alam dan kesuburan tanah tergolong agak tandus, dan kurang memiliki
infrastruktur pertanian terutama pengairan. Wilayah pesisir Kabupaten
Jeneponto cukup dikenal sebagai penghasil garam, pertambakan ikan
bandeng dan rumput laut. Hal ini dimungkinkan karena panjang garis pantai
mencapai jarak sekitar 70 km.
Program-program insus dan inmum pembangunan pertanian yang
dilancarkan selama ini di kedua kabupaten meliputi upaya peningkatan
produksi padi, palawija dan holtikultura, yang dtunjang pula oleh upaya
pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai. Hambatan-hambatan
tentu saja ada dalam melancarkan program ini misalnya untuk Kabupaten
Bone adalah dari segi luas wilayah

dan besaran penduduk dibanding

dengan aparat yang ada, karena memang daerah ini adalah daerah kabupaten
terluas dan terbesar penduduknya di Sulawesi Selatan. Selain itu tingkat
pendidikan dan kecerdasan serta penguasaan teknologi bagi masyarakat
yang masih rendah, serta tingkat kepedulian dan kepekaan, motivasi kerja
dan kepemimpinan aparat yang masih perlu di tingkatkan. Keadaan sama
saja dengan Kabupaten Jeneponto dari sisi masyarakat dan aparat, hanya
saja Kabupaten Jeneponto lebih kecil wilayah dan jumlah penduduknya dan
infrastruktur pertanian yang terbatas misalnya

pengairan yang kurang

memadai serta sumberdaya alam terutama aspek kesuburan tanah yang
tandus, sehingga perlu berbagai macam aspek kebijakan untuk mengatasi
masalah ini. Wujud nyata program pemberdayaan yang dilancarkan antara
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lain pengembangan ekonomi terpadu, PNPM M-P (program nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan), PISEW (pembangunan
infrastruktur sosial ekonomi wilayah), Cresh program penanggulangan
kemiskinan seluruhnya sangat tergantung pada kesediaan dan kwalifikasi
aparat dan partisipasi masyarakat serta kelembagaan birokrasi pemrintahan.
Pembangunan pertanian setelah masa krisis tujuannya adalah untuk
meningkatkan pendapatan sehingga kita perlu meningkatkan produktivitas
dan meningkatkan nilai tambah. Untuk mencapai tujuan ini yang kita
bangun adalah agribisnis yang meliputi pembangunan sub sistem hulu, on
farm (usaha tani), hilir dan juga jasa penunjang. Sebagai bagian dari sistem
agribisnis membangun sub sistem usaha tani (on farm) tidak akan dapat
dilaksanakan dengan baik tanpa membangun sub sistem lainnya; yaitu hulu,
hilir dan penyediaan jasa penunjang (Saragih, .2001)
Ke depan kita perlu membangun sistem dengan usaha agribisnis
secara integral dan terpadu, simultan dan harmonis. Strategi pembangunan
pertanian dan perdesaan ini dapat berhasil jika pelayanan

publik dan

pelaksanaan program pembangunan mampu dijalankan dengan baik oleh
aparatur pemerintahan. Hasil penelitian di Kabupaten Bone dan Kabupaten
Jeneponto mengenai implementasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM M-P), menunjukkan hal ini bahwa
aparat desa dan kecamatan dapat dikategorikan mampu memberikan
pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan jika hanya dilihat
sebagai tugas rutinitas saja. Hal ini disebabkan karena pandangan sebagian
besar responden (aparat) tentang tugas pokok fungsinya, masih terjebak oleh
hal–hal yang berkisar pada tugas–tugas rutinitas saja dan belum melihat
secara lebih luas mengenai tugas dan tanggung jawab serta
40
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birokrasi

untuk

mengantar

SDM

petani/masyarakat

perdesaan

mengoptimalkan penerapan sistem agribisnis secara keseluruhan. Hal ini
terlihat dari masih terbatasnya kajian dan hasil penelitian yang dijadikan
rujukan dalam pelaksanaan penyuluhan pembangunan di perdesaan, sebagai
dampak dari pada terbatasnya dukungan birokrasi dan komitmen
pemerintahan daerah.
Mengenai kreativitas dan strategi atau inovasi/gagasan baru dalam
pelayanan administrasi publik, persepsi responden (aparat) juga

masih

terjebak kepada penilaian terhadap kinerja rutinitas tanpa melihat
tantangan–tantangan baru yang perlu dikembangkan. Bahkan kelihatan pula
bahwa sejumlah responden yang menilai jarang ada gagasan baru. Hal ini
penting dikaji karena merupakan pilar pokok dan utama untuk mewujudkan
otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Sementara itu
semangat
kecamatan

kerjasama, solidaritas dan kekompakan tim aparat desa dan
tergolong sedang-sedang saja, dan bekerja sekedar gugur

kewajiban.
Selain itu persepsi responden mengenai kemampuan memadukan
kerja administrasi perkantoran dengan pekerjaan teknis fungsional di luar,
khususnya pada pelayanan masyarakat petani di perdesaan, dinilai
responden dengan beraneka ragam. Namun yang perlu mendapat perhatian
di sini ialah bahwa pendapat yang mengatakan kurang mampu angkanya
masih tinggi yaitu 44 dari total 200

responden (22 persen). Hal ini

membuktikan bahwa aparat perdesaan masih banyak keterbatasan dalam hal
mengkondisikan

masyarakat

perdesaan

untuk

berpartisipasi

dalam

pembangunan. Sehingga dampaknya adalah masih tampak kelihatan adanya
gejala ketergantungan yang berkelanjutan dari para petani marjinal dan sub
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sistem kepada bantuan pemerintah. Hal ini dianggap sisi negatif dari belum
optimalnya pembangunan kemandirian para petani di perdesaan. Melihat
kondisi dan profil kinerja aparatur dalam pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bone dan Kabupaten Jeneponto
Sulawesi Selatan masih terkait dengan kultur yang selama ini masih sering
mewarnai pelayanan publik, yaitu bekerja berdasar prosedur resmi, dan
kurang maksimal berorientasi pada visi dan misi yang merupakan substansi
keberadaan program pemberdayaan itu. Singkatnya, untuk memberdayakan
masyarakat perdesaan, dapat dikatakan sederhana, karena hanya dua faktor
penting yaitu Pertama, Bagaimana mengantar para petani sebagai
cultivator, menguasai usaha taninya?. Kedua, Bagaimana para petani bisa
bertindak selaku manajer usaha taninya ?. Hal ini menjadi tugas dan
tanggung jawab birokrasi pemerintahan dan agent of change lainnya.
Kenyataan yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Bone dan
Kabupaten Jeneponto rmenunjukkan masih adanya hal-hal yang masalah
dalam tahapan pelaksanaan PNPM, misalnya antara masyarakat perkotaan
dengan masyarakat perdesaan
partisipasinya,

mekanisme

masih ada diskriminasi dalam hal

administrasi

keuangan,

kesadaran

dan

keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha bersama, kompetensi dan
kesadaran aparat dan lain-lain. Namun demikian dari penelitian ini juga
ditemukan secara umum tingkat keberhasilan pengelolaan PNPM M-P
mencapai angka sekitar 60 %

termasuk juga program pemberdayaan

lainnya misalnya program pembangunan infrastruktur sosial ekonomi
wilayah.
Participatory Rural Appraisal (PRA), perlu lebih ditajamkan
pelaksanaannya

agar

masyarakat
42

mampu

mengembangkan

dan

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

menggunakan pengetahuan lokal dan kemampuan masyarakat untuk
membuat penilaian sendiri, menganalisis sendiri, dan merencanakan sendiri
apa yang mereka butuhkan. Aparat di daerah terutama di tingkat desa perlu
memiliki kompetensi dan komitmen yang kuat untuk menjadi fasilitator
yang profesional, mengingat segala macam potensi sumberdaya untuk
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bone
dan Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan dianggap cukup memadai.
Selanjutnya pembangunan pertanian terpadu dapat diwujudkan, jika SDM
aparat

dan

masyarakat

memiliki

capacity

building

(peningkatan

kemampuan), serta sumberdaya yang lain telah tersedia. Keterpaduan
pertanian demikian merujuk pada pengertian keterpaduan agribisnis secara
horizontal yang berdasarkan fokus komoditasnya, dapat berbasis pada
tanaman, berbasis pada perikanan, berbasis ternak, dan yang berbasis agro
forestry (kehutanan). Keterpaduan secara vertikal, yakni kegiatan agribisnis
yang sekaligus mencakup kegiatan budidaya pertanian (on farm) dan
kegiatan agroindustri dan perdagangan hasil pertanian (off farm).
Keterpaduan dari sektor hulu (kegiatan produksi benih di atas lahan), sektor
tengah (kegiatan produksi non benih di atas lahan), dan sektor hilir
(kegiatan pengolahan hasil pertanian). Kata kunci reorientasi program ini
adalah sinergi kolektivitas dari berbagai elemen pembangunan di daerah
terutama diawali dari adanya komitmen dan political will yang kuat serta
kepemimpinan di daerah yang didukung oleh segenap satuan kerja
perangkat daerah, terutama dari hasil kajian pembangunan perdesaan yang
didukung pula oleh kelembagaan penyuluhan, pendanaan dan sarana
penunjang lainnya.
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BAB IV
STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN
TEKNOLOGI PENGEMBANGAN KAWASAN PULAUPULAU KECIL YANG BERKELANJUTAN
(Kajian Pembangunan Regional/Kawasan)

A. PENDAHULUAN
Sejak dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, opini
publik tentang pengembangan pulau-pulau kecil santer dibicarakan dimanamana di berbagai media, baik cetak maupun elektronik oleh berbagai
elemen baik instansi pemerintah, lembaga riset, swasta, pengusaha dan
LSM, baik dalam maupun luar negeri.
Untuk mengantisipasi hal tersebut sangat perlu dilakukan kesiapan
program pembangunan, pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan
Perikanan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil
ke depan. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara terencana, matang,
terpadu dan melibatkan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilakukan
di kawasan ini dapat berjalan dengan kaidah-kaidah yang berprinsip pada
pembangunan berkelanjutan dan berbasis kelembagaan yang dapat
menunjang pada keberhasilan pembangunan pulau-pulau kecil. Karena
pulau-pulau kecil ini merupakan sesuatu yang baru dan belum banyak orang
yang paham betul dengan apa dan bagaimana pulau-pulau kecil, karena itu
tulisan ini akan menguraikan sedikit tentang pulau-pulau kecil agar dalam
pembangunan yang dilakukan di kawasan pulau-pulau kecil ke depan dapat
dilakukan sesuai dengan karakteristik yang ada di kawasan pulau-pulau
kecil, yaitu komunitas nelayan dengan mata pencaharian utama adalah
menghasilkan pangan dari unsur biota laut. Hal ini menjadi sangat penting
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untuk dioptimalkan mengingat potensi SDA kelautan sangat besar sebagai
salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia. Sudah barang tentu pasar
global dan domestik tak pernah berhenti mengharapkan maksimalisasi
pengelolaan SDA kelautan. Isu ketahanan, kedaulatan dan kemandirian
pangan menjadi alasan kuat pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil
secara optimal. FAO dalam Situmorang (2007) menyebutkan bahwa;
Ketahanan pangan adalah terjaminnya bagi setiap orang pada sepanjang
masa akses terhadap makanan bernutrisi, aman sesuai selera dan memenuhi
kebutuhan gizi untuk suatu kehidupan yang aktif dan sehat. Hal ini adalah
pertanda merupakan suatu tantangan utama pemerintahan dan pembangunan
nasional di era otonomi daerah dan era pasar bebas (globalisasi) saat ini.
Pulau-pulau kecil memiliki pengertian/definisi yang sangat beragam
dan telah mengalami perdebatan yang panjang. Landasan para peneliti di
Limnologi dan Geoteknologi LIPI adalah definisi yang mengalami
pembahasan mendalam di International Hydrological Programe IHP-III
UNESCO, tentang definisi pulau-pulau kecil pada awalnya beberapa negara
pasifik dalam pertemuan CSC, 1984 menetapkan batasannya adalah 5000
km2. Tetapi kemudian para ahli yang memiliki kepentingan hidrologi, sosial
ekonomi dan demografis menetapkan batasan pulau-pulau kecil adalah
pulau dengan luas kurang dari 1000 km2 atau pulau dengan lebar kurang
dari 10 km2. Oleh karena itu kemudian diputuskan definisi pulau-pulau yang
memiliki lebar kurang dari 10 km (IHP UNESCO, 1993).
Batasan pulau kecil juga dapat didefiniskan sebagai pulau dengan
luas 10.000 km2 atau kurang dan mempunyai penduduk 500.000 orang atau
kurang (Bell et.al. 1990). Pulau kecil merupakan habitat yang terisolasi
dengan

habitat

lain,

keterisolasian
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keanekaragaman organisme yang hidup di suatu pulau tersebut. Selain itu
pulau kecil juga memiliki lingkungan yang khusus dengan proporsi spesifik
juga memiliki tangkapan air yang relatif kecil sehingga kebanyakan air dan
sedimen hilang ke dalam air.
Setelah Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
didirikan kemudian menetapkan batasan pulau-pulau kecil yang termaktub
dalam pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan
dan berbasis masyarakat Tahun 2000. Berdasarkan pedoman tersebut
pengertian dan karakteristik pulau-pulau kecil adalah:
a)

Pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km2,
dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 orang.

b) Secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island),
memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk,
sehingga bersifat insular.
c)

Mempunyai sejumlah besar jenis endemic dan keanekaragaman yang
tipikal dan bernilai tinggi.

d) Daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil sehingga sebagian
besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut.
e)

Dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau bersifat
khas dibandingkan dengan pulau induknya.
Daratan yang pada saat pasang tertinggi permukaannya ditutupi air,

tidak

termasuk

kategori

pulau-pulau

kecil.

Isu-isu

utama

dalam

pembangunan pulau-pulau kecil adalah kurangnya pengetahuan dan
pemahaman tentang sumberdaya pulau-pulau kecil dan proses-proses yang
terkait dengan keberadaannya, under valuasi terhadap sumber daya pulaupulau kecil, lemahnya pemberdayaan masyarakat dan pengguna sumberdaya
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pulau-pulau kecil, kurang jelasnya kewenangan legal dan kerangka kerja
pengelolaan pulau-pulau kecil, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam
pengelolaan pulau-pulau kecil dan kurangnya keterpaduan antar program.
Kondisi seperti ini adalah ciri umum negara sedang berkembang. Oleh
karena itu pembangunan harus diarahkan pada makna perubahan sosial
(Coralie, 1989).
Pemerintah

mencoba

menjawab

isu-isu

tersebut

dengan

mengeluarkan Kepmen No. 41 Th 2000 tentang Pedoman Umum
Pengelolaan

Pulau-Pulau

Kecil

Yang

Berkelanjutan

dan

Berbasis

Masyarakat, Kepmen tersebut memang belum sempurna dan masih
memerlukan banyak masukan dan saran-saran dari pihak yang berkompeten
dalam pembangunan pulau-pulau kecil.
Tantangan investasi yang relevan diimplementasikan adalah; wisata
bahari, perikanan tangkap, budidaya laut, pertambangan, energi kelautan,
konservasi perhubungan laut, dan industri maritim (Mawardi, 2009). Untuk
menghadapi tantangan tersebut, maka prasyarat utamanya adalah kesiapan
kelembagaan, pembangunan industri maritim seperti pelabuhan, tempat
pelelangan ikan dan lain-lain (Dahuri, 2003).

B. KONSEPSI KELEMBAGAAN DI KAWASAN PULAU
PULAU KECIL
Definisi kelembagaan sangat beragam, akan tetapi secara umum
kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan yang dianut oleh masyarakat
atau organisasi yang dijadikan pegangan oleh seluruh anggota masyarakat
atau anggota organisasi dalam mengadakan transaksi satu sama lainnya
(Hayami dan Ruttan, 1984).
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Lembaga lokal adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang dari
dan dalam sebuah masyarakat di wilayah tertentu (Yusny Saby, 1998).
Sedangkan lembaga adat merupakan satu dari sekian banyak lembagalembaga

lokal

atas

keinginan

masyarakat

berdasarkan

nilai-nilai

budaya/adat. Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Pakpahan (1991), bahwa
kelembagaan dicirikan oleh tiga hal yaitu: hak-hak kepemilikan (property
right) yang berupa hak atas benda materi maupun non materi, batas
yuridiksi, aturan representatif (role of representative).
Kelembagaan

masyarakat

nelayan

(pulau-pulau

kecil)

yang

dimaksudkan dalam tulisan ini adalah wadah atau institusi lokal yang
terbentuk dari aspirasi masyarakat nelayan dalam upaya pemanfaatan
sumberdaya pulau-pulau kecil. Kelembagaan ini diharapkan dapat
membantu kelancaran usahanya terutama dalam hal pengaturan alokasi
sumberdaya baik penerapan teknologi, modal maupun tenaga kerja serta
pemecahan permasalahan-permasalahan yang lain yang kadang kala timbul
dalam interaksi sosial dengan usaha pengembangan wilayah pulau-pulau
kecil.
Sejak terjadinya krisis yang mengakibatkan perubahan keadaan
iklim sosial dan politik sehingga banyak terjadi eksploitasi secara ilegal
terhadap sumberdaya alam termasuk sumberdaya pulau-pulau kecil, maka
peranan komunitas-komunitas masyarakat lokal menjadi penting, mengingat
strategi pembangunan wilayah sebaiknya memperhatikan, memanfaatkan
dan mendekatkan kepada peranan kelembagaan tradisional serta tindakan
kolektifnya. Untuk itu pemahaman peranan stakeholder (pemerintah dan
institusi lokal) menjadi penting karena mempunyai kekuatan logika
manajemen dan hubungan di dalam warga melalui tatanan sosio50
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institusional dari masyarakat menuju proses pendemokrasian. Masyarakat
pulau-pulau kecil mengandung keanekaragaman sumberdaya alam yang
mampu

menganalisis

dinamika

dan

kerjasama

kolektif

yang

memperhitungkan peranan masyarakat lokal.
Karakteristik utama dari wilayah desa pulau-pulau kceil dicirikan
oleh adanya institusi tradisional yang lahir dari proses manajemen
masyarakat nelayan berdasarkan perbedaan kondisi sosio-ekologi, yang
ditandai oleh adanya sistem produksi terspesialisasikan di dalam hubungan
hierarki dan hegemoni sebagai hasil dari suatu pembagian stratifikasi sosial.
Dalam suatu wilayah pedesaan pulau-pulau kecil yang padat akan
pemukiman masyarakat nelayan, terdapat institusi lokal tradisional yang
sampai sekarang masih ada dan sangat berkompeten dalam mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya perikanan laut.
Sumberdaya pulau-pulau kecil yang tersedia untuk kehidupan
masyarakat komunal nelayan telah mengalami penyusutan dan degradasi
baik disebabkan oleh tindakan mereka sendiri maupun ulah para perusahaan
perikanan yang mengeksploitasi sumberdaya perikanan laut secara besarbesaran tanpa mengetahui dan melakukan upaya-upaya pelestarian dan
konservasi sumberdaya. Salah satu solusi yang mungkin dapat diterapkan
dan diterima masyarakat komunal adalah dilaksanakannya pelimpahan
wewenang pengelolaan (decentralization) sumberdaya bahari kepada
masyarakat komunal pulau (lembaga lokal) yang lebih mengetahui teknis
dan mekanisme pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan
yang merupakan warisan dari nenek moyang.
Pelimpahan wewenang pengelolaan sumberdaya pulau-pulau kecil
dapat dilakukan dengan cara:
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1.

Pelimpahan hak-hak dalam memperoleh akses sumberdaya pulau-pulau
kecil yang dapat menjamin kepentingan masyarakat nelayan.

2.

Menumbuh kembangkan sikap kemandirian masyarakat pulau dalam
mengatasi berbagai persoalan terutama berkaitan dengan pengelolaan
sumberdaya.

3.

Dikembangkannya suatu zona tangkapan yang eksklusif yang lazim
diistilahkan dengan hal ulayat atau hak pakai teritorial (territorial use
right) untuk pengelolaan yang berkelanjutan, bila memungkinkan.
Kelembagaan masyarakat pulau-pulau kecil dalam bahasan ini

didekati dengan analisis deskripsi yang menitik beratkan pada empat aspek,
yaitu batas yuridiksi, hak pemilikan, antara representasi dan peranan
lembaga masyarakat nelayan didukung institusi lokal dalam pemanfaatan
sumberdaya pulau-pulau kecil:
Batas Yuridiksi. Banyak permasalahan dan isu dalam ekonomi
berkaitan dengan struktur dari batas yuridiksi. Konsep batas yuridiksi dapat
memberi arti batas kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh sutau
lembaga

dalam

mengatur sumberdaya. Dalam

kasus pemanfaatan

sumberdaya pulau-pulau kecil batas yuridiksi memegang peranan penting
dalam menentukan penanggung dan keluaran.
Sumberdaya perikanan laut bersifat akses terbuka yang semua pihak
bebas keluar masuk mengeksploitasi untuk memperoleh keuntungan yang
maksimal tanpa adanya upaya-upaya konservasi demi memelihara
kelestariannya. Masyarakat pulau-pulau kecil yang lebih berkepentingan
dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan ini, memiliki pola pandang
bahwa sumberdaya tersebut berhak dimiliki oleh semua orang (common
property) dan dimanfaatkan hasilnya dengan berbagai tingkat intensitas
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pengusahaan sehingga ketersediannya (stok) yang melimpah lama kelamaan
semakin berkurang melalui proses degradasi sumberdaya dan lingkungan.
Batas yuridiksi dalam sumberdaya pulau-pulau kecil relatif sukar
dibandingkan dengan sumberdaya yang ada di daratan, hal ini dikarenakan
sulitnya dilakukan pembatasan wilayah perairan/daerah penangkapan.
Kalaupun direalisasikan tentunya memerlukan biaya yang sangat tinggi
(biaya pemantauan, enforcement, dll) untuk “menclaim” hak penggunaan
atas wilayah tersebut. Dengan demikian hal ini menimbulkan kendala
tersendiri untuk menentukan siapa yang berhak terlibat dalam pengusahaan
pulau-pulau kecil di laut pada suatu fishing ground tertentu.
Hak Pemilikan. Konsep hak pemilikan selalu mengandung makna
sosial, yang mencakup hak (rights) dan kewajiban (obligations) yang diatur
oleh hukum, adat dan tradisi atau konsensus antar anggota masyarakat
dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. Implikasinya adalah (1)
hak individu merupakan tanggung jawab bagi orang lain, dan (2)
kepemilikan adalah sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap
sumberdaya pulau-pulau kecil. Dalam kaitannya dengan sumberdaya
perikanan laut yang open access, maka hak kepemilikan menjadi agak kabur
untuk diterjemahkan maupun ditetapkan karena erat hubungannya dengan
batas yuridiksi wilayah pemanfaatan sumberdaya perikanan laut itu sendiri
(fishing ground).
Aturan Representasi. Aturan representasi (rules of representation)
mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartispasi terhadap apa dalam
proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa
akibatnya terhadap kinerja (performance) akan ditentukan oleh kaidah
representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh
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karena itu, aturan representasi menentukan alokasi dan distribusi
sumberdaya yang langka, sehingga analisis kelembagaan mengenai
alternatif aturan representasi akan berguna untuk memecahkan masalah
efisiensi dalam pengambilan keputusan.
C. ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL
Dalam Kepmen No. 41 Tahun 2000 juga telah menggambarkan
aspek kelembagaan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan
yang secara ringkas dapat dibaca pada uraian berikut.
Negara mengakui dan melindungi hak ulayat/hak adat/hak asal usul
atas penguasaan tanah dan wilayah perairan pulau-pulau kecil oleh
masyarakat hukum adat di samping hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk pulau-pulau kecil dan wilayah
perairannya yang dikuasai/dimiliki/diusahakan oleh masyarakat hukum adat,
maka kegiatan pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan masyarakat
hukum adat itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Setiap kerja sama pengelolaan pulau-pulau kecil antara masyarakat
hukum adat dengan pihak ketiga didasarkan pada kesepakatan yang saling
menguntungkan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan
kelestarian sumber daya. Untuk setiap kerja sama pengelolaan pulau kecil
antara masyarakat pulau kecil antara masyarakat hukum adat dengan pihak
ketiga dari luar negeri harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kepentingan nasional.
Pemerintah berwenang untuk memberikan Hak Pengelolaan Lahan
(HPL) kepada pihak yang akan melakukan pengelolaan pulau-pulau kecil
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dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang memberikan Hak Guna
Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) di atas HPL sepanjang tidak melanggar
hak individu dan/atau hak hukum adat atas tanah. Pemberian HPL
dituangkan antara lain dalam bentuk perjanjian yang di dalamnya sudah
dikenakan jaminan kelestarian lingkungan.
Dalam pengelolaan dan pemanfaatn pulau-pulau kecil perlu
memperhatikan keterkaitan antar pulau dan gugus pulau; keamanan
nasional, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi; ketersediaan sarana
dan prasarana; kawasan konservasi dan endemisme flora dan fauna
termasuk didalamnya yang terancam punah; bentang alam; potensi konflik
pemanfaatan dan faktor-faktor lainnya seperti keunikan, kepekaan dan
transformasi sumberdaya alamnya.
Pembangunan yang dilakukan harus memegang prinsip pada
pembangunan yang berkelanjutan dan keterpaduan yang meliputi kegiatan
ekonomi, sosial dan budaya antar pulau, keterkaitan fungsional yang dapat
memberikan sinergis terhadap pertumbuhan dan perkembangan kegiatan
sosial ekonomi di kawasan pulau kecil. Hal tersebut meliputi skala ekonomi
yang tepat, tingkat pengelolaan yang diharapkan berjalan efisien dan
optimal, pelibatan masyarakat/stakeholders dalam pembangunan sehingga
semua pihak diharapkan ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan dan
pemanfaatan pulau kecil. Umumnya masyarakat pulau kecil adalah nelayan.
Salah satu upaya pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut adalah
untuk jasa wisata bahari (Amanah, 2006).

D. TEKNOLOGI YANG PERLU DIKEMBANGKAN DI PULAU
KECIL
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Sebelum mencermati berbagai macam teknologi yang akan
dikembangkan, perlu dikemukakan fakta-fakta empirik berupa kerusakan
terumbu karang banyak terjadi sebelum tahun 1998. Penyebab utamanya
adalah pengeboman ikan, pembuangan jangkar, dan penggunaan potas
(Husni, 2002).
1. Teknologi Peralatan Desalinasi, ketersediaan air tawar di
kawasan pulau-pulau kecil sangat terbatas oleh karena itu perlu
dikembangkan peralatan desalinasi untuk menunjang ketersediaan air tawar
di pualu-pulau kecil. Untuk mengantisipasi penyediaan air tawar tersebut
Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengadakan
perjanjian kerja sama dengan Top Ecology Jepang dalam penyediaan
peralatan desalinasi untuk kawasan pulau-pulau kecil. Pada tahap awal
pihak Top Ecology akan menghibahkan 10 peralatan desalinasi tersebut,
pada tahap berikutnya diharapkan kita dapat mempelajari sendiri bagaimana
cara membuat dan mengembangkan peralatan tersebut.
2.

Teknologi

Listrik

Tenaga

Alam,

salah

satu

kendala

pembangunan di kawasan pulau-pulau kecil adalah dalam ketersediaan
sarana listrik. Oleh karena itu Direktorat Pemberdyaan Pulau-Pulau Kecil
sedang

mencoba

menjajaki

dengan

berbagai

pihak

untuk

dapat

mengembangkan teknologi listrik tenaga surya, tenaga angin, tenaga air atau
tenaga lainnya yang ada di kawasan pulau-pulau kecil. Karena energi listrik
ini sangat menunjang pengembangan perekonomian di kawasan ini, salah
satunya dalam mensupport pengembangan pabrik es dan cold storage.
3.Teknologi Perikanan Tangkap, kegiatan perikanan tangkap yang
direkomendasikan dikembangkan di kawasan pulau-pulau kecil adalah
kegiatan yang tidak merusak lingkungan. Oleh karena pengembangan
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perikanan tangkap di kawasan ini memerlukan teknologi yang ramah
lingkungan dan mudah digunakan oleh masyarakat pulau, yang terdiri dari
(1) Perikanan Tangkap Pantai, kegiatan perikanan tangkap pantai ini
beroperasi di daerah sekitar pantai, biasanya di daerah ekosistem terumbu
karang, mangrove, lamun dan daerah sekitar pantai lainnya. Peralatan
tangkap yang digunakan biasanya adalah bubu, pancing hand line, jaring
dan perahu-perahu kecil (katingting). Untuk daerah yang sedikit ke arah laut
biasanya menggunakan peralatan bantu untuk mengumpulkan ikan seperti
rumpon-rumpon. Kegiatan perikanan tangkap pantai ini menjadi alternatif
paling utama apabila sedang terjadi musim barat sehingga nelayan tidak
dapat beroperasi ke tengah laut. Oleh karena itu diperlukan pengembangan
teknologi alat tangkap yang dapat mudah diadopsi oleh masyarakat pulau
yang ramah lingkungan, sedangkan (2) Perikanan Tangkap ZEEI, kegiatan
perikanan tangkap lepas pantai sangat cocok dikembangkan di kawasan
pulau-pulau kecil yang ada di wilayah perbatasan. Kegiatan tangkap lepas
pantai ini dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan yang masih belum
dimanfaatkan di perairan ZEEI yang biasanya hanya menjadi lokasi
pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing. Untuk mengembangkan hal itu,
perlu teknologi penangkapan yang canggih dan mutakhir yang dapat
memperkirakan lokasi ikan berkumpul.
4. Perikanan Budidaya, pengembangan teknologi berikutnya di
pulau-pulau kecil adalah teknologi budidaya laut. Kegiatan perikanan
Budidaya Laut dapat dikembangkan di kawasan pulau-pulau kecil yang
merupakan daerah teluk sehingga aman dari hantaman ombak dan
gelombang. Tetapi yang menjadi kendala dalam pengembangnnya adalah
ketersediaan benih dan pakan, oleh karena itu diperlukan pengembangan
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pembenihan.

Direktorat

mengharapkan

Pemberdyaan

pengembangan

Balai

Pulau-Pulau
Budidaya

Kecil

Ikan

sangat

Laut

dapat

dikembangkan di wilayah Kabupaten Kepulauan untuk mengembangkan
teknologi budidaya laut.
5. Pengolahan Hasil Perikanan, karena kawasan pulau kecil
merupakan

kawasan

mentransportasikannya,

yang
maka

terpencil

dan

pengembangan

sangat

sulit

kegiatan

dalam

teknologi

pengolahan hasil perikanan mutlak diperlukan. Kegiatan ini dibutuhkan
apabila hasil produksi perikanan melimpah sehingga dengan adanya
kemampuan teknologi pengolahan hasil perikanan maka akan lebih tahan
lama dan dapat dijual di luar kawasan pulau kecil. Kegiatan pengolahan
hasil perikanan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan pengasapan,
pengeringan, pemindangan dan pembuatan tepung ikan, sedangkan kegiatan
pasca panen untuk produksi rumput laut dapat dikembangkan kegiatan
pembuatan manisan dan dodol rumput laut. Dalam pengembangan teknologi
pengolahan hasil perikanan harus memperhatikan aspek ramah lingkungan
dan penggunaan sumberdaya lokal (in situ).
6. Pengembangan Teknologi Pembuatan Es Skala Mini,
pengembangan teknologi pembuatan es skala mini sangat diperlukan untuk
pengembangan perikanan di kawasan pulau-pulau kecil. Selain sebagai
aspek pendukung bagi kemajuan industri perikanan pembuatan pabrik es
mini dapat menjadi mata pencaharian andalan di wilayah pulau-pulau kecil.
Pengembangan kegiatan ini diharapkan dapat menggunakan tenaga alam
yang berada di kawasan pulau itu sendiri untuk menjadi energi ataupun
tenaga penggeraknya.
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7. Pengembangan Teknologi Terapan Lainnya, selain beberapa
hal di atas masih ada beberapa teknologi yang perlu dikembangkan di
kawasan pulau-pulau kecil seperti teknologi transportasi, telekomunikasi
dan lain-lain. Teknologi lainnya yang perlu diterapkan pula adalah yang
berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumbderdaya alam pantai seperti
ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, dan ekosistem padang
lamun (Saleh, 2002).
E. STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN
TEKNOLOGI DI KAWASAN PULAU-PULAU KECIL
Kawasan pulau-pulau kecil memiliki beberapa keterbatasan, seperti
aksesibilitas rendah, susah dijangkau, adanya musim yang menyebabkan
daerah ini sulit berinteraksi dengan daerah lain. Oleh karena itu perlu
dikembangkan kelembagaan dan teknologi yang dapat dijadikan sebagai
pegangan masyarakat pulau kecil dalam membantu usahanya untuk
memenuhi kehidupannya. Selain memiliki beberapa keterbatasan kawasan
ini juga memiliki kekayaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang masih
melimpah. Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di kawasan ini
belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan gambaran tersebut maka perlu
disusun strategi untuk mengembangkan kelembagaan dan teknologi dalam
pemanfaatn sumberdaya di kawasan pulau-pulau kecil. Pengembangan
strategi peningkatan kelembagaan dan teknologi di kawasan pulau-pulau
kecil harus dilakukan secara terencana, bertahap dan terintegrasi. Strategistrategi tersebut diantaranya adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan
keberadaannya

sebagai

masyarakat

kepulauan

sehingga

konsep

pembangunan berkelanjutan merupakan suatu keharusan, perlu adanya
peningkatan kualitas sumberdaya manusia kepulauan, penguatan organisasi
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masyarakat, penguatan sarana dan prasarana serta adanya pengembangan
wilayah kepulauan yang sudah mengantisipasi perubahan ke depan. Secara
lebih jelas diuraikan sebagai berikut:
1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Penanaman

kesadaran

masyarakat

lokal

pulau

tentang

keberadaannya sebagai masyarakat pulau, sehingga kelestarian lingkungan
menjadi keharusan perlu dikampanyekan. Pentingnya penggunaan peralatan
yang ramah lingkungan disertai dengan cara-cara yang arif dalam
memanfaatkan sumberdaya yang ada harus disosialisasikan di kawasan
pulau-pulau kecil. Kegiatan kampanye untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Secara
formal dapat dilakukan dalam pertemuan diskusi di desa, maupun
pertemuan adat dan pada rapat rutin koperasi nelayan maupun kelompk
nelayan yang ada di kawasan pulau kecil, sedangkan secara informal
dilakukan dengan forum-forum tidak resmi seperti diskusi keagamaan dan
pada obrolan-obrolan sehari-hari masyarakat. Kegiatan kampanye dalam
penanaman kesadaran masyarakat ini dapat dilakukan melalui media cetak
seperti penyebarluasan brosur, leaflet, poster, spanduk dan media lainnya.
Diharapkan dari kegiatan penanaman kesadaran masyarakat ini dapat
menciptakan masyarakat kepulauan yang dapat menjaga lingkungannya,
sehingga sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara terus-menerus
dari satu generasi ke generasi lainnya. Kegiatan kampanye ini sangat
mendukung bagi berjalannya proses pengembangan teknologi dalam
pemanfaatan di kawasan pulau-pulau kecil.
2. Partisipasi Masyarakat
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Dalam pengembangan kelembagaan dan teknologi di pulau-pulau
kecil, masyarakat harus ikut dilibatkan. Keterlibatan atau partisipasi
masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah,
strategi dan pelaksanaan pengembangan di pulau-pulau kecil. Selain itu
masyarakat pun harus terlibat dalam memikul beban dan bertanggung jawab
dalam pelaksanaan pengembangan pulau-pulau kecil yang dilakukan dan
juga ikut terlibat dalam menikmati hasil pengembangan yang dilakukan.
Keterlibatan aktif masyarakat akan lebih terlaksana apabila kegaitan
pengembangan yang dilakukan dirasakan merupakan kebutuhan yang amat
penting bagi masyarakat itu sendiri.
Model perencanaan seperti ini memang memerlukan biaya yang
tinggi, tetapi apabila hal ini dapat terlaksana maka proses pembangunan
akan lebih efektif, dalam artian masyarakat akan ikut bertanggung jawab
dalam jalannya proses pembangunan sehingga akan melakukan proses
kontrol secara sendiri, jadi sebenarnya dapat dikatakan proses pembangunan
partisipatif ini akan lebih murah karena masyarakat akan menjalankan
samua proses pembangunan dengan sendirinya. Apabila hal itu terjadi maka
pengembangan pulau-pulau kecil yang dilakukan akan berhasil dan akan
menjadi pegangan masyarakat lokal pulau dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya sehari-hari.
3. Peningkatan Teknologi dan Kualitas Sumberdaya Manusia
Dalam mendukung pengembangan kelembagaan dan teknologi di
kawasan pulau-pulau kecil peningkatan kualitas sumberdaya manusia
kepulauan menjadi suatu keharusan. Kegiatan ini meliputi pada penguasaan
pada manajemen usaha, penguasaan teknologi terapan seperti penangkapan,
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budidaya, pengolahan dan teknologi terapan lainnya, selain itu penguasaan
pada organisasi dan kelembagaan pun perlu ditingkatkan untuk mendukung
terciptanya suatu unit usaha yang handal di kawasan kepulauan kecil.
Kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini
meliputi kegiatan pelatihan, pendidikan, pembinaan dan pendampingan.
Kegiatan ini diharapkan dapat membekali masyarakat lokal pulau tentang
bagaimana

melakukan

suatu

usaha

yang

professional,

bagaiman

menggunakan peralatan tangkap, bagaimana melakukan kegiatan budidaya
laut, bagaimana melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan, bagaimana
membuat pabrik es sekala rumah tangga, bagaimana memasarkan hasil yang
diperoleh dan bagaimana mengelola unit usaha agar dapat berkembang
dengan baik dan menjadi unit usaha agar dapat berkembang dengan baik
dan menjadi usaha yang handal di kawasan tersebut sehingga dapat memicu
bagi penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Kegiatan yang perlu diprioritaskan adalah dalam penguasaan
teknologi masyarakat untuk pengembangan pulau-pulau kecil, misalnya
untuk kegiatan perikanan tangkap dapat dikembangkan teknologi jaring
diam (set net) untuk perairan pantai (karang) sedangkan untuk perairan
tengah dapat dikembangkan teknologi rumpon dengan menggunakan
armada semut sedangkan untuk perairan ZEEI menggunakan armada > 30
GT yang dilengkapi dengan peralatan pukat ikan.
Selain teknologi penangkapan, kegiatan budidaya pun sangat penting
untuk dikuasai oleh masyarakat lokal pulau. Teknologi budidaya yang perlu
dikuasai adalah kegiatan pembenihan atau pembibitan, pembuatan pakan
buatan, pemeliharaan, pengelolaan kualitas air, pencegahan hama dan
penyakit.
62

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

Untuk mendukung peningkatan mutu dalam pemasaran perlu
dikembangkan teknologi hasil perikanan, yang perlu untuk ditingkatkan di
kawasan pulau kecil adalah teknologi pengasapan ikan, karena kegiatan ini
sudah berkembang di masyarakat dengan teknologi seadanya untuk
menghindari ikan dari kebusukan. Untuk masa yang akan datang perlu
dipertimbangkan kegiatan ini menjadi mata pencaharian andalan masyarakat
pulau, jadi tidak hanya pada musim ikan melimpah tetapi setiap saat dapat
dijadikan sebagai aktivitas utama dalam mencari mata pencaharian. Untuk
mewujudkan hal tersebut perlu didukung oleh penguasaan teknologi
pengolahan yang baik, bersih, sehat dan profesional.
Salah satu teknologi yang perlu dikembangkan pula adalah teknologi
pabrik es mini. Kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam pengembangan
perikanan di wilayah pulau-pulau kecil. Hanya saja memiliki keterbatasan
pada tersedianya sarana dan prasarana salah satunya adalah ketersediaan
energi listrik di kawasan pulau kecil. Teknologi terapan lainnya yang
penting dikembangkan adalah pengembangan peralatan desalinasi untuk
menyediakan air tawar.
Salah satu kebutuhan mendasar dalam pengembangan ekonomi di
kawasan pulau-pulau kecil adalah adanya sarana listrik di kawasan ini. Oleh
karena itu salah satu yang harus dikembangkan di kawasan pulau-pulau
kecil adalah adanya pengembangan energi listrik. Pengembangan energi
listrik di kawasan pulau-pulau kecil dapat dilakukan melalui beberapa
energi seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga air, listrik tenaga arus dan
gelombang laut. Teknologi-teknologi tersebut dapat disosialisasikan kepada
masyarakat pulau.
4. Peningkatan Organisasi Masyarakat
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Peningkatan organisasi masyarakat di kawasan pulau-pulau kecil
sangat mendukung dalam pengembangan pulau-pulau kecil di kawasan ini.
Pengembangan kelembagaan ini diarahkan pada pemupukan, peningkatan
peran

lembaga

lokal

masyarakat

pulau

yang

mendukung

pada

pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya di kawasan pulau kecil.
Contoh kasus di Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud terdapat
kelembagaan Ma’aliu atau mepalose atau mapalasi, yaitu tolong menolong
dalam bidang pertanian, mendirikan rumah, dan memagar kebun. Mattaba
atau menganu, yaitu bekerja sama dalam menangkap ikan atau berburu
binatang liar di hutan. Matawangnga atau makiewa, yaitu bekerja membantu
orang lain dalam suatu pekerjaan, imbalan yang diterima pihak membantu
ini adalah pemberian makan kepada seluruh keluarga termasuk anggota
keluarga yang tinggal di rumah dan tidak sempat datang untuk membantu.
Selain itu, terdapat kelembagaan lokal yang sudah mengakar adalah
kelembagaan Mane’e. Kelembagaan ini adalah cara penangkapan ikan
secara adat atau tradisional yang masih terpelihara secara turun temurun di
Desa Kakorotan. Kelembagaa-kelembagaan lokal seperti di atas perlu
dipelihara dan ditingkatkan untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya
yang berlebihan yang pada akhirnya dapat merusak lingkungan.
Selain itu peningkatan kelembagaan diarahkan juga untuk membantu
dalam mengakses permodalan dan pemasaran yang biasanya menjadi
kendala bagi pengembangan usaha di suatu wilayah. Kegiatan ini meliputi
peningkatan kemampuan lembaga-lembaga yang sudah berada di lokal
pulau baik itu koperasi nelayan, kelompok nelayan maupun organisasi
lainnya dan bagaimana mengembangkan usaha dengan mendapatkan
permodalan baik permodalan yang berasal dari pemerintah seperti kredit,
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modal bergulir dan bantuan-bantuan hibah lainnya maupun bantuan
pinjaman dari pihak swasta. Selain itu, lembaga-lembaga yang adapun
diharapkan dapat melakukan kemitraan dengan pihak yang terkait dalam
pengembangan usaha, terutama dalam pengembangan pemasaran hasil
produksi yang dilakukan. Model pengembangan kelembagaan diharapkan
dapat muncul dari masyarakat itu sendiri dan pemerintah hanya menjadi
fasilitator saja, sehingga lembaga yang berkembang dapat sesuai dengan
keinginan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diharapkan kelembagaan di
kepulauan kecil dapat berkembang dengan baik dan mendukung
pengembangan teknologi yang berkembang di wilayah pulau-pulau kecil.
5. Program Kemitraan Bahari (Sea Grant Program)
Dalam pengembangan kelembagaan dan teknologi di kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil akan mengembangkan program kemitraan bahari yang lebih dikenal
dengan Sea Grant Program. Program tersebut akan mengembangkan sistem
kemitraan antara Pemerintah Pusat (DKP), Pemerintah Daerah (Dinas
Kelautan dan Perikanan), Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan
Pengkajian,

Swasta

dan

LSM

dalam

melakukan

pembimbingan,

pendampingan, penyuluhan, Riset dan Penelitian untuk pengembangan
teknologi terapan yang dapat mudah diadopsi oleh masyarakat dalam
pengembangan pulau-pulau kecil. Tidak kalah pentingnya sebagai
komponen paling utama adalah peran pemerintah lokal dalam mendorong
melalui kebijakan seperti penerapan Taksi Mina Bahari (TMB) yang
berhasil mengangkat nelayan tradisional di Gorontalo (Sukarman K 2012).
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Penutup
Untuk

mendukung

pengembangan

pulau-pulau

kecil

yang

berkelanjutan diharapkan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa
yang akan datang dapat diantisipasi dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan
kajian yang dilakukan secara benar dan melibatkan masyarakat. Untuk
menciptakan pengembangan usaha yang berkelanjutan dan melembaga di
masyarakat maka kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan:
1) peningkatan produksi, 2) peningkatan pendapatan, 3) penyerapan tenaga
kerja, 4) pengembangan unit usaha masyarakat, 5) pengembangan lembagalembaga ekonomi, 6) adanya pemerataan dalam pelaku kegiatan, dan 7)
adanya kelestarian lingkungan.
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BAB V
TANTANGAN KEPEMIMPINAN APARATUR
PEMERINTAHAN DI INDONESIA ERA REFORMASI
GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN
A. PENDAHULUAN

Hampir dua dasa warsa telah berlalu, bermula dari era reformasi di
Indonesia tahun 1998 yang diawali dari munculnya label baru dari suatu era
pemerintahan yaitu era reformasi yang diperhadapkan untuk mengatasi
krisis yang melanda kawasan Asia tenggara terutama Indonesia. Selain itu
juga rezim

reformasi ini diperhadapkan kepada tugas-tugas umum

pemerintahan dan pembangunan. Tantangan utamanya adalah mengatasi
krisis kepemimpinan nasional, memperbaiki birokrasi yang kredibilitasnya
kurang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan.
Reformasi di Indonesia semakin jelas dalam dunia politik yang
ditandai dengan munculnya lebih dari 40 partai politik peserta pemilu tahun
1999, dan mengalami perubahan.hingga kini tinggl 12 partai politik, karena
seleksi polarisasi aspirasi politik masyarakat. Sebelumnya tak pernah
tampak hal seperti ini.

Rezim pemerintahan dan kepemimpinan yang

dihasilkan pemilu ini mendapat tantangan yang maha berat, karena dituntut
untuk dapat mengatasi krisis multi dimensi, memberantas korupsi, kolusi
dan nepotisme serta melaksanakan agenda nasional yang maha penting pula
yaitu pembangunan nasional yang adil
nusantara dalam segala bidang dan sektor.
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Tuntutan

reformasi

lainnya

yang

sangat

menonjol

adalah

desentralisasi pemerintahan yang semakin meluas yang kadang-kadang
mengarah kepada isu dis integrasi bangsa. Problem ini semua membuat
aspek kepemimpinan nasional dan daerah serta hubungan timbal balik
diantara keduanya harus berlangsung secara efektif, profesional dan
harmonis. Di Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, sangat
memerlukan adanya kemantapan manajemen organisasi dan administrasi
yang dalam banyak hal ditentukan oleh peran birokrasi pemerintahan
terutamanya dalam hal intervensi dalam pembuatan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, akibat karena mekanisme pasar belum bisa
berfungsi secara optimal. Hal ini menjadi penting karena sektor swasta dan
ekonomi bangsa kita belum bisa mengikuti mekanisme pasar.
Rekrutmen elit politik pemerintahan dan aparat pelaksana dalam
pembuatan rancangan dan pelaksanaan pembangunan harus mampu
memenuhi harapan para konstituennya. Karena itu kepemimpinan dan
pendistribusian kekuasaan haruslah berjalan efektif. Modal yang tak kalah
pentingnya yang harus dimiliki oleh suatu rezim kepemimpinan adalah
prinsip dan komitmen pemimpin. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia
sejak dari dahulu sampai sekarang dan masa yang akan datang yang selalu
menjadi kata kunci adalah sejauhmana prinsip dan komitmen ini
mengkristal dan menjadi nilai kepribadian para elit dan segenap aparatur
negara, bukan hanya segelintir pemimpin elit saja. Ini menjadi penting
karena penyebab adanya perubahan dan kemajuan dalam pembangunan
adalah kata kuncinya disini.

Konsistensi diri, integritas dan kreasi

intelektual para elit penyelenggara negara dalam implementasi regulasi dan
kebijakan untuk menangani faktor-faktor atau problem internal dan
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eksternal dalam pengelolaan negara menjadi faktor penentu keberhasilan
yang diharapkan oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu tulisan
ini bertujuan untuk mengkaji persoalan kepemimpinan pemerintahan dan
pembangunan nasional dan daerah sekaligus merekomendasikan konsep
pemikiran sebagai solusinya.
B. SOROTAN LITERATUR
Margono Slamet (2003) menegaskan bahwa; kepemimpinan adalah
proses mempengaruhi perilaku orang banyak. Kepemimpinan itu sebagai
kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain, perilaku bukan hanya yang
terlihat, tetapi pikirannya, keyakinannya, sikap mentalnya. Kepemimpinan
pemerintahan dan pembangunan suatu negara selalu berkaitan erat dengan
kewenangan

dan

kekuasaan

(authority).

Kekuasaan

adalah

suatu

kemungkinan yang membuat seseorang aktor dalam suatu hubungan sosial
berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya dan yang
menghilangkan kekuasaan. Kekuasaan sebagai potensi kekuatan sosial dan
juga sebagai potensi perubahan sosial (Bass 1981). Sumber kekuasaan itu
berkisar pada:
~ Coersive power
~ Legitimate power
~ Ekspert power
~ Connection power
~ Referent power
~ Reward power
~ Information power
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Untuk konteks Indonesia yang memiliki banyak satuan organisasi
birokrasi karena terdiri dari banyak wilayah pemerintahan daerah serta
ratusan daerah otonom mengisyaratkan perlunya distribusi kekuasaan
melalui:
~ Pembentukan organisasi
~ Sharing dalam pengambilan keputusan
~ Dasar menggerakkan potensi manusia
Postner (1999) mengisyaratkan pula lima pokok kepemimpinan
untuk berbagi kekuasaan yaitu:
~ Memastikan kepemimepinan pribadi
~ Memberikan pilihan
~ Mengembangkan kecakapan
~ Memberikan tugas penting
~ Menawarkan dukungan yang kelihatan
Lebih lanjut Postner (1999) menegaskan prinsip kepemimpinan
yaitu:
~ Menantang proses
~ Menghadirkan wawasan bersama
~ Memungkinkan orang lain bisa bertindak
~ Menjadi penunjuk jalan
~ Membesarkan hati
Albert Hirschman (Basri Hasanuddin 1994) menegaskan perlunya
memiliki dan mengembangkan enam “ Leadership skill “ yaitu:
~ Creative Insight
~ Sensitivity
~ Vision
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~ Versatility
~ Vocus Implementing Change
~ Patience
Pemimpin yang baik adalah yang juga dapat menghasilkan
pemimpin pada generasi berikutnya; bukan pengikut, karena situasi yang
dihadapi berikutnya belum tentu sama dengan situasi saat ini. Bagaimana
memimpin secara efektif?. Dua kunci penting yang harus dimiliki yaitu:
a. Kepercayaan (trust) dan keyakinan diri (confidence)
b. Komunikasi yang efektif (Syahyuti 2006).
Seorang pemimpin mestilah dapat dipercaya serta harus mampu
mengkomunikasikan visinya.

Artinya ia harus mampu mentransformasi

visinya kepada anggota, nilai-nilai yang dianutnya serta integritas dan
kepercayaannya.
C. METODOLOGI KAJIAN
Fenomena aktual yang diungkap secara singkat pada tulisan ini
adalah fakta mengenai situasi di Indonesia interval waktu era reformasi
sejak tahun 1998

sampai saat ini, khususnya mengenai manajemen

pemerintahan dan pembangunan secara garis besarnya saja; dengan
menggunakan kajian literatur dan observasi dibanyak tempat atau daerah
dari waktu kewaktu. Akumulasi informasi yang diperoleh melalui media
akademik dan media massa lainnya, begitupula dengan komunikasi dan
dialog dengan pakar dan praktisi dibidang politik, sosial dan ekonomi,
pemerintahan dan pembangungan serta informasi langsung yang diperoleh
dari segenap elemen stakeholders pembangunan yang diuraikan secara
deskriptif kualitatif.
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D. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

1.Tantangan Kepemimpinan Pemerintahan Pusat dan
Daerah
Para ahli administrasi dan manajemen pembangunan khususnya
untuk negara-negara dunia ketiga diantaranya Fred W.Rigg (1980)
berpendapat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan negara-negara
sedang berkembang adalah kelemahan pada faktor organisasi dan
administrasi. Kenyataan menunjukkan bahwa memang di negara sedang
berkembang khususnya di Indonesia dengan ciri yang sangat pluralis dari
seluruh aspeknya bahkan disebut sebagai negara kepulauan terbesar didunia,
sudah barang tentu menghadapi persoalan manajemen pemerintahan dan
pembangunan yang sangat kompleks, apalagi potensi dan sumber daya
pembangunan yang tersebar tidak merata diseluruh wilayah nusantara.
Sementara konsentrasi jumlah penduduk yang terpusat di pulau jawa
merupakan tantangan administrasi negara sepanjang zaman dari rezim
pemerintahan dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Mekanisme
pasar sebagai bentuk atau salah satu ciri dari dampak globalisasi belum bisa
diakses sepenuhnya sebagai peluang yang dapat menguntungkan bangsa
Indonesia, ini semua karena fondasi ekonomi dan sektor swasta kita serta
kelembagaan yang ada belum mampu memasuki arena tersebut untuk
bermain secara optimal sehingga kita sering lebih banyak menjadi penonton
dirumah sendiri daripada menjadi pemain.
Upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat masih sangat tergantung pada intervensi birokrasi pemerintahan
dan inilah merupakan problem bagi pembangunan Indonesia, karena
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kualitas kinerja, kompetensi, prinsip dan komitmen kepemimpinan aparatur
administrasi negara masih sangat
profesionalisme
digalakkan

aparat

terbatas.

administrasi

negara

Upaya membangun mutu
Indonesia

masih terus

seiring dengan tuntutan domestik dan tuntutan global.

Pentingnya intervensi dan peran langsung birokrasi pemerintahan memang
terasa penting. Hal ini disebabkan:
~ Ketidak sempurnaan pasar
~ Mobilisasi dan alokasi sumber
~ Perilaku dan psikologi
~ Bantuan luar negeri (Dorodjatun Koentjorodjakti 1987)
Empat hal tersebut di atas memerlukan prasyarat kondisi yang
memadai agar efektivitas pelaksanaan pembangunan itu menjadi tepat yaitu
organisasi dan manajemen serta administrasi yang mantap. Tanpa kesiapan
ini, maka kesenjangan dan efektivitas

pemanfaatan sumber daya dan

bantuan luar negeri akan banyak mengalami hambatan yang pada akhirnya
akan menghambat percepatan laju pembangunan.
Era globalisasi saat ini dapat mendatangkan manfaat dan mudarat.
Untuk mendatangkan manfaat diperlukan kesiapan institusi dari seluruh
aspek kehidupan yaitu aspek sosial, ekonomi, hukum, politik, keamanan,
teknologi, administrasi, budaya dan sebagainya. Kepemimpinan nasional di
era global sangat dituntut untuk profesional dan proaktif sehingga negara
menjadi memiliki daya tahan yang kuat terhadap terpaan gelombang
globalisasi yang bercirikan perubahan mendadak tanpa dapat diprediksi
sebelumnya karena tak mempunyai sinyal yang jelas. Situasi ketidak pastian
(Uncertainties) akan memaksa para pemimpin negara atau satuan wilayah
untuk harus dapat dan mampu untuk melakukan penyesuaian–penyesuaian
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kreatif (Latitudes). Fluktuasi harga komoditi dunia, harga BBM, kurs mata
uang adalah fenomena global yang bisa langsung berdampak positif maupun
negatif terhadap pembangunan, perekonomian, dan tingkat kesejahteraan
masyarakat dalam suatu negara. Amatan penulis bahwa kondisi seperti ini
belum banyak berdampak positif, malah kita sering kewalahan dan
terlambat mengatasi dampak negatifnya.
Creative Insight dan Sensitivity para elit politik dan birokrat harus
menyadari dan menjadikan gelombang globalisasi itu berdampak positif
terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini memungkinkan untuk
dapat dilakukan jika dalam tubuh kepemimpinan aparatur negara ditata
secara benar dari awal yaitu :
a. Recrutment, replacement, placement dan rasionalisasi kepegawaian
negara pada tingkat elit politik, dan kurangi politik dagang sapi.
b. Redefinisi, restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi tupoksi kelembagaan
negara
c. Apresiasi recognition human resources development yang berkompetensi;
bedakan masa kerja dengan pengalaman kerja
Secara garis besar dapat diidentifikasi tantangan utama administrasi
pembangunan di daerah dan elit politik serta birokrasi pusat yaitu; untuk
tingkatan daerah masalah yang menonjol yaitu berkisar pada :
1. Membangun kualitas sumber daya aparat dan pemimpin daerah mulai dari
proses dan tahapan seleksinya melalui kombinasi antara kefiguran,
keprofesionalan, kompetensi serta background pendidikan dan
pengalaman
2. Membangun kepedulian dan kepekaan serta kesadaran seluruh elemen
masyarakat dalam membudidayakan seluruh potensi sumber daya yang
75

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

ada di daerah
3. Gejala in Mobilisme, in Competence, masaalah koordinasi pembangunan,
gejala resistensi elemen tertentu dalam masyarakat, akses informasi dan
transfortasi serta faktor budaya dan lingkungan geografis
4. Untuk tingkatan mikro perdesaan ketajaman visi dan misi harus menjadi
obyek kajian karena keberhasilan pembangunan masyarakat hakekatnya
ada pada perdesaan.
Untuk elit politik dan birokrasi pusat diperhadapkan kepada
tantangan dan dituntut untuk berperan :
1. Mewirausahakan birokrasi pemerintahan
2. Mendorong/memfasilitasi kerjasama antar daerah dan antar negara
3. Membuat kebijakan dan regulasi yang peka dan memihak kepada
seluruh elemen masyarakat
4. Memberi jaminan kepastian daerah untuk berkembang secara optimal
yang aman, adil, stabil dan sejahtera, melalui dukungan fasilitas yang
diperlukan.
5. Menegakkan hukum demi keadilan, memberantas korupsi dan segala
bentuk penyim pangan melalui Coersive Power sebagai otoritasnya.
6. Membangun karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab, artinya
seorang pemimpin/pejabat berupaya optimal sebatas kemampuannya,
namun kalau dia belum bisa mewujudkan harapan itu untuk kepentingan
bangsa dan negara apalagi dia berbuat kesalahan atau menyimpang,
maka aparat yang bersangkutan harus legowo untuk meletakkan jabatan,
bukan justeru mempertahankan posisinya dengan segala macam dalih.
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Mutu kepemimpinan kolektif negara Indonesia yang menganut asas
Trias Politica merupakan tantangan tersendiri yang patut dicermati
mengingat kepemimpinan eksekutif nasional tidak mesti harus berasal dari
partai peserta pemenang pemilu, sehingga kekentalan sinergi pimpinan
eksekutif, legislatif dan yudikatif

turut mewarnai jalannya roda

pemerintahan negara. Persoalannya ialah kebijakan eksekutif sering kurang
mulus untuk mendapatkan restu dari legislatif. Karena itu sebaiknya tarik
menarik kepentingan dalam hal ini hendaknya murni didasari kepentingan
yang lebih luas untuk rakyat, dan bukan untuk kepentingan golongan atau
kelompok partai tertentu saja.
Dalam sistem kabinet presidentil yang dianut, distribusi kekuasaan
dalam pembentukan kabinet pemerintahan sangatlah ditentukan oleh mutu
dan kompetensi sumber daya manusia elit partai yang direkrut oleh presiden
terpilih. Banyak hal yang harus menjadi pertimbangan presiden antara lain
referesentasi politik, profesionalisme, geo politik,

yang keseluruhannya

adalah untuk mendapatkan kepemimpinan kolektif pemerintahan yang kuat.
Riak dan pro kontra dukungan dalam keseharian pelaksanaan pemerintahan
sudah barang tentu biasa terjadi dalam kehidupan bernegara yang sangat
pluralis,

namun itu semua merupakan ramuan

pemerintahan sebagai

evaluasi kedalam

bumbu yang akan memperbaiki

dan akan

menyempurnakannya di masa yang akan datang.
Sebenarnya yang menjadi tantangan utama dalam hal ini ialah
bagaimana menjadikan proses tahapan demokrasi dan politik itu
berkualitas; artinya terhindar dari penyimpangan norma, dan mewujudkan
tatacara yang benar yang dalam hal ini diperlukan partisipasi, kesadaran
kolektif seluruh elemen bangsa, serta prinsip dan komitmen yang kuat
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mengenai filosofi politik dan demokrasi itu sendiri. Pertanyaannya ialah
siapa yang harus dan mau memulai pertama kali norma dan tatacara tanpa
cacat itu. Semoga elit dan semua elemen masyarakat mau dengan tulus ihlas
mewujudkannya.
Pergeseran sistem politik pemerintahan dari sentralisasi keotonomi
daerah sebagai salah satu

“authority”

pemerintah daerah saat ini

melakukan berbagai kewenangan yang berkaitan dengan upaya

yang

semestinya harus dilakukan yaitu antara lain :
1. Pengangkatan pejabat didasari dengan pertimbangan kompetensi dan
urgensinya terhadap keperluan pelayanan publik dan pembangunan,
dan bukan karena pertimbangan politik yang berlebihan
2. Struktur organisasi dibentuk berdasarkan urgensinya terhadap tugastugas struktural dan teknis yang nyata diperlukan dan tidak didasari
oleh selera pribadi pejabat tertentu
3. Sinergi, koordinasi, kemitraan antar daerah sangat menentukan
untuk mengatasi kelemahan masing-masing daerah yang memiliki
keragaman yang cukup tinggi.
Secara bersama-sama tantangan kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah
adalah meliputi hal-hal yang berkaitan sbb :
1. Alokasi sumber daya pembangunan
2. Distribusi penduduk yang tidak merata
3. Pembangunan Infrastruktur sosial dan ekonomi dalam jumlah yang
cukup besar
4. Polarisasi kawasan antara timur dan barat, perkotaan dan pedesaan,
industri dan non industri.
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Legitimate power yang dimiliki para elit pemimpin di Indonesia
sangatlah legal, agar lebih bermakna dalam kehidupan bernegara maka
sumber pengaruh atau sumber kekuasaan lainnya harus mampu diwujudkan,
dan kemauan serta kepedulian dan kesadaran yang tinggi untuk selalu mau
peka terhadap isu yang berkembang sekaitan dengan kebutuhan rakyat
dalam arti luas.

Pemerintah pusat nasional sekaitan dengan masalah

otonomi daerah harus mampu berbagi kekuasaan kepada daerah dengan
bersama-sama mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang
efektif sehingga daerah-daerah provinsi di Indonesia menjadi pilar
penyangga kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesempatan dan
peluang masyarakat untuk didengar pendapatnya dalam pengambilan
keputusan untuk pembangunan perlu lebih terbuka lagi agar partisipasi dan
dasar untuk menggerakkan potensi manusia lebih terbuka aksesnya sehingga
fasilitas yang dipersiapkan oleh negara menjadi lebih bermanfaat dan lebih
efektif. Masyarakat marjinal menunggu tindakan dan kebijakan dari aparat
negara agar masalah yang melilit mereka segera dapat di atasi. Masalah–
masalah itu antara lain:
1. Life Skill
2. Akses informasi
3. Modal usaha
4. Mind set
5. Budaya dan tradisi
6. Lingkungan sosial dan natural
7. Aspek struktural dan fungsional
8. Motivasi dan pengaturan.
9. Aspek proteksi pemerintah yang lemah
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Matarantai birokrasi yang masih panjang dan tergolong rumit serta
komunikasi dengan masyarakat yang masih terbatas harus pula diakui dan
disadari oleh semua pihak sebagai sesuatu yang perlu dibenahi

agar

proyek–proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
tidak mengalami hambatan yang berarti, terutama jika aspek “Local
wisdom” serta kekuatan potensi budaya menjadi modal insaniah untuk dapat
dipadukan dengan program dan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

2. Kepemimpinan Pemerintahan dalam Konteks Otonomi
Undang-Undang N0.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah secara
garis besar menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat hanyalah
berkisar pada hal–hal yang menyangkut tentang hubungan luar negeri,
pertahanan keamanan negara, pengadilan, agama dan keuangan negara.
Hal-hal yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah dan
pemberdayaan masyarakat lebih dominan ditentukan oleh pemerintah
daerah, karena itu kewenangan daerah memang sangatlah luas. Persoalan
yang sangat menonjol yang dihadapi oleh pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten ialah:
a. Administrasi pembangunan yang terdiri dari sumber daya manusia
aparatur, kelembagaan, sistem dan prosedur kerja dan fasilitas
penunjang berupa dana, sarana dan prasarana.
b. Pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi yang beraneka ragam
sesuai dengan felt need dan real need masyarakat serta potensi
sumber daya alam dan lingkungan penunjangnya.
c. Keterbatasan kemampuan baik social
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maupun teknologi ilmu pengretahuan yang akan digunakan.
d. Figur yang terpilih sebagai pemimpin daerah baik provinsi maupun
kabupaten masih sulit menemukan sosok yang ideal secara utuh
yaitu memiliki kemampuan berupa kompetensi untuk mengakses
lingkungan eksternal sebagai peluang apalagi banyak daerah di
Indonesia yang sangat terpencil tapi potensi sumber daya alam dan
lingkungannya sangat memadai
e. Pemimpin yang terpilih di daerah kebanyakan adalah putra daerah
meskipun kapasitas intelektualnya sangat terbatas, sementara figur
lain

yang

bukan

putra

daerah

ada

yang

berpotensi

dan

berkompetensi, namun inilah ciri primordial kesukuan yang ada di
tengah masyarakat.
Pemilihan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah secara
langsung oleh rakyat, maupun pemilihan kepala negara dan dewan
perwakilan rakyat pusat secara

langsung pula oleh rakyat. Hal ini

mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan sosok pribadi pemimpin yang
sesuai dengan kebutuhan, maka sistem dan tatacara serta kriteria pencalonan
harus mengarah kepada terpilihnya seorang atau sekelompok orang yang
betul-betul berkualitas.

3. Perbedaan dalam Keanekaragaman pada
Potensi Pembangunan
Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan
dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara
bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation
building), (Siagian 2003 ;4). Tidak bisa diragukan bahwa pluralitas
Indonesia baik SDM maupun SDA nya yang merupakan negara kepulauan
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terbesar didunia merupakan ciri keunikan yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia. Kondisi tersebut merupakan modal besar yang dapat menunjang
peningkatan kesejahteraan masyarakat jika ditunjang oleh perencanaan,
strategi dan kebijakan yang efektif.
Optimalisasi

sumber

daya

wilayah

daerah

melalui

kombinasi/perpaduan kebijakan pembangunan nasional dan regional yang
didasari oleh gaya agregasi kepentingan secara nasional. Hal ini diakui
sering menimbulkan problem terutama bagi wilayah wilayah yang memiliki
potensi surplus dari segi kontribusinya terhadap devisa negara.
Cerlang budaya dan kearifan lokal belum sepenuhnya terakomodasi
oleh setiap kebijakan pembangunan oleh karena dominannya pendekatan
Top Down yang menggunakan birokrasi melalui model proyek dengan ciri
kekakuan formal. Hal ini ada

kecenderungan menghambat tumbuh

kembangnya partisipasi masyarakat, dan sebaliknya sangat berpeluang
terjadinya korupsi, nilai-nilai budaya kegotong-royongan seolah-olah
terpasung, serta konsep diri masyarakat dan kearifan lokal serta seluruh
potensi yang dimiliki tidak terkoordinasi secara maksimal. Model proyek
sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan masih terlihat menganut
pendekatan pada konsentrasi jumlah penduduk sehingga akibatnya potensi
sumber daya alam yang tersebar diseluruh wilayah nusantara kurang
mendapatkan perhatian. Sebenarnya jika dikelola secara sungguh-sungguh
akan memperkuat fundamental ekonomi nasional. Namun demikian
paradigma pemerataan dan kemitraan pembangunan yang selama ini
diterapkan dan terus akan dioptimalkan agar dapat menghasilkan hal-hal
yang sifatnya saling menguntungkan antara daerah/wilayah yang banyak
perbedaan. Prasyarat kondisi yang harus disadari dan dipahami secara detail
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oleh stakeholders pembangunan ialah mengenali secara obyektif mains
constrain (problem yang mendesak) yang perlu segera di atasi serta leading
sector masing-masing dikembangkan daerah/wilayah.
Rumusan-rumusan konsep melalui analisis SWOT nampaknya masih
belum tajam sehingga solusi yang diharapkan masih belum jelas, dengan
demikian problem ekonomi, sosial, hukum, politik untuk menghasilkan
suatu kesejahteraan secara menyeluruh menjadi sesuatu yang penting untuk
terus-menerus
pelaksanaan

diagendakan.
pembangunan

Gambaran

aktual

mengenai

kebijakan

dicermati

penulis

setelah

mengikuti

perkembangan aktual dibeberapa wilayah di Indonesia secara kronologis
historis menjelang berakhirnya rezim orde baru 1997 sampai dengan orde
reformasi saat ini.
Pencermatan ini diakui agak makro namun dapat ditunjukkan
kenyataan bahwa polarisasi wilayah di Indonesia sudah dipahami oleh
masyarakat luas yaitu adanya KTI dan KBI yang mengalami cukup banyak
perbedaan dilihat dari ketersediaan infrastruktur; ditambah lagi dengan
semakin dikembangkannya desentralisasi pemerintahan melalui otonomi
luas nyata dan bertanggung jawab. Karena itu tulisan ini diupayakan sebagai
ilustrasi wacana yang diharapkan dapat mengantar lahirnya pemikiranpemikiran baru yang lebih tajam dalam bidang kebijakan pembangunan
yang didasari oleh:
1. Pencermatan secara visual pada beberapa daerah di Indonesia seperti di
Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, baik ditinjau dari segi kemajuan pisik
pembangunannya, budaya, ekonomi, politik serta sumber daya
manusianya (observasi).
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2. Kajian dan wawancara dengan para politisi, pengambil kebijakan
pemerintah, pelaku dunia usaha, akademisi dan tokoh masyarakat
mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan tertentu
(interview).
3. Dukungan referensi bidang ilmu kebijaksanaan dan pembangunan
berupa

literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, terutama

tentang formulasi, implementasi dan evaluasi kebijaksanaan dan
pembangunan (studi literatur).
Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yang
diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan hipotetik sebagai bahan
rekomendasi yang dapat bermanfaat. Kesenjangan yang terjadi akibat
kebijakan pembangunan yang menitik beratkan pada konsentrasi jumlah
penduduk mengakibatkan munculnya ketidak adilan dari sudut pandang
pengembangan wilayah dan sumber-sumber potensi pembangunan dan
sebagai

kelanjutannya

adalah

lemahnya

kemampuan

membangun

fundamental ekonomi masyarakat.
Pendekatan pembangunan dengan mengandalkan kapasitas birokrasi
semata, kelihatannya belum mampu membangun partisipasi secara optimal,
karena ternyata cerlang budaya dan kearifan lokal belum terakomodasi dan
terkoordinasi secara memadai. Monitoring dan evaluasi pembangunan yang
dilakukan selama ini untuk lebih memperbaiki keadaan kedepan nampaknya
juga masih sulit untuk ditindak lanjuti baik
pada tahap formulasi, implementasi maupun pada tahap evaluasi itu sendiri.
Secara umum perbedaan wilayah dan potensi pembangunan dalam
tulisan ini dikemukakan bahwa perbedaan itu umumnya karena faktor
1. Perbedaan yang sifatnya natural (alamiah) dari Sang Pencipta.
84

:

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

2. Perbedaan sebagai konsekwensi dari Implementasi suatu kebijakan.
3. Dinamika penduduk dan perubahan sosial.
Perbedaan pada potensi dan sumber pembangunan merupakan sesuatu
yang positif sepanjang dikelola melalui kemitra sejajaran yang sifatnya
saling mengisi. Oleh karena itu kemandirian lokal dan otonomi daerah yang
merupakan kewenangan hendaknya mampu menciptakan akses bagi
warganya dan daerah untuk melakukan kemitraan. Namun kenyataannya hal
tersebut banyak terkendala, karena kesiapan-kesiapan untuk itu belum
maksimal, seperti antara lain:
1. Kualitas SDM, sarana pendukung seperti permodalan dan teknologi
belum memadai
2. Kelemahan kelembagaan baik Institusi sosial, politik, skonomi hukum
dll. juga belum berfungsi secara optimal.
Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan sosial (Coralie G.
White 1987) wilayah atau region yang merupakan milik teritorial suatu
negara sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan pembangunan karena
dalam wilayah itulah terdapat potensi pembangunan baik SDM maupun
SDA. Jika pembangunan diartikan sebagai penentuan pilihan masa depan,
atau realisasi potensi diri manusia (Gandhi dalam C. Bryant 1987), maka
setiap wilayah dan setiap warga masyarakat memiliki ciri khas dalam upaya
pemaknaan arti pembangunan tersebut. Konsep diri individu, masyarakat,
kelompok suku, daerah dan wilayah serta kawasan semestinya merupakan
suatu yang mutlak dijabarkan mulai dari formulasi, implementasi sampai
kepada evaluasi dan monitoring pembangunan agar kegiatan pembangunan
itu dapat berjalan efisien dan efektif.

4. Potensi Sumberdaya dan Kebijakan dalam Pembangunan
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a). Perbandingan Kawasan/Wilayah Dilihat dari Berbagai Sudut
Pandang.
Sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa kemajuan pembangunan
di kawasan barat Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan kawasan
timur ini adalah konsekwensi dari pada pengalokasian proyek pembangunan
yang didasari oleh pertimbangan jumlah konsentrasi penduduk. Keadaan
seperti ini menghasilkan pembangunan yang kurang kuat mengakar pada
fundamental ekonomi. Berbeda seandainya proyek pembangunan itu
didasari oleh pengembangan wilayah terutama kawasan timur Indonesia
yang wilayahnya jauh lebih luas dan lebih bervariasi potensi, sumber
pembangunannya dibanding kawasan barat. Jika kebijakan ini diwujudkan,
maka akan menghasilkan pembangunan yang adil, disamping pemerataan
juga akan memperkokoh fundamental ekonomi Indonesia dan sekaligus
akan memperkuat ketahanan nasional.
Ada kesan adanya pusat pinggiran dengan adanya polarisasi
kemajuan pembangunan di Indonesia, dan hal ini hendaknya diantisipasi
secara proaktif melalaui pembangunan Infrastruktur dari seluruh sektor
pembangunan di KTI sebagai langkah awal untuk mewujudkan Trilogi
pembangunan nasional.

Mains constrain pembangunan KTI sangat

beraneka ragam, namun secara umum yang paling mendesak adalah
Infrastruktur perhubungan, ekonomi, dan sosial, dan hal ini tergantung
kepada sejauh mana political will Pemerintah dan wakil-wakil rakyat di
tingkat pusat menyikapi masalah ini.
Disisi lain leading sector sumber daya pembangunan Kawasan
Timur Indonesia, juga cukup menjanjikan jika dikelola secara optimal akan
memperkuat fundamental ekonomi masyarakat dan dapat berkontribusi
86

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

langsung terhadap peningkatan devisa negara serta hasil-hasil pembangunan
yang permanen. Memiliki daya tahan terhadap krisis adalah suatu harapan
dan dapat bersaing di tingkat global sebut saja peluang itu adalah
pembangunan

dibidang

perikanan

dan

kelautan,

perkebunan

dan

pertambangan, peternakan dan lain lain.
b). Pandangan Umum tentang Kebijakan Pembangunan
Mengingat potensi daerah dilihat dari segi SDM dan SDA yang tidak
merata, sementara tujuan utama pelaksanaan pembangunan adalah
pemerataan, menjadikan semakin perlunya interkoneksitas, yaitu bagaimana
mengeksploitasi sumber daya pembangunan itu agar berjalan simultan
dengan

demikian

birokrasi

pemerintahan

mampu

memberdayakan

masyarakat melalui cerlang budaya dan kearifan lokal.
Perbedaan-perbedaan karakter wilayah dengan berbagai sudut pandangnya
merupakan syarat untuk bersinergi dan memposisikan diri baik sebagai
obyek maupun subyek pembangunan. Sorotan utama pembangunan
Indonesia sekarang ini masih terfokus kepada sektor ekonomi, karena
dianggap merupakan sektor yang dapat berpengaruh terhadap seluruh sektor
kehidupan lainnya.
Secara umum terdapat tiga besaran ekonomi yang ingin dicapai
dalam pemberdayaan ekonomi yaitu :
1. Peningkatan income perkapita
2. Pemerataan / penciptaan lapangan kerja
3. Pemerataan peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan
penciptaan lapangan kerja.
Ketiga sasaran ekonomi di atas selayaknya menjadi ukuran
kemajuan pembangunan pada setiap daerah apapun karakternya. Ada dua
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prasyarat utama untuk mencapai sasaran di atas yang merupakan strategi
untuk menghidupkan sektor riil dan menggairahkan sektor industri yaitu
Industri Promosi Eksport dan Industri Substitusi Import. Sayangnya kedua
strategi ini menjadi lumpuh ketika krisis multi dimensi melanda negeri ini
sampai sekarang.
Rezim pemerintahan sekarang ini belum memperlihatkan hasil yang
optimal dalam Recovery ekonomi, terutama karena kurang jelasnya konsep
dan strategi yang ditempuh. Wacana fundamental ekonomi (pemberdayaan
ekonomi kerakyatan) belum tercoper secara nasional. Hal ini bisa dilihat
dengan tidak jelasnya program/visi pembangunan nasional yang terfokus
pada pemberdayaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Program
pembangunan nasional masih terfokus pada hal-hal yang sifatnya sektoral
sementara daerah belum mampu untuk mengoptimalkan daerahnya, karena
belum memiliki konsep diri/paradigma yang realistik dan feasible serta
kearifan lokal yang dapat direkayasa menjadi suatu aktivitas pembangunan
partisipatif.
Leading sector pembangunan nasional yaitu pertanian masih tetap
merupakan problem pembangunan terutama jika dilihat perbedaan potensi
pertanian. Berbagai macam variasi pertanian dan perbedaan secara
geografis, kesuburan tanah serta perbedaan sumber daya pertanian termasuk
penyebaran penduduk yang tidak merata serta upaya-upaya agribisnis yang
ditimbulkannya. Keseluruhan masalah tersebut memerlukan konsep diri,
kearifan lokal serta cerlang budaya dan paradigma pembangunan yang
sifatnya sangat spesifik dimasing-masing wilayah seperti yang telah dirintis
pada pembangunan pertanian Sulawesi Selatan yang menganut strategi
Trikonsepsi pembangunan yang meliputi
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1. Pengwilayahan komoditas
2. Perubahan pola pikir
3. Petik olah jual.
Secara geopolitik perbedaan kawasan timur dan kawasan barat
Indonesia yang selama ini sering menimbulkan issu kecemburuan sosial
dapat dipandang sebagai tantangan untuk keberhasilan pembangunan karena
bagaimanapun keberhasilan pengembangan kawasan timur Indonesia akan
membantu memikul beban kependudukan melalui transmigrasi dan
peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional. Wilayah yang begitu luas
dengan potensi sumber pembangunan berupa SDA yang memadai. Kondisi
seperti ini sudah barang tentu dapat memberi kontribusi yang besar terhadap
perekenomian nasional, jika sekiranya seluruh elemen bangsa memahami
dan menyadari pentingnya paradigma baru pembangunan yang berciri
spesifik kedaerahan tanpa meremehkan aspek kenegaraan sebagai satu
kesatuan.
Konsekwensi logis dari perbedaan wilayah itu ialah adanya
perbedaan kemampuan serta perbedaan permasalahan yang dihadapi
masing-masing, karena itu paradigma mikro regional yang selama ini jarang
kita dengar termasuk keterbukaan wilayah untuk mengadakan kesepakatan
dan kerjasama. Ciri utama yang paling menonjol dalam mengkaji perbedaan
wilayah ini antara lain adalah keseimbangan penduduk dan lingkungan
pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa persebaran penduduk yang
tidak merata merupakan ciri demografis Indonesia. Persebaran penduduk
yang tidak didukung oleh lingkungan geografis dan pembangunan akan
menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi
beban lingkungan maupun sebaliknya.
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menandakan bahwa suatu daerah telah “Over populated” (kepadatannya
sudah berlebihan melampaui batas daya tampungnya).
Dalam konteks kependudukan ada 5 masalah pokok yang harus di
atasi sebagai dampak negatif dari pembangunan yang telah berlangsung;
1. Pengurangan atau eliminasi kesenjangan gender
2. Pengurangan atau eliminasi kesenjangan urban
3. Pengurangan kesenjangan kependudukan Industrial dan pertanian
tradisional.
4. Eliminasi kesenjangan antara Propinsi Jawa dengan luar Jawa
khususnya

KTI.

5. Pengurangan atau eliminasi kemiskinan (Haryono, 1996).
c). Kebijakan Makro Pembangunan dan Perlunya Pergeseran
Paradigma Pembangunan
Pembangunan Regional adalah bahagian integral dari pebangunan
nasional. Sejak awal strategi pembangunan di Indonesia penekanannya
diletakkan pada wawasan pembangunan nasional terdapat semacam harapan
bahwa pada gilirannya hasil pembangunan akan dapat terdistribusi dan
teralokasi ke tingkat regional. Kenyataan ini memberikan implikasi bahwa
yang dianut pada awal strategi pembangunan adalah penerapan semacam
fungsi alokatif atau distribusi dalam perencanaan pembangunan nasional
yang dijabarkan lebih jauh dalam strategi pembangunan regional.
Bahwa perspektif perencanaan pembangunan nasional tidak selalu
dapat konsisten menopang pembangunan regional, sebagaimana

telah

banyak dikemukakan para ahli. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman
wilayah menuntut adanya paradigma baru pembangunan skala regional.
Pertanyaan selanjutnya mampukah setiap wilayah merumuskan suatu
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konsep di era otoda dengan segala konsekwensinya. Karena itulah
dikembangkan suatu paradigma baru pembangunan untuk mengurangi
kesenjangan antar daerah/wilayah yang selama ini terjadi, yang disebabkan
oleh alokasi proyek. yang didasari oleh pertimbangan pasar (konsentrasi
jumlah penduduk) baru kegiatan. Paradigma yang tepat adalah paradigma
kemandirian lokal yang berorientasi pada kebutuhan tatanan masa kini tanpa
mengorbankan kebutuhan masa depan berbasis pada ketersediaan sumber
daya yang dimiliki, dikelola atas dasar peran serta (Partisipasi) masyarakat
(Radi A. Gani 2002).
Sejalan dengan paradigma kemandirian lokal, pembangunan
berkelanjutan yang didasari oleh Sustainability development berwawasan
lingkungan menjadi suatu paradigma baru pembangunan yang kiranya
cocok untuk konteks Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu
proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam
dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber daya alam dan
manusia dalam pembangunan (Emil Salim 1992). Oleh karena itu dalam
tulisan ini disajikan pula kerangka konseptual mengenai keaneka ragaman
wilayah dan potensi pembangunan, serta strategi pengembangan aparatur
pemerintahan partisipatif.
d). Strategi Pengembangan Aparatur Pemerintahan Partisipatif
Diagram dibawah ini menawarkan sebuah soslusi yang memungkinkan
untuk membangun suatu prospektif manajemen pemerintahan dan
pembangunan partisipatif melalui perspektif pengembangan kualitas
aparatur. dan masyarakat
Hal ini terlihat pada Bagan 2.
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e). Kerangka Konseptual Keanekaragaman Wilayah dan Potensi
Pembangunan
Berdasarkan potensi pembangunan yang ada, dapat dipastikan
bahwa banyak alternatif yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan
seluruh sumber daya dan mengatasi mains constrain yang sementara ini
masih penghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Karena itu
pilosofi Good governance yang didukung oleh kepemimpinan yang
berkomitmen mutlak harus dilakukan. Jika ini dapat dilakukan, maka dapat
dipastikan Indonesia akan memetik manfaat era globalisasi saat ini. Dan
akan berimplikasi pada daya saing bangsa, kesejahteraan masyarakat akan
meningkat dan akan memperkuat integrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Bagan 3 dibawah ini sebagai illustrasi mengenai peluang
aktualitas pengelolaan pembangunan.konvensional

92

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

Kepemimpinan
Care & Sensitivity
Competences, Motivation,
Compatibility, Capacity Etc

IN PUT
SDM Aparatur
Faktor Eksternal
Efektivitas
Kinerja

Struktur Organisasi
Sistem Nilai
Sarana &Prasarana,
Kesejahteraan

PROSES
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur,
Diklat, Studi lanjut, Jaringan, Standar
Pelayanan yang Bermutu, Pelatihan teknis
UKM, bantuan modal dan Proteksi
Masyarakt

OUT PUT
Life Skills Aparat dan Masyarakat Berkembang secara
Instan dan Berkelanjutan

OUT COME
Profesionalisme Aparatur Pemerintahan dan
dan Masyarakat pada Pembangunan
Partisipatif

•

Bagan 2. Diagram Strategi Pengembangan Aparatur
Pemerintahan dan Masyarakat pada Pembangunan
Partisipatif.
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Perspektif Pembangunan dalam
Keanekaragaman Wilayah dan Potensi
Pembangunan.

Penataan Kelembagaan
Pemerintahan serta
Stakeholder dan Komitmen
Politik
SDM/SDA
1. Keunggulan
Komparatif
2. Keunggulan
Kompetitif

Pemberdayaan,
Dignity &
Kesejahteraan
Masyarakat

Konsep diri,
Kearifan
lokal,
Kemandirian
dan
Partisipasi

Aneka ragam Mains
constrain dan Leading
sector Pembangunan

Formulasi, Implementasi dan
Monev
(Human Management)
Komitmen elit Pusat dan Daerah

Tujuan / Sasaran
dan arti Pembangunan

Otonomi
Nyata, luas &
Bertanggung
jawab

Pergeseran
Struktur Sosek
Masyarakat
Sustainability development
Berwawasan Lingkungan

Keutuhan NKRI
Equity/Pemerataan,Harmoni
sasi sosial, ekonomi, ekologi
dan teknologi

Bagan 3 Ilustrasi Makro Pengelolaan Pembangunan Secara

Konvensional.
E. PENUTUP
1). Kesimpulan
Reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini setahap
demi setahap melangkah menuju kepada perbaikan sistem untuk
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mendapatkan sosok kepemimpinan perorangan maupun kepemimpinan yang
sifatnya kolektif. Tulisan singkat ini menjelaskan bahwa selama satu
dasawarsa dari tahun 1998 sampai hari ini Indonesia telah membangun
fondasi demokrasi yang kuat, melalui demokrasi politik dengan sistem
multi partai yang menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah sesuai
dengan aspirasi rakyat, sebagai langkah awal untuk membangun aspek
demokrasi sektor lainnya. Masih ada elemen masyarakat kita yang masih
pessimis namun secara keselururuhan sudah banyak perubahan yang cukup
berarti untuk mendapatkan figur pemimpin nasional dan daerah. Jika kita
tengok berapa banyak pilkada yang sudah dilakukan dan Pilpres secara
langsung seluruhnya dapat dikatakan berjalan lancar dan normal. Memang
harus

diakui pula bahwa prinsip dan komitmen untuk senantiasa

mewujudkan janji-janji kampanye sang pemimpin yang terpilih itu masih
banyak yang ditunggu-tunggu pembuktiannya.
Asumsi-asumsi hipotetik sebagai renungan dan rujukan semua pihak
untuk pengembangan pembangunan secara merata di seluruh tanah air yaitu
:
1. Pendidikan dan kesadaran politik yang berkembang merupakan
prasyarat

menuju kepada demokrasi politik yang rasional dan

bermartabat
2. Profesionalisme dan pemahaman akan filosofi kepartaian dalam politik
belum sepenuhnya dapat dipahami oleh sebahagian orang yang
menekuni dunia politik.
3. Sumber daya manusia kepemimpinan birokrasi pemerintahan belum
sepenuhnya mampu mewujudkan aspirasi seluruh elemen masyarakat,
termasuk pemanfaatan seluruh potensi pembangunan
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4. Kesenjangan dan polarisasi kawasan sebagai dampak kegiatan
pembangunan selama ini, terutama ketertinggalan kawasan timur
Indonesia karena kebijakan pengalokasian proyek pembangunan
didasari oleh konsentrasi penduduk dan bukan didasari oleh
pertimbangan ruang dan potensi sumber pembangunan yang sebenarnya
dapat memperkokoh fundamental ekonomi dan ketahanan nasional serta
kesejahteraan rakyat secara permanen.
5. Kemandirian dan kearifan lokal sebagai suatu aspek yang perlu
diperhatikan

khususnya

pada

pembangunan

regional

belum

memperlihatkan hasil yang memadai terutama dalam peningkatan
partisipasi masyarakat disebabkan karena dukungan fasilitas, kualitas
SDM serta kebijakan pembangunan yang memihak kepada hal-hal yang
mengakses potensi daerah masih lemah.
6. Konsep diri yang didasari oleh kesadaran terhadap mains constrain dan
leading sector

pembangunan di

masing-masing wilayah yang

beranekaragam itu belum maksimal melahirkan paradigma baru
pembangunan yang lebih efektif dan lebih efisien.
7. Singkronisasi pembangunan sektoral dan pembangunan regional
nampaknya merupakan pekerjaan yang masih menjadi beban yang perlu
dicermati terutama birokrasi pemerintahan.
2). Saran
a.. Aturan dan syarat serta kriteria membentuk partai politik harus lebih
diperketat lagi untuk mendapatkan SDM birokrasi yang memenuhi
kebutuhan pembangunan.
b.. Euforia demokrasi saat ini hendaknya semakin disadari oleh seluruh
lapisan

masyarakat agar dijalani dengan penuh kesadaran, obyektivitas
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dan rasional
c. Political will terutama Pemerintah Pusat dan para politisi dalam
manajemen pembangunan agar selalu melihat ruang dan potensi sumber
daya alam yang dapat mendorong percepatan seluruh aspek
pembangunan, dan bukan hanya potensi pasar.
d. Mengatasi kesenjangan dan polarisasi kawasan diperlukan paradigma
baru pembangunan yang berciri spesifik kedaerahan dengan
memperhatikan Mains constrain dan Leading sector serta kearifan lokal
wilayah atau daerah yang bersangkutan. Dengan demikian otonomi
nyata, luas dan bertanggung jawab dapat diwujudkan, dan kesenjangan
antara timur dan barat dapat dikurangi.
e. Kemandirian lokal yang optimal memerlukan kualitas SDM, kemitraan
dan interko neksitas yang harus difasilitasi oleh birokrasi pemerintah
pusat melalui program Human management bagi aparat pemerintah, baik
di pusat maupun daerah.
f.. Konsep diri dalam mendorong pembangunan sektoral dan regional
hendaknya terus-menerus dievaluasi dan ditindak lanjuti secara
terintegrasi agar partisipasi masyarakat dapat terus-menerus
ditingkatkan.
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BAB VI
APLIKASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM
PENDIDIKAN ;
PILAR MEMASUKI ERA PASAR BEBAS
A. PENDAHULUAN
Wawasan

kualitas

dan

kompetitif

yang

dihembuskan

dan

dipersyaratkan oleh globalisasi sebagai salah satu isu sentral, telah menjadi
pemicu dan pemacu setiap bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusianya melalui peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu
pendekatan peningkatan kualitas yang secara signifikan efektif dalam
meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui penerapan konsep “Total
Quality Management (TQM)”. Konsep TQM sebagai pendekatan baru
merupakan susatu pendekatan dalam manajemen peningkatan kualitas hidup
bertujuan mengoptimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus
menerus terhadap produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan organisasi.
TQM memiliki beberapa karakteristik pokok, yaitu: (1) fokus pada
pelanggan, (2) obsesi terhadap kualitas, (3) pendekatan ilmiah, (4)
komitmen jangka panjang, (5) kerja sama tim, (6) perbaikan sistem secara
berkesinambungan, (7) pendidikan dan pelatihan, (8) kebebasan yang
terkendali, (9) kesatuan tujuan, dan (10) adanya keterlibatan pemberdayaan
karyawan (Tjiptono dan Diana, 1996).
Dalam konteks pendidikan penerapan konsep TQM berimplikasi
pada empat aspek pokok, yaitu (1) perencanaan sistem kualitas, (2)
pelaksanaan sistem kualitas, (3) pengendalian sistem kualitas, dan (4)
peningkatan sistem kualitas secara terus-menerus. Esensinya, agar produk
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pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengguna sebagaimana tujuan utama
TQM adalah perbaikan secara terus-menerus yang berimplikasi pada input
(material, dan jasa), semua proses, dan output organisasi yang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan para pemakai produk.
Untuk itu penerapan konsep TQM di perguruan tinggi, harus dimulai
dengan ide atau komitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas
yang ditindaklanjuti perumusan standar kualitas instrument input layanan
pendidikan, antara lain; desain pengembangan kurikulum, kualifikasi
ketenagaan, proses pembelajaran, dan akuntabilitas untuk memuaskan
pengguna lulusan perguruan tinggi. Sebagaimana filosofi TQM fokus pada
pelanggan dengan strategi perbaikan berkelanjutan merupakan filosofi TQM
dalam memacu kualitas berdaya kompetitif. Oleh karena itu semboyan TQM
“tidak ada kata terlambat dalam peningkatan kualitas kecuali tidak ada
keraguan untuk berubah”, walaupun konsekuensinya harus melalukan redesian dan revitalisasi terutama kurikulum sebagai roh sistem kualitas.
B. KONSEP TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Evolusi gerakan total quality berakar pada time and motion study
oleh Taylor (1920) sebagai bapak manajemen ilmiah. Dua gerakan total
quality ini berkembang pesat di Amerika Serikat. Jepang sebagai Negara
haus kualitas, maka akhir Perang Dunia II sekitar tahun 50-an oleh Dr.
W.Edwards Deming (USA) di undang ke Jepang untuk mengajar Statistical
Process Control (SPC) sebagai dasar perbaikan kualitas proses produksi dan
produksi akhir. Kemudian tahun 1954 Dr Joseph M. Juran ke Jepang untuk
menekankan akuntabilitas manajemen untuk mencapai tingkat kualitas yang
tinggi. Dari kedua konsep kualitas tersebut, para engineer Jepang
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merancang konsep kualitas yang disebut Total Quality Control (TQC) bagi
perusahaan dan industry raksasa di Jepang. Konsep TQC secara signifikan
berhasil meningkatkan kualitas proses dan produk Jepang yang diakui di
seluruh dunia bahwa produk Jepang berkualitas tinggi. Sebagai penghargaan
kualitas tertinggi kepada Dr. E. W. Deming, disebut The Deming Prize
Award. Dan sebagai penyempurnaan konsep TQC ini lahirlah konsep TQM
sekitar akhir tahun 80-an.
TQM sebagai manajemen modern dalam peningkatan kualitas
memiliki empat strategi dasar sebagai pilar utama dalam mengembangkan
kualitas, yaitu (1) berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, (2)
lingkungan perubahan bersifat “bottom-up”, (3) berorientasi pada proses,
dan (4) sasaran perbaikan bersifat incremental. Berkaitan dengan itu,
keutamaaan TQM is both a mind set and a set of practical activities to meet
the customers needs, wants and expectation or attitude of mind as well as a
strategic approach and method of promoting continuous (step-by-step)
improvement – constant innovation, improvement, and change to make
today is better than yesterday and tomorrow is better than today (Sallis,
1993).
Konsep TQM sebagai salah satu pendekatan manajemen ilmiah yang
secara khusus memfokuskan sistem manajemen pada peningkatan kualitas
sebagai cara terbaik untuk meraih keunggulan dalam persaingan melalui
perbaikan berkesinambungan terhadap kualitas sumber daya manusia
(SDM), proses, dan lingkungan kerja suatu organisasi. Asumsi-asumsi yang
mendasari TQM meliputi: (1) kebutuhan dan keinginan pelanggan, (2)
berkembang secara bottom-up, (3) berorientasi pada proses, dan sasaran
perbaikan bersifat inkremental.
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Landasan konseptual TQM berakar pada: (1) manajemen ilmiah, (2)
dinamika kelompok, (3) pelatihan dan pengembangan, (4) motivasi
berprestasi, (5) keterlibatan karyawan, (6) system sosiometrikal, (7)
pengembangan organisasi, (8) budaya organisasi, (9) teori kepemimpinan,
(10) konsep linking-pin, dan (11) perencanaan strategik (Schmidt &
Finingan dalam Bounds, et al, 1994). Konsep kualitas sebagai syarat
universal untuk memasuki era globalisasi di persaingan peningkatan kualitas
berkelanjutan yang berorientasi kepada kebutuhan customer merupakan
komitmen dari keseluruhan proses dalam system organisasi, misalnya,
sistem penyelenggaraan pendidikan agar produk (lulusan) dari setiap
lembaga pendidikan memenuhi kepuasan pelanggan (customer).
Djojonegoro (2002) mengemukakan ciri-ciri sistem kualitas modern
sebagai aplikasi TQM: (1) berorientasi kepada pelanggan, (2) adanya
partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak (top management),
(3) setiap staf dan karyawan memahami akan tugas dan tanggung jawab
spesifikasinya untuk meningkatkan kualitas, (4) penekanan pada aktivitas
yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan/kerugian saja, (5)
berdasarkan filsafat bahwa kualitas merupakan “jalan hidup” (way of life).
Garvin (1983) mengidentifikasi dimensi-dimensi kualitas, sebagai
berikut: (1) kinerja (performance) sebagai karakteristik utama untuk
menghasilkan suatu produk/jasa, (2) ciri-ciri atau keistimewaan unik yang
dimiliki produk/jasa, (3) kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil
mengalami kerusakan atau gagal dipakai, (4) kesesuaian dengan spesifikasi
(conformance to specification), yaitu sejauh mana karakteristik desain dan
operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya, (5)
daya tahan (durability), yaitu ketahanan produk dalam penggunaannya
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secara terus-menerus, (6) kehandalan layanan (serviceability), meliputi:
kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, dan penanganan
keluhan yang memuaskan, (7) estetika (sentuhan indera), yaitu daya tarik
produk terhadap panca indera, dan (8) kualitas yang dipersepsikan
(perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk menjaminkan nama
perusahaan (quality assurance). Dimensi kualitas dari segi jasa, memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1.

Reliability: konsistensi dalam kinerja dan ketahanannya; kinerja benar
sejak pertama kali, tepat janji, dan akurat dalam spesifikasi.

2.

Responsiveness: tanggap terhadap klaim konsumen, kesiapan karyawan
memberikan pelayanan pada

waktu diperlukan, cepat

beraksi

mengantisipasi terhadap perubahan lingkungan, misalnya teknologi,
peraturan, dan perilaku konsumen.
3.

Competence: menguasai keterampilan dan pengetahuan yang memadai
untuk memberikan layanan yang diperlukan.

4.

Acces: kemudahan pendekatan dan akses, waktu tunggu pendek, jam
operasional yang relatif panjang.

5.

Courtesy, sopan, santun, respek, perhatian tulus, ramah terhadap yang
dilayani, sabar terhadap keluhan.

6.

Communication: memberikan informasi kepada para konsumen dalam
bahasa yang dipahami konsumen, mendengarkan saran konsumen dan
menyesuaikan bahasa kepada kebutuhan konsumen yang berbeda.

7.

Credibility:

kepercayaan,

keandalan,

kejujuran,

menjaga

dan

mempertahankan reputasi organisasi.
8.

Security: bebas dari ancaman, resiko, keamanan fisik, financial dn
kerahasiaan.
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9.

Understanding the customer: memahami konsumen, berusaha mengerti
kebutuhan konsumen yang spesifik, memberikan perhatian pribadi,
menjaga/mempertahankan langganan baru maupun regular.

10. Assurance: memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan fasilitas
untuk memberikan jaminan kebutuhan konsumen dengan jasa jangka
panjang.
11. Tangibles: bukti fisik adanya jasa, performansi personil, perangkat
(tools) untuk menyediakan layanan jasa secara efisien bagi konsumen
(Zeitham I dalam Ibrahim, 2000).
Dari segi kualitas sumber daya manudia (SDM) di mana lembaga
pendidikan sebagai pemeran utama, Kemenade dan Garre (2000)
mengidentifikasi delapan karakteristik kualitas lulusan perguruan tinggi
untuk memenuhi persyaratan pasar kerja bisnis dan industri di empat Negara
maju: Belgia, Belanda, Finlandia, dan Inggris, yaitu: (1) berorientasi pada
pelanggan, (2) memiliki pengetahuan praktis dan aplikasi alat-alat total
quality management, (3) mampu membuat keputusan berdasarkan fakta, (4)
memiliki pemahaman bahwa bekerja adalah suatu proses, (5) berorientasi
pada kelompok (team work), (6) memiliki komitmen untuk peningkatan
terus-menerus. (7) pembelajaran aktif, dan (8) memiliki perspektif sistem
(Tolla, 2001).
TQM sebagai konsep manajemen berbasais kualitas adalah
merupakan perpaduan semua fungsi perusahaan ke dalam falsafah holistik
yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, team work, produktivitas, dan
pengertian serta kepuasaan pelanggan (Ishikawa, 1985). TQM merupakan
suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk
memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus
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atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya (Tjiptono dan Diana,
1996). Dalam konteks pendidikan, Sallis (1993) menyatakan TQM is a
philosophy of continuous improvement, which can provide any educational
institution with a set of practical tools for meeting and exceeding present
and future customers needs, wants, expectations, Prinsip-prinsip dasar TQM
yang membedakan dengan pendekatan-pendekatan manajemen lainnya
adalah sebagai berikut:
1.

Fokus pada pelanggan, yaitu kepuasan pengguna eksternal dan internal.
Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk yang dibutuhkan oleh
mereka. Pelanggan internal menentukan kualitas SDM, proses, dan
lingkungan produk atau jasa.

2.

Obsesi terhadap kualitas, yaitu penentu akhir kualitas adalah pelanggan
internal dan eksternal.

3.

Pendekatan ilmiah, digunakan untuk menyusun standar kualitas,
memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan.

4.

Komitmen jangka panjang, digunakan sebagai filosofis untuk
perubahan budaya organisasi agar secara konsisten melakukan
perbaikan yang berkesinambungan.

5.

Kerja sama tim sistem manajemen yang membuat perencanaan dan
mengambil keputusan, mengorganisasi, memimpin, mengarahkan,
mengolah, memanfaatkan seluruh modal peralatan dan material,
teknologi, sistem informasi, energi dan sumber daya manusia untuk
membuat produk atau jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan
kepuasan pasar konsumen terus-menerus untuk kelangsungan hidup
perusahaan secara efisien, dan bertanggung jawab dengan partisipasi
seluruh sumber daya manusia (Ibrahim, 2000).
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Prinsip-prinsip TQM lainnya meliputi: (1) customer focus, (2)
quality leadership, (3) stakeholders focus, (4) integrated business strategy,
(5) teamwork, (6) empowerment, (7) process management, (8) asset
management, (9) continuous improvement, (10) learning organization, (1)
measurement, (12) marketing management, (13) value added (Sallis, 1985).
Mekanisme TQM dalam peningkatan kualitas, Deming (1986)
mengemukakan sebuah siklus yang disebut Deming Cycle sbb::

Plan
Do

Analyze
The Deming
Cycle (TQM)

Check

Act

Bagan 4 Siklus Implementasi Manajemen Mutu Terpadu
Keterangan:
1. Riset untuk perencanaan produk (plan)
2. Hasil produk (do)
3. Periksa produk untuk kesesuaian rencana (stock)
4. Pasarkan produk (act)
5. Analisis bagaimana produk prospek pasar produk (analyze)
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C. PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT DI
PERGURUAN TINGGI
Berkaitan dengan penerapan TQM di Perguruan Tinggi di Indonesia,
Gaspersz (2000), menggagas kriteria kualitas kinerja lulusan PT yang
berorientasi pada pasar kerja sebagai berikut:
1.

Memiliki kemampuan solusi masalah berdasarkan konsep ilmiah.

2.

Memiliki keterampilan kelompok (team work).

3.

Mempelajari bagaimana belajar yang efektif.

4.

Berorientasi pada peningkatan terus-menerus dengan tidak dibatasi
pada target tertentu saja.

5.

Setiap target yang dicapai akan terus-menerus ditingkatkan.

6.

Membutuhkan pengetahuan terintegrasi antardisiplin ilmu untuk solusi
masalah industri yang kompleks.

7.

Bekerja adalah suatu proses berinteraksi dengan orang lain dan
memproses informasi secara aktif.

8.

Penggunaan

teknlogi

merupakan

bagian

integral

dari

proses

pembelajaran untuk solusi masalah.
Berdasarkan criteria tersebut, maka langkah pertama dalam
mendesain TQM di perguruan tinggi adalah stakeholders di perguruan
tinggi harus memiliki kesamaan persepsi tentangg manajemen kualitas.
Untuk mewujudkan kualitas suatu perguruan tinggi faktor mendasar
adalah kelengkapan fasilitas institusional. Kualitas berkaitan dengan
standar minimum yang harus dipenuhi agar mampu memuaskan
pelanggan yang menggunakan out put dari sistem pendidikan tinggi
serta harus terus menerus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan pasar
tenaga kerja yang semakin kompetitif. Spanbauer (1992), menyatakan
bahwa manajemen perguruan tinggi harus mengadopsi paradigma baru
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tentang manajemen kualitas modern. Paradigma lama dan baru
manajemen perguruan tinggi dikemukakan sebagai berikut.
Paradigma Lama dan Paradigma Baru Manajemen Pendidikan
Tinggi
Paradigma lama

Paradigm baru

~Hasil ujian tidak digunakan sebagai

~Mahasiswa menerima hasil ujian sebagai

informasi untuk memberikan bimbingan dan

bahan informasi untuk bimbingan dan

nasehat kepada mahasiswa

nasehat agar membuat opsi-opsi yang

~Mahasiswa tidak diperlakukan sebagai

sesuai

pelanggan

~Keluhan mahasiswa dilayani

~Keluhan mahasiswa ditangani dalam bentuk

~Mahasiswa diperlakukan sebagai pelanggan

defensive dan negatif
~Mahasiswa tidak didorong untuk
memberikan saran atau menyampaikan

secara cepat dan efisien
~Terdapat sistem saran aktif dari mahasiswa
~Staf departemen pelayanan menetapkan

keluhan
~Staf departemen pelayanan tidak

kepuasan pelanggan sesuai kebutuhan
~Ada rencana tindak lanjut untuk penempatan

memperlakukan karyawan lain dan/atau
mahasiswa sebagai pelanggan

lulusan dan peningkatan pekerjaan
~Mahasiswa diperlakukan dengan sopan,

~Tidak ada sistem tindak lanjut yang cukup
atau tepat untuk mahasiswa dan alumni

akrab, penuh pertimbangan
~Fokus manajemen pada keterampilan

~Mahasiswa dipandang sebagai inferior,

kepemimpinan kualitas, seperti

tidak diperlakukan dengan rasa hormat,

pemberdayaan dan partisipasi aktif

cara yang akrab dan penuh pertimbangan

karyawan

~Fokus manajemen pada pengawasan

~Manajemen secara aktif mempromosikan

karyawan, sistem dan operasional

kerjasama dan solusi masalah dalam unit

~Banyak keputusan manajemen dibuat tanpa
masukan informasi dari karyawan dan

kerja
~Sistem informasi memberikan laporan yang

mahasiswa

berguna untuk membantu manajemen dan
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~Staf administrasi kurang memiliki tanggung
jawab dan kesiapan untuk memberikan

dosen
~Staf administrasi bertanggung jawab dan

layanan

memberikan layanan dengan cara yang
mudah dan cepat guna memenuhi
kebutuhan mahasiswa

Berdasarkan

paradigma

kualitas

tersebut,

Gasperzs

(2000)

menggambarekan model operasioanal TQM untuk peningkatan kualitas
manajemen Perguruan Tinggi seperti digambarkan berikut ini.

2. Desain Proses Pendidikan
Berorientasi Pasar Tenaga Kerja
1. Riset Pasar
Untuk Kebutuhan
Pasar tenaga kerja

Manajemen
Perguruan tinggi

3. Proses Pembela
jaran yang Efektif
dan efisien

4. Supply Lulusan
Yang Kompetitif
Bagan 5 Model Operasional Total Quality Management
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BAB VII
STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS SOSIAL
DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PENDAMPING PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(Strategy to Improve Social Capital Capacity and Quality of Human
Resources of the Partners of Community Development)
Waltakun Mingkum Ummatun Yadeuuna Ilal khaeri Waya’muruuna Bil
Ma’ruufi Wayanhauna Anil Mungkari Waulaaika Humul Muflihuun (Al
Qur’an);
Dan hendaklah ada diantara kamu yang mengajak kepada kebaikan dan
mencegah kejahatan dan yang demikian itu ialah orang-orang yang
mendapat kejayaan

Khaerun naas Amfauhum lin naas (Al Hadist)
(Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi sesamanya)
Abstrak
Secara

normatif

pembangunan

bidang

pengembangan

masyarakat

(community development) efektif, berhasil dan berdaya guna, jika kondisikondisi baru berikut ini secara bertahap dapat kita temukan dalam
masyarakat

bersangkutan,

yakni:

muncul

dan

berkembangnya

keterpercayaan sosial (social trust) di dalam sistem sosial masyarakat;
masyarakat sadar akan beragam potensi yang mereka miliki; masyarakat
menyadari akan adanya masalah yang mereka hadapi; masyarakat memiliki
kompetensi untuk mampu memecahkan berbagai masalah yang mereka
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hadapi menggunakan potensi yang mereka miliki; masyarakat mampu
mandiri dan berdaya di dalam memenuhi berbagai kebutuhan, masyarakat
memiliki kemampuan untuk melakukan beragam kerjasama dalam proses
pemenuhan

kebutuhan-kebutuhannya;

masyarakat

memiliki

sikap

keterbukaan untuk melakukan perubahan. Agar masyarakat dapat mencapai
kondisi seperti itu, diperlukan adanya pengantar perubahan, pendamping,
mitra atau apapun namanya, yang mampu berperan selaku teman, mitra
yang mampu berperan secara setia, professional dan memiliki daya empati
dan kepedulian tinggi untuk bersama-sama dengan pengantar perubahan dari
dalam sistem sosial masyarakat melakukan berbagai upaya mulia
mengangkat masyarakat ke arah berkehidupan lebih sejahtera, lebih damai
dan

lebih

berkeadilan.

Tenaga-tenaga

pendamping

pengembangan

masyarakat akan beperan optimal, efektif dan memenuhi cita-cita dan
kebutuhan masyarakat jika mereka memiliki modal manusia (human
capital), sumber daya mnusia serta kapasitas modal sosial (social capital)
yang tinggi. Kondisi pendamping pengembangan masyarakat yang
berkualitas itu dimiliki oleh individu-individu bersangkutan bukan sematamata

karena

bakat

(talenta),

melainkan

dapat

diperoleh melalui

keterlibatannya di dalam berbagai proses belajar, serta dimilikinya dorongan
kuat untuk memberikan pelayanan dan bermitra terbaik dengan masyarakat
bersangkutan. Para pendamping pengembangan masyarakat yang sudah ada
perlu ditingkatkan kompetensinya melalui berbagai proses belajar, baik
formal maupun non-formal sedimikian rupa, sehingga mereka benar-benar
dapat berperan secara professional, akuntable dan ‘well acceptable’ di
dalam sistem sosial masyarakat di mana mereka berkiprah. Salah satu kunci
penting di dalam strategi proses belajar itu adalah komunikasi. Pendamping
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pengembangan masyarakat yang handal memiliki kompetensi tinggi di
dalam berbagai proses komunikasi yang berkualitas. Strategi peningkatan
modal sosial dan kualitas SDM pendamping pengembangan masyarakat
tiada lain adalah siasat, taktik dan cara-cara serta upaya-upaya cerdas yang
perlu dilakukan, agar proses belajar bagi para pendamping pengembangan
masyarakat dapat digarap dan disediakan, termasuk di sini: kelembagaan
pendidikan dan

pelatihan penyuluhan

di

daerah,

sehingga

dapat

menciptakan para pendamping handal, berkualitas dan professional, serta
memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan
dirinya.
Key words: Modal sosial, kompetensi, proses belajar, handal,
professional, kepekaan, kepedulian, talenta.
A. LATAR BELAKANG DAN FENOMENA
Mengapa di dalam pengembangan masyarakat diperlukan peran
Pendamping?.

Apakah

tidak

mungkin

masyarakat

berpotensi

mengembangkan dirinya, misalnya melalui berbagai kearifan lokal yang
secara turun-temurun telah ada dan dimiliki oleh masyarakat bersangkutan?.
Sementara itu, dalam kenyataan di lapangan ditemukan adanya kelompok
masyarakat yang cenderung tidak mau, bahkan tidak terdorong untuk
berubah, misalnya hal ini kita temukan pada kelomok masyarakat yang
tergolong KAT (Kelompok Adat Terasing) seperti Suku Asmat, Suku
Baduy Dalam, Suku Baduy Luar, Suku Anak Dalam dan lainnya.
Peran dari Pendamping akan tampak nyata dan diperlukan, tatkala di
dalam sistem sosial masyarakat terdapat indikasi adanya rasa ketidak-puasan
pada kalangan warga masyarakat setempat. Ketidak-puasan yang muncul itu
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umumnya berakar pada adanya kebutuhan masyarakat yang belum atau
tidak terpenuhi. Indikasi dari adanya ketidak-puasan warga masyarakat
dapat diwujudkan melalui perilaku sosial yang mudah diamati, seperti:
pemblokiran jalan pedesaan, unjuk rasa, pembakaran ban bekas, dan
sejenisnya. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat akan hakhaknya seperti adanya ketidak-adilan, penindasan, penyerobotan dan
pemerkosaan, hak-hak terhadap penggarapan/ pemilikan lahan dan lainnya
dewasa ini semakin marak muncul dalam masyarakat, juga adanya konflik
sosial, tawuran antar warga masyarakat dan sejenisnya. Secara arif gejala
atau gejolak sosial seperti itu perlu disikapi positif, di mana hal itu
menunjukkan, bahwa masyarakat semakin paham akan hak-haknya untuk
berubah ke arah yang yang lebih baik dan lebih berkeadilan, serta mereka
semakin sadar akan kebutuhan-kebutuhannya, termasuk kebutuhan untuk
diperhatikan.
Suatu kondisi relatif umum ditemukan dalam mayoritas masyarakat,
khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan daerah terpencil adalah
rendahnya kesadaran mereka akan berbagai potensi internal (SDM) dan
potensi eksternal (SDA) yang mereka miliki. Sementara kalangan yang
cenderung mempertahankan status quo-nya mencoba mempengaruhi
persepsi publik, bahwa gejala/gejolak sosial itu adalah ulah dari para
provokator yang ingin mengambil untung dari kemelut tersebut. Di sini
Pendamping pengembangan masyarakat perlu waspada, jangan-jangan ia
dikategorikan sebagai salah seorang provokator itu oleh kalangan yang
kurang arif ini. Posisi dan peran Pendamping pengembangan masyarakat
hendaklah juga sebagai tenaga-tenaga yang turut menunmbuh- kembangkan
wacana dan kegiatan reformasi perilaku pembangunan dalam masyarakat.
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Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menyajikan hasil
pemikiran dan telaahan hasil-hasil penelitian skripsi, tesis dari beberapa
orang yang penulis turut bimbing, serta kajian disertasi baik dari penulis
sendiri maupun dari penulis lainnya tentang bagaimana seyogyanya para
Pendamping pengembangan masyarakat perlu ditingkatkan kompetensi dan
keprofesionalannya, khususnya dari perspektif kapasitas modal sosial dan
kualitas SDM sedemikian rupa, sehingga mereka selaku mitra, pendamping
dan kerabat masyarakat cukup netral dan mampu memposisikan dirinya
dalam masyarakat yang butuh perubahan positif dan berkeadilan di tengah
bergejolaknya kepastian hukum yang masih serba membingungkan dan
penuh ketidak-pastian dewasa ini.

B. LANDASAN KONSEPTUAL PENINGKATAN KUALITAS
MODAL SOSIAL
Kemajuan suatu daerah tidak hanya tergantung pada modal uang (Money
capital) saja, melainkan perpaduan dengan modal intelektual
(Intelectual capital) dan modal sosial (Social capital)

1). Pengembangan Masyarakat
Mengapa masyarakat perlu berkembang dan/atau dikembangkan?
Pengertian pengembangan masyarakat atau community development (CD)
adalah ungkapan lain dari pembangunan masyarakat (Ife, 1995). Apa artinya
berbagai pembangunan seperti sarana, prasarana bersifat pembangunan fisik
(gedung-gedung, perumahan, mal-mal dan toserba lainnya), pembangunan
ekonomi,

pembangunan lingkungan dan lainnya dilakukan, tetapi

pembangunan sosial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
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terabaikan. Para pakar dalam bidang ilmu-ilmu sosial di masa Orde Baru
pernah menyesalkan adanya perhatian dan kebijakan pemerintah yang
terlalu

terfokus

pada

bidang pembangunan

ekonomi,

dan

relatif

mengabaikan/‘menganak-tirikan’ pembangunan sosial kemasyarakatan.
Pembangunan ekonomi yang semata-mata ditujukan mengejar pertumbuhan
(economic growth) telah mewariskan berbagai kesenjangan sosial-ekonomi
yang tajam dalam masyarakat, bahkan masih terasa sisa-sisanya sampai
sekarang. Buktinya: masalah kemiskinan tidak kunjung reda secara nyata,
dengan indikasi yang dapat kita amati secara nyata, misalnya meningkatnya
anak-anak dan pemuda remaja jalanan, jumlah pencari kerja (sarjana dan
non sarjana) yang relatif meningkat, semakin maraknya demo-demo publik
(masyarakat dan mahasiswa) yang digelar untuk mengkritisi kebijakan
pemerintah dan wakil-wakil rakyat dalam berbagai bidang khususnya
ekonomi dan hukum, serta masalah sosial yang semakin beragam, baik
kuantitas maupun intensitasnya.
Masyarakat

di

berbagai

segmen membutuhkan dan sangat

mendambakan hidup dan berkehidupan secara wajar, tenteram, damai dan
berkeadilan. Semua kebutuhan itu hanya bisa dicapai jika setiap anggota
masyarakat memiliki kepastian dan pengakuan tentang hak-haknya sesuai
dengan peran dan fungsinya dalam masyarakat di mana ia hidup. Harapan
setiap anggota masyarakat seperti itu bersifat normatif dan sah-sah saja.
Namun, dalam kenyataan di lapangan ditemukan, tidak semua anggota atau
warga masyarakat memiliki kesadaran yang sama berkaitan dengan hak-hak
tersebut. Pada kalangan segmen masyarakat miskin misalnya, ditemukan
bahwa mereka tidak mudah membedakan antara ‘nasib’ dan ‘takdir’
(Sugiharto, 2007), sehingga kemiskinan itu melahirkan sikap kepasrahan
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dan cenderung mematikan motivasi bahwa mereka pun sesungguhnya
berhak untuk berubah ke arah hidup yang lebih baik. Masalahnya di sini:
siapa yang peduli dan tergerak hatinya untuk mengubah nasib mereka, dan
bagaimana cara yang dapat dilakukan agar mereka bisa diberdayakan
sehingga hidupnya lebih baik?
Masyarakat, khususnya yang tergolong segmen yang memiliki asset
dan akses rendah terhadap berbagai pelayanan publik, segmen masyarakat
miskin dan duafa baik yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan perlu
dikembangan sedemikian rupa, sehingga mereka merasa memiliki hak hidup
dan

berkehidupan

layak,

mereka

merasa

diperhatikan,

dihargai,

dimanusiakan dan dilimpahi keadilan, serta pada gilirannya kehidupan
mereka secara bertahap akan lebih baik. Arah pengembangan masyarakat
yang tergolong baku adalah: penyadaran akan potensi (SDA dan SDM)
yang dimiliki, penyadaran akan masalah yang mereka hadapi, dan
menumbuh-kembangkan kompetensi agar mereka mampu mengatasi
berbagai masalah yang dihadapi menggunakan potensi yang mereka miliki.
Semua kegiatan penyadaran itu tiada lain adalah serangkaian proses belajar
yang panjang, time-and-energy consuming, yang dapat dilakukan oleh
Pendamping handal dan professional serta tergolong reformis.
Seperti dinyatakan oleh Misra (1981), pengembangan masyarakat
hendaklah didasarkan kepada empat hal berikut, yakni: (1) Keterjangkauan
sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua orang secara
berkelanjutan; (2) Pengakuan dan saling menghargai atas harga diri masingmasing unsur dalam masyarakat; (3) Bebas dari segala bentuk tirani dan
kekerasan; (4) Pemilikan kedamaian hidup yang dirasakan oleh seluruh
lapisan masyarakat.
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Guna menciptakan kondisi masyarakat yang damai, sejahtera,
berkeadilan, serta peduli akan kehidupan masa depan yang berwawasan
futuristic, serta terlindungi oleh pemerintahan yang clean, credible dan
accountable, maka mereka perlu disadarkan akan hak-hak dasar (human
basic rights) yang mereka miliki, yang sifanya universal (Donnelly, 1989),
termasuk di sini: hak atas pangan (Sen, 1982), di samping penyadaran atas
kewajiban dan tanggung jawab mereka sesuai dengan posisi dan peran
masing-masing anggota masyarakat. Pendamping perlu turut mengisolir
adanya pengaruh dan interest oknum yang cenderung memelihara
kebodohan, ketidak-tahuan dan ketidak-sadaran masyarakat akan hak-hak
mereka yang mendasar itu, serta kewajiban dan tanggung jawab masingmasing anggota masyarakat.

2). Sasaran Pemberdayaan
Sasaran atau target utama pengembangan masyarakat adalah berkisar
pada life skill individu (Mappamiring 2010) yang meliputi antara lain:
1.

Penguasaan/keterampilan terhadap usaha yang ditekuni (sebagai
cultivator).

2.

Kemampuan merencanakan dan mengatur kegiatan (kemampuan
manajerial).

3.

Keterampilan/kemampuan bekerja dalam tim.

4.

Keterampilan mengambil keputusan.

5.

Keberanian memikul resiko.

6.

Mengenali potensi dirinya, kekuatan dan kelemahannya.

7.

Menciptakan, menentukan dan membangun jaringan.

118

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

8.

Kemampuan untuk mengembangkan potensi internal dengan baik
berupa mental spiritual melalui 4 H, yaitu:
a.

Hearing

b.

Heart

c.

Hand

d.

Habit

3). Siapa Pendamping Pengembangan Masyarakat
Pendamping pengembangan masyarakat adalah mereka yang
terkategorikan sebagai pengantar perubahan (agent of change), baik mereka
yang berada di dalam sistem sosial masyarakat (insider change agents),
maupun mereka yang berada di luar sistem sosial masyarakat yang
bersangkutan (outsider change agents). Kedua jenis pengantar perubahan itu
bisa terdiri dari: individu-individu tergolong formal, juru da’wah para
penyuluh dari berbagai instansi pemerintah, penyuluh non-formal, anggota
dari LSM tertentu dan sukarelawan. Termasuk di sini: para Penyuluh
(Terampil dan Ahli) dari berbagai Dinas Pemerintah, Penyuluh Swakarsa,
dan lainnya. Dewasa ini dan untuk kurun waktu selanjutnya, Pendamping
pengembangan masyarakat diharapkan terdiri dari individu-individu yang
handal, profesional, credible dan accountable, yang memiliki kompetensi
berkualitas, serta memiliki kemampuan berperan lebih dari sekedar
melakukan perubahan perilaku masyarakat. Kelebihan peran itu diperlukan,
agar secara bertahap Pendamping dapat turut berkiprah meningkatkan
keberdayaan, kemandirian dan kedewasaan masyarakat di semua lapisan,
sehingga pada gilirannya tercipta masyarakat yang bermodal sosial tinggi,
sejahtera, mandiri, berdaya, damai dan berkeadilan.
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Studi kasus berkaitan dengan kompetensi Penyuluh Pertanian
Terampil dan Penyuluh Pertanian Ahli di berbagai daerah menunjukkan
antara lain, bahwa ada kecenderungan para Pendamping petani ini memiliki
kinerja yang dinilai petani masih relatif rendah. Terdapat kesenjangan antara
‘apa yang diharapkan petani’ dengan kenyataan yang ditunjukkan oleh
kinerja Pendamping. Harapan petani yang amat jelas dan umum sifatnya
adalah, bahwa bagi petani para Pedamping hendaklah memiliki kompetensi
tinggi dalam aspek budi-daya tanaman termasuk di sini pemuliaan dan
peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian, dan aspek kewirausahaan berkaitan dengan ‘bisnis usaha-tani’ yang menguntungkan dan
berkeadilan bagi petani, termasuk di sini: mengatasi peran tengkulak dn
pedagang pengumpul yang cenderung merugikan penghasilan petani.
Dalam kurun waktu lebih 10 tahun turut mengampu beberapa mata
kuliah di Unismuh dan UIT yang terkait dengan pemerintahan dan
pembangunan, aparatur negara ‘modal sosial’ dan pengembangan sumber
daya manusia, serta turut membimbing pada calon lulusan program S1 dan
Program S2 dalam melakukan penelitian skripsi dan tesis, penulis
merasakan bahwa umumnya para calon lulusan belum sepenuhnya
menyadari, bahwa setelah menyandang gelar baru itu mereka diharapkan
mampu/kompeten serta bercita-cita menjadi Agent of Change yang handal
dibidangnya masing-masing atau Penyuluh pengembangan masyarakat yang
handal dan professional. Umumnya mereka bercita-cita agar dengan gelar
yang baru itu pada gilirannya mereka akan mendapatkan posisi, kedudukan
baru dan memperoleh kenaikan pangkat/jabatan di institusi masing-masing.
Obsesi itu menurut penulis manusiawi sekali dan sah-sah saja. Mereka
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belum membayangkan, betapa tidak mudah dan tidak nyamannya menjadi
Pendamping dalam pengembangan masyarakat.
Pendamping pengembangan masyarakat yang handal dan berkualitas
adalah mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan tinggi di dalam
memposisikan masyarakat selaku subyek yang unik, yang memiliki
kebutuhan-kebutuhan yang mudah terungkap maupun yang tidak mudah
terungkap. Di samping itu, Pendamping pengembangan masyarakat ‘wajib’
memiliki kompetensi yang tinggi di dalam aspek teknis budi-daya usaha onfarm dan off-farm, serta kompetensi kewira-usahaan terkait dengan aspek
pasar komoditi pertanian dan bukan pertanian yang menjadi usaha
masyarakat

bersangkutan.

Dari

perspektif

psikologik,

Pendamping

pengembangan masyarakat dituntut mampu belajar mengembangkan dan
memiliki daya empati dan kepedulian tinggi terhadap sesama, khususnya
mereka yang berkehidupan dan bernasib kurang menguntungkan dalam
masyarakat. Pendamping diharapkan dituntut memiliki pancaindera, bahkan
indera keenam yang tajam untuk menangkap berbagai aroma ketidak-adilan,
kebodohan dan pembodohan, keluguan, ketidak-sadaran dan mudahnya
masyarakat didustai oleh oknum-oknum yang memiliki interest

pribadi

yang cenderung mendeprivasi dan merampas hak-hak masyarakat.
Dari hal yang demikian banyak tuntutan yang ditujukan kepada
Pendamping pengembangan masyarakat yang handal dan professional,
sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan era informasi yang penuh
tantangan dan kompetisi, maka secara ideal individu-individu yang berposisi
dan bertekad berkiprah selaku Pendamping pengembangan masyarakat perlu
memahami dan mendalami kompetensi-kompetensi yang wajib dimiliki,
agar mereka mampu berperan selaku: Mitra/teman ‘sejawat’ masyarakat,
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Pengantar perubahan, Pemberdaya, Pemerhati serta reformis di dalam sistem
sosial masyarakat. Kondisi ideal tersebut dapat dicapai oleh para
Pendamping, jika mereka selalu terdorong untuk belajar dan belajar
berbagai subject matters yang akan berdampak positif memperkaya modal
sosial dan kualitas SDM serta kepribadiannya.
Individu-individu

yang

terkategori

sebagai

Pendamping

pengembangan masyarakat secara umum dapat dibagi menjadi dua
golongan, yakni: (1) Mereka yang saat ini telah dan sedang berposisi
sebagai penyuluh di berbagai instansi pemerintah, baik PNS maupun calon
PNS, kader pembangunan desa, kader Posyandu, sukarelawan dan kader
pengembangan masyarakat, kader-kader pembangunan bidang-bidang
spesifik, sukarelawan dan lainnya. Perkembangan terakhir pengertian
Pendamping ditemukan juga di dalam Program ‘Tanggung-jawab Sosial
Perusahaan’ (CSR = Corporate Social Responsibility), (Sumaryo, 2009),
dimana tokoh masyarakat (insider change agents) terlibat dalam
pengembangan masyarakat bekerjasama dengan dan disponsori oleh pihak
perusahaan (2) Mereka yang saat ini sedang dalam proses belajar formal di
berbagai institusi pendidikan yang berkiprah menyiapkan lulusan-lulusan
calon Pendamping pengembangan masyarakat misalnya komunitas Da’wah
Universitas Islam dan penyuluh yang berada dibawah naungan departemen
agama.

Termasuk

pada

golongan

manapun,

maka

Pendamping

pengembangan masyarakat perlu ditingkatkan kapasitas modal sosial dan
kualitas SDM-nya guna menjawab tantangan perubahan yang demikian
pesat dewasa ini.
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C. DIMENSI STRATEGIK SOLUTIF APLIKATIF
Innallaaha laa yugayyiru maa biqaumin, Hatta yugayyiru maa bi amfusihim
(Al Qur’an);
Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum,
kecuali kaum itu sendiri berusaha/berdoa untuk mengubahnya.
Salaahu ummati bil ilmi wal maal (Al Hadist); Ummatku menjadi saleh/kuat
dengan ilmu dan ekonomi/harta
1). Kapasitas Modal Sosial Pendamping
Seorang calon penumpang kapal pesiar mewah bertanya kepada
nakhoda kapal: “Berapa kapasitas optimal kapal ini?” Nakhoda menjawab
‘200 orang penumpang’. Di sini kapasitas kapal yang dimaksudkan adalah
kemampuan optimal kapal untuk mengangkut penumpang secara aman dan
nyaman. Sementara kapasitas Pendamping dalam hal modal sosial tiada lain
adalah: kemampuan Pendamping (yang optimal) dalam melakukan interaksi
sosial dengan masyarakat, yang membuat masyarakat merasa aman dan
nyaman di dalam proses pengembangan dirinya. Jika kapasitas kapal pesiar
di atas amat ditentukan oleh tonage, kehandalan mesin, dan bahan-bahan
pembuat kapal, dan kapasitas bahan bakar, maka kapasitas Pendamping
amat berkaitan dengan modal manusia (SDM) dan pengalaman belajar yang
dimiliki. Dengan kata-kata lain, seorang Pendamping memiliki kapasitas
modal sosial tinggi, jika ia memiliki kualitas SDM dan kepribadian yang
tinggi, serta kemampuan melakukan interaksi sosial yang berkualitas dan
elegan, antara lain sebagai dampak positif dari proses belajar yang pernah
dijalani selama hidupnya.
Modal sosial berkualias (qualified social capital) menurut Dasgupta
dan Serageldin (2000) adalah serangkaian perilaku orang, kelompok orang
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atau masyarakat, yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya
keterpercayaan sosial (social trust) yang tinggi (tidak ada dusta di antara
kita), kejujuran, kehangatan di dalam berinteraksi sosial, kepedulian kepada
nasib sesama (yang menderita) dan penghargaan yang tinggi terhadap
diri/martabat manusia. Ciri lain dari modal sosial yang tinggi adalah
‘demokratisasi’ dan berkembangnya rasa keadilan dan pengakuan tinggi atas
hak-hak individu. Modal sosial adalah kelompok-kelompok dalam
masyarakat di luar campur-tangan pemerintahan formal, yang memiliki
kemampuan melakukan tata-laksana pemerintahan (self governance) yang
didasari oleh social trust dan nuansa demokratisasi yang tinggi (Fukuyama,
1999).
Pendamping pengembangan masyarakat yang handal dan profesional
perlu

memiliki

kapasitas

modal

sosial

yang

optimal,

yang

memungkinkannya berkiprah, berperan dan berfungsi selaku mitra, teman
dan sejawat dari tokoh-tokoh masyarakat (insider change agents), sehingga
dengan begitu masyarakat memiliki kepercayaan tinggi di dalam proses
perubahan positif sesuai harapan mereka. Di sinilah perlunya dikembangkan
strategi proses belajar yang terencana dengan baik, agar Pendamping
berpeluang belajar secara bebas dan optimal, tanpa tekanan untuk
meningkatkan kapasitas modal sosialnya.
2). Bagaimana Mengembangkan Modal Sosial
Landasan utama dalam upaya ini adalah menajamkan (shaping) caracara Pendamping di dalam proses berkomunikasi secara internal dan
eksternal. Pada dasarnya setiap orang butuh berkomunkasi, bahkan sejak
usia sangat dini kebutuhan itu telah dapat diamati. Seorang bayi sehat yang
dilahirkan oleh ibu yang sehat pula, pasti menangis saat keluar dari rahim
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ibunya. Bayi itu menangis karena apa? Ini gejala bahwa bayi itu
membutuhkan berkomunikasi. Ia belum bisa berbicara untuk menyatakan
kebutuhan diakui sebagai manusia. Ia baru berhenti menangis tatkala bidan
atau siapa saja yang membantu persalinan itu memberi respon positif, yakni
menyelimutinya dengan kain hangat dan menyentuhnya dengan rasa sayang.
Sebagai makhluk sosial, seseorang tidak mungkin dapat hidup tanpa
berinteraksi dengan orang-orang lain dengan banyak hal. Dengan bekal
akal-budi yang diterima dari Tuhan, setiap orang dapat berkomunikasi
dengan dirinya tentang apa yang ia rasakan, pikirkan dan apa saja yang ia
butuhkan. Ia dapat memukul-mukul kepalanya sendiri ketika ia mreasa
kecewa dan menyesal mengapa ia telah bebuat sesuatu yang bodoh sehingga
telah mengecewakan teman hidupnya. Sebaliknya, seorang dosen muda dan
relatif lama membujang dapat tersenyum atau tertawa sendiri ketika ia
menyadari dan merasa bahagia, bahwa ada teman sekampus lawan jenis
yang telah mau menerima cintanya. Di sini tampak dengan jelas, bahwa
melalui komunikasi seseorang dapat mengecewakan atau membahagiakan
dirinya dan orang-orang lain. Bahkan proses itu bisa berkelanjutan di dalam
komunikasi internal. Karena ada rasa kecewa atau sebaliknya rasa bahagia,
seseorang bisa sulit tidur, hatinya selalu gelisah dan sebagainya. Transfer
informasi adalah merupakan inti penting di dalam setiap kejadian
komunikasi.
Pemahaman tentang komunikasi demikian penting di dalam upaya
untuk meningkatkan modal sosial. Orang-orang lain akan mempercayai
Anda, jika pada setiap berkomunikasi dengan mereka, Anda selalu mencoba
berkata benar, berkata konsisten, menggunakan kata-kata sederhana an
senantiasa berupaya membahagiakan mereka dengan berbuat yang terbaik
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bagi mereka. Dengan begitu, mereka merasa diakui dan dihargai posisi,
status dan keberadaannya; mereka merasa dimanusiakan dan dihargai
martabatnya. Agar modal sosial dapat ditumbuh-kembangkan dengan baik,
maka Pendamping perlu terus-menerus belajar untuk melakukan hal-hal
berikut dalam kiprahnya turut mengembangkan masyarakat, agar yang
disebut terakhir ini menaruh kepercayaan besar padanya, yakni:
(1)

Melakukan upaya untuk mengendalikan, mengontrol egonya secara
ketat dan penuh perasaan;

(2)

Menjadikan dirinya sebagai pelayan sesama, bukan sebaliknya:
supaya orang-orang lain melayani dirinya;

(3)

Melatih diri untuk selalu berbuat yang terbaik bagi sesama, khususnya
mereka yang memerlukan bantuan dan pertolongan;

(4)

Membiasakan diri untuk mampu mendengar dengan baik dan sabar
kata-kata dari mulut orang-orang lain, termasuk kata-kata yang
mungkin menyinggung atau menyakiti dirinya;

(5)

Di dalam bertutur kata dan berkomunikasi dengan siapa saja mampu
melakukannya secara dewasa, tidak emosional serta tidak terprovokasi
oleh emosi orang-orang lain;

(6)

Memampukan diri untuk tetap berdiri tegak di dalam kebenaran
berdasarkan hati nurani dan kebenaran hukum yang berlaku universal;

(7)

Memampukan diri untuk menghargai dan menghormati pikiran dan
perasaan orang-orang lain, serta mampu menjauhkan diri dari
kecenderungan mengkritisi secara tajam kelemahan dan kekurangan
orang-orang lain, khususnya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip
hidup dirinya;
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(8)

Memampukan diri untuk pandai memuji dan mengapresiasi perilaku
orang-orang lain, bahkan juga kelemahan dan kekurangannya,
sehingga mereka merasa dibahagiakan dan dimanusiakan;

(9)

Memampukan diri untuk selalu konsisten di dalam berbagai
komunikasi dan interaksi dengan orang-orang lain, termasuk di sini:
konsisten di dalam membuat kesepakatan (komitmen) dan perjanjian;

(10) Mengembangkan keberanian untuk selalu berperilaku jujur, meminta
maaf jika berbuat kekhilafan dan kesalahan, serta ikhlas dan legowo
memberi maaf jika ada orang-orang lain minta saat mereka melakukan
hal-hal negatif.
(11) Memampukan diri untuk secara konsisten lentur (flexible) di dalam
menyesuaikan diri dengan sistem nilai (value system) yang dianut oleh
orang-orang lain;
(12) Memampukan diri untuk menggunakan panca indera sepeka dan
setajam mungkin ketika berinteraksi dengan orang-orang lain;
(13) Melalui penajaman panca indera itu senantiasa peka terhadap
kebutuhan-kebutuhan nyata dan yang dirasakan (real and felt needs)
orang-orang lain;
(14) Mengembangkan kemampuan untuk menganalisis berbagai potensi
yang dimiliki oleh masyarakat, baik potensi SDA, SDM lainnya;
(15) Mengembangkan kemampuan untuk merumuskan masalah-masalah
yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya yang terkait dengan
pemenuhan berbagai kebutuhan;
(16) Mengembangkan kemampuan untuk selalu memposisikan diri tidak
sebagai guru yang menggurui orang-orang lain, sebaliknya ‘pelajar’
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yang selalu ingin belajar dan mempelajari (ciri-ciri dan kebutuhankebutuhan) orang-orang lain;
(17) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi berkualitas dengan
siapa saja, menggunakan kata-kata dan bahasa sederhana, mudah
diterima dan senantiasa cenderung terdorong untuk menyenangkan
dan membahagiakan orang-orang lain melalui apa yang diucapkannya;
(18) Mengembangkan kemampuan menghargai dan mengelola waktu
secara efisien dan produktif, serta mempengaruhi orang-orang lain
untuk melakukan hal yang sama.
Modal sosial yang dimiliki oleh Pendamping secara bertahap perlu
dibina dan dikembangkan, baik melalui pembelajaran sendiri (auto didak)
maupun melalui proses belajar di dalam institusi Diklat, dan pada saat-saat
Pendamping berinteraksi-sosial dalam masyarakat sebagai bagian dari
praktikum lapangan. Dalam kaitan ini maka tenaga-tenaga dan pakar
akademik dari kampus dalam bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu perilaku
dan ekonomi, serta mereka yang berposisi selaku Widya Iswara di berbagai
institusi Diklat bidang-bidang pembangunan spesifik perlu dimobilisir,
diposisikan dan lebih diperankan sebagai narasumber dan sumber belajar
bagi para Pendamping.
3). Kualitas Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia Pendamping yang berkualitas dan handal
dicirikan antara lain oleh kinerja dan kompetensinya yang tinggi, khususnya
kompetensi teknis, kompetensi berinteraksi sosial dan kompetensi kewirausahaan (entrepreneurship), serta memiliki daya fisikal handal. Sebelum
dan selama berkiprah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat, maka
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daya-daya tertentu yang dimiliki Pendamping perlu lebih ditajamkan dan
ditingkatkan sedemikian rupa, sehingga ia memiliki penampilan sederhana,
low profile, berjiwa kritis, arif, terbuka, berkepribadian tinggi, ramah, sangat
mudah menghargai dan menghormati orang-orang lain, memiliki daya
penguasaan dan pengendalian diri yang kuat, tidak sombong apalagi
merendahkan orang lain, kooperatif, mudah bekerjasama kepada siapa saja,
peka terhadap penderitaan dan kesusahan orang-orang lain, memiliki prinsip
hidup mengutamakan kebenaran akal-budi/hati-nurani, mampu berpikir dan
berbuat secara rasional dan obyektif, menjauhkan diri dari hal-hal yang
berciri emosional, berprinsip pada ‘money is something, but it is not
everything’, hidup ini indah dan perlu disyukuri, mampu berorientasi ke
bawah, memberi contoh hidup hemat dan ambeg parama arta, tidak besar
pasak dari tiang, mampu memposisikan setiap orang sebagai individuindividu unik (tidak main pukul rata), mampu menerapkan prinsip hidup:
daya manusia adalah sesuatu yang tidak statik, melainkan lentur dan dapat
berubah

antara

lain

melalui

proses

belajar

(Lincoln,

1985);

‘Perbuatan/Tindakan manusia dapat dimodifikasi sampai batas tertentu,
tetapi ciri-ciri alamiah/kodrati manusia tidak dapat diubah, (‘Human action
can be modified to some extent, but human nature cannot be change’),
mampu memegang dan menerapkan falsafah nasib seseorang dapat
berubah, apalagi yang bersangkutan yang terdorong mengubahnya.
Bagaimana tingkat kualitas sumber daya manusia dapat diukur?
Secara umum, ada tiga sumber daya dapat dijadikan bahan untuk evaluasi
tentang kadar atau tingkat dari kualitas sumber daya manusia seseorang,
yakni:
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(1)

Daya fisikal: Daya ini berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik,
termasuk di sini: daya tahan fisik, stamina, tidak mudah lelah secara
fisik, tidak mudah mengantuk, memiliki daya tahan tinggi terhadap
berbagai penyakit, memiliki daya pikir encer (cepat dan mudah
mengambil keputusan bijak), murah dan mudah senyum dalam
berinteraksi dengan orang-orang lain, tahan terhadap stress, dan halhal lain yang berhubungan dengan ketahanan fisik, seperti: kondisi
panca indera yang normal dan sehat (belum pikun), dsb.

(2)

Daya psikologik: Daya yang berkaitan dengan ketahanan mental,
kejiwaan dan perasaan; kemampuan seseorang di dalam menata,
mengontrol atau mengendalikan

ego-nya, khususnya

saat

ia

berinteraksi dengan orang-orang lain; kemampuannya di dalam
menata dan mengendalikan emosinya, serta kemampuannya untuk
senantiasa mampu berpikir positif terhadap orang-orang lain;
(3)

Daya sosilogikal: Berkaitan dengan kemampuan seseorang di dalam
melakukan berbagai interaksi sosial secara bijak dan elegan, tidak mau
menang

sendiri;

kemampuan

mendengar

dan

merespon

pendapat/pikiran orang-orang lain secara sungguh-sungguh dan
berpikir positif mengenai hal itu; kemampuan berkomunkasi
menggunakan kata-kata sederhana, bernas, jelas dan tajam, tidak
emosional; kemampuan ‘membaca’ arah pembicaraan orang-orang
lain terkait dengan kebutuhan dan kemungkinan adanya maksud
terselubung (hidden agenda), dan hal-hal lain berhubungan dengan
perilaku berinteraksi sosial dan berkomunikasi.
Seseorang yang bertekad kuat untuk senantiasa meningkatkan kualitas
SDM-nya dicirikan oleh semangat dan dorongan yang tinggi guna terus130
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menerus belajar dan belajar, berinteraksi dengan berbagai media serta
berinteraksi dengan banyak orang. Ia melakukan hal itu tidak untuk dirinya
semata-mata, tetapi juga demi kemajuan dan perkembangan institusi dan
masyarakatnya (Gilley dan Eggland, 1989). Ia memiliki prinsip belajar
seperti yang dikatakan oleh Adler (1985): ‘Tujuan dari belajar adalah
pertumbuhan, tidak seperti badan kita maka pikiran dapat terus tumbuh
sepanjang hayat dikandung badan’ (The purpose of learning is growth, and
our minds, unlike our bodies can continue growing as we continue to live).
Dari hari-ke-hari ia ingin belajar memperbaiki dan meningkatkan SDM
dirinya, sehingga ‘saya hari ini

identik dengan saya kemarin + proses

belajar’ : ‘Me = I + learning experiences’ (Popenoe, 1989).
4). Taktik Meningkatkan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas
SDM
Upaya meningkatkan kapasitas modal sosial dan kualitas SDM
Pendamping perlu dilakukan melalui taktik atau siasat ‘bergerilya’ secara
terkoordinasi, artinya gerakan proses pembelajaran bagi Pendamping
hendaklah dilakukan berdasarkan kepada fakta-fakta yang perlu ditemukan
secara ‘gerilya’. Gerilya ini dilakukan di instansi-instansi pemerintah yang
mengemban peran selaku pengembangan masyarakat, khususnya yang
terkait dengan dampak dari Undang-Undang Penyuluhan No. 16 Tahun
2006. Dalam tahap ini perlu dilakukan inventarisasi dan kajian tentang:
(1)

Keberadaan dan Program dari diklat Penyuluhan;

(2)

Keberadaan dan Program dari jajaran Widya Iswara Dinas-Dinas
terkait;

(3)

Keberadaan dan status dari Pendamping pengembangan masyarakat
serta program-program mereka;
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(4)

Sarana dan dana yang tersedia bagi Program pengembangan
masyarakat.

Sedapat

mungkin

diupayakan,

agar

dana

untuk

pengembangan masyarakat dewasa ini dan di masa mendatang tidak
perlu ‘diproyekkan’, melainkan digunakan dana-dana yang secara
konvensional tersedia dari PAD, DAU dan DAK;
(5)

Keberadaan dukungan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah,
khususnya terkait dengan Perda kabupaten bersangkutan.
Tahap berikutnya adalah: Perencanaan umum untuk melakukan

kegiatan Diklat bagi semua Pendamping pengembangan masyarakat di
tingkat kabupaten. Di sini keterlibatan jajaran Widya Iswara, institusi terkait
dan pakar perguruan tinggi mutlak diperlukan, khususnya yang akan
berfungsi mengukur kesenjangan kompetensi Pendamping, antara yang
mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, serta
merancang

materi-materi

pembelajaran

(subject

matters)

guna

meningkatkan kompetensi para Pendamping pengembangan masyarakat.
Dari proses ini dihasilkan rumusan tentang kompetensi-kompetensi baru
yang perlu dibelajarkan kepada Pendamping/peserta Diklat. Pada tahap ini
perlu diidentifikasi dan dipilah-pilah materi-materi pembelajaran untuk:
(1)

Meningkatkan kompetensi teknis;

(2)

Meningkatkan kompetensi kewira-usahaan;

(3)

Meningkatkan

ketrampilan

pendekatan,

interaksi

sosial

dan

komunikasi dengan masyarakat.
Tahap selanjutnya: secara lebih rinci kegiatan Diklat dijabarkan ke
dalam pengembangan kurikulum, berupa GBPP (Garis-garis Besar Program
Pembelajaran), TIU (Tujuan Instruksional Umum) dan TIK (Tujuan
Instruksional Khusus), serta Kerangka Acuan dari program Diklat yang
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akan diselenggarakan. Semua kegiatan ini dilandaskan kepada materi-materi
pembelajaran sesuai dengan upaya peningkatan kompetensi yang spesifik
seperti diutarakan di atas.
Efisiensi dan keefektivan proses belajar hendaklah dijadikan
pedoman di dalam upaya besar untuk meningkatkan kapasitas modal sosial
dan kualitas SDM Pendamping ini. Oleh karena itu semua pihak yang
terkait, yakni: Dinas-dinas terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten, unsur
pakar perguruan tinggi, LSM dan sukarelawan terkait dan lembaga
penyandang dana (donor) jika ada, perlu sepakat dan mendukung gagasan
pengembangan masyarakat yang lebih berciri bottom-up program planning
ini.
5). Kendala dan Tantangan
Di atas kertas wacana tentang upaya peningkatan kapasitas modal
sosial

dan

kualitas

SDM

Pendamping

pengembangan

masyarakat

tampaknya mudah dan sederhana. Jika upaya itu berhasil, maka
keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
dapat tercipta secara bertahap. Namun dalam kenyataan di lapangan akan
lain ceritanya, karena diduga beberapa hal akan dihadapi sebagai kendala
dan sekaligus tantangan yang perlu dihadapi dan ditanggulangi. Hal-hal
yang dimaksudkan adalah:
(1)

Tidak mudahnya orang untuk diajak berubah, bahkan banyak kasus
ditemukan di mana masyarakat telah merasa puas dengan berbagai
kekurangan dan masalahnya (pasrah pada nasib);
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(2)

Sistem dan program pengembangan masyarakat sudah terlanjur
bernuansa

top-down

dan

berciri

keproyekan,

sehingga

keberlanjutannya (sustainablitiy) rendah dalam masyarakat;
(3)

Dukungan kelembagaan penyuluhan, baik di Pusat maupun di Daerah
relatif lemah (temuan penelitian disertasi: Syafiuddin 2007, dan
Mappamiring 2010);

(4)

Pembangunan sumber daya manusia belum diposisikan sebagai
program dengan prioritas tinggi seperti halnya pembangunan sarana
fisik;

(5)

Program pengembangan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
masih belum menjadi prioritas, komitmen/kontrak politik dan
perhatian sungguh-sungguh bagi kalangan aktivis Partai Politik dan
para anggota DPR dan DPRD yang terhormat, kecuali dalam kaitan
pemenangan pemilu;

(6)

Kesadaran yang masih rendah pada kalangan pengabdi dan pelayan
publik, bahwa berbuat sesuatu atau melakukan pelayanan terbaik bagi
publik dan masyarakat adalah ibadah yang amat berpahala;

(7)

Tidak semua kalangan dalam institusi pemerintah dan publik dapat
menerima prinsip debirokratisasi dan reformasi, sesuatu yang mudah
dilakukan mengapa mesti tetap dipermudah jika terbuka peluang
untuk dipersulit?

(8)

Upaya meningkatkan kualitas kepribadian, mengendalikan egoisme
dan melakukan pelayanan jasa yang elegan kepada publik masih
belum merupakan bagian dari kurikulum di banyak institusi
pendidikan tinggi dan menengah;
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(9)

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak dasarnya,
maka hal itu bisa mengganggu dan merugikan mereka yang cenderung
mempertahankan status quo, sehingga tidak bisa dihindari timbulnya
konflik karena adanya pertentangan dan perbedaan kepentingan, serta
vested interest.
Masih banyak lagi kendala yang ditemukan di dalam menerapkan

gagasan mulia tersebut. Namun semua kendala itu akan dapat ditanggulangi
secara bertahap jika semua unsur yang terlibat dan terpanggil untuk
meningkatkan kesejahteraan, keberdayaan dan berkembangnya masyarakat
ke arah positif secara ikhlas dan ridho, mampu mendengarkan suara hati,
hati nurani atau basiroh masing-masing, bahwa melakukan ibadah seperti
itu amat berpahala dan Tuhan sangat berkenan.
6). Pemecahan Masalah Kendala
Dalam era globalisasi dan kompetisi yang begitu keras gaung dan
pengaruhnya dewasa ini, maka sesuatu gagasan baik yang cenderung ingin
mengangkat derajat dan martabat kaum yang mayoritas yang masih jauh
dari hidup sejahtera selalu saja dihadapkan kepada kalangan mapan yang
well established dan menguasai sebagian besar akses dan asset negara ini.
Tetapi bagaimanapun, dan dikaji dari berbagai perspektif apapun,
memperjuangkan dan melakukan advocacy terhadap kebenaran akan hakhak dasar masyarakat mayoritas yang masih memprihatinkan nasibnya
adalah sah, benar adanya dan taken for granted. Mestinya semua orang
menganggap wacana itu penting dan perlu dijadikan kenyataan, apalagi
kalau kita menyadari bahwa negara ini telah berusia 69 tahun, artinya dalam
usia dewasa, bahkan tergolong manula, penyelenggara negara dan mereka
135

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

yang tergolong mapan perlu lebih arif dan positif di dalam menyikapi hidup
ini, yakni dengan memberikan dukungan dan komitmen untuk turut secara
aktif mengangkat derajat dan martabat kaum yang masih dihimpit oleh
berbagai

beban

hidup,

dan

belum

sejahtera

untuk

bangkit

dan

dikembangkan ke arah berkehidupan yang lebih layak, bermartabat dan
manusiawi.
Jadi jika secara moral, politik dan kebijaksanaan semua komponen
bangsa secara ikhlas dan ridho mendukung realisasi dari pengembangan
masyarakat ke arah berkehidupan yang lebih positif itu, maka sembilan
kendala yang disebutkan di muka secara bertahap dapat ditanggulangi.
Di sisi lain, kendala dan tantangan itu mungkin saja dapat
ditanggulangi jika semua unsur pemerhati, peminat dan pelaksana
pengembangan

masyarakat,

baik

itu

jajaran

Pendamping,

calon

Pendamping, Widya Iswara, LSM maupun unsur-unsur Perguruan Tinggi
tergerak dan terpanggil serta mampu untuk bersehati, saling bergandengan
tangan dan merapatkan barisan merancang dan melakukan tugas-tugas mulia
mengembangkan masyarakat.
Penutup
Penulis telah mencoba menuangkan berbagai pemikiran dan
gagasan,

bagaimana

seyogyanya

pengembangan

masyarakat

dapat

dilakukan oleh Pendamping yang handal dan profesional. Beberapa hasil
penelitian Disertasi yang membahas tentang pemberdayaan SDM yang
dijalani oleh penulis dan di Almamater penulis serta skripsi dan Tesis
tergolong recent yang dipertahankan di Kampus IPB dan Universitas
Muhammadiyah Makassar telah mengilhami penulis tentang kajian tidak
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mudahnya kita memperoleh para Pendamping pengembangan masyarakat
yang ideal kompeten dan memenuhi berbagai harapan dan kebutuhan
masyarakat. Kendala dan tantangan, baik berciri internal dan eksternal dari
sosok Pendamping berdiri tegak menghadang niat-niat baik dari pengantar
perubahan itu. Penulis yakin, bahwa There is nothing permanent except
change (Heraclitus, 1985), maka itikad baik dan tulus akan diberkati Tuhan.
Semoga.
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BAB VIII
PROFIL PENYULUHAN PENGALAMAN DARI
DAERAH DAN TANTANGAN PARADIGMA
MUTAKHIR
Abstrak
Kajian ini bertujuan mendeskripsikan profil penyuluhan masa kini
dan profil ideal penyuluhan pembangunan masa depan, yang dapat
membawa perubahan kearah yang lebih baik terutama menghadapai
berbagai macam krisis dan era pasar bebas. Banyak hal yang menjadikan
optimisme kearah itu jika kita dapat mengoptimalkan seluruh resources
yang ada. Mengidentifikasi kelembagaan, sumberdaya manusia serta
keterkaitannya dengan banyak hal di birokrasi pemerintahan secara praktis;
termasuk berbagai rintangan dalam kinerja penyuluhan pembangunan juga
merupakan tujuan dari penulisan ini. Pendekatan metode yang digunakan
yaitu; kompilasi dari berbagai hasil penelitian lapangan serta analisis yang
sifatnya deskriptif

kualitatif dari berbagai sumber yang relevan dan

signifikan untuk dijadikan acuan untuk membangun kinerja penyuluhan
pembangunan yang professional. Perlunya paradigma mutakhir penyuluhan
untuk mengantisipasi tantangan pasar bebas dan otonomi daerah melalui
revitalisasi struktur, fungsi, kultur dan aparatur serta system dan prosedur
(Tur 3 tem) merupakan suatu keniscayaan.

Mind set SDM, character

building, koordinasi dan kepemimpinan transformasional adalah bagian
utama dari paradigma mutakhir yang dibangun dalam tulisan ini setelah
mencermati secara seksama dimensi aktual empirik. Akhirnya kombinasi
yang apik antara substansi materi penyuluhan
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dijalankan sangat ditentukan keberhasilannya oleh mind set, serta
keterintegrasian kebijakan sektoral dan regional.
Key words; Kelembagaan, mind set penyuluhan dan tantangan
pembangunan era pasar bebas.

Kalau bukan petualangan yang menantang, hidup ini adalah sesuatu yang
hampa
(Helen Keller)
Kejar impian anda dan buatlah hidup anda sebuah maha karya
(Ruben Gonzalez)
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengubah visi menjadi realitas
(Warren Bennis)
Kepemimpinan adalah soal gairah dan integritas
Sukses adalah masalah keberanian dan visi
A. PENDAHULUAN
Relevansi dan signifikansi penyuluhan dapat diketahui melalui
berbagai media massa yang ada. Tugas-tugas umum pemerintahan dan
pemnbangunan merupakan suatu fungsi yang meniscayakan penyuluhan
sebagai instrument penting dalam pencapaian tujuan. Kelembagaan
penyuluhan saat ini masih terkesan dipersepsikan dan diposisikan sebagai
tugas pelengkap, artinya belum menjadi tugas utama dibandingkan tugastugas birokrasi lainnya.
Disadari atau tidak secara logika dan fakta menunjukkan bahwa
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan mana yang bisa berhasil tanpa
ada unsur penyuluhan di dalamnya, apalagi fakta lapangan menunjukkan
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bahwa kelemahan mendasar dalam pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan adalah; kelemahan kelembagaan, kelemahan SDM serta
berbagai bentuk kelemahan lainnya yang berkaitan dengan budaya,
kepemimpinan yang satu sama lain saling kait mengait.
Era reformasi, otonomi daerah, dan globalisasi memperjelas
banyaknya

hal yang perlu dibenahi diberbagai tingkatan birokrasi dan

segmen. Hal ini menjadi semakin penting sebagai prasyarat perlunya
perubahan cara kerja dan peningkatan performance disemua lini kehidupan.
Situasi seperti ini merupakan tantangan besar untuk semua elemen
penyuluhan. Karena itu motto yang harus dipegang teguh para alumni ilmu
penyuluhan ialah In all profesion in one commitment

bersinergi untuk

mengamalkan nilai dasar dalam surah Arra’du ayat 11. Innal Llaaha laa
yugayyiru maa biqoumin hattaa yugayyiru maa bi amfusihim; Artinya
sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada di suatu kaum,
sehingga mereka ubah apa yang ada di diri mereka.sendiri.
Gejala paradoxal membuktikan masih terbatasnya kemampuan
pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk mengelola resources guna
memenuhi kebutuhan publik. Disinilah pentingnya peningkatan kinerja baik
kuantitas maupun kualitasnya, serta inovasi baru sebagai prasyarat
(condition sine quanon) untuk mengatasi hal ini.
Reformasi struktural dan fungsional dalam penyuluhan menjadi
sesuatu yang penting, karena melalui revitalisasi penyuluhan inilah kinerja
penyuluhan dan hasilnya akan mengalami perbaikan. Sayangnya UndangUndang No. 16 tahun 2006 Tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan belum semua daerah mau dan mampu menjalankannya secara
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baik. Gejala kelesuan penyuluhan ini disebabkan juga oleh komitmen dan
kemampuan pemerintah daerah

untuk melihat penyuluhan itu adalah

sebagai investasi yang sangat mendasar untuk kepentingan jangka panjang.
Disinilah letak masalahnya karena masih banyak pemerintah daerah lebih
tertarik membenahi bidang lain yang dalam jangka pendek produktif,
sementara penyuluhan masih dianggap membebani biaya dan kurang
produktif
Reformasi sesungguhnya adalah diawali dari perubahan mind set.
Otonomi daerah mengisyaratkan perlunya kemandirian dan daya saing.
Globalisasi mengisyaratkan penguasaan pasar. Fenomena seperti ini semua
membutuhkan betapa besar makna dan esensi serta pentingnya penyuluhan.
Konteks nasional dan daerah mendeskripsikan bahwa upaya-upaya yang
selama ini dilakukan sebagai tanggungjawab bersama antara pemerintah
swasta dan masyarakat dalam mengelola semua sumberdaya (resources)
untuk kesejahteraan dan kemakmuran; menunjukkan tingkat relevansi dan
signifikansi yang masih lemah terutama jika dilihat sebagai satu kesatuan
dalam pengelolaan

SDA dan lingkungan. Aspek politik dan kebijakan

pemerintahan, kemajuan IPTEKS dan budaya serta tuntutan pasar baik
domestik maupun pasar global. Banyak hal yang perlu digali dan digarap
secara intensif yang sifatnya produktif jangka pendek dan memiliki daya
serap peluang kerja, mengurangi pengangguran mengentaskan kemiskinan,
meningkatkan in come percapita penduduk dan sangat mudah diakses oleh
seluruh lapisan masyarakat; misalnya penegembangan agro wisata, agri
bisnis, eko wisata agro industry yang berdaya saing karena bahan baku dan
sumberdaya cukup tersedia. Persoalannya adalah dukungan kebijakan dan
perubahan mind set masyarakat ((hasil wawancara dengan bupati Bantaeng
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19 Oktober 2015). Oleh karena itulah substansi pengertian penyuluhan itu
sendiri yaitu bagaimana membuat masyarakat itu mampu atau mandiri,
mampuberdaya, tahu, mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan melihat
peluang, dapat memanfaatkan peluang, berenergi, mampu berkoordinasi dan
bekerja dalam team, mampu membuat perencanaan dan tahu berbagai
alternatif, terbuka dan sadar akan kelemahan dan potensi dirinya dan potensi
lingkungannya, mampu mengambil keputusan, berani menghadapi resiko,
mampu mencari dan menangkap informasi, mampu bertindak sesuai situasi
serta mampu mengakses berbagai resources yang diperlukannya.
B PROFIL PENYULUHAN
Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah field research
melalui analisis desktiptif kulitatitf berdasarkan fakta dalam pelaksanaan
penyuluhan. Keanekaragaman kelembagaan penyuluhan yang ada saat ini
yang terdapat pada semua sektor kehidupan birokrasi sebenarnya adalah
suatu keniscayaan. Persoalannya sekarang adalah cultur building, ketajaman
kinerja, koordinasi antar instansi, kualitas SDM, (mind set), dan back
ground pendidikan dan pengalaman termasuk juga komitmen politik dari
pejabat publik lokal dalam hal ini pemda, dalam mengapresiasi untuk
melaksanakan Undang-undang

No. 16 tahun 2006 tentang

pertanian,

perikanan dan kehutanan keseluruhannya perlu di reformasi (hasil
wawancara dengan kepala Bidang Program dan Evaluasi Balai Besar
Pelatihan Pertanian Batang Kaluku Gowa Sulawesi selatan).
Masih banyaknya daerah/kabupaten yang belum mengaplikasikan
Undang-Undang no. 16 tahun 2006; ini adalah gejala kelesuan. Sejalan
dengan masalah ini juga terlihat dari rendahnya minat para penyuluh untuk
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berkarir maksimal di penyuluhan, yang ditandai dengan banyaknya
penyuluh yang mutasi dan dimutasikan oleh pimpinannya kesektor lain.
Selain itu juga rendahnya minat generasi muda untuk konsentrasi menekuni
ilmu pertanian dibanding dengan animo dalam pemilihan jalur akademik
kedisiplin ilmu yang lain (wawancara direktur STPP Gowa 22 Oktober
2015).
Dilapangan banyak sekali fenomena tentang dinamika penyuluhan
dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini akan dipaparkan fakta
lapangan sebagai berikut:
Hasil penelitian Nurjamila, (2015); Tentang pemberdayaan petani
jagung di Gowa; menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah melalui
dinas pertanian dan unit penyuluhan telah memberdayakan petani dalam
batas pemenuhan kebutuhan pokok, dan berkontribusi terhadap peningkatan
PDRB

kabupaten Gowa, namun kendala lapangan adalah peningkatan

kualitas jagung

yang diharapkan berdaya saing dipasar global belum

maksimal karena tingkat pendidikan masyarakat yang belum memadai,
serta mind set yang belum mencerminkan Culture building yang diharapkan.
Wahid Rahman, (2014);

Tentang kemitraan pemerintah daerah

dengan PT. Maju bersama dalam pengelolaan limbah ternak menemukan
keanekaragaman pupuk organik dari pengolahan berbagai limbah ternak.
Dari pengelolaan berbagai limbah ternak oleh kelompok tani yang ada
melalui pendampingan

penyuluh

lapangan,

yang

banyak memberi

informasi dengan sosialisasi tentang pemanfaatan sampah dan

limbah

ternak untuk pembuatan pupuk, namun hal ini belum maksimal dijalankan
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oleh masyarakat karena terbatasnya pemahaman dan jumlah petugas
penyuluh yang terbatas.
Baso Ali, (2014); Partisipasi masyarakat dalam pengembangan eko
wisata mangrove di desa Tongke-tongke kecamatan Sinjai timur kabupaten
Sinjai,

menunjukkan

bahwa peran penyuluhan

untuk mendorong

partisipasi masyarakat belum maksimal dan terutama yang diperlukan
adalah: Pelatihan wirausaha dengan berbagai obyek sasaran yaitu yang
berkaitan

dengan

kuliner,

kebersihan

kemampuan memberikan layanan

dan

keindahan

lingkungan,

tentang sarana dan prasarana bagi

wisatawan, pemantapan dan pembenahan seni tradisional serta berbagai
aspek yang berkaitan dengan tugas dinas pariwisata, seluruhnya
memerlukan peningkatan knowledge, attitude dan psychomotor
Jusrang, 2015; Strategi pemda dalam pemberdayaan Gapoktan di
desa Lasiai kecamatan Sinjai timur kabupaten Sinjai; menemukan bahwa
kelembagaan Gapoktan belum siap mandiri, keanggotaan belum terurusi
dengan baik, kurangnya perhatian pemda, hasil pertanian belum maksimal,
diklat masih kurang, dan tidak terjadwal secara teratur dalam arti tidak
konsisten dari waktu kewaktu dan tidak merata, ditemukan pula ketidak
kompakan antara dinas pertanian dengan penyuluhan, jalur birokrasi yang
rumit dalam merespon kebutuhan petani mind set petani yang belum
berkembang, kekompakan anggota Gapoktan yang belum maksimal sampai
kepada aspek pemasaran yang masih banyak hambatan.
Abdul Malik, 2014; Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan
agro wisata di kecamatan Ullu Ere Kabupaten Bantaeng. Kawasan
agrowisata di Bantaeng sebenarnya banyak dan dapat dikembangkan
berbagai macam tanaman pangan terutama buah-buahan dan sebagian besar
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sudah dijalankan dan membuahkan hasil meskipun baru sebatas memenuhi
kebutuhan lokal petani, tapi kedepan dapat dimaksimalkan dengan adanya
program perkebunan yang tentunya diperlukan kekompakan dari semua
elemen terkait, terutama dalam pengembangan tanaman.
Asmawati Satti, 2015; Kebijakan

pembangunan

pertanian

(pemberdayaan usaha tani bawang merah di kecamatan Malua kabupaten
Enrekang). Temuan; petani sangat membutuhkan kelembagaan pembiayaan
berupa koperasi yang berkaitan langsung dengan usaha taninya terutama
dari asupan modal usaha, selain Diklat menjadi kata kunci yang sangat
diperlukan karena memang tingkat pendidikan petani sangat rendah. Caracara

yang ditempuh

masyarakat selama ini ialah mengikuti cara-cara

tradisional dari pengalaman leluhur mereka. Pengaruh penyuluhan masih
sedikit sekali, petani masih banyak yang tidak mengetahui cara memupuk
yang baik, merawat dan memanen hasilnya secara baik. Terbatasnya
kunjungan penyuluh kelapangan menyebabkan masyarakat kurang tertarik
terhadap penyuluhan yang sebenarnya sangat diperlukan.
Zulfikar, 2015; Strategi pemerintah dalam penerimaan Adipura di
kabupaten Maros. Permendagri No. 1 tahun 2007; tentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Kerja penyuluhan berupa
sosialisasi tentang substansi RTHKP kepada masyarakat dan juga
koordinasi pelaksanaan dilapangan yang melibatkan berbagai instansi a.l;
dinas pekerjaan umum, badan lingkungan hidup pertamanan dan kebersihan.
Kerja-kerja penyuluhan itu meliputi workshop daur ulang sampah dan
pembuatan kompos. Semua ini dilakukan dan berhasil mendapatkan
Adipura di kabupaten Maros.
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Sulaeman, 2014; Kemitraan Pemda dengan

masyarakat dalam

pengawasan aktivitas penambang pasir di desa Buareng kecamatan Kajuara
kabupaten Bone. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi
tentang pengelolaan SDA sering menimbulkan konflik dan kerusakan
lingkungan. Oleh karena itu koordinasi dan penyuluhan kepada seluruh
lapisan masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik dan
lingkungan tetap lestari, misalnya adanya perda yang dipahami secara baik
oleh semua elemen

masyarakat atau

regulasi lainnya yang berkaitan

dengan pengelolaan pasir.
Rosdiyanti Razak, 2015; Analisis peran kelompok usaha bersama
dalam pemberdayaan masyarakat di kota Makassar.

Temuan Model

Lingkaran Resiprositas. (modifikasi) seperti terlihat pada bagan di bawah
ini:

Kube

Masyarakat
Pelaku usaha

Indikator sosial
Lingkungan Domestik ,
Penurunan kemiskinan
& Lingkungan Eksternal,
& Pengangguran
Pemasok bahan baku
Kerja sama,
Kepercayaan,Jaringan
bertambah
Produk
DuniaUsaha
Pemberdayaan

Pelanggan
Pemerintah
LSM

Bagan 6

Jaringan Pemasaran
(konsumen)

Indikator Ekonomi
Kenaikan In come
Penyerapan tenaga
kerja
Keterampilan
meningkat,
Daya saing global

Model Resiprositas diantara Elemen Pemberdayaan
Masyarakat
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Peran Kube belum maksimal karena permodalan, kelembagaan, mutu
produk dan pemasaran
Ahmar, 2015; Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di
desa Paranpanua kecamatan Wasuponda kabupaten Luwu timur. Temuan;
masih rendahnya kemampuan dan akses masyarakat pedesaan/petani untuk
berpartisipasi maksimal dalam agribisnis dalam keseluruhan rangkaian
proses dari hulu sampai hilir. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan
masyarakat yang masih rendah, personality aparat penyuluh yang kurang
koordinasi baik kepada petani, maupun kepada gapoktan (kurang respek),
monitoring serta kehadiran penyuluh dan aparat desa di tengah-tengah
masyarakat petani juga tergolong kurang. Gejala defisiensi yang dialami
petani karena system sosial kaitannya dengan penyuluhan adalah sesuatu
yang sudah berlangsung lama, karena itu dalam tulisan ini akan ditawarkan
ide untuk memotong gejala tersebut.
Berdasarkan data primer dan fakta di atas dapat dikemukakan
benang merahnya sebagai berikut:
1. Semua struktur dan elemen penyuluhan pembangunan termasuk kultur
yang ingin dikembangkan belum berfungsi secara maksimal
2. Sinergitas, system, SDM penyuluhan dan sasaran penyuluhan belum
maksimal dalam implementasinya
3. Banyaknya kelembagaan birokrasi pemerintahan yang terkait dengan
penyuluhan, memerlukan kajian khusus untuk lebih menajamkan
pelaksanaan fungsi-fungsinya serta kordinasinya satu sama lain
4. Kelompok yang menjadi sasaran /obyek penyuluhan yang lagi aktual saat
ini ialah Gapoktan dan Kube, dimana kedua sasaran ini belum
149

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

mencerminkan maksimalnya dua fungsi utama yang menjadi target
kemandirian, daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai
substansi pengembangan yaitu fungsi sebagai cultivator maupun sebagai
manajer dari usaha dan kegiatan yang dijalankan.
C. SISI LAIN PROFIL KELEMBAGAAN PENYULUHAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN
Kelembagaan pendidikan

dan pelatihan pertanian yang turut

bertanggung jawab dan berperan dominan dalam membangun sumber daya
manusia penyuluhan pertanian adalah antara lain Sekolah Tinggi
Penyuluhan Pertanian (STPP) dan Balai Besar Pelatihan Pertanian dan
Pengembangan SDM. Dalam tugas dan fungsi kedua kelembagaan ini
ternyata masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian yaitu segi :
1. Mind Set dari input dan masyarakat sebagai sasaran pelatihan dan
penyuluhans
2. Belum meratanya sertifikasi penyuluh
3. Jumlah penyuluh baru sekitar separuh dari jumlah Desa yang ada
4. Luasnya wilayah area kerja
5. Desakan tuntutan pasar Global
6. Kurangnya minat atau gejala kelesuan terhadap daya tarik masyarakat
untuk menekuni bidang pertanian serta kebijakan dan lingkungan
7. Hal-hal yang berkaitan dengan sinkronisasi antara sektoral dengan
regional
8. Aneka ragam SDA yang memerlukan SDM penyuluh yang memiliki
background dan pengetahuan spesifik
9. Rumitnya birokrasi yang berkaitan dengan pertanian terutama dalam hal
koordinasi
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10. Kerumitan kelembagaan Gapoktan
Kedua kelembagaan penyuluhan di atas dalam kegiatannya
mengembangkan fokus kajian pada pengembangan agribisnis masih banyak
mengalami hambatan terutama dari sub system yang terkait satu sama lain
dalam agribisnis
.
D. GEJALA PARADOXAL SUMBER DAYA ALAM
KETAHANAN PANGAN DAN TANTANGAN
PENYULUHAN
Negara Indonesia, ibarat serpihan surga dilihat dari aspek fisik
alamiah, namun jika dilhat dari aspek sosial kemasyarakatan masih banyak
WNI yang hidupnya merasa berada di neraka. Gejala paradoxal berlangsung
terus, terutama kaitannya dengan kedaulatan pangan. Dari kajian dan data
primer, hasil wawancara dari banyak pihak dapat dikemukakan hal-hal
sebagai berikut: benang merah hasil wawancara dengan Direktur STPP, dan
Pimpinan Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku
1. Faktor Mind Set SDM Pertanian dalam arti luas yang berkaitan dengan
pola pikir.
2. Faktor system dalam kehidupan secara makro yang saling berhubungan
dan saling mempengaruhi.
3. Lemahnya tindak lanjut dari setiap hasil kajian dan penelitian.
4. Masih kuatnya cara-cara konvensional serta tradisi yang susah diubah.
5. Masih ada hambatan yang sifatnya teknis terhadap suatu norma yang
sudah diyakini akan membawa perbaikan, misalnya dalam pelatihan
sudah ditetapkan kajian teori 40% dan praktek 60%.
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Resources (SDA) jika dikalkulasi dan dikelola dengan penerapan
IPTEKS, secara maksimal, maka dapat dikatakan Indonesia memiliki SDA
terutama yang berkaitan dengan pangan berpeluang surplus dan bahkan bisa
mensuplai negara lain, namun fakta sebaliknya yang terjadi. Hal ini
menimbulkan pertanyaan besar yang muncul setiap saat pada pertemuan
ilmiah adalah; Ada apa yang salah dalam mengelola republik ini, dan
jawabannya beraneka ragam tergantung dari sudut pandang masing-masing
orang. Yang jelas jawaban solusi terus menerus dikembangkan oleh birokrat
dan akademisi.
Tantangan penyuluhan adalah menyiapkan

SDM dengan jalan

Revitalisasi penyuluhan melalui reformasi struktural dan reformasi
fungsional terus menerus harus dilakukan dengan mengadopsi system baru
baik yang datangnya dari luar, melalui hasil studi banding dengan Negara
yang sudah mapan penyuluhannya, maupun dengan inovasi yang didasari
atas kajian mendalam dari fakta lapangan dengan local wisdom dengan terus
membangun character building. Pembenahan manajemen penyuluhan terus
dilakukan dengan mengacu pada aspek struktur, kultur, aparatur, dan system
(Tur 3 Tim) dan dilakukan dengan kepemimpinan transpormasional dengan
prinsip speed (lebih cepat lebih baik).
Kelemahan lain dari sisi fungsi penyuluhan yaitu adanya kesan
masih dominannya aspek-aspek yang normatif yang kadang-kadang
menyimpang dari apa yang ideal yang telah disepakati dalam system. Fakta
lapangan lainnya yang setiap saat muncul dan memerlukan kajian mendalam
ialah krisis pangan dan energi. Penyebabnya ialah:
1. Kontribusi pertumbuhan penduduk, iklim yang tidak menentu, dan
ancaman krisis ekologi.
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2. Berkembangnya industri Biofuel.
3. Pengangguran dan kemiskinan
4. Lemahnya kelembagaan pangan.
5. Konversi lahan masih berlangsung terus.
6. Belum termanfaatkannya secara optimal pangan alami yang tumbuh di
hutan (masalah diversifikasi).
7. Kurangnya konsolidasi di tingkat petani gurem dan buruh tani dalam
pembangunan pertanian.
E PARADIGMA MUTAKHIR PENYULUHAN ERA
GLOBALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Uaraian-uraian sebelumnya baik yang normatif maupun deskripsi
lapangan, jika disimpulkan akan memperlihatkan konsep berpikir yang
dapat ditawarkan oleh penulis untuk suatu perubahan yang lebih positif
kedepan adalah sebagai berikut:
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Undang-Undang No. 16 Th 2006 Tentang Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kelembagaan/Institusi
Jumlah diperbanyak

Koordinasi keluar
Konsolidasi kedalam
Reformasi struktur
dan fungsi
Pengembangan/
diversifikasi pangan
Komitmen Politik,
Kebijakan dan
Kepemimpinan

Visi, nyali, berani
kerjakeras/professional

Kelembagaan Pendidikan:
Revitalisasi Kurikulum
Reformasi Struktural dan
Fungsional

Keanekaragaman
Resources, Faktor
Endowment
daerah
Local Wisdom
Character building

Sasaran/obyek
pekerjaan
penyuluhan
Agribisnis
Agro wisata,
Ekowisata
sector riil

Daya saing meningkat
Memenuhi Keb, domestik
dan pasar Global, pengentasan
kemiskinan, Mengatasi krisis,
Peningkatan kesejahteraan, lapangan
kerja, perbaikan ekonomi dll.
Bagan 7. Kerangka Kerja Penyuluhan Pembangunan
Keterangan singkat:
Komitmen kepemimpinan dan kebijakan (character building,
keteladanan, trust dan mind set) adalah awal dari semua peluang
memperbaiki penyuluhan. Kesadaran yang mendalam kepada semua elit
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republik untuk merenungi dan menjawab sendiri pertanyaan besar; Ada apa
yang salah dalam mengurusi Republik ini, yang secara pisik alamiah ibarat
serpihan sorga, tapi dari aspek sosial kemasyarakatan masih banyak warga
bangsa hidupnya seperti di neraka. Kelembagaan penyuluhan harus menjadi
episentrum segenap aktivitas pembangunan dan kemajuan bangsa ini,
PAPPI sebagai organisasi profesi bukan hanya mampu mengembangkan
wacana seperti symposium ini, tapi perlu dan mampu membangun jaringan
baik di pusat maupun di daerah untuk bekerjanyata menjawab tantangan
nyata bangsa ini antara lain;

memutus mata rantai gejala paradoxal,

membangun mind set dan visi modern untuk memanfaatkan era globalisasi
dan otonomi daerah, membangun soliditas dan koordinasi diantara sekian
banyaknya kelembagaan penyuluhan dan pendidikan, membantu memutus
gejala defisiensi petani di desa. Khusus kelembagaan pendidikan
penyuluhan dari kajian ini, di sarankan untuk memperbesar porsi mata
ajaran yang bernuansa vokasional misalnya Character building, Life skill
education, Pembangunan sektoral regional, dan Pendidikan agribisnis dan
mata ajaran yang kandungannya lebih dominan bernuansa normatif agar
dikurangi.
Keanekaragaman resources, faktor

endowment daerah, local

wisdom, program diversifikasi pangan dan lain-lainnya; adalah acuan dan
masukan untuk di elaborasi dalam kerja-kerja penyuluhan kaitannya dengan
sasaran/obyek yaitu kelompok warga masyarakat yang belum beruntung,
yang ujung-ujungnya akan menghadirkan sektor riil yang terjangkau oleh
mayoritas warga kurang beruntung itu; misalnya pengembangan agribisnis,
agro wisata, agro industry, eko wisata dan lain-lain. Ketika sektor ril ini
dapat dikembangkan, maka secara instan akan memperkuat fundamental
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ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan,
mengentaskan kemiskinan, mengatasi dampak negatif dari krisis ekonomi
dan dapat memenuhi tuntutan pasar global. Sebagai negara agraris leading
sector

pertanian

merupakan

peluang

terbesar

untuk

memperbaiki

perekonomian dan sudah barang tentu forsi dukungan kebijakan, adalah
suatu keniscayaan untuk lebih menggairahkan dan mensejahterahkan
seluruh lapisan warga masyarakat
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BAB

IX

MEMBANGUN KOMPETENSI WIRAUSAHA DI
KAWASAN DAERAH TERTINGGAL DAN
MASYARAKAT MISKIN
A. PENDAHULUAN
Pembangunan di Indonesia dewasa ini, menunjukkan belum
meratanya hasil pembangunan nasional. Terlihat masih terdapat banyak
daerah yang tertinggal atau dikategorikan daerah miskin (Djarimakka,
2013).

Upaya

untuk

menghilangkan

atau

mengurangi

terjadinya

kesenjangan atau rentang yang terlalu jauh antara daerah yang maju, daerah
yang berkembang dan daerah tertinggal, maka kebijakan pembangunan yang
perlu dilakukan adalah melahirkan sebuah program yang melibatkan
partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya alam
yang dimiliki.
Dulson (2013) ketertinggalan suatu masyarakat dalam pembangunan
tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat dan tidak adanya
pemberdayaan. Pada umumnya masyarakat wilayah desa tertinggal
tergolong miskin yang memiliki ciri, antara lain: (a) ketidak mampuan
memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti pangan, sandang dan papan,
(b) ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, seperti
kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih dan transportasi, (c) ketiadaan
jaminan masa depan, seperti ketiadaan investasi untuk pendidikan dan
kesehatan keluarga, (d) kerentanan terhadap goncangan yang bersifat
individual maupun massa, (e) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan
keterbatasan sumber daya alam, (f) ketidak terlibatan dalam kegiatan sosial
masyarakat, (g) ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata
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pencaharian yang berkesinambungan, (h) ketidak mampuan untuk berusaha
karena keterbatasan fisik maupun mental, dan (i) ketidak mampuan dan
ketidak beruntungan sosial sehingga menjadi kelompok marginal dan
terpencil.
1). Pengelolaan Sumber Daya Alam
Potensi sumber daya alam daerah akan dapat tereksplorasi dan
dikelola dengan baik jika didukung oleh adanya partisipasi masyarakat.
Masyarakat sebagai warga setempat dapat mengetahui sektor lapangan
usaha yang dapat dijadikan sektor-sektor unggulan dari potensi sumber daya
alam yang dimiliki serta dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi
mereka. Sumber daya alam seperti air, udara, minyak, ikan, hutan dan lainlain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup
manusia. Hilangnya atau kurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan
berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka
bumi ini (Fauzi, 2004). Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan
meningkatkan kesejahteraan umat manusia, sebaliknya pengelolaan sumber
daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia.
Dalam pengertian tersebut, disimpulkan bahwa sumber daya alam adalah
sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi
kebutuhan manusia. Demikian pula, Grima dan Berkers (1989) mengartikan
sumber daya sebagai asset pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Oleh
karena itu, menurut Rees (1990) sumber daya dapat dimanfaatkan dan
dikelola dengan baik jika memiliki dua kriteria, yakni: (1) harus ada
pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya,
(2) harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut.
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Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dijelaskan bahwa jika
masyarakat

memiliki

pengetahuan

dan

keterampilan

untuk

memanfaatkannya dan ada permintaaan (demand) untuk komoditas tersebut
maka sumber daya itu

tergolong dalam kriteria barang yang berguna

sebagai resource. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
sumber daya alam baik sumber daya hayati maupun non hayati yang
dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku dan energi
yang tersedia dalam wilayah desa tertinggal yang secara teknis bisa
dimanfaatkan. Dengan kata lain dapat digunakan untuk menyediakan barang
dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya alam tersebut merupakan
potensi daerah yang dapat dikembangkan oleh daerah secara optimal,
sehingga

memberikan

dampak

positif

dalam

memajukan

dan

mensejahterakan masyarakat yang ada didalamnya. Menurut Sumihardjo
(2008), potensi daerah dimaknai sebagai sumber-sumber alam, sumber daya
buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus
sebagai upaya pengembangan kemampuan daerah. Oleh sebab itu,
pemerintah daerah harus memperhatikan potensi daerah yang paling banyak
melibatkan hajat hidup orang banyak dan paling banyak menyerap tenaga
kerja. Semakin tinggi angka keterlibatan masyarakat pada sumber-sumber
alam tertentu, maka semakin tinggi kontribusi sumber-sumber tersebut
terhadap perkembangan ekonomi setempat.
Glasson dalam Tomo (2012) mengatakan bahwa kemakmuran suatu
wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan
oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor
utama. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung
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pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa
serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan. Berdasarkan teori basis
ekonomi, faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah
berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar
daerah (Arsyad dalam Tomo, 2012). Pertumbuhan industri-industri yang
menggunakan sumber lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di
ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja
(job creation). Oleh sebab itu pembangunan daerah diperlukan perencanaan
dan strategi yang tepat serta aparat pemerintah daerah yang tangguh dan
inovatif, karena setiap daerah mempunyai keadaan yang berbeda,
mempunyai karakteristik tersendiri, laju pertumbuhan ekonomi maupun
potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
2). Kompetensi Kewirausahaan
Pada dasarnya setiap manusia memiliki kompetensi, karena setiap
individu manusia adalah sebagai model yang mampu untuk berkembang dan
maju sesuai kompetensi dalam mencapai tujuan kerja. Kompetensi idealnya
ditunjang oleh kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Teori kemauan yang baik (goodwill) yang dikemukakan oleh Walton (2004)
menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan referensi untuk
mencapai kompetensi sesuai dengan kepentingan dalam menghasilkan hasil
kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu kompetensi yang sangat
penting dimiliki bagi setiap individu adalah kompetensi kewirausahaan,
yaitu seseorang yang mempunyai kepribadian yang kuat dan moral yang
tinggi serta berkemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan
hidupnya (Bangkit, 2011). Setiap orang mempunyai mental kewirausahaan
yang kuat dicirikan pula sifat kejujuran yang tinggi dan bertanggung jawab
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terhadap arti lingkungan, artinya manusia yang berjiwa wirausaha harus
dapat mengenal lingkungannya, karena dengan ini manusia akan dapat
mendayagunakan lingkungan secara efisien bagi kepentingannya. Dengan
demikian seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan
melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber
daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat,
mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk
mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif dalam
rangka meraih sukses meningkatkan pendapatan. Intinya, seorang wirausaha
adalah orang-orang yang memiliki karakter wirausaha dan mengaplikasikan
hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Dengan kata lain, wirausaha adalah
orang-orang yang memiliki jiwa kreativitas dan inovatif yang tinggi dalam
hidupnya (Zimmerer dalam Sudrajat, 2010). Karakter kewirausahaan ada
pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan dan
tantangan, apapun profesinya, termasuk kewirausahaan masyarakat di
wilayah desa tertinggal yang dapat mengembangkan potensi sumber daya
alam sekitarnya.
3). Pengembangan Jaringan Kerja dengan Pola Kemitraan
Pengertian jaringan kerja adalah sejumlah kegiatan kerjasama yang
saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan dalam konteks kelompok usaha,
maka yang dimaksud dengan jaringan kerja adalah kegiatan kerjasama antar
kelompok usaha dengan pihak-pihak lain diluar kelompok usaha tersebut.
Jaringan kerja kelompok usaha masyarakat desa digambarkan sebagaimana
sarang laba-laba, dimana kelompok usaha digambarkan sebagai labalabanya, sedangkan rumah laba-laba yang terdiri dari beberapa dan terikat
oleh tempat dimana jaringan berada. Gambaran tersebut dapat terjadi
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apabila kelompok usaha sudah bekerjasama dengan banyak pihak. Dengan
demikian kelompok usaha yang ingin mengembangkan aspek organisasi,
usaha

dan

permodalannya

seyogyanya

juga

memperhatikan

atau

meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tanpa ada
kerjasama dengan pihak lain, kelompok usaha akan sulit mengembangkan
ketiga aspek yang lain. Semakin banyak terjadi kerjasama antara kelompok
usaha dengan pihak lain dan diikuti dengan kualitas kerjasama yang baik
akan semakin memberikan peluang bagi kelompok usaha untuk lebih cepat
berkembang. Kerjasama kelompok usaha

dalam pengertian luas adalah

kerjasama antara kelompok usaha dengan pihak lain diluar kelompok usaha
lainnya maupun dengan pihak-pihak lainnya, misalnya dengan lembaga
pemerintah, perbankan, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat
(LSM) dan lain-lainnya. Jaringan kerja kelompok usaha dengan pihak lain
sering diwujudkan dengan pola kemitraan.

Pola kemitraan agribisnis

sebagai suatu inovasi berpotensi untuk menjadi suatu strategi peningkatan
pendapatan masyarakat, melalui penggunaan teknologi, peningkatan mutu
produk, pengaturan jumlah produk dan jadwal tanam (Purnaningsih, 2006).
Pola kemitraan merupakan strategi dalam meningkatkan kinerja pelaku
agribisnis khususnya petani/pengusaha kecil. Dalam pola kemitraan, pihak
perusahaan memfasilitasi pengusaha kecil dengan modal usaha, teknologi,
manajemen modern dan kepastian pemasaran hasil, sedangkan pengusaha
kecil melakukan proses produksi sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak
pengusaha

besar.

Dengan

memaksimalkan

kekuatan-kekuatan

dan

meminimalkan kelemahan-kelemahan dari kedua belah pihak yang bermitra
maka pihak perusahaan maupun pengusaha kecil akan memperoleh
keuntungan. Pihak perusahaan dapat memperoleh produk sesuai dengan
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kualitas yang diinginkan, mendapat jaminan pasokan bahan baku, dengan
meminimalkan resiko kegagalan usaha tanpa biaya sewa lahan dan biaya
tenaga kerja. Namun ditemukan pula bahwa sampai saat ini pola kemitraan
masih menghadapi banyak tantangan dalam rangka mencapai kerjasama
yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bermitra, baik dalam
aspek kemitraan, aspek produktivitas, aspek pemasaran dan aspek
kelembagaan. Banyak kasus penerapan pola kemitraan yang tidak bisa
berlanjut karena berbagai alasan, baik alasan yang bersumber dari
pengusaha kecil maupun perusahaan, koperasi atau pedagang pengumpul.
4). Kebijakan Pemerintah
Tugas dan kewajiban

pemerintahan negara adalah mewujudkan

masyarakat adil dan makmur, dan tugas serta kewajiban pemerintahan
daerah merupakan turunan dari tugas dan kewajiban pemerintahan negara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal
1 butir 6 dinyatakan “Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwewenang

mengatur

dan

mengurus

urusan

pemerintahan

dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Beberapa hak Pemerintah Daerah dalam pasal 21 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 adalah mengelola aparatur daerah, mengelola
kekayaan daerah, dan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Sedangkan kewajiban
daerah yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
antara

lain;

meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat,

dan

mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Hak dan kewajiban
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pemerintah daerah tersebut bermakna bahwa pemerintah kabupaten dan kota
harus memiliki visi yang inovatif dan misi yang berorientasi membangun
kabupaten/kota yang mandiri, produktif dan relegius serta kompetitif. Oleh
sebab itu setiap daerah seyogyanya memiliki program unggulan yakni: (1)
penataan sumber daya manusia yang mencakup peningkatan kualitas,
penempatan

aparatur

sesuai

keahliannya

dan

pengkaderan

SDM

pemerintahan yang memiliki semangat kewirausahaan, inovatif, cerdas dan
memiliki pengabdian yang tinggi; (2) menjadikan wilayah kabupaten/kota
sebagai wilayah agropolitan yang memiliki kompetisi dibidang pertanian,
mengembangkan ekonomi kelautan dengan sasaran peningkatan kinerja
sektor perikanan dan pengembangan wilayah pesisir (Sumihardjo, 2008).
Pembangunan daerah yang terdesentralisasi sekarang ini menimbulkan
berbagai tantangan dalam memanfaatkan dan menjalankan wewenang yang
besar untuk mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur
pemerintah daerah, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai modal
dasar pembangunan daerah semakin mengalami kompleksitas dan
merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan dengan berbagai
pendekatan dan metode yang diterapkan. Jika kurang mendapat perhatian
dan penanganan yang serius maka daerah akan kehilangan modal dasar yang
berkepanjangan. Tujuan utama otonomi daerah khususnya di bidang
ekonomi

adalah

terbukanya

peluang

pemerintah

daerah

untuk

mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan
pendayagunaan potensi ekonomi di daerah (Syaukani, Affan Gaffar.dan
Ryaas Rasyid, 2007). Dengan demikian akan lahir berbagai prakarsa
pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan
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proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang
menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Hingga tahun 2012 Indonesia
memiliki kurang lebih 530 kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota tersebut
memiliki daya saing berbasis potensi daerah. Filosofi otonomi daerah adalah
bahwa dengan keleluasaan yang dimiliki daerah, maka daerah dapat
mengelola dan memecahkan pembangunan yang ada di daerah. Oleh sebab
itu daerah harus memiliki kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi-institusi
yang sesuai, dan karakteristik ekonomi yang tumbuh dengan baik dalam
mengembangkan potensi daerah berdasarkan sumber daya alam yang
dimiliki.
Hasil survei yang dilakukan Hidayati (2011) terhadap pengembangan
sumber daya alam di Kabupaten Gowa, bahwa dalam pelaksanaan otonomi
daerah, rakyat kurang mendapat hak dan jaminan hukum untuk ikut
menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di desanya, termasuk
soal penataan ruang atau kawasan dan pemberian izin dan investasi. Bahkan
hak untuk memperoleh prioritas dalam memanfaatkan atau menikmati hasil
pengelolaan sumber alam setempat. Oleh karena itu, otonomi memerlukan
adanya masyarakat sipil (civil society) yang terdiri dari berbagai unsur yang
ada di dalam masyarakat, yang kuat, solid, selalu berpikir kritis, dan mampu
melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan
daerah yang berada di tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Hasil survei yang dilakukan oleh Kamaruddin (2011) terhadap
pengembangan potensi daerah di Kabupaten Maros bahwa untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal, maka kebijakan utama yang
perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengusahakan agar prioritas
pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah
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yang bersangkutan. Langkah awal yang dapat ditempuh adalah dengan
menganalisis potensi

ekonomi

sektor unggulan, sekaligus melihat

keunggulan dari masing-masing sektor ekonomi yang dapat memberikan
kontribusi

terhadap

peningkatan

pendapatan

masyarakat,

sehingga

pertumbuhan ekonomi dapat meningkat atau berkembang secara optimal.
Hasil penelitian Djarimakka (2013) mengenai kompetensi, motivasi
dan budaya kerja masyarakat desa tertinggal di Sulawesi Selatan
menemukan rendahnya pengetahauan dan keterampilan masyarakat desa
tertinggal, sikap yang ditunjukkan masih kurang kreatif dalam bekerja,
mempertimbangkan apa yang harus dikerjakan, terkebelakang dalam
memperoleh informasi dan tidak mengembangkan potensi dirinya untuk
memberdayakan keberadaannya.
Dalam jangka panjang program penelitian ini diyakini akan
memberikan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik terhadap
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama dalam
peningkatan kehidupan sosial ekonomi, peningkatan akses masyarakat
terhadap sumber-sumber produksi, dan peningkatan daya saing usaha.
Demikian pula akan memberi dampak pada penguatan lembaga dan
organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak
masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.
Selama ini upaya pemberdayaan bagi kelompok masyarakat atau keluarga
miskin dilakukan melalui penyediaan bantuan dalam bentuk pelayanan
pendidikan dan kesehatan, pemberian bantuan modal, manajemen usaha,
pendampingan, dan pembangunan prasarana pendukung, namun hal tersebut
ternyata belum cukup memadai. Oleh sebab itu masyarakat perlu
dibelajarkan agar tidak selalu tergantung dengan bantuan pemerintah, tetapi
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masyarakat perlu dilibatkan bekerja menekuni potensi daerah yang
dimilikinya dengan menumbuhkan mental kewirausahaan dan kemitraan
dalam berusaha. Hasil pengamatan peneliti selama ini menunjukkan bahwa
pemerintah daerah yang kaya tidak menjamin secara otomatis rakyatnya
juga akan kaya dengan segera. Tidak ada rakyat yang kayakarena anggaran
daerahnya (APBD) besar, akan tetapi rakyat daerah akan menjadi kaya
apabila rakyat dilibatkan bekerja mengembangkan sumber daya alam yang
dimilikinya, dan apabila rakyat kaya maka daerah akan kaya.
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PESISIR DI ERA
OTONOMI DAERAH
Wilayah pesisir dan pulua-pulau kecil merupakan bagian dari
sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Allah swt, dan merupakan
kekayaan yang dikuasai oleh negara yang perlu dijaga kelestariannya dan
dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi
generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu,
kehadiran Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diharapak dijadikan sebagai dasar
dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan harapan bahwa keragaman
sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting yang terkandung di
dalamnya dapat dikembangkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya,
lingkungan hidup, dan penyangga kedaulatan negara agar dapat dikelola
secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan
aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan
norma hukum nasional.
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Oleh karena itu, dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam,
termasuk sumber daya alam laut dan pesisir harus dikelola dengan sistem
berwawasan lingkungan berdasarkan norma hukum dengan memperhatikan
tingkat kesadaran dan perkembangan lingkungan global serta perangkat
hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.Indonesia sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang
garis pantai 81.000 Km, sudah barang tentu memiliki kekyaan sumber daya
alam laut yang sangat besar. Potensi sumber daya perikanan laut setiap
tahunnya adalah sebesar ± 6,7 Juta ton, namun yang sempat dimanfaatkan
hanya ± 47%. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang paling
banyak memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia karena
ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun,
serta estuaria yang sangat luas dan beragam. Kemudian wilayah pesisir laut
Indonesia juga kaya akan bahan tambang dan mineral, sebagai pusat
pengembangan

industri

pariwisata,

agrobisnis

dan

agroindustri,

permukiman, transportasi serta kepelabuhanan.
Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa Sumber daya alam
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah, baik
dalam

hal

pengaturan

dan

pengembangan

kebijakan,

pengaturan

penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan
kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika, serta
mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
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Dalam Konsideran Menimbang Undang-undang Nomor 5 tahun
1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditetapkan
bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada
dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling
mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan
berakibat terganggunya ekosistem. Oleh karena itu, sumber daya alam harus
dijaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya,
dengan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya selalu terpelihara serta melekat dengan pembangunan itu
sendiri.
Sebagaimana halnya dalam UU Nomor 31 tahun 2004 tentang
Perikanan menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
nasional berdasarkan wawasan nusantara, maka pengelolaan sumber daya
ikan harus dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan
dalam

pemanfaatannya.

Pemerataan

dimaksud

adalah

mewujudkan

pemenuhan hak dasar maayarakat, yang meliputi: (1) hak untuk memperoleh
pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) hak untuk memperoleh
perlindungan hukum; (3) hak untuk memperoleh rasa aman; (4) hak untuk
memperoleh akses akan kebutuhan hidup yang terjangkau; dan (5) hak
untuk memperoleh keadilan. Tanpa pemenuhan hak dasar tersebut, akan
sulit diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan.
Namun, disadari ataupun tidak disadari kawasan pesisir merupakan
kawasan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat
dinamis. Di berbagai daerah, termasuk kawasan Pesisir Kota Makassar
merupakan kawasan pesisir yang sangat
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pengelolaannya saling tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat
dan daerah. Hal inilah kemudian memicu terjadinya permasalahan
lingkungan, kerusakan sumber daya, dan ketidakmampuan daya dukung
lahan untuk menopang aktivitas kehidupan dikawasan tersebut. Di samping
itu, pertumbuhan populasi yang tinggi dikawasan pesisir tersebut
mengakibatkan kondisi alam mengalami perubahan.
Saat ini kawasan pesisir Kota Makassar tidak lagi merupakan
kawasan alami yang mampu menjaga kelestarian sumber daya alam, habitat,
dan ekosistem yang ada serta berfungsi untuk melindungi kawasan di
sekitarnya. Kawasan pesisir Kota Makassar yang beralih fungsi menjadi
kawasan permukiman, pusat aktivitas perekonomian dan perindustrian.
Konsekuensi logis yang muncul antara lain: munculnya polusi lingkungan
(air, udara, suara dan tanah), terjadinya degradasi kualitas lahan dan
lingkungan, konflik kepentingan dan permasalahan sosial, munculnya
masalah kesehatan lingkungan, kurangnya sumber daya air bersih, dan
adanya konflik penggunaan lahan.
Bahkan pada kawasan Pesisir Kota Makassar eksploitasi sumber
daya seperti pemanfaatan sumber daya perikanan melebihi total potensi
kelestariannya, artinya tingkat pengambilan ikan melebihi kemampuan
perkembangan ikan di daerah tersebut. Di samping itu, Kota Makassar
merupakan wilayah pesisir yang kaya dengan sumber daya alam terumbu
karang dan rumput laut, namun sampai saat ini telah mengalami kerusakan
yang sangat parah. Khusus sumber daya terumbu karang sekarang telah
mengalami kerusakan hamper separuh akibat dari kegiatan-kegiatan
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perikanan yang destruktif (peracunan dan peledakan) dan penambangan
karang dan pasir (Harian Pedoman Rakyat, Edisi Mei 2006)
Fenomenan yang sangat krusial terjadi di Kawasan Pesisir Kota
Makassar adalah pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah
industri rumah tangga dan tumpahan minyak alat transportasi laut, serta
berkurangnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan para nelayan
semakin berkurang.Berdasarkan hal tersebut, isu sentral yang dapat ditarik
adalah di samping program kebijakan (perencanaan dan pengambilan
keputusan) yang tumpang tindih, pengawasan yang lemah, sistem
kelembagaan yang tidak berfungsi serta kurangnya melibatkan masyarakat
lokal dalam berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir.
1). Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Konsep

pemberdayaan

masyarakat

tidak

mempertentangkan

pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Donald
Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “incompatible or
antithetical”. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap“zero-sum
game”

dan

“trade

off”.

Bertitik

tolok

dari

pandangan

bahwa,

denganpemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan
akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.
Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh International
Fund for Agriculture Development (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan
bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah
memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan
dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar.
Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi
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dengan devisa yang lebih kecil pula (Brown, 1995). Hal terakhir ini besar
artinya bagi negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa
dan lemah posisi neraca pembayarannya.
Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa atas model
pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini
dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan
kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2)
pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja
dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun
bangunan atas atau system pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan
sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi; dan (4)
pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi
secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu
masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Prijono dan Pranarka, 1996).
Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan
manusia yang dikuasai.Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai,
maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang
lemah (empowerment of the powerless).
Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu
sendiri atau yang dikenal dengan istilah empowerment yang berawal dari
kata daya (power).Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi
dapat diperkuat dengan unsur–unsur penguatan yang diserap dari luar.Ia
merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang
menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan
dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh
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ketidak seimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber–sumber
power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya power dis
powerment, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat,
akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses
produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power.
Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan
mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar
terus. Oleh karena itu pemberdayaan bertujuan dua arah.Pertama,
melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan.Kedua, memperkuat
posisi lapisan masyrakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.Secara
konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak
mampu

untuk

melepaskan

diri

dari

perangkap

kemiskinan

dan

keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan
dan memandirikan masyarakat.
Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka
(1996),manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan
yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat
agarmenjadi

berdaya,

mendorong

atau

memotivasi

individu

agar

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan
hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan
pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut
Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya
untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan
yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa
175

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai
pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak
yang memberdayakan.
Mubyarto

(1998)

menekankan

bahwa

terkait

erat

dengan

pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat
diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan),
penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya
dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk
masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada
pemberdayaan ekonomi rakyat.
Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu
yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan
masyarakat yang bersangkutan.Suatu masyarakat yang sebagian besar
anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki
keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar
yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang
dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan
masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan
politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila
masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut
merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.
Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat
pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim
yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.Di sini titik tolaknya
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adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki
potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat
yang

sama

sekali

tanpa

daya,

karena

kalau

demikian

akan

punah.Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri,
dengan mendorong,memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi
yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau
daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini
diperlukan langkah-langkah lebih positif,selain dari hanya menciptakan
iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah
nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta
pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan
membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1996).
Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan
individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan
nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan,
kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari
upaya pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam
penelitian ini adalah pemberdayaan sector informal, khususnya kelompok
pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan
penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan
dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang
pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha
sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan
daerah dari sektor retribusi daerah.
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2). Pengertian dan Karakteristik Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir adalah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat
wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik yang kering maupun yang
terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut,
angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan bagian yang menuju arah
laut wilayah pesisir adalah mencakupi bagian laut yang masih dipengaruhi
oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sidimentasi dan aliran
air tawar atau aktifitas manusia di darat misalnya pencemaran dan
penggundulan hutan (Sugiarto, 2005).
Dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa wilayah pesisir
adalah daerah peralihan antara ekosisitem darat dan laut yang dipengaruhi
oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan pulau-pulau kecil adalah pulau
dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan
ekosistemnya. Menurut Emmy Hafid (2006: 174) bahwa di wilayah pesisir
terdapat sekurang-kurangnya dua bentuk ekosistem, yaitu: 1) ekosistem
alamiah meliputi terumbuh karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai
berpasir, laguna, delia dan lain-lain; 2) ekosistem buatan meliputi tambak,
sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, agroindustri,
permukiman dan lain-lain.
Amiruddin A. Dajaan Imami (2006), bahwa kawasan pesisir adalah
zona hunian yang luasnya dibatasi oleh batas-batas adanya pengaruh laut ke
arah darat, dan batas-batas adanya pengaruh darat ke arah laut. Dalam hal
desa pantai atau yang dipersamakan dengan istilah pesisir, oleh Sugiarto
(2005) menyatakan bahwa batasan desa pantai adalah wilayahnya
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berbatasan dengan daerah pantai, penduduknya padat, sebahagian besar
profesinya sebagai nelayan dan pengelola ikan, sistem perekonomian
wilayahnya didominasi oleh sektor basis dengan kegiatan utama berupa
penangkapan ikan dan industri pengelolaan hasil laut.
Sumber daya wilayah pesisir terdiri atas sumber daya alam terdiri
dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi berbagai biota laut
yang tumbuh dan hidup disekitar wilayah pesisir termasuk terumbuh karang.
Sedangka sumber daya yang tidak dapat diperbaharui meliputi minyak, gas,
mineral, baru-batuan, pasir dan sebagainya.Keadaan demikian tercermin
sepenuhnya dalam wilayah Taman Nasional Takabonerate yang oleh
pemerintah telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut. Oleh karena
wilayah tersebut menyimpan bagitu banyak potensi alam laut, maka sudah
barang tentu diminati oleh sebagian kalangan untuk berinvestasi, berwisata
termasuk untuk bermukim baik kalangan pendatang dari wilayah lain
disekitarnya, maupun yang memang penduduk asli setempat.
Selanjutnya Monoarva (1999 :16) berpendapat pada masyarakat
nelayan jaringan aktivitas sangat terbatas hanya pada kegiatan penangkapan
ikan. Sistem pengetahuan yang berkembang adalah berhubungan erat
dengan kegiatan penangkapan dan sumber daya lautan, sementara jaringan
sosial hanya terbatas pada jaringan kerja (network) ponggawa sawi (Patron
klien). Dalam masyarakat pesisir, umumnya dikenal sebagai masyarakat
nelayan (penghasil ikan) baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil.
Kelompok masyarakat nelayan dalam skala besar adalah mereka yang
melakukan pembudidayaan ikan yang umumnya di tambak, sedangkan
kelompok yang berskala kecil adalah mereka yang dalam menghasilkan ikan
179

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

atau yang dipersamakan dengan itu sangat bergantung pada penangkapan
langsung dilaut. Meski kedua kelompok masyarakat pesisir tersebut samasama sebagai penghasil ikan atau yang sejenis atau yang dipersamakan
dengan itu, namun titik perbedaannya adalah terletak pada pola kerjanya.
3). Hak dan Kewajiban Masyarakat Lokal Atas Sumber Daya Pesisir
Pemanfaatan wilayah pesisir tidak bisa dilepaskan pengaruhnya
terhadap perubahan lingkungan wilayah pesisir. Dampak dari perubahan
lingkungan yang terjadi maka yang pertama merasakannya adalah
masyarakat yang berdiam di sekitar wilayah pesisir, maka dalam
pemanfaatan atau pengelolaan wilayah pesir mesti harus melibatkan peran
serta masyarakat.
Pengaturan tentang hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan termasuk lingkungan di wilayah pesisir terdapat
dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup utamanya dalam Pasal 5, 6 dan 7, serta Peraturan lainnya
seperti Undang-undang Nomor 26 tahun 2006 tentang Penataan Ruang,
Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam hayati dan ekosistemnya serta Undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Masyarakat pesisir/nelayan adalah sekelompok masyarakat yang
bertempat tinggal di daerah pesisir pantai atau daerah kepulauan, yang
struktur ekonominya tergantung pada laut. Potensi, laut adalah modal utama
bagi kehidupan mereka. Norma-norma lokal sangat mempengaruhi cara
kerja mereka dalam penangkapan ikan maupun dalam pola penguasaan
sumber-sumber perikanan mereka.
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Pemanfaatan wilayah pesisir sering dilakukan dengan pola
pemanfaatan yang tidak teratur serta tidak memperhatikan norma-norma
kearifan lokal pengelolaan sumber-sumber bahari, juga kerap kali tidak
memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah pesisir yang menjadikan
laut sebagai sumber mata pencahariannya, akibatnya timbul kerusakan dan
pencemaran di wilayah pesisir, misalnya berupa perusakan hutan bakau
(mangrove), hancurnya teurmbu karang dan pembuangan limbah industri
Kegiatan pemanfaatan di kawasan pesisir untuk pembangunan pariwisata
dan industri di satu sisi merupakan pembangunan sosial ekonomi untuk
kesejahteraan penduduk namun di sisi lain dilakukannya reklamasi dan
pengerukan pantai berdampak rusaknya fungsi pantai sebagai penyanggah
abrasi air laut.
Koesnadi Hardjasumantri (2004), bahwa setiap orang mempunyai
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut memberikan
kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta
kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu
dihormati, suatu tuntutan yang didukung oleh prosedur hukum, dengan
perlindungan hukum oleh pemerintah dan perangkat-perangkat lainnya. Di
samping setiap orang berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik
dan sehat juga diwajibkan untuk memelihara lingkungan, mencegah dan
menanggulangi setiap kerusakan dan pencemaran. Setiap orang berhak dan
wajib untuk berpartisipasi dalam mengelola lingkungan. (Heryanti, 2004).
Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir tidak memperhatikan
kepentingan masyarakat di wilayah tersebut, bahkan mata pencaharian yang
selama ini menjadi tulang punggung kehidupan mereka terbaikan dan tidak
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tergantikan oleh pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang
dibangun masyarakat lebih sering tergusur, daripada diikut sertakan dalam
proses pembangunan (Aidah Husain, 2006). Pada dasarnya upaya
meningkatkan peran serta masyarakat utamanya di wilayah pesisir harus
dimulai dengan sikap yang terbuka terhadap berbagai masalah yang
dihadapi dalam pengelolaan kawasan pesisir. Sikap keterbukaan ini untuk
mencapai pengelolaan kawasan pesisir yang terpadu, di mana keterpaduan
itu mencakup hubungan antara instansi pemerintah, antara instansi
pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat di sini berperan sebagai mitra
pemerintah dalam proses pembangunan. Aspek kelautan merupakan hal
yang relatif baru berkembang, sehingga untuk pembangunannya diperlukan
penanganan yang lintas sektoral (Julianti, 2005).
Aspek peran serta masyarakat memiliki peranan yang sangat besar
dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir.
Peran serta masyarakat secara formal telah diakui hanya saja mekanismenya
belum jelas seperti acara dengar pendapat untuk membahas masalah ganti
rugi. Oleh Rokhmin Dahuri (2004) melihat peran masyarakat dalam
bentuk:(1) peran serta sebagai kebijakan; (2) peran serta sebagai strategi;
(3) peran serta sebagai komunikasi; (4) peran serta sebagai terapi sosial.
Dari segi urgensi/pentingnya suatu peran serta masyarakat dapat dilihat
sebagai berikut: (a) Memberi informasi masyarakat kepada pemerintah; (b)
meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; (c)
membantu perlindungan hukum; d) mendemokratisasikan pengambilan
keputusan.
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Menurut Mochtar Kusuma Atmadja (2003), bahwa sejalan dengan
adanya ancaman terhadap pelestarian lingkungan laut maka perlu dilakukan
usaha perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sebab ini berkaitan
dengan pihak atau kepentingan yang mendapat manfaat dengan adanya
lingkungan laut yang lestari, yaitu:(1) pemukiman penduduk dan kesehatan
umum; (2) kepentingan rekreasi dan wisata; (3) kepentingan perikanan dan
kekayaan hayati lainnya.

.

Dalam hal pengelolaan sektor kelautan dan perikanan terutama
dengan kehadiran Dinas Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah
menurut Irwandi Idris (2002), bahwa harus dilihat bagaimana masingmasing pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memainkan
peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki serta tatap memberikan kepastian bahwa pemanfaatan sumber daya
wilayah pesisir itu tetap akan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan
memihak pada kelestarian lingkungan. Jadi kehadiran Dinas Kelautan dan
Perikanan membawa visi pembangunan sumber daya pesisir dan laut adalah
wilayah pesisir dan laut beserta segenap sumber daya alam dan jasa
lingkungan yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber penghidupan
dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan,
guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa
Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri.
Menurut Sudirman Saad (2001), bahwa sering kali dalam
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir tidak memperhatikan
kepentingan masyarakat di wilayah pesisir, bahkan mata pencaharian yang
salam ini menjadi tulang punggung kehidupan mereka terabaikan dan tidak
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tergantikan oleh pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang
dibangun, masyarakat lebih sering tergusur daripada diikut sertakan dalam
proses pembangunan. Bahkan menurut Aidah Husain, 2006), bahwa
masyarakat terutama masyarakat adat yang masih memegang teguh nilainilai dasar lokal pengelolaan sumber daya pesisir dan laut sering kali tidak
terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan atau mendapatkan
keuntungan dari proses itu, padahal mereka memiliki hak untuk melindungi
diri dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi
diri dan lingkungannya.
Dengan demikian, dalam pengelolaan kawasan pesisir, seluruh aspek
sumber daya yang ada di dalamnya harus dapat secara sinergis dimanfaatkan
secara optimal untuk berbagai tujuan pemanfaatan yang multiguna. Dalam
dekade terakhir pengelolaan kawasan pesisir menjadi perhatian penting
sebagai salah satu sumber daya untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Pendekatan yang harus dilakukan adalah antara lain pendekatan ekosistem
dan ekonomis serta kelembagaan

yang dimaksudkan agar kegiatan

pemanfaatan dan penggunaan kawasan pesisir dapat dilaksanakan secara
lestari dan berkesinambungan antar generasi.
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BAB X
PERAN PENYULUAHAN PEMBANGUNAN DALAM
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LOKAL
A. PENDAHULUAN
Penyuluhan merupakan suatu system Pendidikan di luar sekolah
untuk anggota masyarakat. Selama ini penyuluhan popular di kalangan
masyarakat desa, khususnya keluarga tani di pedesaan. Sasaran penyuluhan
adalah manusia dengan tujuan mewujudkan keadaan yang memungkinkan
masyarakat berproduksi lebih baik, melakukan usaha lebih menguntungkan
dan nmerubah kualitas hidupnya kearah yang lebih baik. Penyuluhan telah
lama dilakukan oleh departemen pertanian tapi masih dikembangkan agar
kemajuan pada berbagai sector kehidupan dapat mencapai target-target
pembangunan.
Aktivitas para penyuluh dalam menyediakan informasi agar
menyadarkan masyarakat dalam meningkatkan potensi berbagai sector
pembangunan terutama sector pertanian sebagai basis ekonomi bangsa.
Penyuluh harus dekat dan tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat yang
perlu dibangun. Penyuluh harus berada dan berfungsi ditengah masyarakat
sebagai sumber informasi teknis bagi masyarakat mengenai pembangunan.
Untuk mendidik masyarakat agar berbuat sebanyak mungkin
mengenai masalah-masalah pembangunan penyuluh tidak hanya sekedar
menjadi penghubung yang kreatif menjembatani berbagai kepentingan,
tetapi sekaligus juga menjadi agen pembaharu dalam menciptakan
pemahaman yang baik sehingga masyarakat target dapat membantu dan
185

Dimensi Dimensi Permasalahan
Pembangunan dan Problematikanya

membangundirinya sendiri. Penyuluh harus mampu menempatkan diri
sebagai alat penggerak pembangunanbangsa dan sekaligus merupakan
cerminan aktif dan kreatif dari kehidupan dan penghidupan bangsa yang
sedang membangun.
Tantangan

bagi

penyuluh

sekarang

ini

adalah

bagaimana

mendudukkan diri secara professional sebagai agen pembaharu ditengah
masyarakat. Penyuluh harus melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan
terutama mengenai seluk beluk komunikasi dan Pendidikan, seluk beluk
masyarakat target dan lokalitasnya, serta bagaimana partisipasi masyarakat
sebagai wujud perubahan perilaku kearah yang lebih baik dan mandiri.
Yang menjadi masalah adalah bagaimana menghidupkan partisipasi positif
dari masyarakat bagi pembangunan dimana mereka tanpa merasa dipaksa
atau terpaks, menjadi pendorong sekaligus pelaksana dari keputusankeputusan serta yang berkenaan dengan kebijakan pembangunan.
Pada dasarnya penyuluhan pembangunan berusaha mengendalikan
dan

memanipulasi

lingkungan

sedemikian

rupa

sehingga

mampu

memengaruhi orang-orang tertentu atau mengubah pola perilakunya atau
memperbaiki mutu kehidupanmereka. Oleh karena itu profesionalisme
dibidang penyuluhan memegang peranan yang sangat penting. Sejauh mana
profesionalisme penyuluhan pembangunan dapat mewujudkan kualitas
hidup yang lebih baik pada komunitas lokalatau pada lokalits tertentu
terutama di pedesaan yang mendominasi sebagian besar dari strata
masyarakat Indonesia.
B. PENGERTIAN DAN HAKEKAT PENYULUHAN
PEMBANGUNAN
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Soediyanto Padmowihardjo (2001) Penyuluhan dalam dunia
pertanian adalah sebagai system pendidikan orang dewasa (Andragogik),
bukan transfer teknologi sebagaimana selama ini berjalan. Dalam pengertian
ini terdapat falsafah saling “asah, asih, asuh” dalam suatu interaksi dan
penyuluh sebagai fasilitator dan motivator yang mampu memotivasi petani
untuk mandiri dan berswadaya.
Van Den Ban H.S Hawkins (1999) Penyuluhan dipersepsikan
sebagai (1) Penyuluhan = Ekstention suatu bentuk Pendidikan untuk orang
dewasa yang menempatkan pengajar sebagai staf universitas. (2)
Penyuluhan

=

Voorlichting

(Belanda),

memberi

peneranganuntuk

mendorong seseorang menemukaan jalannya. (3) Penyuluhan=Erziehung
(mirip Pendidikan di Amerika serikat), menekankan tujuan penyuluhan
untuk mengajar seseorang sehingga dapat memecahkan sendiri masalahnya.
(4) Penyuluhan=Forderung (Austria) menggiring seseorang kearah yang
diinginkan.

(5)

Penyuluhan=Vulgarization

(Prancis)

pentingnya

menyederhanakan pesan untuk orang awam. (6) Penyuluhan=Capacitation
(Spanyol) meningkatkan kemampuan manusia yang dapat diartikan dengan
pelatihan.
Dari definisi tersebut terdapat dua masalah penyuluhan : a) Problem
solving dan b) Perubahan perilaku. Dalam pengertian ini penyuluh bukan
pakar tetapi pendidik dan berkedudukan sama dengan yang disuluh dalam
suatu proses belajar.
Aida Vitala S Hubeis (1991) Penyuluhan adalah suatu Pendidikan
non formal yang bertujuan untuk mengubah cara berfikir, cara bertindak
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untuk berusaha tani lebih baik, berbisnis lebih baik dan bermasyarakat tani
lebih baik.
Margono Slamet (2003) Ilmu penyuluhan pembangunan merupakan
suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku manusia
pembangunan terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau
diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya
dengan perilaku baru yang berakibat kualitas kehidupan orang yang
bersangkutan menjadi lebih baik.
Berdasarkan pada berbagai definisi tersebut maka penyuluhan atau
penyuluhan pembangunan dapat dirangkum dalam pengertian sebagai “
Pendidikan di luar sekolah terutama pada orang dewasa yang bertujuan
memecahkan masalah atau merubah perilaku (cara berfikir dan cara
bertndak) manusia pembangunan, agar meninggalkan kebiasaan lama dan
menggantinya dengan kebiasaan baru yang sasarannya adalah kualitas hidup
manusia tersebut menjadi lebih baik (mandiri dan berswadaya).
Bagaimanapun sebagai suatu disiplin ilmu; penyuluhan merupakan
proses Pendidikan dan bagian dari ilmu social yang membutuhkan
dukungan ilmu lainnya. Sebagai proese Pendidikan terutama di dunia
pertanian, penyuluhan memiliki falsafah saling asah, asih, asuh. Berarti
bahwa mereka yang terlibat dalam proses

belajar saling memberi dan

menerima. Bentuk interaksi ini tidak hanya berlangsung antara penyuluh
dan petani, akan tetapi dapat juga terjadi antara petani dan petani, antara
yang berpengalaman dengan yang tidak berpengalaman dan sebagainya.
Kegiatan penyuluhan adalah kegiatan pendidikan nn formal dan informal
yang menitik beratkan kegiatannya pada pemecahan masalah dan perubahan
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perilaku bagi masyarakat target sehingga mereka dapat menolong dirinya
sendiri. Kegiatan penyuluhan mutlak menggunakan cara berfikir bersndar
pada logika, etika, dan estetika.
Dalam memecahkan persoalan dan merubah perilaku harus
berdasarkan kaidah yang rasional, masuk akal, perlu memahami perilaku
dari setiap sesuatu, apa hakekatnya, mengapa hal itu terjadi, darimana
sumbernya dan sebagainya.
Disamping itu penyuluhan pembangunan adalah suatu disiplin yang
bertujuan mengubah perilaku manusia sudah barang tentu obyeknya adalah
manusia maka penyuluhan

perlu ditunjang oleh ilmu-ilmu social lain.

Menurut Darwis (2003) manusia memiliki interaksi, hubungan dan relasi,
struktur dan fungsi. Pemahaman tersebut hanya bisa diterangkan oleh
Sosiologi, kemudian manusia yang akan diubah perilakunya menggunakan
symbol, bahasa, daya cipta, budaya dalam kekhasannya masing-masing, itu
semua hanya bisa diterangkan oleh Antropologi dan ilmu kebudayaan.
Selanjutnya perubahan perilaku berkenaan dengan aspek kejiwaan,
dorongan, gairah dan penyakit yang mungkin timbul

dari dalamnya;

pemahaman ini dapat diterangkan oleh ilmu Psikologi; selanjutnya bahwa
manusia itu berkelompok, mulai dari bentuk yang sederhana, kohesif sampai
kepada yang kompleks dan longgar, telaahan ini ada pada ilmu perilaku
seperti

diterangkan dalam pemahaman mengenai organisasi dan

manajemen. Kemudian dunia penyuluhan pembangunantidak hanya
berkenaan dengan perilaku manusia

akan tetapi

dalam membantu

masyarakat perlu pula memecahkan masalah dengan menggunakan ilmu
pengetahuan yang berkenaan dengan kaedah alam.
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C . PERAN PENYULUHAN PEMBANGUNAN DALAM
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LOKAL
Berdasarkan pengertian dan hakekat penyuluhan pembangunan
seperti telah diuraikan di atas jelas bahwa yang menjadi sasaran dari
penyuluhan pembangunan adalah bagaimana merubah perilaku manusia
agar merubah dirinya sendiri yang masih terpaku dengan kebiasaan lama
kearah kebiasaan baru yang lebih baik guna meningkatkan kualitas
hidupnya. Penyuluhan pembangunan merupakan ilmu pengetahuan yang
bersifat interdisiplin dan perlu mendapat dukungan dari disiplin ilmu lain
dengan suatu dasar falsafah saling asah asih asuh.
Dari

sudut

pandang

sosiologis

manusia

hidup

cenderung

mengelompok, didalamnya mereka berinteraksi antara satu sama lain
membentuk suatu system kekerabatan dan koneksitas dalam menyelesaikan
masalahnya. Semakin sederhana suatu keadaan masyarakat semakin erat
hubungan social diantara mereka. Mereka mengorganisir diri dalam
paguyuban yang didalamnya memiliki struktur dan sumberdaya yang ada
pada mereka. Dalam masyarakat pedesaan kita atau lokalitas tertentu,
keadaan demikian disebut komunitas yang berkerja secara bersistem atau
yang disebut system komunitas (Soekanto 2003).
Menurut Yutaka Obama (2001) dalam system komunitas terutama
dinegara berkembang terdapat lima kategori fungsional yangnperlu
dipahami dalam pemberdayaan atau penguatan system komunitas local
sebagai bentuk pola partisipasi asli rakyat setempat dalam mengorganisir
dirinya untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang bertujuan
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guna mempertahankan hidup atau menigkatkan kualitasnya. Lima kategori
fungsional (Five functional categories) itu sebagai berikut:
1. Mutual support; (saling dukung) bentuk ini dicirikan oleh
keadaan dimana setiap individu berkumpul untuk saling
mendukung (reciprocity) satu sama lain diantara mereka
dimana

sumberdaya

menyelesaikan

individu

msesuatu

yang

dikumpulkan
berhubungan

untuk
dengan

kepentingan bersama. Pada masyarakat Jepang dan Korea
dikenal dengan Kye, Ture dan dalam masyarakat kita dikenal
dengan Gotong royong.
2. Recource

Pool

(pengumpulan sumber)

pengorganisasian
mengelompok

diri
dengan

sumberdaya milik

masyarakat
cara

yakni

(komunitas)

saling

bentuk
yang

mengumpulkan

individu untuk dikelola dan hasilnya

untuk kepentingan individu. Dalam masyarakat kita dikenal
dengan berbagai macam bentuk arisan dengan macammacam tujuannya.
3. Asset Management (asset milik bersama) yakni bentuk
pengorganisasian diri komunitas yang bertujuan mengelola
asset milik bersama untujuan social seperti mengelola
kuburan, mengelola masjid atau gereja dan sarana ibadah
atau sarana umum lain yang relative elebih rutin. Di negara
yang telah maju seperti taman bermaun milik bermain,
tamankota milik masyarakat dan sebagainya.
4. Resource Management (pengelolaan sumber) yakni suatu
bentuk pengorganisasian yang mengelompok dalam bentuk
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yang lebih rutin dan terus menerus mengelola suatu usaha
milik bersama masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama.
Bentuk ini semacam kopersai tapi dimulai dari masyarakat
sendiri.

Pengelolaannya

menghasilkan

berlangsung terus menerus

surplus

yang

untuk kesejahteraan bersama.

Dalam masyarakat kita bentuk ini mungkin dapat ditemukan
pada masyarakat atau lokalitas yang lebih maju dan memiliki
mobilitas sumberdaya yang lebih tinggi
5. Village

Otonom

pengorganisasian

(Otonomi
komunitas

desa)
yang

yakni

sudah

bentuk

berkembang

sedemikian rupa dan secara terus menerus mengelola
sumberdaya milik bersama dan memiliki surplus yang
memberi kesejahteraan bersama, akan tetapi pengelompokan
ini membantu kelompok lain yang ada di sekitarnya untuk
brkembang secara bersama-sama. Bentuk yang terakhir ini
sangat jarang ditemukan pada masyarakat kita, tetapi bila
dicermati kemungkinannya ada pada tradisi banjaran di Bali,
atau tradisi Nagai di Minangkabau.
Kelima bentuk tersebut di atas oleh Yutaka Obama (2001), untuk
bentuk yang pertama dan kedua yang keadaannya berlangsung sewaktuwaktu serta bentuk ketiga yang bersifat semi-semi permanen disebut dengan
aksi kolektif (Collective action). Selanjutnya untuk dua bentuk yang terakhir
(empat dan lima) disebut organisasi social (Social organization). Kelima
bentuk pengorganisasian ini bila dalam perkembangannya melakukan
interaksi dengan system lain yang lebih luas seperti sitem administrasi dan
pelayanan, system pasar dalam tukar menukar barang jasa dan digunakan
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untuk tujuan pembangunan dapat disebut organisasi pembangunan
(Development organization).
Apa yang harus diperankan oleh penyuluhan dalam kaitan dengan
pemeberdayaan komunitas ?. Penyuluhan pada hakekatnya adalah berupaya
merubah perilaku manusia dengan filosofi saling asah, asih dan

asuh.

Lingkupnya adalah:
1. Menyadarkan

masyarakat

akan

keberadaannya

untuk

menemu kenali masalah-masalah dasar yang mereka hadapi
dan

merubahnya

menjadi

sesuatu

yang

lebih

baik

berdasarkan potensi yang ada.
2. Merangsang mereka untuk bertindak maju, memiliki
pandangan jauh kedepan dengan membentuk impian –
impiaan bersama kearah kualitas yang lebih baik.
3. Menghilangkan kebiasaan untuk bergantung pada struktur
yang lebih kuat dan membangun pengandakan diri atas
kemandirian yang kuat pula.
4. Menimba sebanyak mungkin ilmu pengetahuan, sikap-sikap
dan

ketermpilan

yang

bermanfaat

sesuai

dengan

kebutuhannya.
5. Melatih mereka untuk menyelesaikan masalah melalui
keputusan-keputusan

berdasarkan

pengetahuan

dan

keterampilan yang mereka peroleh Bersama.
6. Memantapkan

relasi

dan

Kerjasama

yang

saling

menguntungkan baik diantara mereka maupun dengan pihak
lain dan sebagainya.
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Apa yang dijelaskan sebagai bentukan di atas dapat dijadikan basis
pengembangan bagi para penyuluh untuk memulai upaya pemberdayaan
karena bagaimanapun bentuk-bentuk tersebut adalah pola partisipasi rakyat
yang masih asli dan berdasarkan norma, kearifan dan mekanisme mereka
sendiri. Sudah tentu pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan
partisipatoris yakni pendekatan yang berbasis pada bekajar dari pengalaman
mereka sendiri.
Oleh karena itu cara pandang yang perlu dikembangkan oleh
penyuluh adalah bagaimana memahami terlebih dahulu keadaan masyarakat
target yang akan diberdayakan dengan memamndang dari kacamata mereka
sendiri untuk dikembangkan kearah yang sesuai dengan kebutuhan mereka
sendiri pula. Upaya yang perlu dilakukan oleh penyuluh dan penyuluhan
adalah dengan proses:
1. Mengkaji dan mengidentifiasi secara bersama masalah dan
kebutuhan, memperkuat basis norma yang sudah ada sebagai
mekanisme pengambilan keputusan bersama dan langkah
bersama dikemudian hari.
2. Merencanakan dan mengambil keputusan bersama mengenai
apa bakal mereka lakukan berdasarkan masalah yang mereka
hadapi
3. Mereka melakukan secara bersama berdasarkan rencana dan
keputusan yang telah dibuat bersama.
4. Memberi penilaian melalui monitoring dan evaluasi terhadap
proses

yang

dilakukan

dengan

merinci

kelemahan-

kelemahan, kegagalan-kegagalan untuk dijadikan bahan
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belajar dalam memperbaiki proses pelaksanaan dimasa
mendatang.
5. Kemudian

proses

tersebut

berproses

sebagai

daur

pengalaman dari waktu kewaktu sesuai dengan kemampuan
dan kebutuhan masyarakat dengan selalu menghindari sifat
ketergantungan yang bakal terjadi terhadap penyuluh.
Proses

tersebut

akan

diharapkan

dapat

melahirkan

penguatankemampuan komunitas dalam menyelesaikan persoalan mereka
sebelum penyuluh meninggalkan mereka. Dan diharapkan pula akan
menjadi basis dalam penguatan kelembagaan di tingkat komunitas dalam
meningkatkan kesejahteraan mereka baik dalam bidang ekonomi, social dan
kelembagaan.

D. PENUTUP
Berdasarkan seluruh uraian di atas, bahwa pada hakekatnya
penyuluhan pembangunan adalah Pendidikan di luar sekolah terutama pada
orang dewasa yang bertujuan memecahkan masalah atau merubah perilaku
(cara berfikir dan cara bertindak) manusia pembanguna, agar meninggalkan
kebiasaan lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru yang sasarannya
adaalah kualitas hidup manusia tersebut menjadi lebih baik (mandiri dan
berswadaya).
Secara praktis penyuluhan berupaya menyadarkan masyarakat akan
keberadaannya untuk menemu kenali masalah-masalah dasar yang mereka
hadapi dan merubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik berdasarkan
potensi yang ada. Merangsang mereka untuk bertindak maju, memiliki
pandangan jauh kedepan dengan membentuk impian-impian Bersama
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kearah kualitas yang lebih baik, menghilangkan kebiasaan untuk tergantung
pada struktur yang lebih kuat

dan membangun pengandalan diri atau

kemandirian yang kuat pula, menimba sebanyak mungkin ilmu pengrtahuan,
sikap-sikap

dan

keterampilan

yang

bermanfaat

sesuai

dengan

kebutuhannya, melatih mereka untuk menyelesaikan masalah melalui
keputusan-keputusan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang
mereka peroleh bersama serta memanfaatkan relasi dan Kerjasama yang
saling menguntungkan baik diantara mereka maupun dengan pihak lain dan
sebagainya.
Melalui proses pengkajian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi dengan berdasarkan pada bentukan funsional

serta norma

masyarakat itu sendiri, masyarakat dapat belajar dari basis pengalamnnya
melalui bantuan penyuluh sebagai agen perubahan dan diharapkan dapat
memberdayakan kemampuan-kemampuan mereka dalam menyelesaikan
persoalannya, sekaligus kelembagaannya menjadi lebih berdaya. Proses
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya
dengan lebih baik.
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DIMENSI DIMENSI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN
PROBLEMATIKANYA
Buku ini mendeskripsikan fenomena aktual tentang upaya pengembangan dan
peningkatan kuallitas SDM masyarakat dan aparat dalam menguatkan fundamental
ekonomi kerakyatan, dengan menggunakan pendekatan dominan Bottom up melalui
realitas fenomena program dan proyek pembangunan, dengan tujuan agar
kelemahan yang ada selama ini menjadi acuan evaluasi kebijakan yang realistik,
efektif dan efisien. Disadari bahwa kelemahan selama ini adalah dalam hal
kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia aparat dan masyarakat, keterbatasan
pendanaan serta modal sosial, perlu terus diadakan pembenahan, value system dalam
manajemen pemerintahan. Pemantapan kelembagaan kelompok masyarakat
terutama masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat terluar, terisolir dan
tertinggal, penerapan Total Quality Management terutama diperguruan tinggi.
Penguatan modal sosial dan Trust diantara stakeholders pembangunan, profil dan
peran penyuluhan sangat penting dalam memanfaatkan peluang globalisasi dan yang
tidak kalah pentingnya lagi adalah, peningkatan kompetensi wira usaha masyarakat
melalui kebijakan agribisnis dan pemberdayaan masyarakat.
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