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Abstrak 
 

Pendamping memiliki peran penting untuk menentukan keberhasilan program pemberdayaan, 
namun, faktanya mayoritas petani belum berdaya. Tujuan kajian adalah menganalisis tingkat peran 
pendamping untuk meningkatkan keberdayaan petani pada program pemberdayaan petani kecil. 
Desain penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran 
kuesioner di empat desa yang sedang melaksanakan program pemberdayaan petani kecil. Analisis 
data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan peran pendamping tergolong 
rendah pada semua aspek, yaitu: pengembangan partisipasi dan kerjasama, kredibilitas pendamping, 
kemampuan penyadaran petani, pengembangan komunikasi dialogis dan akses informasi serta 
pengembangan akses informasi dan jaringan. Rekomendasi kajian adalam Pemerintah Daerah perlu 
meningkatkan kapasitas pendamping melalui seleksi ketat pada saat rekrutmen dan ditindaklanjuti 
dengan pelatihan untuk meningkatkan penerapan metode partisipatif dalam pembelajaran petani dan 
kemampuan memfasilitasi dialog antar petani dan antar petani dengan pihak luar. 
 
Kata Kunci: Pendamping, Program Pemberdayaan, Petani Kecil. 
 

Abstract 
 

The facilitator has an important role in determining the success of the empowerment program, 
however, the fact is that the majority of farmers are not yet empowered. The study aimed to analyze 
the role of facilitators to increase farmer empowerment in smallholder empowerment programs. 
The research design used quantitative methods and data collection through questionnaires held in 
four villages that were implementing the peasant empowerment program. Data analysis used 
descriptive statistics. The results showed that the role of facilitators was low category of all aspects, 
namely, participation and cooperation, credibility of facilitators, awareness of farmers, 
development of dialogical communication and access to information and networks. The 
recommendation of the study in the Local Government is necessary to increase the capacity of 
facilitators through strict selection of recruitment and held the training. It important to improve the 
application of participatory methods in farmer learning and the ability to facilitate dialogue among 
farmers also among farmers and outsiders. 
 
Keywords: Facilitator, Empowerment Program, the Peasant. 
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PENDAHULUAN 
 

Pendekatan pembangunan pertanian yang mengutamakan aspek teknis dan kurang 
memperhatikan faktor manusia menyebabkan rendahnya keberdayaan petani. Implementasi 
program diwarnai oleh partisipasi semu, kesenjangan, ketergantungan dan ketidakberlanjutan 
program (Hadiyanto 2009; Purwanto et al. 2012). Masyarakat berpendidikan rendah (illiterasi tinggi 
dan miskin) misalnya petani kecil, ada kecenderungan memiliki kesadaran dan 
pengetahuan/wawasan yang belum memadai untuk memahami potensi sumberdaya dan 
permasalahan serta cara mengatasinya. Ada kemungkinan pengetahuan yang mereka miliki 
berdasarkan kepada informasi yang keliru, bersifat irrasional (kesadaran magis) karena kurangnya 
pengalaman, pendidikan, atau faktor budaya lainnya.  

Proses pemberdayaan masyarakat mensyaratkan pentingnya peran agen pembangunan 
sebagai pendamping program pemberdayaan. Perbedaan-perbedaan sistem sosial yang kompleks 
dalam usia, pendapatan, ekonomi, agama, gender dan faktor lainnya membutuhkan peran 
pendamping untuk membangun harmonisasi, mengarahkan beragam kepentingan untuk mencapai 
kesepakatan melalui proses dialogis.  Sumardjo (2009) mensyaratkan pendamping pemberdayaan 
masyarakat memiliki kompetensi tinggi dalam melakukan pekerjaan yang didasari oleh 
pengetahuan, sikap dan ketrampilan sesuai standar kinerja yang ditetapkan. Susanto (2009) 
menyatakan sumberdaya manusia pendamping pengembangan masyarakat harus memiliki tiga 
daya, yaitu: (1) daya fisikal (kemampuan kesehatan dan fisik), (2) daya psikologikal (ketahanan 
mental dalam mengontrol dan mengendalikan ego) dan (3) daya sosiologikal (kemampuan 
berinteraksi sosial dan komunikasi). Sehingga untuk menunjang pengembangan masyarakat agen 
dibekali dengan tiga kompetensi yaitu teknis, komunikasi dan interaksi sosial dan kewirausahaan.  

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pendamping adalah individu yang memiliki 
kompetensi mencakup aspek kecerdasan (intelegensi), pengetahuan, ketrampilan teknis, sensitifitas 
serta kemampuan membangun interaksi dan komunikasi dialogis antara stakeholder dan masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan serta menggerakan partisipasi. Agen pembangunan dalam 
pemberdayaan petani kecil adalah pendamping program yakni fasilitator, petugas penyelenggara 
program dan penyuluh.   

Pendamping berperan sebagai agen untuk melancarkan terselenggaranya dialog dalam 
proses pemberdayaan. Leeuwis (2004) menyatakan fungsi-fungsi komunikasi yang relevan 
dilakukan oleh pendamping melalui intervensi komunikatif dan partisipatif untuk pemberdayaan 
petani meliputi: (1). Raising awareness and consciousness of pre-define issues (fungsi 
meningkatkan kesadaran dan penyadaran isu-isu yang akan didefinisikan) yaitu mendorong orang 
untuk mendefinisikan situasi problematik dan memobilisasi kepentingan. (2) Exploring view and 
issues (mengeksplorasi pandangan dan isu-isu) yaitu  mengidentifikasi pandangan dan isu-isu yang 
relevan.(3) Information provision penyediaan informasi yang dapat diakses. (4) Training 
(Pelatihan), mengembangkan pengetahuan khusus, ketrampilan dan kemampuan-kemampuan sesuai 
kebutuhan petani.  
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Komunikasi partisipatif mensyaratkan sikap terbuka (open attitude), siap mendengar dan 
belajar,  termasuk komitmen yang kuat untuk bekerja dengan seluruh orang-orang khususnya kaum 
miskin yang tidak memiliki hak-hak istimewa, sehingga peran dan ketrampilan pendamping penting 
dalam mengembangkan partisipasi, meliputi: (1) Ketrampilan membantu masyarakat menyelidiki 
dan mengidentifikasi permasalahan; (2) Kebutuhan dan prioritas serta skill untuk membantu 
masyarakat memformulasi dan menseleksi strategi yang sesuai (Thomas 2004). Dalam proses 
pemberdayaan masyarakat, Ife (2008) mengemukakan peran pendamping meliputi: fasilitatif, 
edukatif, peneliti dan teknik seperti tersaji dalam Tabel 1.  
 

Tabel 1 Peranan dan keterampilan  Pendamping 

Peranan-Peranan Ketrampilan-ketrampilan 
1. Peranan Fasilitatif 

(Facilitative Roles) 
Kemampuan mengembangkan partisipasi; mediasi dan 
negosiasi; memberikan support; membangun konsensus; 
memfasilitasi kelompok; berorganisasi; memanfaatkan 
keterampilan dan sumber. 

2. Peranan Pendidikan 
(Education Roles) 

Kemampuan menumbuhkan kesadaran; memotivasi; 
memberikan informasi dan pelatihan. 

3. Peranan  sebagai 
Peneliti  
(Representative Roles) 

Kemampuan memperoleh sistem sumber; melakukan hubungan 
masyarakat; membentuk jaringan kerja dan   mengadvokasi. 

4. Peranan Teknis 
(Technical Roles) 

Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data; presentasi 
baik lisan maupun tulisan. 

Sumber : Ife, 2008 

Nair dan White (2004) menyatakan keberhasilan komunikasi partisipatif dalam model 
pembaharuan budaya memerlukan peran pendamping sebagai inisiator dan perencana. Pendamping 
perlu memiliki sensitifitas dan kesadaran dampak pembangunan ekonomi terhadap kultur 
masyarakat. Kompetensi yang perlu dimiliki fasilitator sebagai perencana adalah pengetahuan 
tentang: konsep-konsep manajemen, cara mengatasi masalah, dapat bertindak sebagai pengarah 
orchestra dinamika kelompok, sebagai komunikator yang mengetahui akses informasi (klarifikasi, 
sintesis, keterhubungan (link) dengan warga, mengembangkan diskusi dan memfasilitasi 
partisipasi). 

Kajian ini bertujuan menganalisis tingkat peran pendamping dalam implementasi program 
pemberdayaan petani kecil di Maluku Utara adalah Smallholder Livelihood Development 
Programme in Eastern Indonesia (SOLID) atas kerjasama pemerintah RI (Kementerian Pertanian) 
dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang bertujuan mewujudkan 
ketahanan pangan rumah tangga petani terkategori miskin di desa lahan kering.   Tingkat peran 
pendamping diukur dari empat aspek: (1) membangun kesadaran; (2) mendorong partisipasi dan 
kerjasama; (3) fasilitasi akses informasi dan jaringan kerja; (4) mengembangkan komunikasi 
dialogis dan (5) kredibilitas pendamping. 
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Metode 
Penelitian didesain menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis data primer yang 

diperoleh dari penyebaran kuesioner. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Barat yaitu 
di Kecamatan Jailolo  meliputi tiga desa dan satu desa  Kecamatan Sahu Timur. Penentuan desa 
pada setiap kecamatan dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan desa-desa lokasi program 
pemberdayaan petani kecil. Populasi penelitian adalah kepala keluarga (KK) petani yang berusaha 
tani di lahan kering baik sebagai anggota kelompok maupun yang bukan anggota kelompok pada 
program pemberdayaan petani kecil. Adanya indikasi petani tidak homogen yang dilihat dari luas 
lahan yang dimiliki, maka pengambilan sampel menggunakan acak distratifikasi (stratified random 
sampling) dengan menggunakan strata luas lahan yang dimiliki KK petani baik yang diusahakan 
(digarap) maupun yang belum diusahakan (belum digarap). 

Sampel penelitian dibagi menjadi dua strata yaitu  strata I adalah  petani dengan 
kepemilikan lahan ≤20000  meter persegi dan Strata II petani dengan luas kepemilikan lahan  
>20000 meter persegi. Total jumlah populasi pada empat desa adalah 790 KK.  Dari jumlah total 
populasi diambil sampel sebanyak 202 petani pada empat desa di lokasi penelitian. Jumlah sampel 
dari kategori petani strata I sebanyak 162 orang dan ketegori petani strata II sebanyak 40 orang.  
Petani pada  lapisan strata II adalah petani kecil yang yang menjadi peserta program pemberdayaan 
petani kecil di lokasi penelitian. Populasi dan sampel  penelitian disajikan pada Tabel 2. 

 
 

Tabel 2 Sampel penelitian berdasarkan populasi dan  sampel 
No Kecamatan/desa Jumlah 

populasi 
Per desa 

Jumlah populasi 
per strata 

 

Jumlah sampel  
per strata  

Total 
sampel 

   I II I II  
I Kecamatan Jailolo     
1 Desa Tuada  180 

 
120 60        40 10           50 

2 Desa Todowongi 211 
 

160 51 40 10 50 

3 Desa  Bukumatiti 283 213 70 42 10 52 
 

II Kecamatan Sahu Timur 
 

    
1 Desa  Taba Campaka 116 75 31 40 10 50 

 
 Total  790 568 222 162 40 202 

 
. Pengumpulan data melalui kuesioner setelah dilakukan uji validitas and reliabilitas disajikan 

pada Tabel 3.  Pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS (Statistical Product and Service 
Solution/SPSS 16). 

 

Table 3 Results of validity and reliability tests 
Dimensi Validitas Reliabilitas Hasil 

Tingkat Peran Pendamping  0,445-0,871 0,706-0,914 Valid/Reliable 
Untuk kepentingan pengujian secara statistic, peneliti melakukan transformasi agar semua 

data yang terkumpul memiliki kisaran yang sama, yaitu 0 – 100.  Mengacu pada Sumardjo (1999),  
pedoman transformasi  dapat dilakukan dengan menentukan nilai indeks terkecil diberikan untuk 
jumlah skor terendah dan nilai 100 untuk jumlah skor tertinggi dari tiap indikator.  Transfromasi 
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semacam ini digunakann untuk menghitung nilai keragaman yang terjadi dalam setiap variabel 
penelitian ini, terutama yang berskala ordinal menjadi interval atau rasio sehingga layak diuji 
dengan menggunakan statistik parametrik.    

 
Rumus umum transformasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
 

1.  Transformasi Indeks Indikator : 

Jumlah skor yang dicapai – Jumlah skor minimum yang diharapkan 
---------------------------------------------------------------------------------------x  100   
Jumlah skor maksimum yang diharapkan – skor minimum yang diharapkan  
 

2.  Transformasi Indeks  Variabel 

Jumlah skor yang dicapai – Jumlah skor minimum yang diharapkan 
---------------------------------------------------------------------------------------x  100   
Jumlah skor maksimum yang diharapkan – skor minimum yang diharapkan  
 

Keterangan : selang nilai  indeks  variabel  0 - 100 

Dalam penelitian ini, pengukuran indikator menggunakan parameter skala 1-4, sehingga 
nilai indeks transformasi minimum (0) dicapai bila semua parameter setiap indikator yang diukur 
bernilai 1. Sedangkan nilai maksimum (100) bila semua parameter setiap indikator bernilai 4, 
sehingga sebaran data merupakan skala interval dengan nilai berkisar antara 0-100. Pengelompokan 
kategori menggunakan empat tingkatan yaitu: nilai 0-25 kategori ”sangat rendah”, 26-50 kategori 
”rendah”, dan 51-75 kategori ”sedang” dan 76-100 kategori tinggi.  
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Hasil 

Intensitas peran agen pendamping dipersepsikan petani tergolong rendah. Petani strata I 
menilai seluruh aspek intensitas peran agen pendamping berada pada kategori rendah yang 
ditunjukkan oleh nilai rataan skor berkisar antara 25-50. Petani strata II menilai intensitas peran 
pendamping sangat rendah (rataan skor dibawah 20) Terdapat perbedaan sangat nyata aspek-aspek 
intensitas peran agen pendamping antara petani strata I dan strata II. Intensitas peran agen 
pendamping adalah peran penyuluh dan petugas program untuk menggerakan partisipasi petani 
kecil pada program pemberdayaan petani kecil. Analisis intensitas peran agen pendamping meliputi 
penyadaran, pengembangan partisipasi, fasilitasi akses informasi dan pembelajaran, membangun 
komunikasi dialogis dan kredibilitas agen. Penilaian tingkat peran pendamping tergolong rendah  
(kecuali di Desa Todowong, agen sangat aktif)  dalam proses pendampingan ditinjau dari rendahnya 
aspek-aspek: kehadiran penyuluh  memotivasi petani terlibat kegiatan program, memfasilitasi 
dialog dan bekerjasama dengan anggota kelompok. Penilaian petani strata II tentang intensitas 
peran pendamping berada pada kategori sangat rendah. Uraian tentang intensitas peran agen 
pendamping disajikan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Sebaran persentase berdasarkan peran pendamping dan strata petani 

Intensitas 
peran 

pendamping 

Kategori Petani Strata I (%) 
n=162 

Petani Strata II (%) 
n=40 

Total (%) 
n=202 

Sig 
(Uji t) 

 Sangat rendah 45 70 50  

 Jurnal Kelitbangan Volume  07 Nomor 01, Juli 2022
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

5



6 
Jurnal Kelitbangan Volume 07 Nomor 01, Juli 2022 

Balitbang Kabupaten Lampung Barat 

Penyadaran Rendah 27 
13 
15 

30 
0 
0 

27 
11 
12 

0.000** 

 Tinggi  
 Sangat tinggi  

Rataan  35.7 14.6 31.5  
Pengembangan Sangat rendah 

39 
20 
25 
16 

50 
50 
0 
0 

42 
26 
20 
12 

 
Partisipasi  Rendah 0.000** 
&  kerjasama Tinggi  

 Sangat tinggi  
Rataan  41.9 20.8 37.8  

Fasilitasi akses 
Informasi dan 
jaringan 

Sangat rendah 50 
25 
12 
13 

82 
18 
0 
0 

57 
23 
10 
10 

 
Rendah 0.000** 
Tinggi  
Sangat tinggi  

Rataan 33.3 14.0 29.5  
Pengembangan Sangat rendah 

57 
19 
10 
14 

87 
13 
0 
0 

62 
18 
7 

11 

 
Komunikasi  Rendah 0.000** 
Dialogis Tinggi  

 Sangat tinggi  
Rataan 25.3 6.9 21.6  

Kredibilitas   Sangat rendah 
9 
41 
20 
30 

8 
42 
50 
0 

9 
41 
26 
24 

 
Pendamping Rendah 0.000** 

 Tinggi  
 Sangat Tinggi  

Rataan 42.9 42 42.4  
       

Keterangan.:  0-<25 = sangat rendah, 26-<50 rendah, 51-75 tinggi, 76-100=sangat tinggi.          
** sangat nyata pada p<0.01 dan * nyata pada p<0.05 

 
Intensitas Penyadaran  

 

Intensitas penyadaran dalam proses pemberdayaan petani kecil oleh penyuluh dan petugas 
program termasuk kategori rendah (rataan skor 31.5). Petani strata I mempersepsikan intensitas 
penyadaran berada pada kategori rendah (rataan skor 35.7) dan strata II sangat rendah (rataan skor 
14.6). Intensitas penyadaran adalah peran agen dalam membangun kesadaran petani untuk 
mengenali potensi, peluang dan masalah serta cara mengatasi masalah, termasuk membangun 
kemampuan petani mengenal potensi lingkungan sekitar yang dapat dikelola untuk meningkatkan 
pendapatan. Selain itu, peran pendamping tergolong kurang untuk mengembangkan kepercayaan 
diri petani menyuarakan aspirasi berupa kebutuhan dan masalah. Terdapat kecenderungan 
pendamping jarang berdialog dengan petani untuk membahas kebutuhan, masalah serta cara 
mengatasinya.  
 
Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama 

Intensitas peran pendamping dalam mengembangkan partisipasi dan kerjasama petani 
terlibat pada program tergolong rendah (rataan skor 37.6). Terdapat perbedaan persepsi petani strata 
I dan strata II tentang intensitas peran pendamping. Intensitas peran pendamping mendorong 
partisipasi pada petani strata I tergolong rendah (rataan skor 41.9) dan petani strata II tergolong 
sangat rendah (rataan skor 20.8). Intensitas peran pendamping dalam mengembangkan partisipasi 
diukur dari aspek: memberikan pemahaman tentang program, memberi tahu hak dan kewajiban 
sebagai anggota kelompok, mengajak petani untuk bekerjasama dan kompak, bekerjasama dengan 
petani mengatasi masalah, membangun hubungan baik dengan aparat dan tokoh informal desa 
untuk mendukung kelancaran program. Pendamping berperan penting mengembangkan partisipasi 
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petani pada program dengan menterjemahkan tujuan program dari pihak “atas” agar yang 
diadaptasikan dengan kebutuhan petani kecil, namun pendamping lemah dalam memberikan 
pemahaman menyeluruh mengenai program, memberi tahu hak dan kewajiban sebagai anggota 
kelompok, mengajak petani untuk bekerjasama dalam kelompok, mendorong kekompakan petani 
dalam melaksanakan kegiatan program dan menjalin hubungan dan kerjasama dengan tokoh formal 
dan informal desa untuk mendukung kelancaran program.  

 
Fasilitasi Akses Informasi dan Jaringan Kerja 

Petani mempersepsikan peran pendamping untuk fasilitasi akses informasi dan jaringan 
kerja termasuk kategori rendah (rataan skor 29.5). Intensitas peran pendamping dalam memfasilitasi 
akses informasi dan jaringan kerja dipersepsikan oleh petani strata I tinggi (rataan skor 33.3) 
sedangkan petani strata II sangat rendah (rataan  skor 14.0). Intensitas peran pendamping dalam 
memfasilitasi akses informasi dan jaringan dianalisis dari: memfasilitasi informasi yang dibutuhkan 
petani terutama penyediaan input produksi, pemasaran dan permodalan, cara bertani atau teknik 
budidaya, mendorong petani membangun jaringan kerja dengan pihak lain untuk mendukung usaha 
dan mengkomunikasikan masalah petani kepada pihak-pihak terkait.  

Mayoritas petani menyatakan, agen pendamping kurang memfasilitasi petani untuk 
mengakses informasi: bantuan input produksi, harga pasar dan pemasaran hasil, dan sumber modal 
usaha termasuk membangun kerjasama petani dengan lembaga pendukung input produksi, 
perbankan, pemasaran, informasi dan inovasi. Agen jarang bahkan tidak pernah mencari jalur-jalur 
untuk membantu petani memperoleh bantuan input produksi, permodalan, pemasaran dan inovasi 
teknologi. Sebagian besar petani mengandalkan kemampuan sendiri untuk memperoleh input 
produksi, modal, pemasaran dan inovasi teknologi yang dibutuhkan. Peran pendamping 
mengembangkan jaringan kerja dengan berbagai pihak disajikan pada Tabel 4. 

 
Pengembangan Komunikasi Dialogis 

Peran agen dalam mengembangkan komunikasi dialogis dan setara berada pada kategori 
sangat rendah (rataan skor 21.6), yakni petani strata I termasuk kategori rendah (rataan skor 25.3) 
dan petani strata II rendah (rataan skor  6.9). Intensitas peran pendamping untuk pengembangan 
komunikasi dialogis dianalisis dari peran memfasilitasi dan mendorong keterlibatan petani dalam 
proses dialog, mempertemukan beragam aspirasi dan kepentingan anggota kelompok, membangun 
sikap kesetaraan/kesederajatan dan membangun dialog konvergensi kepentingan petani dengan 
pihak atas (pemerintah-penyedia program). Pendamping belum memfasilitasi petani untuk berdialog 
melalui musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan, jadwal kegiatan dan melaksanakan 
kegiatan kelompok termasuk mengkomunikasikan masalah yang dihadapi petani dengan 
penyelenggara program, instansi terkait atau pihak lain. 

 

Tabel 5 Sebaran persentase berdasarkan peran pendamping membangun jaringan kerja 
Peran pendamping membangun 

jaringan kerja  
Petani strata I (%) 

n=162 
Petani Strata II (%) 

n=40 
Tidak Kadang-

kadang 
Ya Tidak Kadang-

kadang 
Ya 

Lembaga Penyedia input dan alsintan 79 14 7 83 12 5 
Lembaga Penyedia Modal 93 6 1 90 10 0 
Lembaga Pemasaran 
 

75 19 6 88 12 0 

Lembaga Penyuluhan dan Penelitian 83 12 5 95 5 0 
 
 
 

 

 Jurnal Kelitbangan Volume  07 Nomor 01, Juli 2022
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

7



8 
Jurnal Kelitbangan Volume 07 Nomor 01, Juli 2022 

Balitbang Kabupaten Lampung Barat 

Kredibilitas Pendamping 
 

Kredibilitas pendamping termasuk kategori rendah. Petani strata I memperesepsikan 
kredibilitas pendamping tergolong rendah (rataan skor 42.9), sama halnya petani petani strata II 
(rataan 42.0). Kredibilitas diartikan sebagai hal-hal yang menjadikan agen dipercaya oleh warga 
(petani), meliputi kompetensi, empati kepada petani dan karisma atau kepribadian. Kredibilitas agen 
tergolong rendah dalam hal keahlian teknik budidaya tanaman atau ternak, keterbukaan dan 
kejujuran dalam implementasi program dan anggarannya, kemampuan memahami budaya 
masyarakat dan kemampuan berkomunikasi membangun keakraban dengan petani. Penyebab 
kinerja agen tergolong rendah pada program karena penyelenggara memfungsikan penyuluh 
pertanian dan peternakan serta petugas program sebagai fasilitator. Dengan demikian penyuluh 
bekerja rangkap sebagai tenaga penyuluhan di desa dan sekaligus memfasilitasi program. Di sisi 
lain dukungan insentif dan biaya operasional yang diberikan kepada penyuluh belum sesuai 
kebutuhan untuk menunjang aktifitas pendampingan. Terbatasnya insentif kurang memotivasi 
pendamping melaksanakan perannya sebagai tenaga pemberdaya petani, mengeluh tentang biaya 
operasional yang terlalu kecil sementara biaya hidup dan kebutuhan keluarga yang meningkat. 
Selain itu, tempat tinggal jauh dari desa-desa binaan menyebabkan intensitas mengunjungi petani 
terbatas pada waktu malam atau hari minggu/libur. Leeuwis (2009) menyatakan kurangnya insentif 
pendamping pembangunan petani dapat menimbulkan respon negatif berupa ketidakaktifan dan atau 
menyalahkan pemerintah, sehingga perlu cara-cara baru untuk mengatasi kelangkaan sumberdaya 
pendamping dengan pihak lain, misalnya melalui kerjasama dengan organisasi non pemerintah. 
 
Pembahasan 

Peran pendamping dipersepsikan petani lemah pada indikator: pengembangan partisipasi 
dan kerjasama, kredibilitas, intensitas penyadaran, pengembangan komunikasi dialogis, dan 
fasilitasi akses informasi dan jaringan. Hal ini mengindikasikan kegiatan pendampingan tidak 
berjalan efektif dalam hal-hal: menggugah petani berpartisipasi dan bekerjasama dalam kelompok,  
membangun simpati dan daya tarik petani terhadap pendamping, memfasilitasi dialog dan 
membangun kepercayaan diri petani untuk berani menyampaikan pandangan-pandangan tentang 
kebutuhan dan masalah yang dihadapi serta memfasilitasi akses informasi (input produksi, 
teknologi baru, modal, dan pasar) dan pembelajaran yang dibutuhkan petani serta lemahnya peran 
sebagai mediator yang menghubungkan kepentingan petani dengan pihak atas (penyelenggara 
program dan lembaga donor). Dengan kata lain pendamping lemah dalam membangun kemauan, 
kemampuan  dan kesempatan bagi petani berpartisipasi pada kegiatan dan dialog  program.  

Temuan ini sejalan dengan pendapat Nair dan White (2004) yang menyatakan bahwa 
suksesnya upaya-upaya pembaharuan budaya melalui komunikasi partisipatif (dialog) sangat 
tergantung pada performance kinerja pendamping/fasilitator. Performance pendamping dalam 
proses pemberdayaan memerlukan kompetensi bertindak sebagai: pemimpin perencanaan yang 
mengetahui konsep-konsep management, problem solver, orkestrator dinamika kelompok,  spesialis 
komunikasi yang mengetahui akses informasi (klarifikasi, sintesis, menghubungkan orang, 
menjalankan diskusi dan memfasilitasi akses informasi), sebagai spesialis pembelajaran yang 
bertanggung jawab membantu orang belajar dan berubah, sebagai master pendekatan problem 
solving dan sebagai konsultan  yang mampu mendengar suara warga (petani) di sekitarnya. 
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Temuan penelitian rendahnya intensitas peran pendamping berpengaruh terhadap 
pemberdayaan petani menguatkan hasil penelitian Muchlis (2009) yang menyatakan bahwa proses 
komunikasi partisipatif belum ideal dalam event musyawarah program PNPM Perdesaan karena 
kurangnya peran pendamping dalam menerapkan prinsip-prinsip partisipatif. Temuan ini juga 
merupakan penguatan dari penelitian Mulyasari (2009) yang menyatakan bahwa kemampuan 
pendamping sebagai agen pembangunan berhubungan dengan komunikasi partisipatif dalam 
implementasi program BRDP sehingga kurang berdampak pada partisipasi dan kepuasan 
masyarakat. 

 

 
Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan hal-hal sebagai berikut: pertama, tingkat peran 
pendamping tergolong rendah dalam kerangka pemberdayaan petani kecil pada aspek-aspek: 
pengembangan partisipasi dan kerjasama, kredibilitas pendamping (kurang kompeten), kemampuan 
membangun kesadaran petani, pengembangan komunikasi dialogis dan akses informasi serta 
pengembangan akses informasi dan jaringan. Kedua, Meskipun peran pendamping pada petani 
strata I dan II sama-sama berada ada kategori rendah, namun tingkat peran pendamping pada petani 
strata I lebih tinggi daripada petani strata II 

Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan upaya-upaya untuk 
meningkatkan peran pendamping untuk pemberdayaan petani, meliputi langkah-langkah: 
meningkatkan kapasitas tenaga pendamping untuk pemberdayaan petani kecil melalui pertama, 
melalui rekrutmen dan  pelaksanaan pelatihan pendampingan dengan penguatan materi penerapan 
metode partisipatif dan kemampuan memfasilitasi dialog antar petani dan antar petani dengan agen 
pembangunan lainnya serta membangun kapasitas komunikasi dalam implementasi program 
pemberdayaan petani kecil. Kedua, meningkatkan kapasitas penyuluh melalui pendidikan formal 
dan informal untuk mendukung kinerja penyuluhan mendukung proses pemberdayaan petani kecil. 
Hal ini disertai pemberian insentif yang layak bagi kesejahteraan penyuluh dan petugas program. 
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Abstrak 

Narkoba telah mengancam keselamatan negara. Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika 
tergolong tinggi, Tahun 2019 mencapai 1,80 persen atau 3.419.188 jiwa,  terdiri dari penyalahguna 
coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Kajian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebab belum optimalnya implementasi Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dan merumuskan strategi untuk meningkatkan 
efektivitas implementasinya. Kajian menggunakan metode kualitatif, studi dokumentasi bersumber 
dari buku, artikel dan media massa serta hasil survey. Teknik analisis menggunakan teknik 
fishbones untuk mengidentifikasi permasalahan implementasi Program P4GN dan faktor-faktor 
yang menjadi penyebabnya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyebab belum efektifnya 
implementasi program P4GN adalah munculnya NPS jenis baru, lemahnya dukungan regulasi, 
terbatasnya sarana prasarana, lemahnya dukungan sumberdaya manusia aparatur, regulasi dan 
dukungan anggaran. Rekomendasi  kajian ini adalah BNN melakukan strategi penguatan regulasi 
untuk efektivitas program P4GN melalui  penamaan NPS baru dalam peraturan Kementerian 
Kesehatan, penguatan regulasi daerah untuk mendukung program  P4GN, peningkatan kemampuan 
legal drafter bagi SDM BNN serta memberikan dukungan regulasi dalam implementasi P4GN di 
Daerah. 
 
Kata Kunci: implementasi kebijakan, program P4GN, strategi penguatan. 
 

Abstract 
Drugs have threatened the safety of the country. The prevalence rate of narcotics abuse is in high 
category, 2019 it reached 1.80 percent or 3,419,188 people, consisting of abusers who tried to use, 
regularly used, and addicts. The study aimed to identify the factors causing the non-optimal 
implementation of the P4GN Program (Prevention, Eradication of Drug Abuse and Illicit 
Trafficking) and formulate the strategies to improve the effectiveness of its implementation. The 
study used qualitative methods and documentation studies sourced from books, mass media, and 
survey results. The analysis technique used the fishbones technique to identify problems in the 
implementation of the P4GN Program and the factors that cause it. The study showed that the 
causing factors of the non-optimal implementation of the P4GN program are the emergence of new 
types of NPS, weak regulatory support, limited infrastructure, weak support for human resources 
of the apparatus, regulations and budget support. The recommendation of this study as follows, 
BNN need to carry out a regulatory strengthening strategy for the effectiveness of the P4GN 
program through naming new NPS in the Ministry of Health regulations, strengthening regional 
regulations to support the P4GN program, increasing legal drafter capabilities of BNN human 
resources and providing regulatory support in the implementation of P4GN. 
 
Keywords: policy implementation, P4GN program, strengthening strategy. 
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PENDAHULUAN 
Serangan narkoba mengancam keselamatan negara. Narkoba merupakan salah satu cara 

untuk menguasai suatu negara. Penaklukan suatu negara kini tak hanya melalui serbuan musuh 
dengan mengangkat senjata dengan perang secara nyata, tetapi bagaimana merusak sumber daya 
manusia (SDM). Narkoba menjadi alat yang efektif untuk melemahkan sumberdaya manusia suatu 
bangsa. Jika SDM suatu bangsa lemah, maka Bangsa itu sangat mudah diserang dan dijajah. 
Indikasi ancaman serangan narkoba terhadap upaya melemahkan SDM Indonesia tampak pada 
banyaknya kejahatan narkoba dan peningkatan pemakai narkoba, bahkan Indonesia dianggap 
sebagai negara darurat narkoba.   

Angka  prevalensi  penyalahguna  narkotika di  Indonesia  hasil  survey BNN RI bersama 
Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia (UI) tahun 2019 mencapai 1,80 
persen atau 3.419.188 jiwa yang terdiri dari penyalahguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu.1 
Sepanjang tahun 2021, BNN telah mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba baik nasional maupun 
internasional. Dari jaringan yang diungkap, BNN mengungkap 760 kasus tindak pidana Narkoba 
dan mengamankan 1.109 orang tersangka. barang bukti narkoba yang disita pada tahun 2021 
adalah 3,313 ton shabu; 115,1 ton ganja; 50,5 hektar lahan ganja; dan 191.575 butir ekstasi. dari 14 
kasus TPPU yang diungkap dan 16 orang tersangka yang diamankan, BNN telah menyita barang 
bukti TPPU berupa aset dan uang tunai sebesar 108,3 Miliar Rupiah (rp 108.373.138.461,-).2 

Angka diatas mendorong kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda, khususnya 
pelajar dan mahasiswa sesuai data BNN sebanyak 27 persen pengguna narkoba adalah 
mahasiswa dan pelajar. Angka penggunaan narkoba di kalangan pelajar dan generasi muda terus 
bertambah hal ini sangat mengkhawatirkan karena kehilangan generasi produktif menjadi bahaya 
yang mengancam masa depan bangsa.  

Pemerintah tidak menutup mata terhadap ancaman kondisi darurat narkoba. Berbagai langkah 
dan tindakan terus digalakan untuk mengatasi persoalan ini, salah satunya melalui Program 
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menjadi 
program yang diharapkan meningkat berlanjut dan menyebar keseluruh lembaga dan kementerian 
serta jaringan sosial untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan 
kewenangan masing-masing. Sejalan dengan penyampaian Presiden Jokowi yang secara tegas 
menyatakan : 
“Saya perlu ingatkan semua harus bersinergi mulai BNN, Polri, kementerian, lembaga, LSM, 
masyarakat, semua harus betul-betul melakukan langkah-langkah yang terpadu untuk melawan 
narkoba, langkah-langkah yang progresif yang mengalahkan kelicikan para pengedar narkoba. Dan 
tidak kalah penting semua harus menghilangkan ego masing-masing, ego sektoral”. 

Pernyataan Presiden RI ini mengungkapkan bagaimana pentingnya kerjasama melawan 
narkoba. Perkembangan ancaman narkoba dengan berbagai modus yang beragam tidak bisa 

                                                 
1Data Hasil survey penyalahguna Narkoba BNN RI dengan Puslitkes UI Tahun 2020  

 
2Realisasi BNN Akhir Tahun 2021  
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dilakukan sendiri-sendiri dan hanya oleh beberapa institusi. Namun kenyataannya BNN sebagai 
leading sector Program P4GN belum maksimal dalam melaksanakan kebijakan, strategi hukum 
dan kerja sama di bidang P4GN.  

Rmusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini, sebagai berikut:  (1) Faktor-Faktor apa 
sajakah yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan Program P4GN; (2) Bagaimana strategi 
penguatan regulasi yang tepat untuk efektivitas  Program Program P4GN.  

Tujuan dari kajian adalah:  (1) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya 
implementasi Program P4GN; (2) Merumuskan strategi regulasi yang tepat untuk efektivitas 
Program P4GN. 

 
Kerangka Konseptual 

Mengawali uraian tulisan tentang strategi regulasi untuk peningkatan efektivitas program 
P4GN, digunakan beberapa konsep yang relevan,yakni implementasi kebijakan.   Negara dalam 
konteks kebijakan publik menjadi sebuah entitas politik yang bersifat formal dan memiliki 4 
(empat) komponen utama yang oleh Nugroho disebutkan adalah lembaga-lembaga negara; rakyat; 
wilayah dan; kebijakan publik (Nugroho, 2011). Definisi kebijakan publik yang paling popular 
adalah kebijakan publik “whatever government choose to do or not to do” (apapun yang 
pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan) (Dye, 2013).  Konsep kebijakan di atas 
mengandung makna bahwa pemerintah tinggal diam pun atas suatu isu atau permasalahan 
merupakan suatu kebijakan publik atas isu atau permasalahan tersebut. Definisi ini tidak 
memberikan kerangka analisis yang cukup jelas dan pemahaman yang visioner karena definisi ini 
tidak memberikan kategorisasi atas kegiatan pemerintah.  Pemahaman lain diungkapkan oleh 
Lasswell dan Kaplan bahwa kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan 
praktek yang terarah (Lasswell dan Kaplan, 2010). Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang 
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan 
menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut 
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat di atas mengandung beberapa pengertian bahwa 
kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah dalam 
rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan-hambatannya. 

 Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi adalah 
upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Menurutnya:“Implementation is the carrying out of 
basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of 
important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be 
addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and in a variety of ways, structure the 
implementation process (Mazmanian dan Sabatier, 1983). Lebih lanjut, Mazmanian dan Sabatier 
dijelaskan Wahab bahwa, “Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan 
tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output 
kebijakannya dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan 
dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata 
yang baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana 
yang dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-
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perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan) terhadap undang-undang /peraturan 
yang bersangkutan”. Oleh karena itu, sebuah implementasi kebijakan memandang kepada apa 
kebijakannya, siapa melaksanakannya, apa hasil yang dikehendaki, dan apa evaluasi yang perlu 
dilakukan untuk memperbaiki kebijakan agar hasil yang dikehendaki lebih berhasil. Dalam kajian 
ini, kebijakan dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar 
rencana dalam suatu kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada 
pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu.  

Strategi merupakan sekumpulan komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi 
dirancang untuk mendayagunakan kompetensi utama yang dimiliki untuk menghasilkan nilai 
tambah bagi pelanggan.  Sedangkan   Menurut   Marrus   (2002:31)   strategi didefinisikan sebagai 
suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 
organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat 
dicapai. Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang 
mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu 
organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.  

Program yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah cra yang disahkan untuk mencapai 
tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah 
untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program telah dimuat 
berbagai aspek yang harus dijalankan/dilaksanakan sehingga tujuan program dapat tercapai.   

Selanjutkan yang dimaksudkan dengan kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan 
dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Teori kerjasama Charles H. 
Cooley (Dalam Soerjono Soekanto, 2000 : 80) menyatakan, kerjasama adalah kesepakatan yang 
timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama 
dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian  terhadap  diri  
sendiri  untuk memenuhi  kepentingan- kepentingan tersebut. 

 
Metode Kajian 

Kajian menggunakan metode kualitatif. Berkaitan dengan fokus kajian, dilakukan tinjauan 
literature baik melalui buku, artikel, opini media massa dan hasil survey yang dirilis oleh media 
nasional sebagai referensi untuk menganalisis permasalahan dan merumuskan konsep bersama 
melawan narkoba.  Selain tinjauan literature, hasil observasi dan pemantauan akan memperkaya 
aspek-aspek yang dikaji dalam makalah ini.  

Analisis masalah menggunakan fishbones theory dengan mengidentifikasi permasalahan 
yang dihadapi dalam implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan faktor-faktor yang menjadi penyebab. Hasil analisis akan 
diketahui masalah, faktor penyebab menemukan solusi sebagai langkah pemecahan masalah. 

Diagram tulang ikan atau fishbone adalah salah satu metode/tool di dalam meningkatkan 
kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram Sebab-Akibat atau cause effect diagram. 
Penemunya adalah seorang ilmuwan jepang pada tahun 60-an. Bernama Dr. Kaoru Ishikawa, 
ilmuwan kelahiran 1915 di Tokyo Jepang yang juga alumni teknik kimia Universitas Tokyo. 
Sehingga sering juga disebut dengan diagram ishikawa. Metode tersebut awalnya lebih banyak 
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digunakan untuk manajemen kualitas. Yang menggunakan data verbal (non-numerical) atau data 
kualitatif.  

Dikatakan Diagram Fishbone (Tulang Ikan) menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari 
sebuah permasalahan, dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong 
kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. 
Dikatakan diagram Cause and Effect (Sebab dan Akibat) karena diagram tersebut menunjukkan 
hubungan antara sebab dan akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram 
sebab-akibat dipergunakan untuk untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) dan 
karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. 

Dengan demikian Fishbones analysis mencakup langkah-langkah: mendefinisikan 
permasalahan, menginventarisasi kemungkinan penyebab permasalahan dan menemukan faktor 
yang mempengaruhi penyebab permasalahan tersebut. Melakukan intervensi terhadap faktor 
tersebut yang memberikan dampak pada penyelesaian permasalahan yang diharapkan 

Hasil Dan Pembahasan 

Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Implementasi P4GN 
 
Hasil analisis menggunakan metode Fishbone dapat dilihat beberapa faktor penyebab belum 

optimalnya pemberantasan narkoba sebagai berikut 
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                                                        Minimnya Sarpras dan penunjang operasional 
 

 
 

Gambar 1  Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Implementasi P4GN 
 

Aspek Materi: Munculnya NPS jenis Baru. Dari gambar di atas permasalahan (effect) yang 
muncul dalam upaya penegakkan hukum dan rendahnya kerja sama lintas sektoral dalam 
pelaksanaan program P4GN diketahui  4 faktor utama yang digunakan dalam menentukan cause 
and effect (sebab-akibat) yakni :  

Munculnya NPS (New Psyichoactive Substance) hingga tahun 2020 di di Indonesia seperti 
yang direalis BNN pada Februarai 2018 adalah 83 NPS, 75 sudah diatur di dalam Permenkes 
Nomor 4 dan 2 Tahun 2021 dan 8 Jenis belum diatur Permenkes (Indonesian Drugs Report Tahun 
2021).  
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Saat ini dunia tengah diguncang oleh narkotika jenis baru (new psychoactive 
substance/NPS). Menurut data UNODC (Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa Urusan Narkoba dan 
Kejahatan) ada 106 negara yang melaporkan penemuan 739 jenis NPS antara 2009 dan 2016. Pada 
akhir 2017, jumlahnya sudah membiak menjadi 800 jenis. Dan di tahun 2021 dilaporkan telah 
mencapai 1.047 jenis. 

Sangat tragis, NPS ini dampak negatifnya jauh lebih membahayakan ketimbang narkotika 
konvensional. Sekadar contoh ganja sintetis dengan nama populer seperti tembakau gorilla, 
hanoman, sun go kong, komodo, dan ganesha, menimbulkan efek teler yang lebih dahsyat 
dibandingkan tanaman ganja. Pengguna ganja sintetis berpotensi melukai orang, bahkan bisa 
sampai depresi dengan keinginan bunuh diri. 

Lebih celaka lagi, pengguna narkotika sintetis bila dilakukan uji laboratorium, akan 
dinyatakan negatif. Karenanya penggunanya tidak bisa dimasukkan dalam kategori pemakai atau 
pecandu narkotika yang mesti direhabilitasi. Begitupun pengedar dan bandar NPS, mereka akan 
lolos dari ancaman UU Narkotika, karena memang tidak ada pasal yang bisa menjeratnya. Ini tentu 
sangat bahaya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. 

 Bermunculannya NPS jenis baru merupakan cara bandar narkotika agar terlepas dari 
jeratan hukum, hal ini tentu saja menyibukkan aparat penegak hukum termasuk BNN. Terkesan 
bahwa Institusi Negara kalah cepat dengan para bandit Narkoba ini. Menurut Kabag Humas BNN, 
Kombes Pol. Sulisriandiatmoko pada saat wawancara di salah satu statsiun TV swasta, NPS yang 
baru memerlukan proses sebelum memiliki ketetapan hukum. Harus melalui proses identifikasi zat 
dan dampaknya yang jika menimbulkan salah satu dari efek narkoba yakni depresan, halusinogen 
dan stimulant, baru kemudian bisa dimasukkan dalam lampiran Permenkes tentang Narkotika, dan 
hal ini memerlukan gerak cepat petugas.  

Persoalannya jika NPS baru cepat diketahui petugas, yang terjadi biasanya muncul laporan 
masyarakat akibat efek yang ditimbulkan baru dilakukan proses identifikasi sehingga penegakkan 
hukum menjadi lambat dan terkesan tidak maksimal. Selain itu NPS baru yang masuk dari Negara 
–negara yang kebanyakan sudah bekerjasama dengan Indonesia seperti USA dan China dan hal ini 
tentu saja melemahkan upaya kerja sama yang telah dibangun, misalnya dengan USA yang sama-
ama merupakan anggota UNODC sementara dengan China baru saja ditandatangani perjanjian 
kerja sama antara BNN dengan  National Narcotics Control Commission China (NNCC) pada 
Maret 2017 lalu 

Selain persoalan tersebut diatas, munculnya pabrik pembuatan NPS di Indonesia sudah 
bukan merupakan fenomena baru Hal lain yang menjadi masalah serius, teknologi pabrikan 
narkotika juga berkembang pesat. Varian produk baru narkotika bermunculan begitu cepat dan 
tidak terkejar oleh regulasi.  
  
Aspek Metode: Lemahnya Dukungan Regulasi Daerah Dalam Implementasi P4GN 

Sesuai hasil analisis ditemukan adanya penyelenggaraan program P4GN yang masih 
parsial, dan dukungan regulasi Pemerintah daerah masih lemah. Upaya penegakkan hukum dan 
peningkatan kerjasama P4GN di Indonesia masih terlihat parsial hal ini didukung dengan 
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kenyataan persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah ranahnya BNN maupun 
Polri. Selain itu adanya tanggapan masyarakat dimana BNN terlalu banyak mengerjakan program 
sendiri, kurang melibatkan instansi terkait dan LSM. Seperti yang diungkapkan oleh Veronica, 
direktur YCAB  Jakarta.  BNN harusnya  seperti  Bandar  program, memberdayakan LSM untuk 
melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya kemudian memberikan akses dan fasilitas kepada 
mereka untuk mempermudah pekerjaan (SADAR, Desember, 2006).  

Selain itu dukungan pemerintah daerah terhadap BNNP dan BNNK juga belum maksimal. 
Terutama dalam pengarusutamaan regulasi seperti Perda, Pergub dan Perbup untuk pelaksanaan 
P4GN di daerah. Sebagai contoh Peraturan Daerah tentang P4GN di Provinsi Maluku Utara sampai 
saat ini belum disahkan padahal telah diusulkan sejak Tahun 2019, sementara Provinsi Maluku 
Utara telah ada upaya  meningkatkan institusi pendidikan yang memasukan materi P4GN di 
sekolah melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba di Bidang pendidikan dan di sembilan Kabupaten Kota sudah ada 
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang juga mengatur hal yang sama. 

Mesin:  Terbatasnya Sarana Prasarana  

Berdasarkan hasil analisis, Indonesia dengan luas wilayah laut 5,8 KM 2 atau sekitar 70 
persen dari wilayah daratan dan berbatasan langsung dengan 10 negara yakni India, Malaysia, 
singapura, Thailand, PNG, Vietnam, Philipina, Republic Palau, Austratlia dan Timor Leste sangat 
rawan menjadi wilayah tujuan peredaran gelap narkoba. Keterbatasan Anggaran dan Sarana 
Prasarana penunjang interdiksi dalam upaya penegakan hukum dan kerjasama lintas sektoral akan 
berdampak pada lambatnya keberhasilan program P4GN di Indonesia. Sehingga peningkatan 
Anggaran dengan pemenuhan sarana prasarana serta operasional yang memadai, maka penegakan 
hukum dan peningkatan kerjasama baik didalam negeri maupun antar Negara lebih efeektif karena 
masing-masing Negara akan berperan sesuai dengan kesepakatn dan tanggung jawab yang 
diemban. 

Di dalam negeri peran BNNP dan BNNK juga maksimal jika ditunjang dengan anggaran dan 
operasional yang memadai, sebagai contoh BNNP Maluku Utara cukup mengalami kesulitan untuk 
sampai ke 10 Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara dalam mengembangkan kerjasama P4GN 
dan upaya penegakan hukum, karena memiliki rentang wilayah yang cukup sulit dan harus melalui 
jalur laut, sehingga pelaksanaan program P4GN hanya difokuskan di wilayah terdekat (Kota 
Ternate). 
Man Power: Lemahnya  Dukungan Sumberdaya Manusis Untuk Penegakan Regulasi  

Minimnya SDM di BNN, BNNP maupun BNNK baik kuantitas maupun kualitas turut 
berkontribusi terhadap upaya penegakan hukum dan peningkatan kerjasama P4GN. Selain jumlah 
SDM yang memadai, skill dan kapasitas personil BNN yang menangani penegakan hukum dan 
upaya kerja sama harus benar-benar memadai.Peningkatan SDM meliputi kemampuan membangun 
komunikasi, koordinasi dan jaringan kerja sama luar negeri membutuhkan SDM yang jeli melihat 
peluang, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru serta memiliki skill sesuai dengan arah kerja 
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sama yang dibangun sementara kecakapan berbahasa sangat penting untuk komunikasi lintas 
Negara.  

Di dalam negeri, peran kerja sama juga membutuhkan SDM yang pro aktif berkoordinasi, 
berdiskusi sehingga dapat menimbulkan empati dan rasa memiliki program P4GN lintas 
stakeholder. Membangun komunikasi dengan memaparkan kondisi darurat narkoba  dan 
dampaknya bagi anak bangsa dengan data yang valid akan memudahkan kerja sama yang 
dibangun. 

Kerjasama luar negeri yaitu BNN perlu membangun jaringan kerjasama dengan badan 
penegak hukum dan NGO (Non Government Organization) dari luar negeri dalam bentuk tukar 
menukar informasi dan peningkatan kapasitas SDM khususnya penegak hukum. Hal lain yang 
lebih penting adalah memetakan secara bersama jaringan pelaku international dan negara yang 
menjadi “surga” bagi tempat memproduksi narkoba. 

Kerja sama dalam negeri yang mengikat baik melalui Nota Kesepahaman (MoU) maupun 
Perjanjian Kerja Sama antara BNN BNNP dan BNNK dengan berbagai unsur harus dijalankan 
dengan penuh tanggung jawab, tidak sekedar komitmen di atas kertas dan seremonial. Salah 
satunya kerja sama interdiksi darat, laut dan udara Lintas Sektoral seperti Kepolisian, TNI, Bea dan 
Cukai serta Pelindo dan KSOP.  Langkah strategis dan taktis serta hasil yang terukur harus dapat 
dijalankan dengan target waktu yang ditetapkan. 

Money: Lemahnya Dukungan Anggaran Untuk Penyiapan dan penegakan regulasi 

Terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBN dan sarana prasarana penunjang kegiatan 
P4GN. Persoalan anggaran merupakan salah satu kendala yang dirasakan dapat menyebabkan 
lemahnya penegakkan hukum dan pemanfaat hubungan kerja sama. Pemantauan seaport dan 
airport Interdiction menjadi salah satu upaya BNN bersama instansi terkait untuk mencegah 
masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.  

Dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan P4GN di daerah 
sangat minim, khususnya dukungan anggaran APBD untuk pelaksanaan P4GN di daerah, sebagai 
contoh BNN Provinsi Maluku Utara menerima hibah dana APBD Provinsi sampai saat ini hanya 2 
kali yakni Tahun 2015 dan Tahun 2021. Itupun dengan presentasi yang sangat kecil, Sementara 
BNN Kabupaten/Kota hanya di 3 wilayah yakni Halmahera Utara, Pulau Morotai dan Kota Tidore 
Kepulauan tidak menerima APBD Kab/Kota. Dengan anggaran minimalis, BNN Provinsi sulit 
menjangkau 7 Kabupaten/Kota dari 10 yang ada.  
Strategi Penguatan Regulasi untuk Efektivitas P4GN   

1. Strategi Penguatan Regulasi mengatasi Munculnya NPS 

a. Melarang peredaran turunan kimia dari NPS yang sudah diatur dalam UU Narkotika seperti 
yang dilakukan Jepang misalnya melarang peredaran catinone dan induk methylone. Jika 
beredarpun hal ini karena bisa bermanfaat bagi medis namun harus dalam pengawasan 
petugas yang ketat. 
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b. Mengembangkan kerja sama pertukaran informasi tekait peredaran NPS baru, karena 
kebanyakan NPS baru merupakan hasil modifikasi dari luar negeri 

c. BNN, BNNP dan BNNK melakukan pendekatan persuasive dan kerja sama multisektoral dan 
seluruh unsur masyarakat sehingga bisa mengkover informasi terkait peredaran NPS jenis 
baru di masyarakat. 

d. Revisi UU Narkotika memang harus disegerakan untuk menghadapi darurat narkotika saat 
ini. Namun peperangan melawan narkoba tidak bisa menunggu revisi UU selesai. Saat ini 
yang paling mendesak adalah revisi Permenkes Nomor 4 dan 2 Tahun 2021 agar narkoba 
varian baru segera masuk dalam kategori narkotika. 

2. Strategi Penguatan Regulasi Komprehensif dan Melibatkan Lintas Stake Holder 
a. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan penanganan yang komprehensif melalui 

penguatan regulasi dan aturan yang dapat diselenggarakan secara nasional, misalnya aturan 
tes uji narkotika melalui tes urine untuk jalur transportasi udara dan laut, saat masuk 
universitas dan saat seleksi CPNS/Swasta dan BUMN. 

b. Regulasi yang menetapkan kewajiban institusi Pemerintah baik pusat dan daerah, 
menganggarkan upaya P4GN di dalam DIPA tahun berjalan. 

3. Strategi Penguatan Regulasi Daerah Dalam Implementasi P4GN. 
c. Daerah harus menyiapkan regulasi Peraturan Daerah Tentang P4GN yang dijabarkan dalam 

Peraturan Gubernur di Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Bupati/Walikota  
d. Daerah harus menetapkan Pokja Pelaksanaan P4GN serta melakukan monev dalam 

pelaksnaannya. 
e. Ada Perjanjian Kerja Bersama untuk upaya pencegahan Penyalahgunanan dan peredaran 

Gelap Narkoba yang melibatkan lintas sektoral 
4. Strategi Penguatan Regulasi dari aspek Sumberdaya Manusia  

a. Membangun kapasitas SDM pegawai sebagai penyuluh. Salah satu kompetensi penyuluh 
narkoba adalah menguasai peraturan yang berkenaan dengan narkoba 

b. Fasilitasi dan pendampingan untuk legal drafter untuk mendukung penyusunan regulasi 
daerah mengatasi masalah narkoba. 

c. Contoh dan suri teladan pemimpin yang bersih dari narkoba mulai eselon 2 sampai 4 yang 
dibuktikan dengan hasil tes uji narkotika secara berkala. 

5. Strategi penganggaran yang responsif terhadap penangulangan narkoba, agar dibiayai dalam 
anggaran daerah. 

a. Dengan adanya Perda P4GN, diharapkan dukungan anggaran responsif terhadap P4GN 
difasilitasi melalui APBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

6. Strategi Dukungan Sarana Prasarana dan Operasional 
a. Dukungan sarana operasional dalam upaya pencegahan Narkoba melalui diseminasi dan 

informasi P4GN di wilayah kepulauan baik darat membutuhkan sarana tranportasi mobil penyuluhan 
dan di laut seperti speed boat sangat penting. 

b. Dukungan Peralatan penyuluhan P4GN sebagai media edukasi dan informasi yang dapat digunakan di 

wilayah pedesaan seperti infokus dan wireless. 
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Penutup 
 

1.     Kesimpulan 
Hasil analisis fishbone diidentifikasi 4 permasalahan dan solusi untuk mengembangkan 
kebijakan dan strategi hukum dan kerja sama di bidang P4GN yaitu :  

a. Materi yakni regulasi yang mendukung pencegahan dan pemberantsan Nrakoba di tingkat 
nasional masalah NPS baru dan bermunculan pabrik narkoba, Solusi yang ditawarkan adalah 
Mengembangkan kerja sama pertukaran informasi baik dalam maupun luar negeri, serta 
pembaharuan UU Narkotika, dan upaya P4GN di tingkat daerah dengan adanya Perda 
Proinsi dan Kabupaten/Kota. 

b.  Metode dengan masalah : penyelenggaran P4GN masih parsial dan dukungan regulasi 
pemerintah daerah lemah, solusinya adalah baik BNN, BNNP dan BNNK membangun 
koordinasi dan komunikasi lintas sektoral baik di dalam maupun di luar negeri, melalui Nota 
Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama yang terukur dan  dapat diimplementasikan. 

c. Mesin melalui dukungan penganggaran melalui APBN dan APBD serta operasional dan 
sarana prasaran yang terbatas dan membutuhkan solusi peningkatan kebijakan anggaran yang 
proporsional bagi permasalahan tersebut dan, 

d. Man power sumberdaya manusia aparatur terbatas dan minimnya inovasi kerjasama program 
P4GN adalah peningkatanjumlah SDM pada BNNP yang personilnya masih kurang, 
peningkatan  kapasitas dan skill, membangun komunikasi dan koordinasi baik di dalam 
maupun di luar negeri. 

2. Rekomendasi  
Hasil analisis fishbone teory dapat menjadi pembahasan di internal kelembagaan BNN  

sebelum dibahas ke tingkat yang lebih tinggi.  
1. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi NSP 
2. Perlu adanya fasilitasi  BNN pusat untuk sosialisasi peraturan tentang narkoba 
3. Pendampingan penyusunan regulasi P4GN di daerah 
4. Kerja sama Lintas Sektoral untuk upaya Pencegahan dan pembernatasan Narkoba dipusat 

dan daerah 
5. Penerapan aturan Bersih Narkotika dibuktikan melalui tes urine di semua institusi/lembaga  
6. Penyediaan sarana dan prasaran pendukung untuk diseminasi informasi dan edukasi P4GN 

bagi penyuluh Narkotika. 
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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan komitmen 
organisasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga bimbingan belajar di 
Bandar Lampung. Seiring dengan perubahan tren pendidikan dan persaingan menjadi semakin sulit, 
serta maraknya sekolah yang memberikan bimbingan belajar, lembaga pendidikan nonformal harus 
selalu siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Pengambilan sampel secara acak 
digunakan sebanyak 100 responden karyawan dari lima lembaga bimbingan di belajar di Bandar 
Lampung. Kuesioner didistribusikan melalui google form. Alat analisis yang dgunakan pada 
penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan software IBM SPSS 22. Hasil uji hipotesis 
pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan memiliki nilai t hitung sebesar 2.680 > 1,985, 
sedangkan hipotesisi pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan memiliki t hitung 
sebesar 2,557 > 1,985. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif motivasi 
kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada lembaga bimbingan belajar di 
Bandar Lampung. Dengan demikian organisasi perlu meningkatkan motivasi dan ikatan emosional 
anggotanya agar dapat berkinerja lebih baik 
 
Kata Kunci:  Motivasi Kerja, Komitmen Organisasi, Kinerja Karyawan 
 

ABSTRACT 
 
This study aimed to determine the effect of work motivation and organizational commitment on 
employee performance. This research was conducted at a tutoring institution in Bandar Lampung. 
Along with changing educational trends and competition becoming increasingly complex, as well as 
the proliferation of schools providing tutoring, non-formal educational institutions must always be 
ready to face changes. Random sampling was used for as many as 100 employee respondents from 
five tutoring institutions in Bandar Lampung. The questionnaire was distributed via a google form. 
The analytical tool used in this study is multiple linear regression with IBM SPSS 22 software. The 
hypothesis testing the effect of work motivation on employee performance has a t-count value of 
2.680 > 1.985. The hypothesis of the effect of organizational commitment on employee performance 
has a t-count of 2.557 > 1.985. This study's results indicate a positive influence of work motivation 
and organizational commitment on employee performance at tutoring institutions in Bandar 
Lampung. Thus the organization needs to increase the motivation and emotional bond of its 
members in order to perform better 
 
Keywords: Work Motivation, Organizational Commitment, Employee Performance 
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PENDAHULUAN 
 

Sumber daya manusia memainkan peran yang ideal dalam tindakan organisasi, dengan 
personel yang berkinerja tinggi. Tolak ukur atau ukuran keberhasilan suatu organisasi berdasarkan 
hasil pekerjaannya disebut kinerja. Menurut Riyanto et al. (2017) motivasi kerja pada umumnya 
ditujukan kepada sumber daya manusia pada umumnya dan pada bawahan khususnya untuk 
mendorong karyawan organisasi bekerja sama serta menggunakan kemampuan mereka untuk 
mencapai tujuan organisasi. Kontribusi setiap individu untuk organisasi adalah bertanggung jawab 
atas kinerjanya (Sitio, 2021). Kinerja adalah salah satu konsep multi-medis yang mencakup berbagai 
parameter (Indajang et al., 2020). Dalam suatu organisasi dibutuhkan individu-individu yang 
mendukung berjalannya program-program pada organisasi tersebut. Wibowo (2016) 
mengungkapkan bahwa kinerja merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun, suatu 
pelaksanaan kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, 
motivasi, dan kemampuan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jufrizen et al. (2021) berfokus pada ketiga variabel yaitu 
budaya organisasi, komitmen organisasi dan motivasi kerja. Menurut Dian (2017) dalam penelitian 
sebelumnya bahwa hasil motivasi yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik dan sebaliknya 
motivasi yang kurang baik akan menghasilkan kinerja yang kurng baik pula. Motivasi adalah 
serangkaian proses yang membantu mencapai tujuan, dengan elemen kunci termasuk memiliki 
motivasi yang diarahkan, berkelanjutan, dan dengan tujuan (Wibowo, 2016).  

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai komitmen organisasi, motivasi kerja dan 
kinerja karyawan pada lembaga bimbingan belajar di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 
Lembaga bimbingan belajar yang berada di Bandar Lampung menyediakan layanan privat 
(bimbingan belajar guru ke rumah) atau bimbingan belajar bagi mahasiswanya. Setiap tutor yang 
datang ke rumah siswa akan memberikan pengajaran.  

Perubahan pola Pendidikan memunculkan pesaing yang sangat ketat dalam kurun waktu ini. 
Lembaga non-formal harus selalu siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan harus bersiap 
dengan sekolah yang menyelanggarakan bimbingan belajar (Ashari  e t  al . ,  2018) .  Lembaga 
bimbingan belajar harus memberikan suatu motivasi terhadap setiap individu atau karyawan  untuk 
keberhasilan dan keberlanjutan lembaganya. Motivasi kerja adalah serangkaian proses perilaku 
manusia pada pencapaian tujuan, dengan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur 
membangkitkan, mengarahkan menjaga, menunjukan intensitas, bersifat terus-menerus dan adanya 
tujuan (Wibowo, 2016). Kesadaran yang tinggi yang berasal dari pimpinan organisasi dapat 
menumbuhkan motivasi yang tinggi bagi karyawannya (Ashari et al., 2018). Hal ini menunjukan 
bahwa seorang pimpinan saat berpengaruh bagi kinerja bawahannya atau karyawannya. 

Kinerja merupakan suatu pencapaian kerja dari seorang karyawan yang berkaitan dengan 
komitmen organisasi. Komitmen organisasi ditunjukan dengan sikap loyalitas karyawan yang 
tinggi, dengan sikap tersebut karyawan akan bersedia melakukan apapun yang menjadi kebutuhan 
dari organisasinya (Sitio, 2021). Komitmen suatu organisasi sangat penting untuk mendukung kinerja 
dalam  memasuki kontrak pertama awal kerja karyawan, dari komitmen itu lembaga bisa menilai 
seberapa inginnya setiap karyawan melihat organisasi mereka maju dan mencapai semua tujuan 
yang diinginkan organisasi (Jufrizen et.al., 2021). Komitmen individu dalam suatu lembaga 
menjadi penting dalam rangka mencapai tujuan lembaga tersebut. Apabila mereka melaksanakan 
hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, hal ini akan membantu 
terwujudnya tujuan organisasi yang telah direncanakan.  
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Berdasarkan masalah penelitian tersebut, maka dapat masalah penelitian ini dirumuskan 
sebagai berikut. 1) Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada lembaga 
bimbingan belajar di Bandar Lampung? 2) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada lembaga bimbingan belajar di Bandar Lampung? Berdasarkan rumusan 
masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1) Untuk mengetahui pengaruh 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Lembaga bimbingan belajar di Bandar Lampung. 2) 
Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada Lembaga 
bimbingan belajar di Bandar Lampung. 

 
Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan  

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow terdiri dari hierarki lima 
kebutuhan (Robbins & Judges, 2017). Pertama, Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar seperti, 
makan minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kedua, kebutuhan rasa aman. Keamanan dan 
perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Ketiga, kebutuhan sosial. Kasih sayang rasa 
penerimaan dan persahabatan. Keempat, kebutuhan penghargaan. Rasa harga diri, kemandirian, 
status, pengakuan dan perhatian. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Dorongan yang mampu 
membentuk seseorang untuk menjadi sesuatu, misalnya pemenuhan diri.  

Teori Motivasi dua Faktor dikembangkan oleh Herzberg disebutkan bahwa ada dua faktor 
yang penting dalam memotivasi orang, yaitu faktor yang bersifat intrinsik (internal) dan faktor yang 
bersifat ekstrinsik (eksternal). Faktor higiene merupakan kebutuhan dasar tidak memotivasi tapi 
gagal mendapatkannya menimbulkan ketidakpuasan. Faktor kebersihan meliputi gaji dan tunjangan, 
kondisi kerja, kebijakan organisasi, posisi, keamanan kerja, pengawasan dan otonomi, kehidupan 
kerja dan kehidupan pribadi. Faktor motivator adalah terus mencari cara untuk mendapatkan apa 
yang mereka butuhkan. Memotivasi karyawan mencakup hal-hal seperti mencapai tujuan, 
mengambil tanggung jawab, diakui, dan memiliki minat dalam pekerjaan dan kemajuan mereka 
(Wibowo, 2016). 

Motivasi berpengaruh penting untuk meningkatkan kinerja karyawan dan membantu 
mengurangi atau menciptakan inefisiensi dalam suatu organisasi (Olusadum & Anulika, 2018). 
Menurut Agustin (2020), Subrata et al. (2019), dan Muslina & Mariani (2019) motivasi kerja 
memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  Sama  halnya dengan penelitian yang 
dilakukan Mila (2020) bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Wibowo (2016) 
mengungkapkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan terhadap serangkaian proses perilaku 
manusia pada pencapaian tujuan, elemen yang terkandung dalam motivasi yaitu unsur 
membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukan intensitas, bersifat terus-menerus dan adanya 
tujuan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Astono et al. (2020) bahwa motivasi kerja 
berpengaruh positif terhadap kinerja kerja karyawan. Faktor kinerja karyawan menurut Akbar (2018) 
yaitu     kemampuan organisasi, motivasi yang diperoleh, kondisi pekerjaan dan lingkungan kerja, serta 
sistem kompensasi. Berdasarkan hal ini kaka hipotesis pertama penelitian ini sebagai berikut: 

 
H1: Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Kerja Karyawan pada Lembaga 

Bimbingan Belajar di Bandar Lampung  
 

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan  
Allen & Meyer (1990) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi terdiri dari tiga  

indikator yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif. Komitmen 
afektif dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi seperti kepribadian dan locus of control, 
pengalaman kerja sebelumnya dan kesesuaian nilai. Komitmen kontinuitas mencerminkan rasio 
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antara biaya dan manfaat yang terkait dengan meninggalkan organisasi, yang dipengaruhi oleh 
faktor biaya dan manfaat, seperti kurangnya pekerjaan alternatif dan jumlah investasi yang 
dilakukan dalam organisasi atau komunitas tertentu. Tingkat komitmen berkelanjutan akan tinggi 
jika individu tidak memiliki pekerjaan alternatif. Komitmen normatif dipengaruhi oleh proses 
sosialisasi yang dikenal sebagai kontrak psikologis. Kontrak psikologis mencerminkan keyakinan 
karyawan tentang apa yang harus mereka terima sebagai imbalan atas apa yang mereka berikan 
kepada organisasi. Komitmen organisasi sangat penting untuk mendukung suatu kinerja dalam 
memasuki kontrak pertama awal kerja karyawan, dari komitmen itu lembaga bisa menilai seberapa 
inginnya setiap pegawai melihat organisasi mereka maju dan mencapai semua tujuan yang 
diinginkan organisasi (Jufrizen, at al. 2021). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Tambrin et al. (2018) dan Aryanto & Triastity 
(2013) menghasilkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Penelitian lainnya juga menemukan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan (Anugerah, 2019; Hardi et al., 2020; Jufrizen & Rahmadhani, 2020; Muis et al., 
2018; Paramita et al., 2020; Putra, 2015; Sitio, 2021; Sumowo, 2016; Susanti, 2016; Velen, 2006). 
Berdasarkan penelitian dari (Hardi et al., 2020) mengatakan bahwa komitmen organisasi 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis 
kedua penelitian ini sebagai berikut: 

 
H2: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja kerja karyawan. 
 
Berdasarkan pengembangan hipotesis tersebut maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 1.  
 

 
 
 
 

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian 
 
 
 
 

       Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
 
METODE PENELITIAN  
Jenis Penelitian  

Penelitian ini tergolong penelitian kausal yang menjelaskan hubungan kausatif antara variabel 
X dan Y. Variabel X yaitu variabel motivasi kerja (X1) dan variabel komitmen organisasi (X2), 
sedangkan variabel Y adalah Kinerja Karyawan. 

 
Jenis dan Sumber Data  
 Pengambilan data pada peneletian ini menggunakan sumber data     primer dan sekunder pada 
Lembaga bimbingan belajar di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Data yang dikumpulkan 
langsung dari suatu perusahaan atau organisasi yang akan diteliti disebut sebagai data primer. Data 
dianalisis secara statistik menggunakan IBM SPSS.22 dengan menyebarkan survei menggunakan 
Google Formulir di Lembaga Bimbingan Belajar Bandar Lampung. Data sekunder adalah suatu 
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informasi yang dikumpulkan dari sumber yang dipublikasikan sebelumnya. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada data dan informasi yang ada yang dikumpulkan dari 
dalam perusahaan, khususnya lembaga bimbingan belajar Bandar Lampung. 
 
Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan 
sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pada lembaga bimbingan belajar di Bandar Lampung. 
Menurut Hair et al. (2017) ukuran sampel yang digunakan sebaiknya 100 atau lebih. Hasil 
pengurusan ijin penelitian hanya terdapat lima lembaga bimbingan belajar yang bersedia dijadikan 
tempat penelitian dengan jumlah total karyawan sebanyak 100 orang. Dengan demikian sampel 
penelitian ini adalah sebanyak 100 responden karyawan lembaga bimbingan belajar di Bandar 
Lampung (Tabel 1). 

 
 

Tabel 1. Karyawan pada Lembaga Bimbingan Belajar di Bandar Lampung 
 

No. Lembaga Bimbingan Belajar (Bimbel) Jumlah 
Karyawan 

1. Bimbel Azwana 10 
2. Bimbel Primagama 7 
3. Bimbel EIKSA Edugroup 26 
4. Bimbel AS samba  30 
5. Bimbel MM Private Solution  27 
 Total 100 

 
Definisi Operasional Variabel 
Motivasi 

 Motivasi adalah arah, intensitas individu dan kegigihannya dalam mencapai suatu tujuan 
organisasi (Robbins & Judges, 2017). Beberapa indikator motivasi yaitu Intrinsic, Identified, 
Introjected, Career, External, Motivation. Indikator menurut (Dybowski & Harendza, 2015; 
Mikkelsen et al., 2017). Jumlah keseluruhan item pada indikator motivasi kerja adalah tujuh (7) 
item.  
Komitmen Organisasi 

Indikator dari komitmen organisasi menurut Allen & Meyer (1990) antara lain, Komitmen 
afektif, Komitmen berkelanjutan dan Komitmen normatif . Jumlah item yang terdapat pada indikator 
komitmen organisasi adalah lima belas (15) item. 
Kinerja 

Kinerja adalah suatu pola perilaku dan tindakan karyawan yang relevan untuk mencapai 
tujuan organisasi (Koopmans et al., 2014). Indikator-indikator mengenai kinerja yaitu task 
performance, contextual performance dan counteraprodructive work behaviour. Jumlah item 
kinerja tersebut terdiri dari delapan belas (18) item.  

 
Skala Pengukuran Variabel 

Pengukuran adalah suatu penggunaan angka-angka atau simbol-simbol untuk mencirikan 
objek berdasarkan sekumpulan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran dalam 
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penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert menurut Sekaran & Bougie (2017) adalah 
suatu skala yang dirancang untuk menelaah seberapa kuat subjek menyetujui pada suatu pernyataan. 

Pernyataan tersebut berupa indikator-indikator pada setiap variabel. Dalam pengukurannya 
skala likert menggunakan 5 jawaban  diantaranya : 

1. Sangat Setuju  : Skor 5 
2. Setuju   : Skor 4 
3. Kurang Setuju : Skor 3 
4. Tidak setuju  : Skor 2 
5. Sangat tidak setuju : Skor 1 

Kategorisasi pengukuran pada penelitian ini terdapat lima kategori yaitu kategori sangat 
rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi . 

Rumus untuk menentukan kategorisasi skala adalah : 
Nilai tertinggi -1    =  5-1     = 4   = 0,8 

       Banyaknya kelas         5          5 
 
Metode Analisis Data 
Analisis Regresi Linier (Linier Regretion Analysis) 

 Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara variabel 
motivasi kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan.  Dengan persamaan sebagai 
berikut :  

  
Y= a +b1X1+ b2X2+ɜ 

Keterangan : 
Y  = Kinerja Karyawan 
b1,b2 = Koefisien   
a  = Konstanta    
X1 = Motivasi Kerja   
X2 = Komitmen Organisasi 
ɜ  = Standar kesalahan (error) 

 
HASIL PENELITIAN  
Karakteristik Responden  

 Berdasarkan Tabel 2 dapat diperoleh informasi bahwa karakteristik responden jenis kelamin 
kebanyakan berasal dari perempuan dengan presentase 91%, presentase untuk rentang usia 
kebanyakan berasal dari kisaran usia 21 hingga 30 tahun. Karakteristik responden dari jenjang 
Pendidikan terakhir 80% berasal dari lulusan Strata I (S1), sedangkan untuk lama bekerja presentase 
terbanyak adalah rentang waktu bekerja 1-5 tahun bekerja.  

 
Tabel 2. Karakteristik Responden 

No. Karakteristik 
Responden 

Variabel Jumlah 
responden 

Presentase 
(%) 

1. Jenis Kelamin Laki-laki 91 91% 
  Perempuan 9 9% 

2. Usia <20tahun 4 4% 
  21-30tahun 89 89% 
  31-40tahun 4 4% 
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No. Karakteristik 
Responden 

Variabel Jumlah 
responden 

Presentase 
(%) 

  41-50tahun 3 3% 
  51-55tahun - - 
  >55tahun - - 

3. Pend. Terakhir SMA 10 10% 
  DIII 5 5% 
  S1 80 80% 
  S2 1 1% 

 
Hasil Pengujian Instrumen 
Uji Validitas 

Berdasarkan r-tabel diperoleh nilai dari sampel (n) = 100 sebesar 0,1966. Nilai hasil uji 
validitas pada Tabel 3 variabel Motivasi kerja yang terdiri atas satu instrumen dengan tujuh butir 
pernyataan enam diantaranya menghasilkan nilai r-hitung lebih besar dari t tabel yang berarti hasil 
uji validitas tersebut valid, sedangkan satu item pernyataan menyebabkan tidak valid dan reliabel 
sehingga perlu untuk mengeluarkan item pernyataan tersebut agar mendapatkan hasil yang valid. 
Berdasarkan nilai uji validitas variabel komitmen organisasi yang terdiri dari tiga indikator dengan 
15 butir pernyataan menunjukkan hasil rhitung lebih besar dari rtabel yang berarti hasil uji validitas 
valid. Uji validitas terhadap variabel kinerja karyawan yang memiliki tiga indikator dengan item 
pernyataan sebanyak 18 butir dengan hasil rhitung lebih besar daripada rtabel yang berarti hasil uji 
validitas menunjukan valid.  

 
Tabel 3. Uji Validitas 

No. Pernyataan N r-hitung Rtabel Ket. 

MOTIVASI KERJA (X1) 
1. X1A  

 
100 

0,581  
 

0,1966 

 
 

Valid 
 
 
 

2. X1C 0,545 
3. X1D 0,673 
4. X1E 0,489 
5. X1F 0,616 
6. X1G 0,538 

KOMITMEN ORGANISASI (X2) 
Komitmen Afektif  

1. X2A1  0,357   
2. X2A2  0,458   
3. X2A3  0,558   
4. X2A4  0,478   
5. X2A5 100 0,489 0,1966 Valid 
6. X2A6  0,381   
7. X2A7  0,364   
8. X2A8  0,425   
9 X2A9  0,458   

Komitmen Berkelanjutan 
1. X2B1  0,402   
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No. Pernyataan N r-hitung Rtabel Ket. 

2. X2B2  
100 

0,445  
0,1966 

 
 
 

 
3. X2B3 0,509 Valid 
4. X2B4 0,568  
5. X2N1 0,448  
6. X2N2 0,348  

KINERJA KARYAWAN (Y) 
Kinerja Tugas ( task performance) 

1. YKT1  
 

100 

0,420  
 

0,1966 

 
 

Valid 
 
 

2. YKT2 0,398 
3. YKT3 0,356 
4. YKT4 0,201 
5. YKT5 0,242 

Kontekstual Kinerja (Contextua Performance) 
1. YKK1  

 
 

1. 100 

2.  

3.  

4.  

5.  

0,505 
6.  

7.  

8.  

9. 0,1966 

 
  
  

10. Valid 

11.  

12.  

13.  

14.  

2. YKK2 0,459 
3. YKK3 0,604 

 Jurnal Kelitbangan Volume  07 Nomor 01, Juli 2022
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

30



31 
Jurnal Kelitbangan Volume 07 Nomor 01, Juli 2022 

Balitbang Kabupaten Lampung Barat 

No. Pernyataan N r-hitung Rtabel Ket. 

15. 4. 16. YKK4 17. 0,379 

18. 5. 19. YKK5 20. 0,540 

21. 6. 22. YKK6 23. 0,499 

24. 7. 25. YKK7 26. 0,475 

27. 8. 28. YKK8 29. 0,437 

30. Perilaku Kerja Kontraproduktif (Counterproductive Work 
Behaviour) 

31. 1. 32. YPKK1 33.  

34.  

35. 100 

36. 0,435 37.  

38.  

39. 0,1966 

40.  

41.  

42. Valid 

43. 2. 44. YPKK2 45. 0,318 

46. 3. 47. YPKK3 48. 0,397 

49. 4. 50. YPKK4 51. 0,330 

52. 5. 53. YPKK5 54. 0,473 
 
 
Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan 
atau konsistensi dari suatu data. Jika Cronbach alpha < 0,60 maka data pada penelitian ini bisa 
dikatakan reliabel. Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas (Tabel 4) pada setiap variabel penelitian 
menunjukan nilai Cronbach alpha < 0,60, artinya setiap butir pernyataan pada penelitian ini adalah 
reliabel atau tingkat keakuratan dan konsistensinya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.  

 
Tabel 4. Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Cronbach’s 
Alpha 

Nilai 
Batas 

Status 

Motivasi Kerja (X1) 0,664  
0,60 

 
Reliabel Komitmen Organisasi (X2) 0,695 

Kinerja Karyawan (Y) 0,697 
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Uji Normalitas dan Multikolinearitas 

 Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi variable 
independent dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). 
Berdasarkan Tabel 5 nilai Kolmogorov lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200. Sehingga data ini memiliki 
nilai distribusi normal. Gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik tersebar mengikuti garis diagonal 
sumbu X dan sumbu Y, maka data terdistribusi secara normal 

 
 

Tabel 5. Uji Normalitas (t) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Uji Normalitas  

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 
tolerance > 0,10 dan nilai VIF<0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan Gambar 3 
menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik data menyebar antara angka 0 dan tidak membentuk 
pola, maka tidak terjadi heteroskesdasitas.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 100 
Normal 
Parametersa,b 

Mean .0000000 
Std. 
Deviation 4.04377380 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .059 
Positive .059 
Negative -.037 

Test Statistic .059 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 

Coefficientsa 
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Ta
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Gambar 3. Distribusi Heteroskedasitas 

 
Hasil Uji Hipotesis 

 Hasil uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 7. Jika 
nilai signifikan (sig) < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh antara variable X 
terhadap variable Y.  Nilai t tabel = t (α/2 ; n-k-1) = 0,025 ; 100-2-1 = 0,025 ; 97 = 1,985. 
Berdasarkan Tabel 4.5 dengan tingkat kepercayaan 95% atau α (0,05), derajat kebebasan (df) n-k-1 
= 97 diperoleh t tabel sebesar 1,985. 

H1 = Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Kerja Karyawan pada lembaga 
bimbingan belajar di Bandar Lampung. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk 
pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,009 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2.680 > 1,985. Maka 
terdapat pengaruh Motivasi Kerja (X1) terhadap Kinerja karyawan (Y), artinya H0 ditolak dan Hα 
diterima. H2 = Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja kerja karyawan lembaga 
bimbingan belajar di Bandar Lampung. Hasil analisis menunjuukan nilai signifikan (sig) untuk 
pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,12 > ,0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,557 > 1,985. Maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Komitmen organisasi (X2) terhadap Kinerja karyawan (Y). 
hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan Hα diterima. Nilai koefisien menunjukkan bahwa motivasi 
berpengaruh lebih besar terhadap kinerja karyawan dibandingkan komitmen organisasi.  
 

Tabel 7. Uji Parsial t 

Model 
T Sig. Collinearity Statistics 

  Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.710 .091   

Motivasi X1 2.680 .009 .770 1.299 
Komitmen Organisasi X2 2.557 .012 .644 1.553 
     

a. Dependent Variable: Y 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.847 6.345  1.710 .091 

Motivasi kerja .562 .210 .238 2.680 .009 
Komitmen 
Organisasi .263 .103 .248 2.557 .012 

      
a. Dependent Variable: Kinerja 

 
Pembahasan  
Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan (H1) 

Hasil pengujian menunjukan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
pada lembaga bimbingan belajar di Bandar Lampung. Hal ini ditunjukan dengan hasil uji parsial (t) 
hitung lebih besar dibandingkan t tabel yaitu 2,680 > 1,966. Berdasarkan hasil data statistik 
deskriptif variabel motivasi kerja secara umum dikategorikan sangat tinggi dengan skor 26,97 
dengan skor rata-rata sebesar 4,49. Motivasi kerja berdasarkan rata-rata tanggapan responden pada 
lembaga bimbingan belajar di Kota Bandar Lampung berpengaruh sangat penting terhadap kinerja 
karyawan. Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi maka kinerja karyawan pun akan menjadi 
tinggi juga. 

Wibowo (2016) menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan terhadap proses 
insan dalam pencapaian tujuan, menggunakan aneka macam elemen terkandung misalnya 
membangkitkan, menggairahkan, menjaga, membuktikan intensitas, terus menerus dan mempunyai 
tujuan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya Astono et al. (2020) bahwa motivasi kerja  
berpengaruh positif terhadap kinerja kerja karyawan. Hasil penelitian dari (Astono, Ari Dwi, 2020; 
Muslina & Mariani, 2019; Subrata et al., 2019)  

Motivasi kerja merupakan suatu bentuk dorongan yang diyakini oleh karyawan bahwa 
organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja dapat menghargai dan memiliki hubungan timbal 
balik untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan, maka 
pihak perusahaan atau organisasi dapat memberikan penghargaan dari kebutuhan mendasar hingga 
kebutuhan yang paling tinggi. Dengan adanya hubungan timbal balik yang saling memotivasi antara 
pemimpin dan karyawannya, hal ini akan lebih baik bagi masa depan karyawan dan perusahaan atau 
organisasi tersebut khususnya bagi tujuan dari organisasi tersebut.  

 
Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan (H2) 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada lembaga bimbingan belajar di Bandar Lampung dengan hasil uji t  hitung lebih 
besar dari t tabel, yaitu 2,557 > 1,966. Berdasarkan uji data statistik deskriptif pada variabel 
komitmen organisasi (X2) jika di rata-ratakan dari nilai total keseluruhan yaitu 53, 56 dibagi dengan 
18 item pernyataan sehingga menghasilkan rata-rata senilai 3,49. Data tersebut menginformasikan 
bahwa variabel ini termasuk pada kategori Tinggi. Dalam penelitian ini, rata-rata tanggapan 
responden variabel komitmen organisasi (X2) pada Lembaga bimbingan belajar di Bandar 
Lampung menunjukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja organisasi (Anugerah, 2019; Hardi et al., 2020; Haryono, 2018; Muis 
et al., 2018; Paramita et al., 2020; Putra, 2015; Sitio, 2021; Sumowo, 2016; Velen, 2006). 
Komitmen organisasi merupakan suatu bentuk sikap loyalitas dari karyawan terhadap organisasi 
atau perusahaan tempat ia bekerja. Meningkatnya komitmen organisasi seseorang dipengaruhi oleh 
keterikatan emosional, besarnya gaji yang diterima dan aspek nilai-nilai dalam diri karyawan yang 
melibatkan pimpinan dan rekan kerja pada suatu orgnisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. 

 
Penutup 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa setiap 
motivasi kerja (X1) dan komitmen organisasi (X2) berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 
lembaga bimbingan belajar di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.  Nilai koefisien 
menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh lebih besar terhadap kinerja karyawan dibandingkan 
komitmen organisasi.  

Berdasarkan temuan tersebu penelitian, saran penelitian ini adalah organisasi dapat 
memberikan motivasi kepada karyawannya agar berangkat kerja di pagi hari. Selanjutnya pada 
komitmen organisasi, agar memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, maka organisasi perlu 
lebih meningkatkan ikatan emosional antara anggota dengan mengadakan diskusi antara pemimpin 
dan karyawan, sehingga karyawan akan menumbuhkan komitmen karyawan terhadap 
organisasinya. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan pada era 
sebelum dan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini mengkaji keuangan secara empiris dengan 
menggunakan variabel kinerja yang diproksikan dengan profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan 
aktivitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor otomotif dan 
komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk triwulan II dan III tahun 2018-
2021. Populasi yang digunakan adalah 13 perusahaan dan berdasarkan jumlah sampel sebanyak 
104. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif, uji normalitas, dan pengujian hipotesis dengan software SPSS 26.0. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan variabel kinerja keuangan yang diproksikan dengan 
profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas sebelum dan selama masa pandemi Covid-19. 

Kata Kunci: Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Aktivitas. 
 

Abstract 
This study aims to analyze the comparison of the company's financial performance in the era 
before and during the Covid-19 pandemic. This study examines finance empirically using 
performance variables as proxied by profitability, solvency, liquidity, and activity. The sample 
used in this study is the automotive and component sub-sector companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) for the 2nd and 3rd quarters of 2018-2021. The population used is 13 
companies and based on the total sample size is 104. The type of data used is secondary data, and 
the data analysis used is descriptive, normality test, and hypothesis testing with SPSS 26.0 
software. The results showed that there were differences in financial performance variables as 
proxied by profitability, liquidity, and activity before and during the Covid-19 pandemic. 

 
 
Key Words : Profitability, Solvency, Liquidity, Activity 
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PENDAHULUAN 
 

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit yang terjadi diseluruh dunia 
untuk semua negara dan ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi 
pada tanggal 11 Maret 2020. Kasus wabah tersebut pertamakali diumumkan pemerintah pada 
tanggal 2 Maret 2020 yang terjadi di Depok Jawa barat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk 
mencegah penyebaran pandemi Covid-19 ini, antara lain dengan melakukan physical distancing, 
menggunakan masker, meliburkan sekolah, melakukan work from home, dan sebagainya. Adanya 
penyebaran pandemi Covid-19 yang begitu cepat, tentu saja membawa dampak terhadap 
perekonomian Indonesia. 

 
Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 

 
 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada grafik gambar 1.1, dampak dari wabah tersebut  
membuat pertumbuhan Indonesia menurun. Dimana pada tahun 2019 PDB Indonesia berada pada 
level 5,07% akan tetapi pada triwulan II 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan 
sebesar -5,23%. Hal ini disebabkan karena segala bentuk sektor perusahaan mengalami penurunan 
sangat tajam terutama pada harga saham, sehingga mengakibatkan turunnya eksistensi laba pada 
setiap perusahaan. 

Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan ekonomi yang terhambat serta 
pemberlakukan work form home tidak begitu efisien. Terlebih pandemi Covid-19 ini berdampak di 
berbagai negara yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia terkait masalah perekonomian, 
negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan kegiatan (lock down) 
membuat kegiatan perekonomian terhambat dan memberikan dampak juga terhadap 
perekonomian di Indonesia. Sehingga para perusahaan mencari cara agar dapat bertahan dalam 
pandemi ini. 

 
Gambar 2 Penjualan Mobil di Indonesia 
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Menurut Gaikindo berdasarkan grafik gambar 1.2, perusahaan sektor otomotif termasuk 
salah satu perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19, dimana menurunnya penjualan 
mobil yang ada di Indonesia sehingga membuat perusahaan sub sektor otomotif mengalami 
penurunan laba secara signifikan. Wabah pandemi Covid-19 telah menghantam industri otomotif 
nasional. Kondisi ini memaksa Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) 
memangkas prediksi penjualan mobil pada 2020 lebih dari 50 persen. Berdasarkan grafik 
penjualan mobil dalam 11 tahun sejak 2009, Gaikindo 
merevisi perkiraan retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) menjadi 600.000 unit. Asmsi 
tahun ini sebelum Covid-19 penjualan mobil minimal sama dengan tahun sebelumnya 1.050.000 
unit.Jika dilihat dari grafik yang dipaparkan Gaikindo, diperkirakan angka penjulan tahun ini lebih 
rendah dibandingkan 10 tahun terkahir. 

Dimana penjualan retail sales kendaraan pada 2010 sebanyak 702.508 unit. Penjualan 
mobil retail sales nasional (dari dealer ke konsumen) pada Januari-April 2020 hanya mencapai 
243.600 unit, turun 28,5% dibandingkan periode tahun sebelumnya 340.600 unit. Kondisi ini 
dampak dari Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) terkait penyebaran Covid-19. Apabila hal 
ini terus terjadi tentu akan memberikan dampak perubahan signifikan terhadap perusahaan sub 
sektor otomotif nasional terutama dalam kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Hery (2016) kinerja perusahaan merupakan sebagai komponen penting didalam 
sistem pengendalian manajemen untuk mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan 
dengan menggunakan laporan keuanagn sebagai dasar pengukuran kinerja dimana dilihar dari 
suatu periode waktu tertentu. Menurut Fahmi (2015), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 
dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 
aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

Hasil yang diharapkan dapat memberikan bukti empiris apakah terdapat perbedaan 
signifikan kinerja keuangan perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen sebelum 
dan saat terjadi pandemi Covid-19. Berdasarkan penjelasan diatas maka dengan ini peneliti akan 
melakukan penelitian tentang “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur 
Sub Sektor Otomotif dan Komponen Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19” 

Permasalahan yang mengemuka antara lain : 
1) Apakah terdapat perbedaan signifikan profitabilitas perusahaan sub sektor otomotif dan 

komponen pada sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19? 
2) Apakah terdapat perbedaan signifikan solvabilitas perusahaan sub sektor otomotif dan 
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komponen pada sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19? 
3) Apakah terdapat perbedaan signifikan likuiditas perusahaan sub sektor otomotif dan komponen 

pada sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19? 
4) Apakah terdapat perbedaan signifikan aktivitas perusahaan sub sektor otomotif dan komponen 

pada sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19? 

Kajian Terdahulu 
Tema kajian yang kami usulkan ini, sebelumnya telah juga dilakukan oleh pihak lain baik itu 
institusi atau lembaga penelitian yang pernah melakukan kajian terkait dengan tema serupa. Oleh 
karena itu, tidak ada salahnya dikemukakan kajian terdahulu di antaranya : 

Pertama, Miswanto dan Vajrin Syawaluddin Aslan, (2019) dengan judul : Analisis Kinerja 
Keuangan Sesudah dan Sebelum Krisis Ekonomi Global 2008 Pada Perusahaan Manufaktur di 
Indonesia. Kedua penulis ini berusaha menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja 
perbankan baik sebelum dan sesudah krisis global 2008. 

Kedua, Abdi dan Burhanuddin, (2020), dengan judul : Ancaman Krisis Ekonomi Global 
Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Penulis berusaha menjelaskan bahwa Virus Corona 
(Covid-19) menjadi bukti bahwa virus yang mengganggu kesehatan tersebut dapat menimbulkan 
ketidakstabilan ekonomi pada suatu negara bahkan dalam skala global. 

Metodologi Kajian 
Kajian ini merupakan studi empiris pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan secara purposive, yaitu 
dengan menentukan beberapa kriteria. Kriteria tertentu dimaksud adalah: 
1. Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI dalam periode tahun 2018- 

2021. 
2. Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang menerbitkan laporan keuangan triwulan 2 

dan 3 tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. 
 

Sifat Kajian 
Kajian ini menggunakan metode penelitian kuantitaif. Metode penelitian kuantitaifadalah 

penelitian yang berlandaskan perhitungan dan angka dengan menggunakan data skunder, di mana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pemilihan informan sumber data dilakukan secara 
purposive, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif 
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono : 2016). 
Berdasarkan metode tersebut, kajian ini hendak melihat dan menganalisis apakah terdapat 
perbedaan kinerja keuangan sub sektor otomotif dan komponen pada sebelum dan saat terjadi 
pandemi. 

Metode pengumpulan data 
Ada dua sumber data yang digunakan dalam kajian ini yaitu, sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
informan. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi dan 
kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan dokumentasi. 

Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Pengolahan dan analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat 
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diinterpretasikan. Analisis data untuk kepentingan pembahasan hasil kajian kinerja keuangan sub 
sektor otomotif dan komponen pada sebelum dan saat terjadi pandemi. dilakukan dengan 4 
(empat) langkah secara bersamaan yaitu: 
1) Analisis Statistik Dekrtiptif 

Menurut Sugiyono (2017) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul. Generalisasi statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi berbagai 
karakteristik data, seperti mean (rata-rata), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum. 

2) Uji Normalitas Data 
Menurt Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data populasi 
berdistribusi normal atau tidak berdristibusi normal. Uji normalitas yang digunakan untuk 
mengetahui apakah data berdristibusi normal atau tidak dilakukan uji statistik One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test. Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ini biasa digunakan 
untuk menguji normalitas data bersekala interval atau rasio. 

3) Uji Beda Rata-Rata 
Menurut Ghozali (2016) uji Paired sample t-test atau uji t sampel berpasangan merupakan uji 
parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis sama atau tidak beda antara dua sampel 
bebas yang berdistribusi dengan normal. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Terdapat Perbedaan Signifikan Profitabilitas Perusahan Sub-Sektor Otomotif dan 
Komponen Pada Sebelum dan Saat Terjadi Covid-19 
Tabel 1 Hasil Uji Kinerja Keuangan Profitabilitas Sebelum dan Saat Covid-19. 
 

Berdasarkan tabel 1 diatas yang menujukkan kinerja keuangan profitabilitas yang diukur 
menggunkaan ROA pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen memiliki nilai sig. 
sebesar 0,038 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan 
profitabilitas. Hal ini dipengaruhi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna 
meminimalisir penyebaran virus, dengan menerapkan PSBB dan WFH sehingga membuat kegiatan 
perekonomian tidak berjalan dengan efektif dan membuat penurunan daya pendapatan dikalangan 
masyarakat. 
 

Terdapat Perbedaan Signifikan Solvabilitas Perusahan Sub-Sektor Otomotif dan 
Komponen Pada Sebelum dan Saat Terjadi Covid-19 
Tabel 2 Hasil Uji Kinerja Keuangan Solvabilitas Sebelum dan Saat Covid-19. 
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Berdasarkan tabel 2 diatas yang menujukkan kinerja keuangan solvabilitas yang diukur 
menggunkaan DR pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen memiliki nilai sig. sebesar 
0,809 maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan profitabilitas. 
Dimana berdasarkan nilai mean pada tabel diatas dapat dilihat rasio DR sub sektor otomotif dan 
komponen antara sebelum dan saat pandemi tidak terlalu berbeda signifikan, dimana sebelum 
pandemi rasio DR memiliki nilai mean sebesar 38,59% dan pada saat pandemi memiliki nilai 
mean sebesar 38,35%. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa sub sektor otomotif dan 
komponen baik sebelum dan saat pandemi tidak menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk, 
rasio tersebut cendrung tetap dan tidak mengalami banyak perubahan. 

Terdapat Perbedaan Signifikan Likuiditas Perusahan Sub-Sektor Otomotif dan Komponen 
Pada Sebelum dan Saat Terjadi Covid-19 
Tabel 3 Hasil Uji Kinerja Keuangan Likuiditas Sebelum dan Saat Covid-19. 
 

Berdasarkan tabel 3 diatas yang menujukkan kinerja keuangan solvabilitas yang diukur 
menggunkaan CR pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen memiliki nilai sig. sebesar 
0,036 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan likuditas. Hal ini 
disebabkan karena menurunnya penjualan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen 
dimasa pandemi akibat menurunnya daya pendapatan masyarakat sehingga terjadinya peningkatan 
hutang pada perusahaan dibandingkan dengan aktiva lancar perusahaan, dimana akibat penjualan 
menurun mengakibatkan ketidak mampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada 
bank. 
 

Terdapat Perbedaan Signifikan Likuiditas Perusahan Sub-Sektor Otomotif dan 
Komponen Pada Sebelum dan Saat Terjadi Covid-19 
Tabel 4 Hasil Uji Kinerja Keuangan Aktivitas Sebelum dan Saat Covid-19. 
 

 
Berdasarkan tabel 4 diatas yang menujukkan kinerja keuangan solvabilitas yang diukur 

menggunkaan TATO pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen memiliki nilai sig. 
sebesar 0,031 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan aktivitas. 
Hal ini disebabkan karena menurunnya penjualan pada perusahaan sub sektor otomotif dan 
komponen dimasa pandemi akibat menurunnya daya pendapatan masyarakat sehingga terjadinya 
perlambatan perputaran aset perusahaan yang berdampak akibat menurunnya laba bersih 
perusahaan. 
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PEMBAHASAN 
 
1. Terdapat Perbedaan Signifikan Profitabilitas Perusahan Sub-Sektor Otomotif dan 

Komponen Pada Sebelum dan Saat Terjadi Covid-19 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan 

profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Assets (ROA) perusahaan sebelum dan saat 
terjadinya Covid-19. Teori stakeholder lebih menekankan kepada informasi keuangan terkait 
kinerja perusahaan dimana informasi tersebut digunakan para stakeholder untuk mengambil 
keputusan. 

Hasil dari rata-rata (mean) kinerja keuangan rasio perusahaan sub sektor otomotif dan 
komponen dari masa sebelum dan saat pandemi mengalami perbedaan signifikan. Dimana 
berdasarkan nilai mean pada tabel diatas dapat dilihat rasio ROA sub sektor otomotif dan 
komponen mengalami penurunan pada saat pandemi dilihat bahwa nilai mean ROA pada sebelum 
pandemi sebesar 3,16% sedangkan pada saat pandemi menurun menjadi 1,96%. 

Hal ini dipengaruhi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna meminimalisir 
penyebaran virus, dengan menerapkan PSBB dan WFH sehingga membuat kegiatan 
perekonomian tidak berjalan dengan efektif dan membuat penurunan daya pendapatan dikalangan 
masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ni‟mah (2015) yang 
menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pada perusahaa yang melakukan 
aktivitas merger dan akuisisi. Dan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Dewi (2018) membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan 
perusahaan telekomunikasi sebelum dan sesudah pembangunan jaringan 4G. 
 

2. Terdapat Perbedaan Signifikan Solvabilitas Perusahan Sub-Sektor Otomotif dan 
Komponen Pada Sebelum dan Saat Terjadi Covid-19 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan 
solvabilitas yang diukur menggunakan Debt Ratio (DR) perusahaan sebelum dan saat terjadinya 
Covid-19. Teori stakeholder lebih menekankan kepada informasi keuangan terkait kinerja 
perusahaan dimana informasi tersebut digunakan para stakeholder untuk mengambil keputusan. 

Hasil dari rata-rata (mean) kinerja keuangan rasio DR perusahaan sub sektor otomotif dan 
komponen dari masa sebelum dan saat pandemi tidak mengalami perbedaan signifikan. Dimana 
berdasarkan nilai mean pada tabel diatas dapat dilihat rasio DR sub sektor otomotif dan komponen 
antara sebelum dan saat pandemi tidak terlalu berbeda signifikan, dimana sebelum pandemi rasio 
DR memiliki nilai mean sebesar 38,59% dan pada saat pandemi memiliki nilai mean sebesar 
38,35%. 

Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa sub sektor otomotif dan komponen baik 
sebelum dan saat pandemi tidak menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk, rasio tersebut 
cendrung tetap dan tidak mengalami banyak perubahan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Umardani (2016) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan 
kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Tetapi sesuai dengan penelitian 
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yang dilakukan Subaweh (2008) membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja 
keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah periode 2003-2007. 

3. Terdapat Perbedaan Signifikan Likuiditas Perusahan Sub-Sektor Otomotif dan 
Komponen Pada  Sebelum dan Saat Terjadi Covid-19 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan likuiditas 
yang diukur menggunakan Current Ratio (CR) perusahaan sebelum dan saat terjadinya Covid-
19. Teori stakeholder lebih menekankan kepada informasi keuangan terkait kinerja perusahaan 
dimana informasi tersebut digunakan para stakeholder untuk mengambil keputusan. 

Hasil dari rata-rata (mean) kinerja keuangan rasio perusahaan sub sektor otomotif dan 
komponen dari masa sebelum dan saat pandemi mengalami perbedaan signifikan. Dimana 
berdasarkan nilai mean pada tabel diatas dapat dilihat rasio CR sub sektor otomotif dan komponen 
mengalami penurunan pada saat pandemi dilihat bahwa nilai mean CR pada sebelum pandemi 
sebesar 326,21% sedangkan pada saat pandemi menurun menjadi 247,12%. 

Hal ini disebabkan karena menurunnya penjualan pada perusahaan sub sektor otomotif dan 
komponen dimasa pandemi akibat menurunnya daya pendapatan masyarakat sehingga terjadinya 
peningkatan hutang pada perusahaan dibandingkan dengan aktiva lancar perusahaan, dimana 
akibat penjualan menurun mengakibatkan ketidak mampuan perusahaan dalam membayar 
kewajibannya kepada bank. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Umardani (2016) yang 
mengatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank 
Syariah. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Subaweh (2008) membuktikan 
bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank 
Syariah periode 2003-2007. Maka dapat disimpukan kejadian atau main event yang terjadi berskala 
global dan berpengaruh langsung terhadap perekonomian maka dapat mempengaruhi kinerja 
perusahaan secara langsung. 
 
4. Terdapat Perbedaan Signifikan Aktivitas Perusahan Sub-Sektor Otomotif dan 

Komponen Pada Sebelum dan Saat Terjadi Covid-19 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan 

aktivitas yang diukur menggunakan Total Assets Turn Over (TATO) perusahaan sebelum dan saat 
terjadinya Covid-19. Teori stakeholder lebih menekankan kepada informasi keuangan terkait 
kinerja perusahaan dimana informasi tersebut digunakan para stakeholder untuk mengambil 
keputusan. 

Hasil dari rata-rata (mean) kinerja keuangan rasio perusahaan sub sektor otomotif dan 
komponen dari masa sebelum dan saat pandemi mengalami perbedaan signifikan. Dimana 
berdasarkan nilai mean pada tabel diatas dapat dilihat rasio TATO sub sektor otomotif dan 
komponen mengalami penurunan pada saat pandemi dilihat bahwa nilai mean TATO pada sebelum 
pandemi sebesar 20,63% sedangkan pada saat pandemi menurun menjadi 18,71%. 

Hal ini disebabkan karena menurunnya penjualan pada perusahaan sub sektor otomotif dan 
komponen dimasa pandemi akibat menurunnya daya pendapatan masyarakat sehingga terjadinya 
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perlambatan perputaran aset perusahaan yang berdampak akibat menurunnya laba bersih 
perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Umardani (2016) yang 
mengatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank 
Syariah. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Subaweh (2008) membuktikan 
bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank 
Syariah periode 2003-2007. Maka dapat disimpukan kejadian atau main event yang terjadi berskala 
global dan berpengaruh langsung terhadap perekonomian maka dapat mempengaruhi kinerja 
perusahaan secara langsung. 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai “Analisis 
Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Sebelum Dan 
Saat Terjadi Pandemi Covid-19”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan profitabilitas perusahaan sub sektor otomotif 

dan komponen sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal ini dipengaruhi dengan kebijakan 
yang dibuat oleh pemerintah guna meminimalisir penyebaran virus, dengan menerapkan PSBB 
dan WFH sehingga membuat kegiatan perekonomian tidak berjalan dengan efektif dan 
membuat penurunan daya pendapatan dikalangan masyarakat, sehingga menyebabkan 
terjadinya penurunan penjualan. 

2. Tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan solvabilitas perusahaan sub sektor 
otomotif dan komponen sebelum dan saat pandemi Covid-19. sub sektor otomotif dan 
komponen baik sebelum dan saat pandemi tidak menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih 
buruk, rasio tersebut cendrung tetap dan tidak mengalami banyak perubahan. 

3. Terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan likuiditas perusahaan sub sektor otomotif dan 
komponen sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena menurunnya 
penjualan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen dimasa pandemi akibat 
menurunnya daya pendapatan masyarakat sehingga terjadinya peningkatan hutang pada 
perusahaan dibandingkan dengan aktiva lancar perusahaan, dimana akibat penjualan menurun 
mengakibatkan ketidak mampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada bank.  

4. Terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan aktivitas perusahaan sub sektor otomotif dan 
komponen sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena menurunnya 
penjualan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen dimasa pandemi akibat 
menurunnya daya pendapatan masyarakat sehingga terjadinya perlambatan perputaran aset 
perusahaan yang berdampak akibat menurunnya laba bersih perusahaan. 

Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan sub 

sektor otomotif dan komponen sebelum dan saat pandemi maka disarankan untuk perusahaan agar 
lebih memperhatikan kegiatan perekonomian agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya 
pada disituasi pandemi dan mencari solusi agar dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. 
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Abstrak 
Kualitas air bersih di PDAM Kota Malang menuntut pemenuhan kebutuhan masyarakat secara 
masif. Kajian ini merupakan gambaran dari terwujudnya sistem pemeliharaan air yang 
terintegrasi antara pengelolaan dan lokasi penyediaan air bersih masyarakat. Persoalannya, 
usulan pengadaan air bersih sangat tinggi, belum ada sistem yang efektif untuk membantu 
pengendalian kualitas air, dan pendeteksi kebocoran air. Metode melalui pendekatan kualitatif 
dengan informasi adalah inovator, operator dan kepala PDAM. Hasil kajian adalah keberadaan 
PDAM akan lebih tanggap terhadap keluhan masyarakat, dan peningkatan pendapatan air 
melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan. Dengan demikian yang satu-satunya di Indonesia akan 
menjadi solusi mengatasi krisis kekurangan air di PDAM Kota Malang. 
 
Kata Kunci : Pemeliharaan air, Aplikasi, Integrasi 

 
Abstract 

Clean water quality in PDAM Malang City demands massive fulfillment of community needs. 
This study is an illustration of realizing an integrated water maintenance system between 
management and the location of community clean water supply. The problem is that the proposal 
for clean water supply is very high, there is no effective system to help control water quality, and 
the detection of water leakage. The method through a qualitative approach with the information 
is innovators, operators and heads of PDAMs. The results of the study are the existence of  will 
be more responsive to public complaints, and increased water revenues through meeting service 
needs. Thus  which is the only one in Indonesia will be the solution to overcome the water 
shortage crisis in the City Malang of PDAM. 
 
Keywords: Water Maintenance, Application, Integration 
 
PENDAHULUAN 

Pada tahun 2019 Indonesia telah mencapai beberapa target dalam hal pengelolaan 
Sumber Daya Air antara lain, kapasitas sumber air nasional mencapai 14,48 miliar m3, akses 
rumah tangga terhadap air bersih sebesar 90,2% yang mana sekitar 23% berasal dari sistem 
perpipaan. Selain itu, pasokan air irigasi berkelanjutan dari waduk mencapai 107,8 ribu hektar, 
dan secara umum stok infrastruktur air bersih Indonesia telah mencapai 49,4% dari PDB 
(Limanseto, 2022). Pelayanan air bersih bagi masyarakat merupakan jenis pelayanan publik yang 
sangat penting dan mendasar yang harus disediakan oleh negara, karena air merupakan 
kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Masyarakat berhak mendapatkan akses air bersih 
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yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 
mengamanatkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan untuk 
memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat. Pemenuhan hak masyarakat atas air 
minum salah satu upayanya dengan memberikan pelayanan air yang berkualitas kepada 
masyarakat.  Secara konsep, pelayanan berkualitas adalah dengan menciptakan produk dan jasa 
secara tepat dan berhasil guna. Kotler (2002:83 ) mendefiniskan kualitas pelayanan mencakup 
(1) usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan, (2) kualitas mencakup produk dan jasa, 
proses dan lingkungan, (3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Tantangan inilah 
yang menjadikan penyediaan air bersih, mampu memberikan solusi dalam meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat melalui pemakaian air yang layak tidak hanya sesaat namun 
berkepanjangan. 

Pada dasarnya kebutuhan air bersih menjadi perbincangan karena dilatarbelakangi oleh 
penurunan kualitas pelayanan yang berdampak pada menurunnya derajat kesehatan masyarakat. 
Menurut data Badan Pusat Statistik (2021) dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 
menunjukan presentase pemakaian sumber air minum utama di Kota Malang pada periode 3 
tahun 2019 -2021 sebagai berikut : 

 

 

 

  Data tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap konsumsi air kemasan 
yang dipandang layak dikonsumsi.  Kepercayaan masyarakat terhadap air kemasan menjadi 
dilematis dengan angka yang sangat tinggi dibandingkan sumber utama air lainnya. Pemakaian 
air kemasan dirasakan memberikan keamanan dan kenyaman bagi masyarakat. Hal ini bisa 
dikarenakan sangat tingginya tuntutan kebutuhan air bersih di Kota Malang. Seperti kajian Giay 
(2018) mengatakan kebutuhan air bertambah karena semakin berkembangnya populasi penduduk 
di Kota Malang yang hijrah ke Kota Malang. Populasi yang tinggi berimbas semakin tingginya 
kebutuhan air, tentunya harus berimbang dengan ketersediaan air bersih. Hal ini sejalan dengan 
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kajian Admadhani (2014) menjelaskan faktor penentu kebutuhan air antara lain jumlah 
penduduk, luas sawah, jumlah ternak dan industri. Populasi penduduk yang tinggi secara 
langsung akan memberkan efek yang tidak baik bagi stabititas air. Menjaga keberlanjutan air 
yang bersih menjadi persoalan ketika daerah dengan populasi yang tidak sedikit mengalami 
krisis air, apalagi kekeringan air yang berimbas pada masyarakat akan mudah dehidrasi akibat 
kesulitan memperoleh air yang bersih dan layak dikonsumsi. 

Kota Malang memiliki sejumlah masalah pembangunan yang patut dipecahkan bersama 
salah satunya adalah air. PDAM Kota Malang sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
memberikan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Malang dengan 
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyediakan air  yang berkualitas. PDAM Kota 
Malang tidak hanya fokus pada profit tetapi juga berkewajiban memberikan pelayanan air 
minum yang maksimal kepada masyarakat. Ini berada di bawah misinya untuk menyediakan 
layanan air minum yang unggul dan berkelanjutan serta meningkatkan status kesehatan 
masyarakat. Sebagaimana penelitian Nadiya (2014) menyebutkan bahwa PDAM sangat 
dibutuhkan masyarakat perkotaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang layak konsumsi. 
Penyediaan air bersih menjdi sebuah keharusan apalagi situasi pencemaran air menjadi sebuah 
problema tersendiri. Bila dibandingkan dengan situasi pedesaan, masyarakat perkotaan haus akan 
kebutuhan air. Masyarakat yang membutuhkan air, tidak sungkan untuk mengeluarkan biaya 
hidup lebih besar dari biasanya. Data BSNI (2002) menyatakan kebutuhan air perkotaan 
sebesar120 liter/hari/kapita atau43,8 m3/kapita/tahun sedangkan kebutuhan masyarakat pedesaan 
sebesar 60 liter/hari/kapita atau 21,9 m3/kapita/tahun. Lebih lanjut diungkapkan Suheri (2019) 
bahwa untuk mengetahui kebutuhan air di masa yang akan datang dibutuhkan jumlah penduduk 
di masa itu sendiri. Artinya masyarakat perkotaan sebagai pemicu melonjaknya kebutuhan air, 
tidak heran mengeluarkan biaya hidup dalam pemenuhan air bersih. 

 
Sebagai penyedia produk dan jasa air minum bagi masyarakat, wajib menjaga kualitas, 

kuantitas, dan kontinuitas air. Studi Yuliani (2015) langkah yang harus dilakukan adalah 
mengevaluasi, menata ulang, dan meningkatkan prasarana dan sarana air bersih yang dimiliki 
dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kebutuhan masa depan. Apalagi jumlah sumber air 
terbatas, dan di sisi lain terjadi peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya. Per Agustus 
2016, jumlah pelanggan aktif PDAM Kota Malang sebanyak 150.468 pelanggan. Dengan jumlah 
pelanggan yang terus meningkat serta tuntutan dan keinginan masyarakat yang selalu berubah, 
PDAM Kota Malang akan selalu dihadapkan pada permasalahan yang berbeda, terutama yang 
berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat. Studi Destuquama (2019) menekankan bahwa 
dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan air untuk kehidupan sehari-hari 
juga semakin meningkat. Berdasarkan data yang diterima dari customer relation department, 
rata-rata hingga Agustus 2016 terdapat kurang lebih 4.497 pengaduan, dengan berbagai jenis 
pengaduan, misalnya pengaduan bantuan air tangki, air tidak mengalir, polisi bocor, rekondisi 
jalan, pipa bocor. , meteran bergerak, dll. 

 
Dalam pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), PDAM Kota Malang 

menghadapi permasalahan terkait kualitas, kontinuitas, dan kuantitas air minum, antara lain: (1) 
Tingginya kebutuhan masyarakat (rumah tangga dan industri) akan akses air minum yang 
berkualitas. air terus menerus selama 24 jam sebagai akibat pertumbuhan penduduk dengan rata-
rata 0,9% per tahun; (2) Belum adanya sistem distribusi air yang efektif yang dapat membantu 
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pengendalian kualitas air dan tekanan air serta fungsi-fungsi distribusi lainnya; (3) Tingginya 
kehilangan air disebabkan oleh kebocoran fisik (kebocoran pipa) dan kebocoran non fisik 
(penggunaan yang tidak tercatat) yang berpotensi mengganggu pelayanan distribusi air kepada 
pelanggan dan berdampak pada potensi kerugian komersial. Demikian juga penelitian Almuqsitu  
(2019) yang menekankan bahwa kebocoran pipa, air tidak mengalir, dan tekanan air yang lemah 
merupakan kendala yang sering terjadi di PDAM Tirta Kapuas; (4) Tingginya tingkat pengaduan 
masyarakat dan lamanya waktu penanganan pengaduan dari pelanggan PDAM Kota Malang; (5) 
Kurangnya pengendalian dan percepatan proses bisnis karena Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) belum berbasis teknologi informasi. Permasalahan di atas memotivasi munculnya 
inovasi  di PDAM Kota Malang melalui TWUIN. Sistem yang mampu membaca daerah mana 
yang mengalami tingkat kebocoran dengan terlebih dahulu mendeteksi dini melalui sinyal di 
dalam tanah. 

 
Penelitian ini mengangkat sistem pemeliharaan air melalui TWUIN di Kota Malang 

dengan target utama adalah memberikan kemudahan dalam penyediaan air bersih.  Rumusan 
masalah adalah bagaimana sistem pemeliharaan air melalui TWUIN. Tujuannya untuk 
mengetahui sistem pemeliharaan air melalui TWUIN  di Kota Malang. Penelitian ini berbeda 
dengan penelitian sebelumnya terutama memberikan gambaran terkait pelaksanaan inovasi 
TWUIN di kota Malang, dengan terlebih dahulu memetakan titik kerawanan bocor air di Kota 
tersebut.  

 
Penanganan air berih memang sudah menjadi fokus utama yang dilakukan di beberapa 

negara. Menurut data World Resources Institute (WRI) pada tahun 2013 lalu, terdapat 36 negara 
dengan tingkat stres air (water stress - situasi ketika cadangan air tidak mencukupi jumlah 
permintaan air di negara tersebut) yang sangat tinggi. Meski Indonesia bukanlah salah satunya, 
tetapi dalam data stres air WRI tersebut, Indonesia tergolong sebagai negara dengan tingkat stres 
air yang tinggi, yang berarti Indonesia juga memiliki potensi krisis air yang besar di masa depan. 
Menurut Data Informasi Bencana milik BNPB, kekeringan adalah bencana keempat yang paling 
banyak terjadi di Indonesia dengan 1.875 kasus dalam rentang waktu 1815 hingga 2018. Jumlah 
itu hanya kalah dari bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor (Airlangga, 2002) .Pada 
tahun 2018 ini, masalah kekeringan juga sudah terasa di beberapa wilayah Jawa dan Nusa 
Tenggara telah defisit air tahun 1995. Artinya ketersediaan air yang ada, baik air permukaan dan 
air tanah, sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk.  
 

Dengan demikian konservasi air menjadi jawaban untuk mengatasi penanganan air. 
Penanganan air bersih di Kota Malang merupakan upaya untuk memberikan pelayanan publik 
yang lebih baik sekaligus menjaga keberlanjutan konservasi air agar terpelihara dan bijaksana 
dalam pemakaiannya. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 
2030, telah ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri 
dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta 
pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk 
mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan 
dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Data yang bersumber dari 
Bappeda Jogja (2022) arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin ketersediaan serta 
pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua yaitu mencapai target 
menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 
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adalah: (1) Percepatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi 
oleh gubernur, (2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang dan fasilitasi upaya 
ketaatan terhadap rencana rata ruang, (3) Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, 
melalui penyelesaian hambatan perijinan, pembiayaan, penyediaan lahan dan penanggulangan 
masalah sosial, (4) Perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air serta sistem informasi 
sumber daya air, (5) Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional dan 
pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi & kapasitas tampungannya, 
(6) Pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan 
dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis 
secara berkelanjutan, (7) Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan 
pangan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), (9) 
Percepatan pembangunan & rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi 
prasarana umum dan kawasan produktif. Target SDGs setiap periode yaitu sebagai berikut : 

 
Tabel. Target  SDGs Dalam Penyediaan Akses Air Bersih Tahun 2022 

 
Kategori Layanan Indikator Capaian 

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan 
sumber air minum layak 

92,90 

Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional 101,29 
Penambahan Kapasitas Air Baku 15 
Kualitas air sungai sebagai air baku/Indeks Kualitas Air Sungai 31,75 
Sumber Data : Bappeda , 2022 

Akses terhadap air bersih meliputi 5 (lima) indikator yaitu kualitas, kuantitas, 
kontinuitas, kehandalan layanan, keterjangkauan (jarak, waktu, dan harga).  Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 digunakan istilah air minum. Pengertian air 
minum di sini adalah air yang melaui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang 
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat kesehatan mencakup 
persyaratan bakteriologis, kimia, radioaktif dan fisik. Air bersih digunakan untuk keperluan 
rumah tangga dan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang langsung disajikan kepada 
masyarakat ( Bakeri, 2012 ). 

 
Prinsip pengolahan air bersih terdiri dari Pertama prinsip penyaringan yaitu proses 

pemisahan antara padatan dengan cairan. Kedua prinsip penjernihan air dengan pengendapan 
proses ini terjadi apabila air limbah memiliki berat yang lebih daripada air, Ketiga proses 
penjernihan air dengan absorpsi dan adsorpsi yaitu proses penyerapan bahan-bahan tertentu yang 
diikat dengan absorpen. Keempat ,penjernihan dengan elektrodialisis yaitu proses pemisahan ion 
yang larut di dalam air limbah dengan memberikan dua kutub yang berlawanan. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana Kota Malang dengan sistem 
pemeliharaan airnya menjadi icon Kota Malang dan sekitarnya dalam menerapkan sistem 
TWUIN. Metode ini dimulai dari mendeskripsikan  Total Water Utility Integrated Network 
(TWUIN), Customer Information System (CIS), Utility Administration System (UAS), 
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Geographical Information System (GIS). Pada metode deskriptif ini, tim juga melakukan 
pengamatan terhadap kebermanfaatan 

 
Pemilihan lokus Kota Malang berdasarkan teknik purposive sampling. Dimana peneliti 

memilih Kota Malang karena Kota Malang merupakan satu-satunya wilayah yang menerapkan 
sistem TWUIN dan sudah menjadi lokasi studi banding bagi daerah lain. Pengumpulan data 
dilakukan pada Informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dengan para 
inovator TWUIN, operator, dan Kepala PDAM. 

 
Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi data. 

Tahap triangulasi data dilakukan dengan cara: (1) Triangulasi sumber Triangulasi sumber untuk 
menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 
beberapa sumber. (2) Triangulasi Teknik Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 
dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. (3) 
Triangulasi waktu Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengeceknya melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang 
berbeda. Bila hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Total Water Utility Integrated Network merupakan sistem teknologi informasi terintegrasi 
yang terdiri dari 4 (empat) modul utama, yaitu: (1) Total Water Utility Integrated Network 
(TWUIN) yang terdiri dari asset management, modul analisis monitoring SPAM, sistem remote 
control ( Tandon Air, Rumah Pompa, dan Area Meter Distrik); (2) Customer Information System 
(CIS) yang terdiri dari Billing System, Customer Meter Usage Recording System, System Work 
Order untuk menangani keluhan pelanggan; (3) Sistem Administrasi Utilitas (UAS) yang terdiri 
dari e KANTOR, e-Finance, e-Inventory, Manajemen Lembur, HRD, LPSE, dan e-RAB, (4) 
Sistem Informasi Geografis (SIG) yang memetakan wilayah pelayanan Kota PDAM Malang, 
titik lokasi pelanggan, dan aset SPAM. 

 
Sistem tersebut terintegrasi sehingga menjadi suatu sistem teknologi yang saling terkait 

dengan sistem kerjanya. Modul-modul tersebut dikembangkan dari tahun 2012 hingga sekarang. 
Pelaksanaan  didukung penuh oleh banyak pihak seperti Direksi PDAM Kota Malang, Dewan 
Pengawas PDAM Kota Malang, Walikota Malang, Pemerintah Kota Malang, Ditjen Cipta 
Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pihak eksternal yang bekerja 
sama di bidang jasa pembayaran, dan masyarakat umum. Bentuk dukungan yang diberikan 
bervariasi dari regulasi hingga implementasi yang dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan 
dukungan tersebut,  dapat diimplementasikan dan dikembangkan dengan pesat. Manfaat program 
inovasi dirasakan oleh berbagai pihak, seperti pelanggan, masyarakat Malang, PDAM Malang, 
baik dari segi sumber daya manusia dan keuangan, serta pengambil kebijakan terkait. Dampak 
yang diberikan oleh inovasi telah menjawab semua permasalahan yang muncul baik secara 
internal maupun eksternal. Untuk menjawab berbagai tantangan ke depan, PDAM Kota Malang 
terus melakukan improvisasi penerapan teknologi dalam proses bisnis. 

 
Total Water Utility Integrated Network (TWUIN) adalah sistem informasi terintegrasi 

yang bertujuan untuk memantau dan menganalisis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 
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sehingga memenuhi unsur 3K (Kualitas, Kontinuitas, dan Kuantitas). Jaringan Terpadu Utilitas 
Air terdiri dari aplikasi Manajemen Aset Sistem Penyediaan Air Minum (PASPAM) yang 
digunakan untuk pengelolaan aset, Pengawasan Kontrol dan Akuisisi Data (SCADA) yang 
digunakan untuk sistem kendali jarak jauh dan analisis pemantauan SPAM (Tandon Air, Rumah 
Pompa, dan Area Meter Distrik ), Sistem Aplikasi Telemetri digunakan untuk mengumpulkan 
data lapangan yang dikirim oleh logger (perangkat untuk merekam data dan mengirimkannya ke 
server secara real time), Aplikasi Perubahan Meter (Gamet) digunakan untuk mengelola dan 
menjadwalkan perubahan meteran untuk meningkatkan akurasi pencatatan penggunaan air, 
Aplikasi Buka Tutup digunakan untuk mengatur dan menjadwalkan pemasangan meteran buka 
dan tutup pelanggan untuk meningkatkan efektivitas penagihan. Customer Information System 
(CIS) merupakan terobosan yang berbasis pada strategi bisnis berbasis pelanggan. Tujuan 
utamanya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempercepat respon terhadap 
keluhan. CIS dilengkapi dengan Billing System yang merupakan one stop payment management 
system untuk menghindari mismatch dalam pengelolaan penerimaan pembayaran. Customer 
Meter Usage Recording System (SiCater) berbasis mobile untuk mencatat meter, Work Order 
System merupakan sistem e-Ticketing sebagai pengelolaan pengaduan pelanggan dan 7 internal 
yang terintegrasi dengan aplikasi mobile.  

 
CIS merupakan salah satu kebutuhan vital bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang 

pelayanan publik. Utility Administration System (UAS) adalah sistem informasi terintegrasi yang 
digunakan untuk mengelola proses bisnis administratif. Tujuan dari sistem ini adalah 
transformasi percepatan proses bisnis, efisiensi proses bisnis perusahaan, dan menuju perusahaan 
tanpa kertas (eco-company) yang terdiri dari e-OFFICE (internal berbasis mobile), aplikasi 
keuangan korespondensi (manajemen keuangan dan akuntansi) , aplikasi eInventory (aplikasi 
manajemen, aset inventaris kantor), Overtime Management (aplikasi manajemen lembur berbasis 
mobile yang dapat divalidasi melalui titik koordinat dan selfie pegawai yang melakukan lembur), 
HRD (aplikasi karyawan dan penilaian kinerja), LPSE (aplikasi pengadaan barang dan jasa 
berbasis elektronik). ), e-RAB (aplikasi perencanaan anggaran biaya proyek barang dan jasa). 
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah aplikasi yang menggabungkan manajemen basis data 
dengan peta digital dan grafik, di mana tujuan dari sistem ini adalah untuk mendukung 
pengelolaan, analisis, pemodelan, dan tampilan data bereferensi geografis untuk pengambilan 
keputusan yang cepat dan tepat. SIG digunakan untuk memetakan wilayah pelayanan PDAM 
Kota Malang, titik lokasi pelanggan, dan aset SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). 

 
Setiap permasalahan dari keluhan pelanggan atau yang teridentifikasi melalui sistem 

informasi, terkait dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas distribusi air minum diproses 
melalui Sistem Informasi Pelanggan (CIS). Data tersebut akan diverifikasi oleh petugas di sistem 
Total Water Utility Integrated Network (TWUIN) dan Geographical Information System (GIS). 
Setiap tindakan yang dilakukan petugas terhadap aset SPAM harus ter-update pada Sistem 
Informasi Geografis (SIG) agar sistem selalu up to date. Hal ini memudahkan petugas untuk 
mempercepat penanganan masalah. Analisis kebutuhan peningkatan jumlah pelanggan, kualitas, 
kuantitas, dan kontinuitas air minum dipetakan secara visual melalui Sistem Informasi Geografis 
(SIG), Utility Administration System (UAS) berperan dalam mendukung proses bisnis 
perusahaan secara elektronik. Pendekatan strategis penerapan Jaringan Terpadu Total Water 
Utility () meliputi: 1. Komitmen yang kuat dari Direksi, seluruh pegawai, Dewan Pengawas, 
Walikota, dan DPRD untuk mendukung THUIN; 2. Membentuk desain Rencana Induk TI; 3. 
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Pemenuhan sumber daya manusia dan infrastruktur yang profesional dan kompeten untuk 
pengembangan dan pelaksanaan ; 4. Continuous Improvement berdasarkan ISO 9001:2015 untuk 
menjaga kualitas mutu pelayanan; 5. Transformasi proses bisnis berbasis IT yang terintegrasi; 6. 
Tersedianya sistem TI yang berkelanjutan. 

 
Inisiatif ini kreatif dan inovatif serta unik dalam hal: 1. Merupakan PDAM pertama dan 

satu-satunya di Indonesia yang menciptakan inovasi sistem teknologi yang terintegrasi dengan 
Lulu (2016) Unsur-unsur yang menandai ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif antara lain 
kelancaran, keluwesan, dan keaslian. Jaringan Terpadu Total Water Utility merupakan 9 sistem 
informasi terpadu berbasis teknologi informasi, yang terdiri dari (1) 4 modul utama antara lain: 
Jaringan Terpadu Utilitas Air (TWUIN); Sistem Informasi Pelanggan (CIS); Sistem Administrasi 
Utilitas (UAS); Sistem Informasi Geografis (SIG), (2) Konsistensi pelayanan air minum 24 jam 
yang memenuhi standar minimal Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 
tentang Pedoman Kinerja PDAM (SPAM); (3) Konsistensi kualitas pelayanan air minum telah 
memenuhi persyaratan minimal analisis fisik, kimia dan mikrobiologi sesuai dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 
(4) Konsistensi kuantitas air minum telah memenuhi persyaratan minimal sesuai Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (5) Percepatan response time layanan pengaduan 
nasabah; (6) Sistem teknologi informasi terintegrasi. Semua aktivitas kerja dilakukan melalui 
komputer atau Android. Ini memastikan pekerjaan yang dipantau secara real time dimanapun dan 
kapanpun; (7) Penilaian kinerja individu pegawai berdasarkan kinerja capaian agar seluruh 
pegawai PDAM Kota Malang dapat beradaptasi dengan teknologi informasi. Dikuatkan oleh 
Sutiadji bahwa sistem dapat memantau titik-titik kebocoran dimana aliran di area meteran 
mencukupi, seberapa banyak pemakaian pelanggan, masyarakat dapat mengadu tanpa batas 
(Sutiadji, 2018). 

 
Tahapan dan strategi implementasi inovasi  ini berupa Pertama, Pembentukan struktur 

Departemen IT mengikuti Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 
U/12 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air 
Minum Kota Malang Nomor U/12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang. Kota Malang Nomor U/01 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan 
Daerah Air Minum Di Kota Malang. Kedua, TWUIN merupakan inovasi yang didukung oleh 
seluruh jajaran pegawai PDAM kota Malang. Komitmen Manajemen melalui Peraturan Direksi 
Nomor K/105 Tahun 2012 tentang Penetapan Inovasi Sistem Total Water Utility Integrated 
Network () Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Malang. Ketiga, Menyusun rencana induk TI 
oleh rencana bisnis perusahaan mengenai perencanaan infrastruktur TI dan implementasi 
penggunaan teknologi informasi. Tahap selanjutnya adalah pembuatan kebijakan TI yang 
mengatur aturan, kebijakan, dan prosedur penggunaan sistem TI, Keempat Menyusun 
perencanaan anggaran Departemen IT. Tahap selanjutnya adalah pengadaan barang/jasa untuk 
membangun infrastruktur, yaitu: a. Database dan Server Aplikasi; b. Cadangan Server (DRC); c. 
Sistem jaringan; d. UPS; e. Laptop dan komputer; f. Android. Kelima,  Menyusun analisis 
kebutuhan aplikasi yang terintegrasi pada setiap tahapan proses bisnis dalam IT Master Plan 
untuk menghasilkan rancangan sistem yang komprehensif dan terintegrasi sehingga setiap proses 
bisnis dapat dilakukan secara efektif dan efisien; keenam, Membuat desain aplikasi yang 
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terintegrasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Perancangan menggambarkan alur penggunaan 
aplikasi sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan modul ; Ketujuh, Pada tahun 
2012 rekrutmen programmer secara terbuka merupakan proses awal pengembangan THUIN. 
Untuk meningkatkan kompetensi SDM, PDAM Kota Malang telah mengikutsertakan SDM 
dalam berbagai pelatihan dan benchmarking ke beberapa perusahaan;  
 

Tahapan Implementasi Operasional meliputi infrastruktur pertama oleh IT Master Plan 
pembangunan untuk mendukung implementasi program TWUIN berupa pembuatan jaringan, 
persiapan server yang mencukupi, dan penambahan laptop dan komputer di setiap bagian. (2010 
hingga saat ini); Kedua, programmer membangun dan mengembangkan aplikasi sesuai dengan 
action plan yang terdapat pada IT Master Plan yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan 
sebelumnya yang terdapat pada 4 Modul Utama yaitu: a. Water Utility Integrated Network 
(TWUIN) terdiri dari PASPAM, SCADA, Telemetri, Gamet, Buka-Tutup; b. Customer 
Information System (CIS) terdiri dari Billing System, SiCater, Work Order System; 12c. Utility 
Administration System (UAS) terdiri dari e-OFFICE, e-Finance, e-Inventory, Overtime 
Management, HRD, LPSE, eRAB; d. Sistem Informasi Geografis (SIG) terdiri dari peta wilayah 
layanan, titik lokasi pelanggan, dan aset SPAM. Setiap aplikasi terintegrasi ke dalam sistem 
teknologi yang saling berhubungan. Tahap selanjutnya adalah menginstal aplikasi terintegrasi ke 
dalam server yang dikembangkan sejak tahun 2013 hingga sekarang; Ketiga, sosialisasi 
penggunaan aplikasi kepada karyawan sebagai implementasi fase migrasi dari sistem 
konvensional sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di semua secara bertahap 
(dari 2012 hingga sekarang), seperti studi Nazar (2018 ) yang menyatakan bahwa sosialisasi 
bisnis untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu program; Keempat, TWUIN terintegrasi 
dengan sistem penilaian yang memastikan semua proses bisnis dijalankan dengan baik; Pada 
tahun 2015, manajemen berkomitmen untuk mendukung implementasi proses bisnis berbasis 
mobile dan paperless sesuai dengan IT Master Plan. Pengadaan handphone android sebagai 
sarana penunjang kinerja pegawai melalui mobile sehingga TWUIN dapat diakses dimana saja 
dan kapan saja; Keenam, pada tahun 2016, SCADA digunakan untuk menyatukan dan 
mengontrol distribusi udara, debit air di waduk, kapasitas produksi, kualitas udara (kadar klorin), 
dan tekanan udara di titik layanan secara real time. C. Tahapan Evaluasi 1. Metode audit internal 
dan eksternal berdasarkan ISO 9001:2008 (Sistem Manajemen Mutu) yang dimutakhirkan 
menjadi ISO 9001:2015 berbasis manajemen risiko; 2. Analisis TWUIN melalui survei kepuasan 
pengguna menggunakan aplikasi e-OFFICE untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem. 

 
Kendala dalam mengatasi masalah dan solusi pemecahannya dari TWUIN dalam 

melaksanakan inovasi antara lain (1) ketimpangan pemenuhan kebutuhan air masyarakat secara 
24 jam. Secara kuantitas, PDAM dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 
mengkonsumsi air.  Lain halnya di Kota Kupang, hasil penelitian Ragu (2014) solusinya adalah 
dengan membagi jam pelayanan dan sumber air bersih eksisting dan mengganti atau 
memperbaiki jaringan perpipaan yang bocor, (2) sistem produksi dan distribusi air eksisting di 
PDAM Kota Malang  belum terintegrasi. Hal ini dapat diatasi dengan mengintegrasikan sistem 
GIS, TWUIN, SCADA sehingga proses distribusi, pengendalian kualitas air dan tekanan air 
dapat dilakukan secara efektif dan efisien, (3) Titik akurat pencatatan meter air pelanggan masih 
manual. Hal tersebut dapat diatasi dengan membangun sistem pencatatan meteran berbasis 
android dengan foto dan titik GPS lokasi pelanggan sehingga pencatatan air menjadi akurat. 
Kasus ini sama seperti yang terjadi di PDAM Kota Madiun dimana pencatatan meteran tidak 
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akurat, tidak terbaca atau kesalahan input data karena rusak/buram/terkubur/rumah terkunci 
(kosong)/terbaca oleh pelanggan/stand meter mundur atau human error operator 
(Kusumawardhani , 2018), (4) sulitnya menentukan prioritas indikasi kebocoran fisik air pada 
pipa distribusi pelayanan. Kendala tersebut di atas dengan adanya alarm warning system pada 
aplikasi  TWUIN dan SCADA untuk deteksi dini kebocoran fisik air di pelayanan, (5) Sulitnya 
mendeteksi dan memonitor penyebab keluhan pelanggan di lapangan. Permasalahan tersebut 
dapat diatasi dengan mengimplementasikan aplikasi CIS yang terintegrasi dengan TWUIN dan 
GIS sehingga tanggapan dan proses penanganan pengaduan menjadi cepat. 

 
Manfaat utama inovasi  adalah respon dan pengaduan masyarakat lebih cepat, pelanggan 

mendapatkan jaminan air minum berkualitas dengan harga terjangkau selama 24 jam dengan 
tekanan minimal 0,5 bar, kemudahan pembayaran tagihan air, percepatan pemasangan 
sambungan baru, konsumsi minum gratis air di setiap pelayanan publik, peningkatan keuntungan 
perusahaan setelah penerapan TWUIN sebesar 20%, peningkatan pendapatan air karena 
penurunan kehilangan air komersial karena pencatatan meteran yang akurat menggunakan 
teknologi informasi, penurunan biaya operasional. 
 
PENUTUP 

 
Kajian ini merupakan satu-satunya pendidikan dalam sistem konservasi air di Indonesia. 

Sistem konservasi air dimulai dari penyediaan air berkualitas termasuk pengembangan 
infrastruktur proses bisnis terintegrasi yang terdiri dari (1) Jaringan Terpadu Utilitas Air 
(TWUIN) yang meliputi manajemen aset, modul analisis pemantauan SPAM, sistem kendali 
jarak jauh (Tandon Air, Rumah Pompa, dan Meter Area Distrik); (2) Customer Information 
System (CIS) yang terdiri dari Billing System, Customer Meter Usage Recording System, Work 
Order System untuk menangani keluhan pelanggan; (3) Sistem Administrasi Utilitas (UAS) yang 
terdiri dari e KANTOR, e-Finance, e-Inventory, Manajemen Lembur, HRD, LPSE, dan e-RAB, 
(4) Sistem Informasi Geografis (SIG). 

 
Saran yang dapat kami sampaikan dalam mengembangkan adalah (1) perlunya 

mempertahankan inovasi agar berkelanjutan meskipun telah diperkuat dengan Peraturan 
Walikota No.7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Malang 
Tahun 2014- 2028. Inovasi TWUIN menjadi menarik dengan kelebihan yang ditawarkan sebagai 
alat pendeteksi kebocoran.  (2) perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyediaan 
layanan dengan data layanan terupdate. Survei ini menjadi dasar pengembangan PDAM dalam 
melakukan aksi rekayasa dengan penerapan inovasi di luar wilayah dan bisa diadopsi secara 
nasional (3) perlu adanya layanan pengaduan dan penyediaan operator 24 jam, sebagai cara 
meningkatkan kualitas pelayanan petugas operator. (4) disarankan untuk dapat melakukan 
pengawasan terhadap operasional TWUIN sehingga kebocoran air dalam tanah akan terbaca dan 
ditangani. 
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Abstrak 
 

Kawasan-kawasan wisata di tanah air sebagian besar sudah mulai diminati oleh wisatawan dalam 
dan luar negeri. Namun kawasan pariwisata  Danau Toba ini dirasakan belum berkembang, maka 
perlu dukungan Pemerintah Daerah, para pelaku UMKM dan  masyarakat  yang sangat 
dibutuhkan dalam mempercepat pengembangan kawasan wisata Danau Toba. Masih banyak hal 
yang perlu dipersiapkan dan diperbaiki baik menyangkut  sarana dan prasarana pendukungnya. 
Yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku masyarakat termasuk  pelaku bisnis UMKM yang 
mendesak untuk diperbaiki demi  meningkatkan minat para pengunjung untuk datang ke 
kawasan wisata Danau Toba. Masyarakat, pedagang termasuk  UMKM di sekitar kawasan  
wisata, masih banyak yang belum memahami betul betapa pentingnya peran UMKM dalam 
mendukung pariwisata. 
 
Kata Kunci:  Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Pariwisata. 
 

Abstract 
 
Most of the tourist areas in the country have begun to be in demand by domestic and foreign 
tourists. But this Danau Toba tourism area is felt to be undeveloped, so it needs the support of 
the Regional Government, UMKMs and the people who are needed to accelerate the 
development of Lake Toba tourism area. There are still many things that need to be prepared 
and improved both in terms of supporting facilities and infrastructure. No less important is the 
behavior of the community, including UMKM business people who urge to be improved in order 
to increase the interest of visitors to come to the Lake Toba tourist area. Society, traders, 
including UMKMs around the tourist area, still many do not understand very well how important 
the role of UMKMs is in supporting tourism 
 
Key Words : Business, Community and Tourism 
 

 Jurnal Kelitbangan Volume  07 Nomor 01, Juli 2022
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

61



61 
Jurnal Kelitbangan Volume 07 Nomor 01, Juli 2022 

Balitbang Kabupaten Lampung Barat 
 

 
PENDAHULUAN 
 

Indonesia memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, fauna, 
flora serta adat tradisi yang dijadikan modal dasar usaha bagi   kehidupan ekonomi sebagian 
besar masyarakat.  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha yang 
dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai mata pencaharian.  Dengan melalui 
penciptaan usaha-usaha yang sifatnya mikro, kecil hingga  menengah (UMKM) di wilayahnya, 
sampai mampu memacu perkembangan ekonomi daerah dan negara.  

 Pada masa krisis perekonomian Indonesia tahun 1997-1998,  para pedagang kaki lima 
yang termasuk ke dalam  kategori Usaha Kecil dan Mikro, mampu bertahan dengan geliat 
kemandirian ekonomi yang mereka lakukan. Berdasarkan penelitian LPPI menyimpulkan bahwa 
UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memilki proporsi 
sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, menyumbang PDB sekitar 
60%. PDB tersebut merupakan akumulasi dari berbagai sektor ekonomi UMKM, di antaranya: 1) 
Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, 2) Perdagangan hotel dan restoran, 3) 
Pengangkutan dan komunikasi, 4). Industri pengolahan, 5) Jasa-jasa dan 6) Keuangan, 
persewaan dan jasa perusahaan.   

Dalam butir ke 7 Nawacita Presiden Republik Indonesia pada periode tahun  2014-tahun 
2019 dinyatakan bahwa Negara mewujudkan kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan 
sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan telah ditetapkan salah satu butir yang perlu 
dikembangkan adalah sektor Pariwisata. Kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, 
fauna,  flora  serta adat tradisi, kawasan pantai yang indah dan masih murni, jika terus 
ditingkatkan kualitas keindahan serta faktor pendukungnya menjadi  kawasan pariwisata, 
membuat  para  turist  domestik maupun luar negeri  tertarik untuk  berkunjung untuk 
berdarmawisata, sehingga sektor pariwisata yang  diyakini dapat  menjadi penyumbang  devisa 
terbesar bagi negara selain pajak dan sektor lainnya. 

 Seiring dengan itu berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019, ditegaskan bahwa 
pemberdayaan UMKM dilakukan melalui berbagai kebijakan  untuk meningkatkan daya saing 
mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja UMKM, penguatan dan perluasan 
peran sistim pendukung usaha, serta perbaikan  kapasitas dan kualitas SDM baik dari aspek 
kewirausahaan maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran. 

Penduduk Indonesia sebanyak 257 juta jiwa pada tahun 2017 (BPS 2017), sebagian besar 
tinggal di pedesaan dan di pesisir pantai yang indah, yang kebanyakan mata pencahariannya 
sebagai nelayan atau petani. Dengan adanya kawasan wisata di sekitarnya mereka juga melayani 
para pendatang yang berkunjung ke daerah pantai yang mereka diami dengan berjualan 
makanan, souvenir, membuka biro jasa hotel penginapan yang tergolong sebagai Pelaksana 
Usaha Kecil dan Mikro (PUKM). Sebaliknya para wisatawan juga melakukan transaksi 
pengeluaran dengan membeli dan menggunakan apa saja yang diinginkan di kawasan pariwisata. 
Dengan begitu diharapkan para pelaku UMKM dapat mengisi kawasan pariwisata dengan 
berbagai jenis usaha untuk mendorong berkembangnya pariwisata di tanah air Indonesia, 
sehingga berdampak kepada kelancaran pembangunan ekonomi maupun pembangunan 
kemasyarakatan. 

Seperti dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Gede Indra yang  
menuturkan, bahwa Bali menjadi daerah pariwisata sejak dahulu sehingga masyarakat memang 
tumbuh, belajar dan berinisiatif sendiri untuk terbiasa berkreasi dan berinovasi, sehingga barang 
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dan jasa yang ditawarkan  kepada konsumen (para turis) sesuai dengan selera yang 
diinginkannya. Surya N.D juga mengatakan “Wisatawan selama di daerah tujuan wisata Bali 
melakukan berbagai pengeluaran (konsumsi), seperti untuk akomodasi, makanan dan minuman, 
perjalanan, melihat atraksi budaya, pembelian cenderamata dan lain-lain” (Surya, N.D.).3 

 
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Avilliani mengatakan bahwa kemampuan 

UMKM yang menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah, dinilai menjadi kekuatan untuk 
menggerakkan ekonomi kerakyatan. UMKM menjadi alat perjuangan  bagi peningkatan  mutu 
kehidupan  dan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga menjadi sumber kehidupan ekonomi dari 
sebagian besar masyarakat Indonesia4. 

Secara kasat mata terdapat hubungan yang saling terkait antara UMKM dengan 
Pariwisata.  Hal ini sesuai dengan yang disampaikan secara tertulis oleh Menteri Koperasi, 
bahwa “Pariwisata tanpa UKM tidak bisa berkembang, sebaliknya UMKM tanpa pariwisata, 
akan terasa kering. Dua sektor ini saling berkaitan dan harus bisa menjadi sinergi” i 

Atas dasar berbagai kesuksesan wisata Bali itu, pada tahun 2016, Pemerintah melalui 
Kementerian Pariwisata membuat Program 10 Destinasi Wisata Bali Baru. Dengan melalui program 
tersebut Pemerintah berupaya membangun kawasan pariwisata yang baru, atraktif, inovatif, dan 
memiliki performance  setara dengan Bali yang mampu mendatangkan sekitar empat juta wisatawan 
dari  mancanegara setiap tahun.   

Pada tahun 2018, Pemerintah kembali menetapkan  program 10 Destnisasi Wisata Baru, dari 
10 Daerah  kemudian menjadi  4 Daerah  prioritas yaitu 1) Danau Toba (Sumatera Utara), 2) 
Borobudur (Jawa Tengah), 3) Mandalika (Nusa Tenggara Barat) dan 4) Labuan Bajo (Nusa 
Tenggara Timur). Setiap destinasi wisata memiliki karakteristik kewilayahan yang unik, beragam 
kekayaan alam, budaya, atraksi, dan tradisi, disertai spesifikasi karya/kriya yang berciri khas daerah-
daerah wisata tersebut.  

Tabel 1. Program Sepuluh (10) Bali Baru Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas 

No. Destinasi Lokasi Luas 
(Ha.) 

Investa
si (M 
USD) 

Target 
Kunjungan 
Wisatawan 

Mancanegara 
2019 (Orang) 

Status/Pengelolaan 

1.  Danau Toba Sumatera 
Utara 

500 1 1.000.000 Badan Otorita 
Pengelola Kawasan 
Pariwisata (BOPKP) 

2.  Tanjung 
Kelayang 

Bangka 
Belitung 

1.200 1,6 500.000 Kawasan Ekonomi 
Khusus Pariwisata 
(KEKP) 

3.  Tanjung Lesung Banten 1.500 5 1.000.000 KEKP 
4.  Kep. Seribu & 

Kota Tua Jakarta 
DKI 
Jakarta 

1.000 1 1.000.000 Kawasan Strategis 
Pariwisata Nasional 
(KSPN) 

5.  Borobudur Jawa 1.000 1,5 2.000.000 KSPN 

                                                 
3 Surya ND 
4  
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Tengah 
6.  Bromo-Tengger-

Semeru 
Jawa 
Timur 

1.000 1 1.000.000 KSPN 

7.  Mandalika NTB 1.035 3,3 2.000.000 KEKP 
8.  Labuan Bajo NTT 1.000 1,2 500.000 KSPN 
9.  Wakatobi Sulawesi 

Tenggara 
500 1,4 500.000 KSPN 

10.  Morotai Maluku 
Utara 

300 3 500.000 KEKP 

Sumber: Berbagai Sumber. Data Diolah, Tahun 2018. 
 

Adanya keberhasilan kepariwisataan Bali memang sudah mendapat pengakuan dunia Hal 
ini tentu  tidak dapat melepaskan diri  dari adanya peran UMKM di Kawasan Pariwisata Bali. 
Namun untuk Sepuluh Destinasi Wisata Bali Baru yang sudah ditetapkan dan wilayah  wisata 
lainnya di seluruh daerah Indonesia, termasuk Wisata Danau Toba, untuk UMKMnya  masih 
banyak yang perlu dibenahi dan terus ditingkatkan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor  98 Tahun 2014 tentang  Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Hal 
ini juga untuk mendukung tercapainya target kedatangan wisatawan dari mancanegara ke 
Indonesia sesuai dengan RPJMN pada tahun 2019, yaitu sebanyak 20 juta orang. Selanjutnya, 
Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 
Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil    ( IUMK)  di 
mana Gubernur, melakukan  pembinaan dan pengawasan  terhadap pemberian ijin usaha di 
lingkungan Kabupaten dan Kota. Sedangkan Bupati dan Walikota melakukan pembinaan dalam 
pemberian ijin usaha di lingkungannya. Namun sejak diterbitkannya  Perpres  Nomor 98 Tahun 
2014, maka secara otomatis  Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 seharusnya tidak berlaku lagi 
meskipun belum ada Berita Acara yang dikeluarkan.  Namun demikian, tetap  diharapkan 
UMKM di seluruh Indonesia mampu meningkatkan kemandiriannya, termasuk UMKM di sekitar 
kawasan wisata mampu meningkatkan kepariwisataan yang masih banyak terdapat di seluruh 
Indonesia. UMKM di kawasan pariwisata wajib mendapatkan ijin berusaha . Hal ini sesuai 
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik, dan diharapkan semua UMKM  mendapat izin berusaha yang 
terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). 

Dalam konteks destinasi wisata baru, Kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai salah 
satu Destinasi Wisata Bali Baru, mencakup kawasan seluas 500 hektar yang menjadi kewenangan 
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (BOPKP) dengan total investasi mencapai satu miliar 
dolar Amerika. Pada tahun 2019, Kawasan Pariwisata Danau Toba dikelilingi Tujuh  Kabupaten, 
yaitu 1). Kabupaten Tapanuli Utara, 2) Toba Samosir, 3) Simalungun, 4) Dairi, 5) Karo, 6) 
Humbang Hasundutan, dan 7) Kabupaten Samosir. Kawasan Danau Toba dengan ke tujuh daerah 
penyangga  diharapkan mampu memenuhi target kunjungan wisatawan internasional hingga satu 
juta wisatawan atau 10% dari total wisatawan yang wajib direalisasikan pada Program 10 Destinasi 
Wisata Bali Baru pada Tahun 2019.  
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                      Foto desa wisata Tomok, salah satu daya tarik wisata kabupaten Samosir. 

Kawasan Danau Toba sebagai suatu kawasan wisata sudah sangat terkenal ke seluruh 
mancanegara. Di sekitar Pantai Danau Toba terdapat tempat-tempat yang indah 
pemandangannya, salah satunya Wisata Parapat yang dekat dengan tepi pantai Danau Toba, 
berada di Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Simpangan  Bolon Kabupaten Simalungun. Dari 
Ajibata sebagai sebuah Pelabuhan di sekitar Parapat Kabupaten Simalungun wisatawan dapat 
menyeberang dengan kapal feri atau kapal tradisional menuju Pelabuhan Tomok di kawasan 
Danau Toba Kabupaten Samosir. Wisata lain masih terdapat Tuktuk, Simamindo, Pusuk Buhit, 
permandian air panas, pasir putih alami pangururan di Kabupaten Samosir. Kawasan-kawasan 
wisata ini sudah mulai diminati wisatawan dalam dan luar negeri. Namun area wisata ini 
dirasakan belum berkembang, peran Pemda dan para  pelaku UMKM sangat dibutuhkan dalam 
percepatan pengembangan wilayah wisata Danau Toba. Masih banyak hal yang perlu 
dipersiapkan dan diperbaiki baik sarana prasarana utamanya perilaku masyarakat atau pelaku 
bisnis UMKM yang mendesak untuk diperbaiki demi untuk  meningkatkan minat para 
pengunjung untuk datang berkunjung  ke daerah Wisata Danau Toba. Beberapa kalangan 
masyarakat, pedagang atau UMKM di sekitar lokasi wisata, masih banyak yang belum 
memahami betul betapa pentingnya peran UMKM dalam mendukung sektor pariwisata. Masih  
banyak kawasan wisata yang masih kurang rapi,  kurang bersih dan cenderung kumuh. Tingginya 
harga barang souvenir, kualitas dan kemasan barang, jajanan kuliner dan jasa transportasi di 
kawasan wisata masih dianggap  membebani para wisatawan. Keramahan dan disiplin waktu, 
terutama  dalam hal transportasi masih sering mengganggu perjalanan wisata baik domestik 
maupun dari luar negeri. Salah satu hal penting yang harus segera dicarikan jalan keluarnya 
adalah belum selesainya pembebasan lahan untuk dijadikan parkir, penginapan, restoran, dan 
tempat jual beli cendera mata. 
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Dengan adanya  Kawasan Danau Toba yang merupakan salah satu tujuan destinasi wisata 
yang diprioritaskan Pemerintah dengan  berbagai permasalahan yang dihadapinya maka hal  ini 
mendorong untuk dilakukannya  kajian ini  sehingga diharapkan ditemukan  solusi permasalahan 
yang dihadapinya. 

 

 
Permasalahan yang mengemuka antara lain :                                                       

1) Bagaimana peran  UMKM di kawasan Pariwisata  Danau Toba (Parapat Kabupaten 
Simalungun dan Tomok Kabupaten Samosir)? 

2) Apa saja kendala-kendala  yang dihadapi UMKM di Kawasan Pariwisata Danau Toba  
(Parapat Kabupaten Simalungun dan Tomok Kabupaten Samosir)? 

3) Bagaimana strategi optimalisasi peran UMKM  di kawasan Pariwisata  Danau Toba  dalam 
rangka mendukung program destinasi Wisata Baru (Parapat Kabupaten Simalungun dan 
Tomok Kabupaten Samosir)? 

    
 Lingkup Kajian 

Lingkup kajian difokuskan pada kegiatan   mendeskripsikan (1) peran UMKM (hanya 
usaha mikro) bidang jasa pariwisata (penginapan/ home stay, transportasi (di lokasi wisata dan 
menuju tempat wisata), rumah makan/restoran, toko souvenir dan pemandu wisata di Kawasan 
Danau Toba khususnya di kawasan Wisata Parapat (Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang 
Sipanganbolon Kabupaten Simalungun) dan kawasan wisata Tomok (Desa Tomok, Kecamatan 
Simanindo Kabupaten Samosir). (2) Kendala-kendala yang dihadapi UMKM yang ada   di 
kawasan Pariwisata  Danau Toba dalam rangka mendukung program destinasi wisata Bali Baru 
(Parapat Kabupaten Simalungun dan Tomok Kabupaten Samosir), dan (3) Strategi optimalisasi 
peran  UMKM yang ada di kawasan  pariwisata Danau Toba dalam rangka mendukung program 
destinasi wisata Bali Baru. Sedangkan ruang lingkup lokasi dibatasi pada Kelurahan Parapat, 
Kecamatan Girsang Sipanganbolon Kabupaten Simalungun dan Desa Tomok, Kecamatan 
Simanindo Kabupaten Samosir. 

 
Definisi Konseptual  
 
          Soerjono Soekanto (2002:243) menyatakan bahwa  peran merupakan aspek dinamis 
kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek dinamis dari 
kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak 
dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban 
kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. 
 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang 
ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Selanjutnya, Peran adalah suatu konsep perilaku apa 
yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai perseorangan group 
atau organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur 
sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 
kedudukan atau jabatan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, 
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apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka 
orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.. Dari beberapa pengertian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang 
atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. 
Berdasarkan pengertian di atas  apabila dihubungkan dengan  UMKM di kawasan pariwisata  
merupakan peran  pelaku UMKM baik perseorangan  ataupun kelompok yang terlihat dalam 
kegiatan usaha di kawasan pariwisata. 

Menurut Kozier Barbara (2008)  bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang 
diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran 
dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran 
adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari sesesorang pada situasi sosial tertentu. Peran 
adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika 
dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.  Peran adalah kombinasi adalah posisi 
dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu 
peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan 
hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.  
Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.  
Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian 
diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain 
yaitu: 

 
1). Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam 

masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam 
masyarakat. 
2). Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat. 

3). Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 
 

Merujuk kepada definisi tersebut, maka  peran merupakan  suatu sikap atau perilaku yang 
diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status 
atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas  apabila dihubungkan dengan Pelaku 
UMKM di kawasan pariwisata  merupakan suatu peran yang  dapat dilakukan UMKM baik 
bersifat perseorangan atau kelompok, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat  di kawasan 
pariwisata dalam rangka mendukung pariwisata Destinasi Pariwisata Bali Baru. 

Selanjutnya Azwar (1995) dalam SA Setiyati (2015), menjelaskan bahwa perilaku manusia 
(Human Behaviour) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. 
Perilaku atau aktifitas di sini adalah dalam pengertian yang luas yaitu meliputi perilaku yang 
Tampak (Overt  Behavior) dan juga perilaku yang Tidak Tampak (Inert Behavior). Jadi peran 
dan perilaku memiliki satu kesatuan yang terdapat dalam diri individu, kelompok maupun 
organisasi.  Perilaku dapat disimpulkan sebagai bertingkah laku seorang individu yang 
melakukan aktifitas. Perilaku meliputi perilaku yang Tampak dan juga perilaku yang Tidak 
Tampak.  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh 
sebagian masyarakat Indonesia sebagai mata pencaharian. Usaha yang digeluti ada bermacam 
macam seperti berjualan, membuka bengkel, usaha pelayanan jasa dan lain-lainnya dari mulai 
usaha yang masih tergolong mikro, kecil sampai dengan sudah tergolong besar. Pada awalnya 
unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena kecil produksinya dalam skala kecil dan belum 
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mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Namun pada tahun 2018 pelaku  UMKM di 
Indonesia telah mampu berperan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, 
besarnya kontribusi ini menunjukkan bahwa UMKM mempunyai kemampuan untuk 
memperkuat struktur perekonomian. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha  Mikro, Kecil 
ditetapkan kategori UMKM sebagai berikut : 
1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan  

yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kekayaan paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta 
rupiah. 

2) Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki 
kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak  500 juta tidak termasuk 
tanah dan bangunan  tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta 
sampai dengan paling banyak 2 milyar 500 juta rupiah. 

Dalam Kajian ini difokuskan pada Usaha Mikro dan Kecil saja.   
 
Indonesia yang merupakan salah salah satu kawasan tujuan  wisata merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia (luas daratan 2 juta km2, Laut :-+ 7.9 juta km2  (4 kali lebih besar 
dari daratan), dan lebih dari 17,508 pulau. Jumlah penduduk 255,249 juta orang (penduduk 
terbesar ke 4 setelah China,India dan Amerika Serikat)5. Kondisi nyata  ini merupakan sumber 
kekuatan bagi negara Indonesia bila sumber daya yang ada, kesuburan tanah,   panorama alam 
yang indah,  kekayaan budaya yang beragam dikelola dan dikembangkan sesuai dengan kondisi 
alam, dengan memberdayakan  masyarakat setempat  untuk turut berpartisipasi dalam 
pengelolaannya. Masyarakat agar  diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung 
program Pemerintah khususnya dalam pengelolaan kepariwisataan. Selain itu, masyarakat dapat 
membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku sopan dan menjaga kelestarian 
lingkungan destinasi pariwisata. Untuk ini pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 
tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025,  maka ditetapkan 
bahwa Pemerintah perlu mengembangkan Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, 
mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan 
masyarakat. 

Dalam  butir  ke 7  Nawacita Presiden Republik Indonesia pada periode 2014-2019 
dinyatakan bahwa Negara mewujudkan kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis  ekonomi domestik dan telah ditetapkan salah  satu butir yang perlu 
dikembangkan adalah sektor Pariwisata. Kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, 
fauna,  flora  serta adat tradisi, kawasan pantai yang indah dan masih murni, jika terus 
ditingkatkan kualitas keindahan serta faktor pendukungnya menjadi  kawasan pariwisata, 
membuat  para  turis domestic maupun luar negeri  tertarik untuk  berkunjung dan 

                                                 
5 Kementerian Kelautan dan perikanan dan BPS: 2015 
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berdarmawisata, sehingga sektor pariwisata diyakini dapat  menjadi penyumbang  devisa terbesar 
bagi negara selain pajak dan sektor lainnya.  

Selanjutnya Menteri Pariwisata menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 
2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Hal ini juga untuk mendukung tercapainya target 
kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia sesuai RPJM pada tahun 2019, sebanyak 20 
juta orang. UMKM di mana saja di wilayah Indonesia, termasuk di kawasan pariwisata wajib 
mendaftar dan mendapat ijin berusaha dari Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik, diharapkan semua UMKM  mendapat izin berusaha yang terintegrasi secara 
elektronik atau Online Single Submission (OSS). 

 Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun masa krisis perekonomian Indonesia di mana 
para pedagang kaki lima yang termasuk dalam kategori Usaha Kecil dan Mikro, mampu bertahan 
dengan geliat ekonomi yang mereka lakukan.  Pemerintah mencium peluang besar ini khususnya 
bagi para pengusaha UMKM di kawasan pariwisata, perlu pemberdayaan sehingga Pemerintah 
merevisi beberapa aturan dan menetapkan bahwa sektor UMKM Pariwisata berhak memperoleh 
Kredit Usaha Rakyat (KUR)  

Dalam Rapat Kordinasi Nasional ( Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 
2018 di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan 
sesuai arahan Presiden,  bahwa Pemerintah akan membuka peluang bagi UMKM di bidang 
pariwisata untuk mendapatkan  Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan merevisi peraturan terkait 
skema pemberian KUR bagi UMKM di kawasan pariwisata dengan suku bunga rendah yaitu 7%. 
KUR sektor pariwisata dapat diberikan kepada individu dan/atau kelompok usaha, dengan plafon 
sesuai kebutuhan usahanya, baik KUR mikro maupun KUR kecil. Dengan KUR yang diterapkan 
kepada 13 sektor baru ini, pemerintah kemungkinan akan memproyeksikan jumlah KUR pada 
tahun 2019  sebesar Rp 140 triliun dengan bunga tetap 7%. 

Adapun ke 13 sektor yang diusulkan akan dibiayai oleh KUR antara lain: a)  agen 
perjalanan wisata, b) sanggar seni,c)  penyelenggaraan MICE ( Meeting, Incentive, 
Convention Exhibition), d) penyediaan akomodasi wisata, e)  penyediaan makanan dan minuman 
dilokasi wisata, f) jasa informasi pariwisata, g) pengelolaan tempat wisata, h)  jasa konsultan 
pariwisata, i) usaha jasa pramuwisata/pemandu wisata, j) Wisata tirta/air, k) jasa transportasi 
pariwisata, l) industri kerajinan dan m) pusat penjualan oleh-oleh. 

Adanya skema KUR Pariwisata ini dapat mendorong optimalisasi pengembangan sektor 
pariwisata khususnya di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas serta 88 Kawasan Strategis Pariwisata 
Nasional. 

 
Kajian Terdahulu 
 
Tema kajian yang kami  usulkan ini, sebelumnya telah juga dilakukan oleh  pihak lain baik itu  
institusi atau lembaga penelitian yang pernah melakukan kajian terkait dengan tema serupa. Oleh 
karena itu, tidak ada salahnya dikemukakan kajian terdahulu di  antaranya : 
 

Pertama, Bagus Prasetyo dan Sri   Suryoko, (2018) dengan judul : Dampak 
Pengembangan Pariwisata Terhadap Perkembangan UKM di Kawasan Wisata Dieng. Kedua 
penulis ini berusaha menjelaskan bahwa sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi 
dengan memberikan devisa kepada negara hanya dengan menjual keindahan alam atau 
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keanekaragaman  budaya kepada para wisatawan  tanpa mengambil sesuatu dari alam itu sendiri. 
Dampak utamanya   tumbuhnya perekonomian dan terjadi penyerapan tenaga kerja. 

Kedua, Andi Maya Purnamasari, (2011), dengan judul : Pengembangan Masyarakat 
Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Todda Bojo Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis berusaha 
menjelaskan bahwa belum adanya kapasitas yang cukup  bagi masyarakat untuk mandiri untuk 
mengelola pembangunan pariwisata. Kemudia perlu pemberdayaan seluruh masyarakat untuk 
mengangkat karakter asli kampung untuk pengembangan produk pariwisatanya. Dalam 
penelitiannya diperkenalkan Community based tourism, yaitu  suatu pendekatan pembangunan 
pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal baik yang terlibat langsung maupun tidak 
terlibat langsung pada insdustri pariwisata. Sedangkan Damanik, (Damanik et al,2006) dalam 
Andi Maya Purnamasari mengatakan bahwa ”Pariwisata berbasis masyarakat merupakan 
aktivitas ekonomi penting yang jika dikembangkan dengan tepat dapat mengatasi sejumlah 
tantangan pembangunan, termasuk pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, 
perdamaian dan keselarasan masyarakat dan manajemen sumber daya alam dan lingkungan  yang 
berkesinambungan”. 

Ketiga, Winarko Juliprianto, Sudati Nur Sarfiah dan Nuwun Priyono, (2008), dengan 
judul : Diskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Studi Kasus UKM di 
Desa Balesari sebagai Desa Wisata. Ketiga penulis berusaha  menjelaskan bahwa jenis UMK 
yang digeluti adalah  bidang usaha rumah tangga, misalnya :  membuat besek berdasarkan 
pesanan, kendala adalah permodalan dan pemasaran secara kontinyu dan terlindungi.  

Empat, Roosmawaty dan Herie Saksono (2018), dengan judul :  Ekonomi Kreatif sebagai 
Basis City Branding Menuju Kepariwisataan Terintegrasi di Kawasan Danau Toba. Kedua 
penulis berusaha  menjelaskan bahwa untuk kemajuan pariwisata di suatu daerah perlu 
menciptakan Basis City Branding, yaitu pencitraaan suatu daerah berdasarkan  aktivitas ekonomi 
kreatif yang mudah diingat.  

 
 Dari keempat penelitian atau kajian terdahulu ini, belum ada yang menjelaskan 

bagaimana sebaiknya Peran  UMKM yang terlihat dari perilaku sehari hari, untuk berkontribusi 
dalam pengembangan pariwisata. Padahal perilaku UMKM sangat dibutuhkan dalam mendukung 
Pengembangan Pariwisata. Peran  inilah yang menjadi fokus dari kajian yang disajikan ini, 
ditambah adanya   pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal baik yang terlibat 
langsung maupun tidak  langsung pada industri pariwisata dengan melihat dan meningkatkan 
peran UMKM yang ditunjukan dalam perilaku  sehari-hari  yang yang dapat mendorong 
pariwisata destinasi pariwisata Bali Baru. 
 
Operasionalisasi konsep 
 
Berdasarkan dari teori yang sudah dibahas sebelumnya, maka operasionalisasi konsep dalam 
kajian ini adalah segala bentuk kegiatan baik terlihat maupun tidak terlihat yang dilakukan dalam 
kegiatan pelaku UMKM sehari-hari di kawasan pariwisata  Danau Toba.  
Dari aspek  dan sub aspek serta sumber data yang akan digunakan dalam pengumpulan data di 
lapangan. Berikut ini ditampilkan  kisi-kisi pertanyaan pada  kajian ini sebagai berikut : 

 
 

Kisi-kisi untuk penyusunan pertanyaan /Pedoman wawancara 
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N

o 

Pertanyaan kajian 
(Aspek Kajian) 

Aspek/Dimensi Sub 
Aspek 

Pertanyaa
n  

Sumber 
Data  

1 2 3 4 5 6 

1 
 
 

 Bagaimana peran 
UMKM di kawasan 
Pariwisata Danau 
Toba? 

1. Keramahan 
2. Ketepatan Waktu 
3. Perhatian 
4. Kebersihan 
5. Inisiatif 
6. Pengendalian Diri 
7. Keterbukaan 
8. Kesiapan Membantu 
9. Kejujuran 
10. Kesopanan 
11. Rasa Hormat 
12. Kecepatan 
13. Kepuasan Pelanggan 
14. Optimisme 
15. Rasa Tanggungjawab 
16. Profesional 
17. Inovatif 
18. Produktif 
19. Humoris 
20. Kerapihan 
21. Kreatifitas 

   

2 Apasaja kendala 
yang dihadapi 
UMKM di kawasan 
pariwisata Danau 
Toba?  

Internal 
1. Kemampuan Komunikasi 
2. Keterampilan,disesuaikan dgn jenis 

usaha 
External 

1. Peran Pemda yg masih kurang 
2. Regulasi  
3. Lingkungan 
4. Budaya dan Religi 
5. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi 
6. Komplain Wisatawan 

   

3 Bagaimana strategi 
optimalisasi peran  
UMKM di kawasan 
Pariwisata  Danau 
Toba   dlm rangka 
mendukung 
program destinasi 
wisata Bali Baru? 

1. Dukungan Fasilitas Pemda 
2. Insentif (Finansial dan Non Finansial) 
3. Regulasi dari pemda 
4. Teknologi Informasi dan Perbankan 
5. Pemberian Pelatihan Pelayanan 
6. Pendampingan 
7. Sosialisasi arti pentingnya Pariwisata 
8. Reward dan Punishman 

 

   

 
 
 
Metodologi Kajian 

 
Kajian  ini merupakan studi kasus  di provinsi Sumatera Utara  tepatnya di kawasan 

Danau Toba Parapat Kabupaten Simalungun dan Tomok Kabupaten Samosir. Pemilihan lokasi 
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dilakukan secara purposive, yaitu dengan menentukan lokasi dengan pertimbangan tertentu 
(Moleong, 2017)6. Pertimbangan tertentu dimaksud adalah: 

 
a. Danau Toba Parapat Kabupaten Simalungun dan Tomok Kabupaten Samosir menyimpan 

sumber daya kekayaan alam yang indah dan perlu dieksplorasi menjadi kota pariwisata yang 
menarik para wisatawan seperti Bali. Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Samosir, 
merupakan Kabupaten  sebagai gerbang pintu masuk terdekat ke wilayah kawasan Pariwisata 
Danau Toba.  

b. Danau Toba merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam 4 progran pemerintah sebagai 
Destinasi Wisata Bali Baru tahun 2019. 

 
 Dari daerah lokasi kajian diharapkan diperoleh gambaran yang akurat tentang peran  

UMKM dalam mendukung pariwisata serta peranan pemda terkait dengan pengembangan 
UMKM di kawasan Pariwisata.  

 
Informan 
 
Penentuan informan disini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara tepat dari masing-
masing Kabupaten/Kota yang terpilih dengan teknik purposive yaitu orang-orang yang 
berhubungan atau langsung melakukan Usaha ekonomi mikro kecil dan menengah (UMKM) 
kawasan pariwisata.  Dengan informan terpilih sebagai narasumber : a) Kepala Daerah/ Sekda/ 
Asisten Bidang Perekonomian, b) Dinas Koperasi dan UMKM, c) Dinas Pariwisata dan Badan 
ekonomi kreatif (Bekraf), d) Bappeda Kab, e) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab, f) 
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (BOPKP) Danau Toba, g) Pengusaha / Pelaku 
UMKM, h) Kepala Desa/Lurah, i) Akademisi, dan j) Wartawan/Media. 
 
Sifat Kajian 
 

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang berlandaskan  pada filsafat post positivisme, digunakan  untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah 
sebagai instrumen kunci, pemilihan informan sumber data dilakukan  secara purposive dan 
snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada  generalisasi 
(Sugiyono : 2010:14)7. Penelitian kualitatif lebih bersifat  deskriptif dan lebih menekankan 
makna. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial 
alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 
dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah,2010). Berdasarkan metode tersebut, kajian ini 
hendak melihat dan menganalisis perilaku UMKM di kawasan pariwisata Parapat Kabupaten 
Simalungun dan Tomok kabupaten Samosir,  sesuai kebijakan pemerintah tentang UMKM dan 4 
Program Destinasi Wisata Bali Baru. 
 
Metode pengumpulan data 
                                                 
6 Lexy J Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif,penerbit Rosda, Jakarta,2017 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,2010 Penerbit Alfabeta Bandung 
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Ada  dua sumber data yang digunakan dalam kajian ini yaitu, sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
informan. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi dan 
kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan wawancara mendalam 
(in-depth Interview), Observasi (pengamatan). Teknik dokumentasi sangat diperlukan untuk 
memperoleh bahan dokumenter berupa  fotoii. Selain itu dokumen-dokumen dan data-data 
literature dapat membantu dalam menyusun teori dan melakukan validasi data. 

 
Dalam prakteknya wawancara dan observasi dapat digunakan secara bersama-sama. Untuk 

menjamin keabsahan data kualitatif baik dari hasil-hasil wawancara  maupun data sekunder, 
dilakukan proses triangulasi. Selain itu dokumen-dokumen dan data-data literature dapat 
membantu dalam menyusun teori dan melakukan validasi data. 
 
Metode Pengolahan dan Analisis Data 
 
Pengolahan dan analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasikan.  
Analisis data  untuk kepentingan pembahasan hasil kajian  Peranan UMKM di Kawasan 
Pariwisata dilakukan dengan 4 (empat) langkah secara bersamaan yaitu: 
1) Tahap orientasi atau deskripsi  

Mendeskripsikan  apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Data yang diperoleh 
banyak dan belum tersusun 

2) Reduksi data 
Bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 
perlu dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara sedemikian 
rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diferifikasi. 

3) Penyajian data 
Dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, untuk memudahkan  
memahami apa yang terjadi.  

4) Penarikan kesimpulan 
Kesimpulan ini merupakan kesimpulan sementara atau verifikasi dengan pembuatan pola, 
penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin dan alur sebab akibat serta proposisi. 

 
     Selanjutnya gambaran peran  UMKM yang ada di kawasan pariwisata, digunakan untuk 

membandingkan antara perilaku eksisting UMKM saat  ini dengan  kondisi yang diharapkan 
setelah ada program pemerintah  yang baru tentang program 4 Destinasi Bali Baru.  

Dari kendala-kendala yang dihadapi UMKM yang ada di kawasan pariwisata Danau Toba 
(Parapat Kabupaten Simalungun dan Tomok Kabupaten Samosir) dan hasil berbagai analisis ini  
akan ditemukan upaya atau solusi kebijakan yang tepat  dalam rangka optimalisasi peran  
UMKM di Kawasan Pariwisata sebagai modal peningkatan perekonomian daerah dan nasional 
sekaligus mensukseskan Program Destinasi Bali Baru.  
 
Hasil Pengumpulan Data 

Danau Toba berada di Provinsi Sumatera Utara yang dikelilingi  7 Kabupaten yaitu:  
Kabupaten Samosir, Toba Samosir,Simalungun, Karo, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Ada 
sekitar   lebih kurang 500 Ha untuk luas kawasan pengembangan. Secara keseluruhan Danau 
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Toba memiliki panjang sekitar 100 kilometer dan lebar 30 kilometer. Danau Toba berasal dari 
danau vulkanik terbesar di dunia dan Danau Toba terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria 
di Afrika. Danau Toba merupakan salah satu dari sepuluh danau terdalam di dunia, yang 
mencapai kedalaman sekitar 500 meter. Pulau Samosir di tengah Danau Toba memiliki luas 
64.000 hektar atau setara dengan negara Singapura. 

Danau Toba terbentuk oleh tiga letusan besar di 900.000 tahun yang lalu, 500.000 tahun 
yang lalu, dan 75.000 tahun yang lalu. Yang kemudian menyebabkan banyaknya catatan sejarah 
melalui evolusi manusia, flora dan fauna. Ada total 45 Geo - Situs dalam 4 Geo – Area, antara 
lain Kaldera Porsea, Kaldera Haranggaol, Kaldera Sibandang, dan Kaldera Samosir. 
Letusan ke-2 memiliki kekuatan lebih kecil, terjadi 500.000 tahun lalu. Letusan ini membentuk 
kaldera di sisi utara,yaitu di daerah antara Silalahi dengan Haranggaol. Letusan ke-3 terjadi 
74.000 tahun lalu yang menghasilkan kaldera, mengubah Gunung Toba menjadi Danau Toba 
yang sekarang dengan Pulau Samosir di tengahnya. Gunung Toba, gunung berapi super (super 
volcano) yang mengelilingi danau dan Pulau Samosir itu masih aktif. Dan tidak bisa diprediksi 
kapankah ia akan erupsi. Lokasi Gunung Toba (kini menjadi Danau Toba) memang rawan 
bencana. Hal ini terkait dengan posisi Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng 
tektonik, yakni Eurasia, Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. 

Seorang peneliti New York University melakukan penelitian untuk mencari tahu 
bagaimana iklim Bumi di masa lalu. Ia berhasil menemukan sebuah benda bernama foraminifera 
di dasar laut, yang menjadi indikasi kalau dulu suhu bumi sangat ekstrim. Si peneliti akhirnya 
menemukan fakta jika penyebabnya adalah erupsi Gunung Toba saat itu. Peneliti ini juga 
menyebutkan jika gara-gara erupsi tersebut, samudera seluruh dunia mengalami penurunan suhu 
sampai 5 derajat celcius. Debu Riolit (rhyolite) yang seusia dengan batuan Toba di Malaysia, 
bahkan juga ditemukan sejauh 3.000 kilometer ke utara hingga India Tengah, selain itu 
ditemukan pula di Samudera Hindia. Meletusnya Gunung Toba menyebabkan kematian massal 
dan pada beberapa spesies bahkan mengalami kepunahan. Menurut beberapa bukti DNA, letusan 
ini juga menyusutkan jumlah manusia sampai sekitar 60% dari jumlah populasi manusia bumi 
saat itu. 

Meletusnya Gunung Toba dulu mengakibatkan pengaruh yang sangat besar, ditemukan 
bukti bentuk molekul debu vulkanik yang sama di 2100 titik di dunia. Bahkan yang cukup 
mengejutkan, ternyata penyebaran debu akibat meletusnya Gunung Toba itu sampai terekam 
hingga di Kutub Utara. Danau Toba menduduki peringkat pertama dunia di sosial media Twitter 
dibandingkan danau lain di dunia yang juga indah dan menawan. Danau Toba juga menjadi 
destinasi wisata (DTW) di Sumatera Utara baik wisatawan lokal, nasional, dan mancanegara. 
Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba, memiliki 2 danau indah di tengahnya yang 
diberi nama Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang. Danau Toba menjadi habitat ikan khas 
daerah batak, yaitu „ikan batak„ (Neolissochillus thienemanni) yang punya nilai sejarah dan 
budaya tinggi. 

Di era 1980-1990-an, tepatnya sebelum Tahun 1997, Danau Toba merupakan destinasi 
yang sangat populer bagi turis mancanegara, terutama yang berasal dari : Belanda, Malaysia, 
Singapura, Jerman, Jepang, Korea, bahkan ada juga yang berasal dari Amerika. Namun akhir-
akhir ini ada kecenderungan  penurunan kunjungan wisatawan ke Danau toba. 
 

 Sekilas  Persepsi Kepariwisataan di Kabupaten Simalungun  
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Berdasarkan informasi dari lapangan, bahwa Danau Toba merupakan salah satu daerah 
kunjungan wisata yang dimiliki oleh  Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun  sendiri   
memiliki kultur  dan budaya yang agak berbeda dari Kabupaten di sekitarnya, terdiri dari 32 
Kecamatan,  386 Desa dan 27 Kelurahan. Di Kecamatan Girsang Simpangan Bolon  lebih 
dominan bercampur dengan Batak Tapanuli. Sedangkan di  daerah perbatasan dengan Tanah 
Karo yaitu Kecamatan Pematang  dan Silimahuta ini lebih didominasi Batak Karo.  

Pengembangan pariwisata dengan akses dari Tanah Karo sejalan susur pantai sampai dengan 
ke  daerah Parapat. Jalan lingkarnya terdiri :  sebagian jalan Negara, sebagian jalan Provinsi dan 
sebagian lagi jalan Kabupaten. Untuk jalan Negara, jalan Kabupaten dalam Provinsi akses nya 
sudah sangat lancar dan  banyak daerah-daerah  wisata yang bisa dilalui. Contoh: wisatawan  
yang keluar dari Bandara Kualanamu,  sudah terbuka akses dari  Kualanamu di  Deli Serdang 
menuju Doloksilau langsung Silimakuta akses infrastruktur sudah sangat baik. Dari Silimakuta 
langsung turun ke Kecamatan Purba yang  sudah tersedia  restarea,  ada Rumah Bolon untuk 
wisata budaya.  Dari Kecamatan Purba turun ke Kecamatan Dolok Pardamean terdapat lokasi-
lokasi wisata yang hampir  menyerupai Maribaya (Bandung) tembus  ke Pematang Sidamanik 
daerah Sipolha Tanjung yang juga menjadi potensi wisata yang sangat baik untuk dapat 
dikembangkan. Hanya saja  infrastruktur susur pantai yang bisa langsung menikmati indahnya 
air Danau Toba, ini yang belum terbuka dengan baik di Kabupaten Simalungun. 

Kendala yang paling banyak dihadapi yakni pertama, yang  berkaitan dengan kultur budaya 
masyarakat, karena memang masyarakat di Simalungun  mayoritas halak batak dengan boru ni 
raja. Ada beberapa contoh diambil dari Kabupaten lain untuk diterapkan di  Kabupaten 
Simalungun yaitu:  di pago Jawa Tengah bisa homestay itu menggunakan rumah masyarakat 
sehingga ada unsur pemberdayaannya, tapi kalau  mau  terapkan di Kabupaten Simalungun, 
mungkin menjadi  tantangan dari segi kulturnya, hal ini dikarenakan ada rasa  yang memiliki 
rumah, sehingga memang sudah seharusnya dapat  mengatur. Padahal kalau berupa  homestay ini 
harus bisa memberikan kenyamanan bagi siapa yang tinggal di sana dan harus mengikuti aturan 
supaya layak untuk dapat  dipasarkan. Jadi yang diharapkan adalah  bantuan, perhatian yang 
lebih banyak dari Pemda.  Pemerintah Kabupaten Simalungun telah berupaya  memberikan 
sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat untuk bisa menerapkan pariwisata di Kabupaten 
Simalungun. Tapi acaranya sangat terbatas (minim) dikarenakan adanya  keterbatasan anggaran 
Pemerintah Kabupaten Simalungun. Jadi  yang bisa dilakukan hanya sebatas desiminasi dan 
sosialisasi yang  mungkin kurang bisa menggugah masyarakat untuk berubah dari kultur yang 
sudah mendarah daging dalam kebiasaan  khususnya orang Batak di Kabupaten Simalungun. 
Yang kedua  kaitannya  dengan pengembangan infrastuktur mengingat  Kabupaten Simalungun  
sangat luas, kondisi jalan kabupaten antar kecamatan sebagai kewenangan kabupaten  hampir 
sulit tertangani karena keterbatasan anggaran. Apalagi sekarang ini,   di samping anggaran yang 
dikelola oleh kabupaten dengan adanya regulasi  anggaran  kabupaten  juga sebagian harus 
diserahkan ke desa bahkan  sudah harus diserahkan ke kelurahan. Memang ini sangat membantu 
program, karena akan berkembang ekonomi di desa. Tapi terkait dengan kewenangan kabupaten,  
anggaran kabupaten hampir tidak mencukupi  untuk menangani kewenangan-kewenangan 
kabupaten sendiri. Sebaliknya kalau Simalungun tidak berbenah sesuai dengan adanya 
pengembangan Pariwisata  Danau Toba,  bisa jadi Kabupaten Simalungun  yang merupakan 
pintu gerbangnya Parapat  hanya sekedar  menjadi tempat sampah semata. Wisatawan hanya 
singgah turun dan buang sampah di Kabupaten Simalungun kemudian berlanjut menginap di 
Samosir. Pintu gerbang dianggap  hanya ada di Parapat, padahal Pemda masih  punya wilayah 
pengembangan untuk menikmati Danau Toba yang cukup  alami itu ada di beberapa kecamatan. 
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Pemda memilki banyak potensi, tapi memang untuk pengembangan potensi ini masih sangat 
terbatas di Kabupaten Simalungun. 

Dari  Dinas Pariwisata disampaikan informasi  bahwa Kabupaten Simalungun sebagai 
pintu  gerbang menuju Danau Toba. Kabupaten Simalungun telah melakukan pembenahan dan 
membangun jalan infrastruktur  menuju ke kawasan Danau Toba. Dari mulai Brastagi  sudah 
dimulai dilakukan pembenahan, Dinas Pariwisata  sudah berkantor di Parapat  sedangkan 
Disperindag juga sudah berkantor di Purba.  Hal ini dianggap sebagai  persiapan ke arah  pintu 
gerbang Kabupaten Simalungun. Saat ini Pemda   berharap agar pemerintah tingkat desa kepala/ 
kelurahan yang berada sepanjang jalan besar  menuju kawasan Danau Toba diharapkan dapat  
membuat taman sebagai dukungan kepada kawasan Danau Toba. Tetapi untuk  Silangit terlalu  
jauh dan terbatas karena terdapat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Sebelum Parapat ada 2 
desa yang dilewati. Pembenahan  jalan juga dilakukan dari Sidamanik menuju Danau Toba, dan  
sudah dapat ditingkatkan dari sisi  pariwisata termasuk  sarana dan prasarana pendukung 
pariwisata di sana. Pemerintah Pusat mengharapkan  agar Simalungun dapat berbenah, baik  dari 
segi   jaringan internet di beberapa titik  spot. Pemkab. Simalungun sedang melakukan 
pembenahan untuk  meningkatkan pembangunan Rumah Sakit,  juga informasi tentang 
pelayanan di bidang keamanan, serta Polsek yang ditempatkan  dekat lokasi pariwisata. 
Pemerintah Kabupaten Simalungun juga melakukan atraksi pesta budaya yaitu Pesta Danau Toba 
yang dilakukan setiap tahun yang  menampilkan  potensi-potensi  budaya yang ada di Kabupaten 
Simalungun. Saat ini sudah ada cagar budaya Rumah Bolok Purba. Di Simalungun sendiri 
dulunya ada  7 (tujuh)  kerajaan. Ada juga Batu Gajah di  jalan menuju Parapat. Saat  ini   Dinas 
Pariwisata sedang membuat program terkait dengan  adanya 7 (tujuh) makam raja di Kabupaten 
Simalungun yang punya sejarah sendiri-sendiri, sehingga bisa menaikkan  sebagai cagar budaya 
tingkat Nasional, sekaligus makam raja yang ada  dapat dibenahi. Selain objek wisata di kawasan 
Danau Toba, ada juga  kawasan pasir putih, kemudian obyek wisata air panas di Kecamatan 
Sihutadeak . Ada juga beberapa air terjun  dari gunung yang cukup indah dan sudah tertata  di 
Pematang Sidamanik. Di tanah Jawa terdapat  air terjun yang  saat ini sudah dimanfaatkan 
ditambah dengan adanya Karang Anyer. Dalam peningkatan kepariwisataan Pemerintah 
Kabupaten Simalungun telah menggratiskan selama  2 tahun ini, sedangkan  retribusi untuk 
Parapat, sehingga  percepatan pembangunan diharapkan  bisa lebih maksimal. 

Ada juga Bukit Indah Simarjarunjung  sudah sangat dikenal oleh khalayak, tetapi  saat ini 
beberapa usaha   di sana masih terkendala karena seluruh tanahnya  masih kawasan hutan. Ada 
kekhawatiran dari Pemda dan yang   sering disampaikan di beberapa pertemuan, bahwa 
masyarakat di sana sudah menuntut kepada Pemda  agar masyarakat  bisa  mendapat ijin. Untuk 
beberapa pertemuan dengan  KPH (Kawasan Pengelolaan Hutan) sudah sering disampaikan. 
Mungkin perlu  kejelasan bagaimana system pelepasan atau system perjanjian atau bentuk 
modalnya. Agar beberapa Dinas yang ada  bisa  memberikan pencerahan, karena dikhawatirkan 
saat ini atau  nanti terjadi pengolahan  yang berdampak fatal. Kita lihat sebagai contoh adanya  
kejadian Kapal  Sinar Bangun yang tenggelam. Pada dasarnya tingkat pemahaman masyarakat 
akan semakin cerdas, akan tetapi sebenarnya masih  sangat membutuhkan pembinaan dari  
lembaga-lembaga  tertentu yang dapat memaksimalkan apa yang menjadi pekerjaan atau  
mereka. 

Berdasarkan beberapa sumber informasi  dari masyarakat Simalungun yang merasa belum 
yakin kalau bisa hidup dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan  kedatangan wisatawan  ke 
Simalungun masih menghadapi banyak kendala.  Pada waktu lalu,  masyarakat Simalungun 
pesimis bisa hidup dari pariwisata, karena  jarak dari Kualanamu ke Parapat bisa memakan 
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waktu 6-7 jam dan cukup melelahkan.  Akhirnya berdampak pada masyarakat Danau Toba lebih 
dominan mengembangkan sektor perikanan dan pertanian.   Dengan adanya sarana dan prasarana 
adanya  jalan tol mempermudah akses ke tempat wisata tersebut.  Sebenarnya mengembangkan 
perikanan dan pertanian kalau  mau  bisa saja sinergikan.  Memang merubah pola masyarakat  
yang sudah lebih dominan hidup dari pertanian  alihkan untuk hidup dari pariwisata ini butuh 
waktu. Pemerintah Kabupaten Simalungun dijadikan sebagai  Kawasan Strategi Pariwisata 
Nasional sudah sangat direspon masyarakat dan Pemdanya.  Yang pertama yaitu jalan Kabupaten 
yang dari Sidamanik nanti akan tembus menuju jalan Negara yang ada  sudah menjadi prioritas. 
Jalan-jalan strategis yang kewenangan Kabupaten juga sudah diupayakan dibenahi . Demikian 
juga sampai  dipindahkannya Dinas Perindustrian  ke daerah rest area, agar   bisa untuk 
menampilkan dan menempatkan Dinas Pariwisata langsung di wilayah Parapat, agar  bisa lebih 
banyak memberikan informasi, karena memang  masih adanya keterbatasan terkait  publikasi 
Parapat. 

Di dekade tahun 2017-2018 pemerintah kabupaten simalungun melalui dinas pariwisata 
sudah melakukan sosialisasi. Diharapkan di wilayah wisata  pengelola yang bergerak dibidang 
kuliner, home stay,perhotelan lebih ikut berpartisipasi. Pada saat pelaksanaan Sosialisasi 
diundang  pemerintah pusat  agar ada yang memberi motivasi kepada masyarakat ,  bagaimana 
danau toba itu bisa terkelola dengan baik dan memberika rejeki kepada masyarakat sekitar. 
Kementerian pariwisata  memberikan apresiasi untuk pagelaran sosialisasi dimaksud dan  perlu 
untuk ditingkatkan sehingga  pempersetujuan program sosialisasi untuk peningkatan pemahaman  
masyarakat dan pengembangan sumber daya manusianya .dan dalam sosialisasi  sampaikan 
bahwa  berbeda harga tidak menjadi masalah asal  memungkinkan  dari segi  kualitasnya. 

 
Sekilas Persepsi Kepariwisataan di   Kabupaten Samosir 

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang (Kabid) UMKM Pemerintah Kabupaten 
Samosir, bahwa Pemerintah  Kabupaten Samosir sebagai kawasan pariwisata (KSPN) telah 
melakukan dukungan  untuk mengimbangi wisatawan yang datang dalam bentuk kegiata,  salah 
satunya  dengan  mengundang para pelaku UMKM yang strategis untuk mendengarkan 
penyuluhan jaminan halal. Kendalanya Pemda  menyatakan bahwa UMKM merupakan skala 
prioritas, namun   ketika pembahasan  anggaran, anggaran untuk UMKM tidak ada.  Pemerintah 
Kabupaten Samosir saat ini  bekerja sama dengan LIPI selama   5 tahun terkait dengan 
pembibitan benih ikan. Tahun 2018 kerjasama dengan  BBI (Balai Benih Ikan) diperbaharui   
dengan mengikutsertakan  UMKM untuk mengelola teknopark. Jadi akan ada satu kawasan 
teknopark atas  kerja sama dengan  LIPI dan BBI  seperti yang ada di Bandung  (kerja sama 
dengan PT.Telkom).  Jadi pelaku UMKM sedang diirintis untuk mampu menghasilkan  kripsi 
ikan nila dengan bimbingan  oleh BBI dan LIPI dan muaranya ada di BBI. Nantinya akan  ada 
pelaku UMKM  yang  rintis jadi menghasilkan krispi ikan nila. Jadi untuk mendukung UMKM,  
Pemda  banyak bekerjasamanya dengan LIPI. Tahun 2018 LP POMUI mengundang Pemda 
dalam hal ini UMKM  untuk mengikuti Diklat Standart Jaminan Halal  di Bogor.  

Selanjutnya  RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPA (Rumah Potong Ayam). yang 
dimiliki Pemda diupayakan harus  bersertifikat.  Demikian juga Hotel-Hotel yang ada termasuk  
Hotel JTS dan Hotel Saulina harus mendapatkan sertifikat halal, saat ini sedang  menyiapkan 
dokumen yang wajib dipenuhi, yang dapat dipenuhi melalui secara on line melalui SEROL 
(Sertifikat Online). Tahun 2018  Pemda  sudah bekerja sama  dengan LP BPOMUI dan membuat  
MOU. Untuk UMKM pemula keberadaannya  masih jarang karena rata-rata penduduk 
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Kabupaten Samosir selesai  tamat SMP  kemudian melanjutkan  ke kota besar (Medan  dan 
sekitarnya). 

Upaya pembinaan terhadap UMKM dan masyarakat sudah banyak dilakukan baik oleh 
Pemda maupun oleh Ibu-Ibu PKK. Bupati Kabupaten Samosir selalu mengingatkan agar supaya  
golongan ekonomi rendah ini bisa naik derajat ekonominya ke lebih tinggi. Yang perlu dibina 
bukan keluarga yang sudah memiliki gaji tetap tapi keluarga yang  penghasilannya masih rendah 
dengan  kriteria dengan keluarga program PKH (Keluarga Harapan), kalau  sudah mempunyai 
gaji tetap itu tidak berhak lagi diberikan bantuan, tetapi yang tidak mempunyai gaji sama sekali, 
enggan melakukan aktifitas untuk menaikan ekonominya. Inilah  salah satu kendala di lapangan.  

Pada saat ada  diklat standarlisasi produk untuk UMKM , Pemda juga mengundang bank 
BRI sebagai penyalur KUR dan Bank Sumut.  Kredit Usaha Rakyat (KUR) bunganya  7%,  
sekarang ini ada juga dari PT INALUM  yang memberikan saluran dana dengan bunga 3%. 
Tahun 2019 merupakan tahun ke 3 untuk penyalurdari PT Inalum. Tahun 2018. Terkait dengan 
keberadaan permodal KUR, saat ini  tidak ada konektifitas antara bank dengan Pemda. 
Seharusnya kalau bank mau menyalurkan KUR, setidaknya minta rekomendasi dari pemda, 
kenyataannya tidak dilakukan melainkan pihak bank  langsung ke pelaku UMKM nya. 
Akibatnya Pemda tidak bisa mengawasi, padahal sejatinya, kalau bank itu menyalurkan KUR. 
KUR itu kan dari pemerintah. Harusnya mereka mengambil surat rekomendasi dulu dari Pemda.  

  Pemda juga menyelenggarakan diklat bagi staf wiraswasta ahli pemula, dengan 
pembatasan usia. Untuk diklat ini pemda mengundang  LPDB, Kementerian Koperasi UMKM, 
dengan materi antara lain membuat pembukuan, memisahkan antara rekekening pribadi dan 
usahanya, bagaimana  menata bungkus produknya. Bahkan ada produk yang  potensial yang 
dapat dikembangkan, maka Pemda akan memberikan alat packing berupa  mesin dan alat-alat 
lainnya sepanjang telah memiliki legalitas. Di sini, adanya  satu kendala yaitu kesadaran 
masyarakat untuk mengurus.legalitas masih dirasakan kurang. 

Pemda membuat surat kepada Kepala Desa melalui Camat agar pelaku UMKM 
melakukan pendaftaran (List)  pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan   Pemda tidak bisa 
mengawasi pelaku UMKM selama 24 jam terus menerus. Jadi seminggu sebelum Lebaran 
Pemda melaksanakan rapat agar para UMKM di data dan menegaskan peran Dinas terkait untuk 
menyambut para wisatawan yang datang pada hari-hari besar dan libur ke Kabupaten Samosir. 
Masalahnya tinggal bagaimana pendekatan ini  agar bisa  diterima oleh pelaku UMKM. 

Berdasarkan informasi dari Dinas Perijinan  bahwa  berdasarkan Peraturan Gubernur 
Sumatera Utara  Nomor 42 Tahun 2018, yakni terdapat  66  izin yang didelegasikan ke Pemda  
selaku pelaksana pemberian  izin  ke tingkat masyarakat. Dari  66 izin  yg sudah masuk ke OSS,  
sudah ada 57 izin yang   sudah  dilaksanakan. Hal ini perlu disampaikan bahwa  Pergub tersebut  
sudah diundangkan atau sudah dibuat sebelum diterbitkannya  PP  Nomor 24 Tahun 2018  
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission 
(OSS). Jadi dengan terbitnya PP 24 gugurlah Peraturan Gubernur ini dan mulai dilaksanakan  PP 
Nomor 24 Tahun 2018. 

Selanjutnya terkait dengan pelayanan dan penanaman modal diperoleh informasi bahwa  
saat ini Pemda sedang terus berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Bappeda terkait tata 
ruangan, potensi wisata yang ada karena memang potensi wilayah itulah yang harus 
diinfomasikan kepada SKPD terkait, pelaku usaha dan masyarakat agar supaya mudah 
mengakses dengan  membuat suatu website. 
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PEMBAHASAN  
 

Pariwisata mendorong munculnya berbagai macam bisnis di lokasi wisata. Kegiatan ini  
menjadi salah satu  mata pencaharian masyarakat di sekitar lokasi wisata. Bisnis tersebut 
membantu wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya selama di lokasi wisata maupun 
sesudahnya, menyediakan transportasi, makanan dan minuman, tempat menginap, souvenir/oleh-
oleh dan lain sebagainya. 

 
Dari  fakta-fakta yang ada, diyakini  kawasan Danau Toba jika  dikelola dengan baik 

dapat menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung, sehingga terjadi perputaran kegiatan 
ekonomi, dan terjadi  simbiosis mutualisme antara pariwisata dengan bisnis wisata. 

 
Peran pelaku bisnis (UMKM) di kawasan wisata ini  sangatlah  penting dalam melayani 

wisatawan. Hal ini terlihat dari perilaku pelaku UMKM sehari-hari antara lain dari segi  
penampilan, tata karma, bahasa, kerapihan, kebersihan, dan sebagainya. Sementara Industri Kecil 
dan Menengah (IKM) yang ada di kawasan pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang 
mendukung pengembangan pariwisata Kabupaten Simalungun dan Samosir. 

 
Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi SDA (keindahan alam sekitar Danau 

Toba) dan IKM  tersebut menghasilkan potensi usaha-usaha industri yang jika dihubungkan 
dengan ekonomi kreatif akan dapat mengembangkan potensi destinasi wisata, seni budaya yang 
kreatif dan inovatif sehingga memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi baik tingkat nasional 
maupun internasional. Adanya potensi pengembangan industri kreatif kerajinan tersebut sudah 
ada sejak dulu (turun-temurun). 

 
Masyarakat Kabupaten Simalungun dan Samosir mempunyai beraneka ragam produk 

industri kreatif kerajinan, seperti: tenun, ulos, produk difersifikasi tenun, anyaman, ukiran, pahat 
batu, gerabah, kerajinan bambu, sablon, kuliner khas Simalungun dan Samosir seperti kacang 
rondam dan kopi losung.  Pada umumnya kerajinan-kerajinan ini bersumber dari kearifan budaya 
lokal dan memiliki nilai budaya tinggi, sehingga peninggalan budaya ini perlu dipertahankan 
sebagai warisan budaya nenek moyang “bangso batak” untuk dapat dilestarikan dan 
dikembangkan. 

 
Pengembangan industri kreatif kerajinan ini merupakan sektor yang sangat vital untuk 

dikembangkan secara terus menerus baik untuk menyediakan souvenir bagi para wisatawan 
sebagai daerah tujuan wisata maupun sebagai sentra yang menjadi objek kunjungan wisata.  

 
IKM yang ada di Kabupaten Simalungun dan Samosir mempunyai peranan yang sangat 

strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan penyebaran lokasi industri, 
pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil yang 
mandiri, tangguh, dan memiliki jiwa wirausaha. UMKM di Indonesia telah mampu berperan 
memberikan kontribusi yang besar dalam memperkuat struktur perekonomian Indonesia. 

 
Permasalahan mendasar yang dijumpai IKM di Kabupaten Simalungun dan Samosir 

adalah seringnya terhambat dengan keterbatasan modal, SDM yang masih kurang mampu, 
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kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan jiwa wirausaha yang belum sepenuhnya dimiliki 
oleh para pelaku usaha. 
 

Peran UMKM dalam menunjang  kepada kawasan pariwisata dapat dilihat juga  dari 
perilaku sehari hari dari pelaku UMKM itu sendiri. Peran UMKM di kawasan Pariwisata Danau 
Toba, belum sepenuhnya mendorong pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba. Hal ini 
terlihat dari  perilaku pelaku UMKM dalam kegiatannya sehari-hari yang kurang ramah, kurang 
sopan, kurang bersih, kurang pengendalaian diri, kurang terbuka kurang jujur, kurang sopan, 
kurang optimis, kurang professional, kurang rasa tanggungjawab, kurang inovatif, kurang 
produktif, kurang humoris, dan kurang rapih. 

 
Padahal Pelaku UMKM di kawasan wisata perlu menyadari siapa, yang dihadapi dan 

dilayani ,yaitu Wisatawan. Wisatawan adalah orang yang paling penting bagi UMKM di 
kawasan wisata karena wisatawanlah yang akan membeli produk. Wisatawan tidak tergantung 
kepada UMKM, akan tetapi UMKM tergantung kepadanya. Wisatawan bukan berada di luar 
UMKM, akan tetapi merupakan bagian dari UMKM. Wisatawan adalah manusia, bersifat 
manusiawi, bukan benda mati, ia juga mempunyai perasaan, emosi dan purbasangka. Wisatawan 
bukan seseorang yang perlu diajak berdebat, karena wisatawan akan selalu menganggap dirinya 
benar.  

Pelaku UMKM di kawasan pariwisata perlu memiliki perilaku yang baik, yang kondusif 
bagi wisatawan. Perilaku bukanlah hal yang statis, yang berarti bukan sifat turun temurun yang 
tidak mungkin berubah. Perilaku dapat dikembangkan, dilatih dan dibentuk. Sebaliknya perilaku 
juga dapat menjadi kebiasaan yang tidak baik dan hal ini  lebih sering terjadi atau bahkan  lebih 
mudah terjadi daripada melatih perilaku untuk menjadi lebih baik.  

 
Pelaku UMKM di kawasan pariwisata harus memiliki kesiapan fisik/jasmani dalam 

menghadapi wisatawan. Penampilan diri yang segar, bersemangat dan selalu tampak gembira 
dalam mendampingi wisatawan, merupakan salah satu kunci sukses UMKM dalam melayani 
wisatawan. Kondisi yang demikian hanya bisa dicapai jika kesehatan jasmani dan rohani 
dipelihara sebaik-baiknya. Hal yang perlu diperhatikan, yang merupakan  salah satu yang 
terpenting adalah penampilan diri (appearance), yang mencakup : berpakaian, kebersihan badan, 
sikap dan paras muka  yang ramah, menghindari bercanda yang negative dan penggunaan bahasa 
dan kata-kata yang sopan. 

 
Dalam menjalankan perannya sebagai pelaku UMKM, tidak terlepas dari berbagai 

kendala. Kendala-kendala ini sedikitnya berdampak kepada perilaku UMKM dalam menjalankan 
kegiatan atau usahanya yang menjadi tidak optimal. Kendala yang dihadapi UMKM di kawasan 
pariwisata Danau Toba   antara lain :a)  belum adanya regulasi yang ditetapkan oleh Pemda 
sebagai dasar peningkatan peran UMKM dalam mengembangkan pariwisata di kawasan 
pariwisata; b) dukungan fasilitas dan permodalan serta pendampingan dan  lainnya kurang 
optimal; c) tingkat pendidikan dan kompetensi pelaku UMKM masih belum memadai; d) Sarana 
dan prasarana produksi dalam pengembangan Usaha bisnis UMKM masih terbatas ( 
konvensional); e). Budaya untuk melayani secara ikhlas belum optimal; f) akses jalan  menuju 
Parapat masih belum baik semua; g). Anggaran Kabupaten  Simalungun harus diserahkan 
sebagian ke Desa dan Kelurahan sehingga  Anggaran tidak mencukupi pelaksanaan tugas dan 
wewenang yang ada;  i).Dikatakan UMKM prioritas tetapi pada saat pembahasan anggarannya 
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tidak tersedia y).Belum ada pemberian reward dan punishment bagi UMKM bagi yang 
mendukung atau yang  melanggar ijin dan hal lainnya; k).kerja sama dengan Bekraf, 
Kemenkumham, pariwisata, koperasi dan UMKM, perusahaan, dan stakeholders lainnya kurang 
optimal; f) promosi dan pemasaran pariwisata secara online belum optimal  apalagi untuk Startup 
( usaha rintisan) belum tersentuh.  

 
Selain itu dirasakan oleh UMKM bahwa Komitmen Pemda untuk mengembangkan UMKM 

di kawasan Pariwisata belum optimal sehingga berdampak kepada peran UMKM di kawasan 
pariwisata yang terlihat dari perilaku  seperti : a) Pedagangnya kurang ramah; b) Kalau 
menawarkan terlalu memaksa; c) Penataan barangnya kurang rapi; d) Tempat berdagangnya 
kurang bersih; e) Pedagangnya kurang senyum; f) Tempat berdagangnya kurang tertata; g) 
Kualitas barangnya tidak jelas; h) Terlalu banyak pedagang, untuk objek wisata seperti tomok 
(makam raja Sidabutar, sigale-gale, dan rumah adat) terdapat ratusan pedagang; i) Harga barang 
berbeda-beda, antar pedagang yang satu dengan yang lain, antara wisatawan domestic dengan 
wisatawan asing, antara wisatawan lokal dengan wisatawan dari luar daerah, antara yang pintar 
menawar dengan yang tidak pintar menawar  tidak ada standar harga; j) Penampilan 
pedagangnya kurang menarik; k) Barang-barangnya relatif sama antar satu pedagang dengan 
pedangan lainnya; dan l) Produknya lebih banyak dari luar, produk lokal kurang. 

 
Kendala-kendala yang dihadapi UMKM ini harus segera diatasi untuk mengubah image 

para wisatawan yang datang ke kawasan pariwsata Danau toba. Kendala-kendala ini tidak hanya 
di atasi oleh pelaku UMKM sendiri tetapi perlu keterlibatan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
tugas dan wewenangnya dalam membina  pelaku UMKM di kawasan pariwisata sehingga 
UMKM dapat berkontribusi dalam  meningkatkan  PAD Pemda yang berawal dari retribusi yang 
dipungut oleh pemda. Pemungutan retribusi tentunya harus seimbang dengan sarana dan 
prasarana  infrastruktur yang disiapkan Pemda bagi UMKM di kawasan Pariwisata. 

 
Strategi optimalisasi peran  UMKM di kawasan Pariwisata  Danau Toba  (Parapat 

Kabupaten Simalungun dan Tomok Kabupaten Samosir) melalui berbagai kegiatan yang  telah 
dilakukan dalam mengoptimaliisasi peran UMKM  di kawasan Pariwisata yaitu:  a) 
ditetapkannya Peraturan  Bupati Simalungun No 24 thn 2018 tentang  Pendelegasian 
kewenangan pelaksanaan ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat,  tetapi belum  memuat 
informasi tentang   peran UMKM di kawasan pariwisata Danau Toba; b)  sosialisasi sadar wisata 
sudah sering dilakukan Pemda; c)   adanya Sosialisasi dan desiminasi khususnya penyuluhan 
jaminan halal ; d)  Membuat Balai Benih Ikan kerjasama dengan LIPI, e)  melatih UMKM 
membuat kripsi ikan nila;  f) mendata Rumah potong hewan harus bersertifikat halal dan hotel-
hotel  bersertifikat halal via online; g). PT Inalum memberikan  pinjaman dengan bunga 3 % 
lebih kecil dari Bungan KUR yang 7%; h) telah ada warga yng membuat Homestay tetapi sllu 
terlihat kesan bahwa dia yg punya rumah dan dia yang mengatur; dan I). khusus untuk benih ikan 
telah ada pendampingan sdh ada dari LIPI dan  LP POMUI dalam rangka mendukung program 
destinasi wisata Bali Baru.  

 
 Beberapa  hal yang perlu dipercepat adalah : a) Meningkatkan akses menuju kawasan 

wisata Parapat dan Samosir baik darat dan maupun udara, memperbaiki  jalan, yang saat ini 
kondisinya  rusak, kurang lebar, sehingga memudahkan  travel dari bandara ke tempat-tempat 
wisata; b) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata atau tempat-tempat wisata (wisata alam, 
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wisata air, wisata kuliner, wisata sejarah, wisata budaya, dan sebagainya) yang bersih , tertata, 
rapi, fasilitas umum, informative; c )Menyediakan informasi wisata yang up to date, cepat dan 
akurat tentang kawasan wisata, atraksi wisata, akses ke kawasan wisata, dsb; d) Meningkatkan 
pelayanan wisata termasuk angkutan wisata, hotel/penginapan, rumah makan, pemandu wisata, 
tempat wisata, atraksi wisata, pedagang souvenir, dsb; e) Menjadikan Parapat dan Tomok 
sebagai daerah tujuan wisata, bukan sekedar tempat transit (numpang lewat) melainkan 
tempat/tujuan wisata, fasilitas wisata, atraksi wisata; f) Pembatasan jumlah pedagang di kawasan 
Parapat dan Tomok artinya  jangan terlalu banyak; g) Penataan lokasi berdagang bagi UMKM  
seperti: pengkhususan berdasarkan jenis barang  khusus pakaian, khusus kerajinan, khusus 
makanan; h) Standarisasi harga produk yang dijual (pakaian, souvenir, makanan, 
penginapan/hotel, pemandu wisata, tarif masuk ke tempat wisata, dsb) mencantumkan label 
harga pada produk yang dijual, daftar menu dan harga makanan, harga kamar); i) Pemanfaatan 
jasa pramuwisata freelance. Pemda harus merangkul , memberdayakan,dan memeberikan  
insentif kepada yang dsiplin dan jujur; j) Perlu merubah budaya pelaku UMKM di kawasan 
wisata, dari budaya dilayani (budaya Batak: anak ni raja, boru ni raja) menjadi budaya 
melayani; k) Menghindari perilaku “aji mumpung” yang diterapkan pelaku UMKM, karena 
Pariwisata baru dihitung sukses bila wisatawan datang lagi dan lagi, bukan datang sekali 
kemudian „kapok‟, dan tidak kembali lagi; l) Perlu standar  harga, kualitas, layanan, fasilitas, 
infrastruktur, kemanan, waktu, etika, kehalalan, ukuran, timbangan, dan sebagainya yang 
dituangkan dalam SPM, SOP.Serta dilakukan  dimonitoring, dievaluasi, serta ditindaklanjuti 
untuk  mendapatkan  perbaikan secara terus menerus; m) Pembagian peran pemerintah pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota di kawasan wisata Danau Toba; n) Perlu kerjasama pemerintah 
daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata; o) Pemerintah daerah 
memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan regulasi pengelolaan objek wisata, penyediaan 
sarana dan prasarana serta melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap dunia usaha dan 
masyarakat; p) Dunia usaha dan masyarakat berperan dalam mengembangkan usaha-usaha 
pendukung pariwisata serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan yang 
datang ke objek wisata; q) Membangun budaya hospitality masyarakat di sekitar Danau Toba  
agar ada keramahtamahan dan servis yang berkelas sehingga wisatawan tidak hanya merasakan 
keindahan alam, tetapi juga mendapat pelayanan yang baik, merasa nyaman, dan tertarik untuk 
datang dan datang lagi; dan r) Sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat merupakan 
kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata daerah. 

 
Pemerintah menyadari bahwa keberadaan UMKM di kancah perekonomian Indonesia 

sudah terbukti pada masa krisis perekonomian Indonesia tahun 1997-1998.  Para pedagang kaki 
lima yang termasuk kategori Usaha Kecil dan Mikro, mampu bertahan dengan geliat ekonomi 
yang mereka lakukan. Berdasarkan penelitian LPPI menyimpulkan bahwa UMKM memiliki 
peranan penting dlam perekonomian Indonesia. UMKM memilki proporsi sebesar 99,99% dari 
total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, menyumbang PDB sekitar 60%. PDB tersebut 
merupakan akumulasi dari berbagai sector ekonomi UMKM. Berdasarkan pengalaman itu 
pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah.  

 
Berkaitan dengan itu UMKM di mana saja maupun di kawasan pariwisata wajib 

mendaftar dan mendapat ijin berusaha dari pemerintah daerah. Hal ini ini diatur kembali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
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secara Elektronik, diharapkan semua UMKM  mendapat izin berusaha yang terintegrasi secara 
elketronik atau Online Single Submission (OSS). 

Seiring dengan semakin menggeliatnya usaha mikro dan kecil di Indonesia khususnya di 
kawasan pariwisata, tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku UKM dan pemda  masih 
menghadapi berbagai permasalahan yang terus dilakukan pencarian solusi yang terbaik  yaitu :  

 
a) kualitas SDM  pelaku UKM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan dan 

kompetensi kewirausahaan, mengakibatkan rendahnya produktifitas usaha dan tenaga kerja 
.Hal ini terlihat pada ketidakmampuan mereka dalam hal menejemen usaha terutama dalam 
hal tata tertib pencatatan dan pembukuan; 

b) Peran  UMKM masih belum sesuai dengan kebutuhan kondisi pariwisata terlihat dari 
perilaku dalam melayani wisatawan baik domestik maupun luar negeri; 

c) Banyak UKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas dalam hal aspek legalitas dan 
perizinan  termasuk pengetahuan terhadap persyaratan  yang harus dipenuhi untuk 
mengurusnya; 

d) Pemanfaatan modal yang disediakan belum optimal; dan  
Kurangnya tenaga pendamping  di lapangan sehingga banyak UKM yg belum tersentuh  layanan 
konsultasi dalam hal  melayani konsumen yang efektif dan efisien serta pemeliharaan  
kebersihan dan keindahan. 
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