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Abstrak 

Tujuan kajian menganalisis eksistensi kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah,  
khusus pada aspek hubungan hirarkhi, sumber kewenangan dan penerapan peran ganda gubernur 
dalam kerangka penerapan asas dekonsentrasi. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri atas studi literatur 
dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di level pemerintah pusat dan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian menunjukan pada aspek hubungan hirarki, gubernur sebagai 
wakil Pemerintah di daerah tidak mempunyai jenjang hirarki dengan Bupati/walikota 
menyebabkan lemahnya koordinasi dalam impelementasi kebijakan dan program dekonsentrasi 
di daerah. Ketidaktersediaan aturan turunan yaitu peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur 
pelaksanaan tufgas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Penerapan peran ganda gubernur 
didominasi oleh peran sebagai kepala daerah daripada sebagai wakil Pemerintah. Penerapan 
peran ganda (dual role) gubernur belum seimbang, peran Gubernur sebagai kepala daerah lebih 
dominan daripada sebagai wakil pemerintah pusat. 
 
Kata Kunci: Gubernur, Wakil Pemerintah Pusat 
  

Abstract 
The study aimed to analyze the existence of the governor's position as the representative of the 
central government in the regions, specifically on the aspect of hierarchical relations, sources of 
authority and implementation of the governor's dual role within the framework of implementing 
the principle of deconcentration. This study uses a qualitative approach by a qualitative 
descriptive method. The data collection used literature study and focus groups discussion that 
held in Central Government level and West Java Provincial Government. The results of the study 
showed that in terms of hierarchical relations, the Governor as a representative of the Central 
Government does not have a level hierarchy with regent and mayors that caused has led to weak 
coordination in the implementation of deconcentration policies and programs in the regions. The 
unavailability of derivative regulations, namely government regulations (Peraturan Pemerintah) 
to manage deconcentration and assistance tasks (medebwind) is not yet available. The 
application of the governor's dual role is not balanced, the role of the governor as regional head 
is more dominant than the roles as a representative of the central government 
 
Keywords: Governor, Central Government Representative 

 Jurnal Kelitbangan Volume  08 Nomor 02, Desember 2022
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

86



87 
Jurnal Kelitbangan Volume 08 Nomor 02, Desember  2022 

Balitbang Kabupaten Lampung Barat 
 

LATAR BELAKANG 

Dalam konteks negara bangsa, penerapan azas sentralisasi dan desentralisasi adalah alat 

untuk mencapai tujuan negara. Kedua azas tersebut dalam sistem negara kesatuan tidak bersifat 

dikotomis melainkan kontinum. Artinya pemerintah pusat tidak mungkin menyelenggarakan 

semua urusan pemerintahan, sehingga agar terwujudnya aspirasi dan kepentingan nasional, 

penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara sentralisasi. Di saat bersamaan untuk 

mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi kemajemukan masyarakat, penyelenggaraan 

pemerintahan dilakukan secara desentralisasi. Dengan penyelenggaraan pemerintahan 

berdasarkan dua asas tersebut secara bersamaan akan terwujud ―unity within diversity‖ dan 

―diversity in unity‖ (Hoessein et al, 2004). Sehingga penyelenggaraan pemerintahan merupakan 

kombinasi kekuatan yang bersifat sentripetal (sentralisasi) dan kekuatan sentrifugal 

(desentralisasi) secara bersamaan. 

Tantangannya bagaimana agar tidak terjadi gerakan sentrifugal yakni Pemerintah Daerah 

yang melenting dari pusat kekuasaan, mengingat sejak reformasi desentralisasi diterapkan 

dengan transfer kewenangan yang besar disertai pembiayaan kepada 34 Provinsi, 415 Kabupaten 

dan 93 kota. Fenomena ini oleh World Bank sebagai ―dentuman besar desentralisasi‖ (big bang 

decentralization). World Bank memberi makna big bang decentralization sebagai ― A process 

wherein the central level of government announces decentralization, passes laws, and transfer 

responsibilities, authority, and/or staff to subnational and/or local governments in rapid 

succession” (Wasistiono, 2021). Selain Indonesia, Philipina, Pakistan dan Ethiopia, mengalami 

big bang decentralization, sementara terdapat 16 negara yang melaksanakan desentralisasi secara 

bertahap. 

Di saat yang sama, tantangan menjaga keutuhan NKRI membutuhkan perhatian yang 

besar, mengingat eksistensi wilayah berpotensi mendorong fragmentasi daripada persatuan. 

Indonesia memiliki luas  wilayah mencapai 4,8 juta Km2, dengan 1,9 Juta  Km2, mempunyai 

karakteristik negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17 ribu serta rentang jarak sekitar 

5.110Km2 dari timur ke barat dan 1.880 Km2 dari utara ke selatan. Negeri ini dihuni oleh lebih 

dari 270 juta penduduk dalam beragam suku, adat dan budaya. Wilayah yang luas dan 

keragaman yang dimilik tersebut jika tidak dikelola secara optimal dapat memunculkan 

persoalan disintegrasi.  
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Dalam konteks ini dibutuhkan sistem yang memastikan hukum dan kebijakan nasional 

dipatuhi oleh seluruh rakyat dan kepentingan nasional menjadi prioritas menjalankan 

pemerintahan. Artinya kompleksitas dan keragaman dimaksud sangat berat jika ditangani dari 

pusat manajemen negara bangsa di pusat pemerintahannya, sehingga diperlukan alur manajemen 

sentralisasi memasuki arena lokal. Pada titik ini dibutuhkan wakil Pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan elemen pusat di 

daerah melalui penerapan azas dekonsentrasi. Elemen ini mencakup dua ranah yaitu elemen 

sektoral atau instansi vertikal dan elemen integrator dan koordinator pusat sebagai wakil 

pemerintah pusat atau disebut dalam berbagai literatur sebagai prefektorat (Maksoem, 2015).  

Kesadaran penyelenggara negara terhadap kondisi diatas mendorong Pemerintah 

menerbitkan Undang-Undang yang menghadirkan wakil Pemerintah di daerah. Dimulai jauh 

sebelum Indonesia merdeka yakni implementasi Undang-Undang 1903-1922 dan pada masa 

pendudukan Jepang 1943-1945. Setelah Indoensia merdeka, Pemerintah menerbitkan UU No 

1/1945, UU No 22/1948, UU No 1/1957, Penetapan Presiden No 06/1959, UU No 18/1965, UU 

No 22/1999, UU No 32/2004 dan UU No 23/2014.  

UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Gubernur adalah wakil 

Pemerintah Pusat di daerah sebagai perpanjangan tangan dari Presiden berdasarkan asas 

dekonsentrasi. Pasal 91 ayat (1) mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan 

tugas pembantuan, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.  

Selanjutnya, ayat 2 huruf (a) disebutkan bahwa tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

di daerah mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan tugas pembantuan di 

kabupaten/kota. 

Namun, peran gubernur sebagaimana diatur dalam UU No 23/2014 yakni sebagai wakil 

pemerintah pusat di daerah dinilai belum optimal. Menurut Jaweng (2021) faktor penyebab 

kurang efektifnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yaitu: dari sisi politik, kerap 

antara gubernur dan bupati/walikota memiliki warna politik yang berbeda, menimbulkan 

berbagai hambatan terutama masalah komunikasi. Dari sisi etika pemerintahan, peran gubernur 

sebagai kepala daerah sering sulit melepaskan diri dari kepentingan partai politik, akibatnya 

loyalitas kepada partai lebih kuat daripada loyalitas kepada hirarkhi pemerintahan. Hal ini dapat 

diamati dari ketidakpatuhan Bupati dan Walikota terhadap arahan Gubernur bahkan Menteri 
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Dalam Negeri sebagai pembina umum pemerintahan dalam negeri. termasuk lemahnya peran 

gubernur mengoordinasikan instansi vertikal yang merupakan perpanjangan tangan 

Kementerian/Lembaga di daerahnya (Jaweng, 2021). 

Penelusuran kajian terdahulu memperkuat asumsi lemahnya peran Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat. Haryono dan Siregar (2015) menulis ―Kedudukan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah‖ menemukan ketidakharmonisan hubungan Gubernur dan Bupati/Walikota 

karena konflik kepentingan antara gubernur dan bupati/wali kota, tidak adanya hubungan hirarki 

antara Gubernur dengan Bupati/Wali kota, dan adanya kerancuan peran dan tugas gubernur 

dalam melaksanakan pemantauan terhadap kabupaten/kota.  Rauf (2018) mengkaji Pasal 93 ayat 

(1) UU 23/2014, menemukan bahwa Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil 

Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur. Namun, ketiadaan perangkat gubernur di 

daerah disebabkan: 1) Ketiadaan aspek legal yang mengatur perangkat Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat di daerah; 2) kewenangan pembentukan perangkat gubernur ada pada 

pemerintah pusat sehingga pembentukannya lambat dan tersendat dan; 3) pemerintah pusat 

menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah pusat di daerah sebagai 

pegawai perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat seluruh provinsi di Indonesia. 

Terlebih lagi dalam praktiknya, program-program dekonsentrasi seperti tidak berjalan efektif 

karena bupati/walikota dapat berhubungan langsung dengan lembaga-lembaga pusat (nasional) 

tanpa harus melalui provinsi. 

Berdasarkan uraian diatas, sangat menarik dan penting untuk mengkaji eksistensi 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah khususnya pada aspek hubungan hirarki gubernur 

dan bupati dalam struktur Pemerintah daerah, aspek legalitas sebagai sumber kewenangan dan 

peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah serta penerapan Peran Ganda Gubernur (Dual Role) 

dalam kerangka penerapan asas dekonsentrasi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Dekonsentrasi dan Desentralisasi 

Berbicara peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak terlepas dari konsep 

dekonsentrasi dan desentralisasi. Cheema dan Rondinelli (1983) menjelaskan bahwa terdapat 

empat bentuk desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, delegasi kepada agen-agen semi otonom dan 
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parastatal, devolusi kepada pemerintahan lokal, dan transfer fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga 

publik kepada non-pemerintah (Cheema dan Rondinelli, 1983).  Menurut mereka dekonsentrasi 

merupakan bagian dari sistem desentralisasi. Maddick (1963) mendefinisikan dekonsentrasi 

sebagai pelimpahan wewenang untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat 

yang berada di luar kantor pusatnya. Rondinelli (1981:133) menyatakan, deconcentration is ―the 

handling over of some administrative authority or responsibility to lower levels within central 

ministries agencies.” (dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi atau tanggung 

jawab pemerintah pusat atau kementerian ke tingkat yang lebih rendah). Sementara menurut 

Mawhood (1987:12), deconcetration is the transfer of administrative responsibility from central 

to local government (transfer tanggung jawab administrasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 

Daerah).  Hoessein (2000) menyatakan bahwa dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang 

tertentu dari pemerintah pusat kepada aparaturnya yang berada di daerah.  

Berdasarkan definisi diatas, dekonsentrasi memiliki beberapa dimensi yaitu: a. Adanya 

pelimpahan wewenang atau tanggung jawab tertentu; b. wewenang atau tanggung berada di 

lingkup pemerintah pusat; c. wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan oleh pejabat atau 

aparatur pemerintah pusat yang berada di daerah.  Subjek utama dari dekonsentrasi adalah 

pemerintah pusat dan aparaturnya yang ada di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintah pusat adalah departemen atau lembaga sektor, sedangkan aparatur pemerintah pusat 

yang ada di daerah adalah kantor wilayah atau kantor departemen yang ada di daerah.  

Tabel 1 Elemen Dekonsentrasi 

Penerima dan pelaksana tugas 
dekonsentrasi 

Instansi pemerintah pusat (departemen dan non departemen yang 
berlokasi di daerah baik yang wilayah yuridiksinya mencakup satu 
wilayah daerah otonom maupun beberapa daerah otonom.  

Kedudukan dan tugas 
dekonsentralsi 

Daerah, regional atau lokal yang merupakan daerah otonom atau 
sebagai sub ordinat pemerintah pusat. 

Ruang lingkup dekonsentrasi Perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, keuangan dan 
manajemen serta melakukan penyesuaian dengan kondisi setempat, 
namun tetapmengacu pada pedomanyang dibust departemen pusat 

Bidang Kewenangan Seluruh kewenangan pemerintah pusat berdasarkan peraturan 
perundag-undangan yang berlaku 

Pengeloaan Aparatur Aparat dekonsentrasi di daerah merupakan pegawai departemen 
pusat serta berada di bawah pemerintah dan kontrol pusat. 
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Sumber Pembiayaan Anggaran setiap departemen dan non departemen pusat tidak 
dipengaruhi oleh dana transfer antar tingkat pemerintahan. 

Formulasi Anggaran Tanggung jawab menteri keuangan tapi didasarka atas proposal dari 
masing-masing departemen/non departemen pusat 

Sumber: Rondinelli & Chemma (1983) 

Ciri-ciri dekonsentrasi dikemukakan oleh Hadiwijoyo (2011:64) adalah: 1) dekonsentrasi 

merupakan perpanjangan pemerintah pusat melalui penempatan aparatur atau pejabat-pejabat 

pusat di daerah; 2) Pejabat yang mempertanggungjawabkan penugasan ke pemerintah pusat 

bukan kepada rakyat di daerah, bila ada kebijakan yang tidak sesuai, pejabat dekonsentrasi tidak 

melakukan deskripsi tetapi hanya mengusulkan perbaikan kebijakan ke pemerintah pusat; 3) 

Kebijakan, program dan kegiatan dan sasaran dan pembiayaan ditetapkan oleh pemerintah pusat 

sehingga pejabat pelaksana mempertanggungjawabkan pelaksanaannya ke pemerintah pusat. 

Terdapat perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Perbedaan antara keduanya 

terletak pada penekanan politik dan administrasi. Persoalan politik menyangkut sumber, 

penggunaan dan akuntabilitas kekuasaan, sedangkan persoalan administrasi lebih kepada 

mekanisme distribusi atau pembagian kewenangan (urusan). Menurut Mawhood (1983), secara 

konseptual desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan sistem yang jelas perbedaannya.Tabel 

2.1 memberikan perbedaan konsep antara dekonsentrasi dan desentralisasi. 

Tabel 2 Perbedaan Konsep Desentralisasi dan Dekonsentrasi 
Definisi Dekonsentrasi  Desentralisasi 
Prinsip 
pengorganisasian 

 Bureaucratic decentralization 
 Administrative decentralized 

 Democratic decentralization 
 Political decentralized 

Struktur di mana 
prinsip mendominasi 

 Field administration  
 Regional administration 
 Prefectoral administration 

 Local government 
 Local self-government 
 Municipal administration 

Praktik Delegation 
of powers  

Delegation of powers  Devolution of powers 

Sumber: Philip Mawhood, Local Government in the Third World, 1983 
 

Pola/Model Kelembagaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi 
Teknik Pemetaan wilayah administrasi dan wilayah daerah otonom yang dianut suatu 

negara dapat digolongkan dalam 3 (tiga) pola atau model (Leemans, 1970:51-60). 

(1) Dual Hierarchy Model. Model ini menganjurkan adanya dua jenis lembaga yang muncul 

karena desentralisasi dan dekonsentrasi, tanpa terjadi pertautan di tiap jenjang. Pada model 
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ini, instansi yang melakukan tugas dekonsentrasi di suatu daerah dan berada di luar instansi 

pemerintah daerah setempat. Instansi pemerintah pusat ini, biasanya memiliki dua fungsi, 

yakni, fungsi pelayanan publik yang merupakan tugas dekonsentrasi (instansi pemerintah 

pusat yang ada di daerah) dan fungsi selanjutnya melakukan pengawasan serta pengendalian 

terhadap instansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintahan yang sama atau lebih 

rendah. Implikasi dari model ini adalah terjadi tumpang tindih dan bahkan kompetisi antara 

tingkatan penyediaan layanan publik antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Model ini membenarkan batas-batas wilayah kerja (yuridiksi) dari perangkat 

departemen di lapangan (instansi vertikal) secara berbeda menurut pertimbangan fungsi dan 

departemen induknya. 

(2) Fused/Single Hierarchy Model, yaitu wilayah daerah otonom yang selalu berhimpitan 

dengan wilayah administrasi, di dalam model ini tidaklah mungkin terjadi pembentukan 

daerah otonom tanpa disertai atau didahului oleh wilayah administrasi. Model kedua 

mengharuskan adanya keseragaman batas-batas wilayah yuridiksi dari berbagai instansi 

vertikal atas dasar daerah (wilayah) administrasi beserta wakil pemerintah. Dalam kaitannya 

dengan desentralisasi, maka maka model ini mengharuskan berhimpitnya daerah otonom 

dan daerah administrasi serta perangkapan jabatan kepala daerah dan wakil pemerintah yang 

dipimpin oleh seorang administrator, seringkaliadalah Gubernur.  Model ini memiliki 

keuntungan karena mampu menghindari tumpng tindih fungsi serta kewenangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Sistem yang ditawari pada model ini dinilai mampu untuk 

mendorong koordinasi di daerah serta mampu memadukan kebijakan dan pelaksanaannya. 

(3) Hierarchy Model, yakni kemungkinan dapat terjadi pembentukan daerah otonomi tanpa 

berhimpitan dengan wilayah administrasi, sehingga mekanisme desentralisasi dan 

dekonsentrasi tidak dapat saling bertalian pada jenjang tertentu. Model ketiga ini mirip 

model pertama,tetapi pada model ini field administration  dari pemerintah pusat tidak 

tumpang tindih dengan perangkat pemerintah daerah. Model ini memungkinkan untuk 

mentrasfer tanggung jawab kepada instansi pemerintah pusat di daerh jika terjadi kasus 

dimana pemerintah daerah menilai dirinya tidak cukup mampu menyediakan jenis layanan 

publik tertentu. 
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1. Konsep Administrasi wilayah (Field Administration) 

Administrasi wilayah (field administration) dikembangkan dari instrumen dekonsentrasi. 

Dekonsentrasi dimaknai sebagai pergeseran beban kerja dari pemerintah pusat atau lembaga 

pemerintah pusat kepada aparat yang ditempatkan di kantor-kantor di luar ibukota negara, tanpa 

mentransfer kewenangan kepada aparat tersebut untuk mengambil keputusan atau kebijakan 

dalam pelaksanaannya. Dekonsentrasi ini dipandang sebagai bentuk yang paling lemah.Tingkat 

dekonsentrasi yang tinggi dicapai melalui Field Administration yang berimplikasi pada adanya 

transfer untuk pengambilan keputusan aparat pusat yang ditempatkan di daerah, yang 

memungkinkan mereka secara bebas dapat merencanakan dan membuat keputusan  mengenai 

hal-hal yang bersifat rutin dan melakukan sejumlah penyesuaian dengan kondisi setelpatnamun 

tetap mengacu pada pedoman yang dibuat oleh departemen pusat. Dengan sistem tersebut, 

walaupun aparat pusat bekerja di daerah, namun masih berada dalam kontrol pusat (Chemma & 

Rondinelli, 1983). 

Menurut Smith (1985) field administration (administrasi pemerintahan wilayah) dibedakan 

dari devolusi dalam tiga aspek penting, yaitu, Pertama, bentuk/tipe otoritas/kewenangan yang 

diberikan kepada petugas lapangan dari kementerian  pusat serta perwakilan-perwakilannya 

yang bersifat lebih birokratif daripada politik, dalam arti bahwa petugas-petugas lapangan 

adalah bagian dari struktur dan hirarkhi organisasi dengan lingkup kompetensi yang secara 

formal didefinisikan oleh pejabat-pejabat pusat. Misalnya di Inggris, staf lapangan dari 

Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi administrastif yang sangat luas lingkup 

kerjanya yang didelegasikan oleh Kantor Pusat Kementerian di London. Para petugas 

regional/daerah pada Kementerian Perhubungan menyarankan kepada otoritas di bidang sarana 

jalan raya/jalan tol tentang kepatuhan terhadap bantuan/hibah transportasi dan memberikan 

nasihat kepada kantor pusat  tentang cara-cara terbaik untuk mengalokasikan dana-dana di 

daerah. Kantor-kantor Kementerian Lingkungan memberikan nasihat kepada pejabat-pejabat  

daeran tentang aplikasi mereka kepada Kementerian  untuk meminta pengalokasian anggaran 

dari pusat ke daerah untuk program-program perumahan.   

Kedua, administrator-administrator wilayah adalah PNS yang direkrut berdasarkan 

prosedur seleksi normal yang dipergunakan di departemen-departemen atau kementerian yang 

sesuai. Mereka kemudian ditempatkan di provinsi, kabupaten atau distrik biasanya dalam jangka 

waktu yang terbatas sebelum dipindahkan ke wilayah lain atau ke kantor pusat.  Faktor-faktor 
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politik juga mempengaruhi rekrutmen petugas lapangan. Pada beberapa sistem pemerintahan 

petugas-petugas lapangan tertentu melaksanakan sejumlah tugas-tugas politik yang penting yang 

ada hubungannya dengan keamanan negara serta pelaksanaan dari kebijakan pemerintah 

berdasarkan kriteria politik dan administrasi. 

Ketiga, wilayah-wilayah dimana para petugas lapangan beroperasi akan dibatasi oleh 

persyaratan-persyaratan administratif dari fungsi-fungsi mereka, dibandingkan dengan 

karakteristik-karateristik masyarakat lokal kecuali jika hal ini terjadi karena relevan dengan 

tugas-tugas administrasi dari staf di wilayah/lapangan. Hal ini mungkin berarti suatu 

perkembangan batas-batas wilayah dan mungkin usaha yang sering dilakukan secara berkala 

untuk melembagakan serangkaian standar wilayah dimana semua pelayanan di lapangan 

diharapkan sesuai dengannya demi kepentingan koordinasi yang lebih baik.  

Pola Administrasi Wilayah (Field Administration) 
Lemaans (1970) membedakan pola administrasi wilayah pemerintah pusat (Two board 

patterns of central government field organization) yaitu 1) organisasi atas dasar fungsional 

utama: fragmented field administration; dan 2) organisasi atas dasar teritorial: integrated field 

administration.  

Fragmented field administration, pola administrasi wilayah pemerintah yang memiliki pola 

dasar fungsional. Setiap departemen dalam pola ini memiliki hirarki administrasi wilayah untuk 

daerah masing-masing. Hirarki ini biasanya memiliki ukuran dan batas yang berbeda-beda. 

Berdasarkan hal ini kelemahan mendasar dari administrasi wilayah pemerintah pusat yang 

terorganisir secara fungsional adalah koordinasi horizontal yaitu koordinasi kegiatan staf 

lapangan departemen di wilayah tertentu. Selain lemahnya koordinasi, penyelenggaraan 

pelayanan pemerintah pusat pada jalur fungsional juga memiliki kelemahan besar lainnya, yaitu 

sulitnya mengorganisir partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik. 

Integrated Field Administration. Pendekatan pada basis territorial, secara fundamental 

dekonsentrasi dilakukan melalui pengintegrasian wilayah pelayanan oleh Pemerintah Pusat. 

Hubungan kelembagaan dibangun di antara perwakilan dari berbagai departemen pemerintah 

pusat. Dalam struktur ini, seorang wakil umum pemerintah pusat (prefect, governor, district 

officer, dsb) adalah kepala organisasi pemerintahan daerah yang terdiri dari wakil-wakil dari 

berbagai departemen pemerintah pusat, dan bertanggung jawab atas koordinasi dan integrasi 

pembuatan kebijakan dan tindakan di berbagai bidang. 
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Sementara Smith (1980) menyebutkan variasi field administration dalam dua bentuk yaitu 

sistem fungsional dan sistem prefektorat.  

Sistem-Sistem Fungsional, suatu sistem ―fungsional‖ dari administrasi/pemerintahan 

wilayah, wakil senior dari birokrasi negara (pemerintah pusat) di provinsi bertanggung jawab 

secara fungsional atas kegiatan pelayanan spesifik seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan 

perindustrian, penyuluhan bidang pertanian. Koordinasi disusun secara sentral melalui komite-

komite interdepartemen di tingkat provinsi dan daerah administrasi/pemerintahan wilayah. 

Dalam suatu sistem fungsional yang asli/murni, tidak ada wakil umum dari negara atau 

pemerintah pusat-tidak ada Gubernur di Provinsi atau prefek. Wilayah-wilayah yang masing-

masing departemen membatasi untuk operasi wilayahnya tidak perlu dibagi-bagi lagi oleh 

departemen fungsional yang lain, tapi disesuaikan dengan kebutuhan administratif yang khusus 

dan berskala besar dan unik dari kebijakan pemerintah yang khusus.   

Beberapa sistem administrasi/pemerintahan wilayah yang menerapkan sistem fungsional 

seperti di Amerika dan Inggris. Di Perancis sistem fungsional mengalami variasi prefektoral. Di 

perancis, layanan-layanan eksternal pemerintah dipertanggingjawabkan kepada pekerjaan 

kementerian-kementerian di tingkat Provinsi. Corps des ponts et Chaussees bertindak sebagai 

dinas eksternal bagi sejumlah kementerian yang membutuhkan proyek pekerjaan umum yang 

dilaksanakan. Ia merupakan tanggung jawab  atas kerja lapangan dari divisi teknis Kementerian 

PU. Kementerian Pertanian memiliki sejumlah layanan eksternal khusus yang seringkali 

didasarkan pada serangkaian wilayah administratif yang berbeda. Kementerian konstruksi 

memiliki seorang direktur di setiap departemen dan sebuah organisasi regional untuk 

perencanaan kota.   

Sistem-Sistem Prefektoral. Sistem prefektoral merupakan salah satu model sistem 

pemerintahan daerah yang menempatkan seorang wakil pemerintah dan aspek-aspek 

pendukungnya sebagai titi sentral bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Smith1985). 

Sistem prefektorat dalam administrasi/pemerintahan wilayah melibatkan penunjukan wakil 

umum dari eksekutif pusat untuk wilayah subnasional (Provinsi di Italia, departemen di 

Perancis). Prefek merupakan seorang petugas senior pemerintah  di dalam suatu wilayah. Pejabat 

prefektoral memiliki tanggung jawab yang ditentukan secara luas demi terciptanya 

―pemerintahan yang baik‖. Dua kategori yang yang luas dari sistem prefektoral mungkin dapat 

diidentifikasi, tergantung hubungan antar prefek, di satu pihak dan pemerintah daerah dan 
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layanan-layanan eksternal atau fungsional dari kantor-kantor wilayah di pihak lain. Sistem 

prefektoral dalam administrasi/pemerintahan wilayah, apakah itu variasi terintegrasi ataupun 

tidak terintegrasi merupakan suatu faktor yang signifikan dalam pembuatan keputusan oleh 

pemerintah-pemerintah yang maju di tiap level. Bahkan keputusan yang diambil oleh Pemerintah 

sosialis di Perancis untuk mendemokratisasikan pemerintahan tingkat regional tidak 

memandangnya beroperasi tanpa keterlibatan agen utama pemerintah pusat di wilayah. Seorang 

komisioner republik yang mewakili negara di tingkat lokal, akan menjalankan peran serupa 

dengan yang dilakukan komisioner depertemen dan suatu kontrol a posteriori  atas tindakan 

administratif akan dilaksakana dibawah kondisi yang sama seperti terhadap masyarakat atau 

departemen. Berikut ini merupakan perbedaan antara sistem prefektoral dan sistem fungsional 

(Fried, 1963).  

Dapat disimpulkan bahwa Perfectoral system merupakan salah satu model sistem 

pemerintahan daerah  yang menempatkan sorang wakil pemerintah dan aspek-aspek 

pendukungnya sebagai titik sentral bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pola prefectoral 

system dimana pemerintah pusat mengangkat wakil mereka pada sub wilayah nasional, berbeda 

dengan functional system yang tidak ada perwakilan generalis pemerintahan di setiap provinsi. 

Tabel 3 Perbedaan struktur Sistem Prefektoral dan Sistem Fungsional 
No Prefektoral Fungsional 
1. Wilayah nasional dibagi menjadi daerah 

pemerintahan umum dan pada masing-masing 
daerah ini ditempatkan perwakilan umum dari 
pemerintah pusat (Prefek) 

Tidak ada perwakilan umum pemerintah 
pusat di berbagai daerah dari wilayah 
nasional 

2. Masing-masing kementerian pusat 
mengeluarkan perintah kepada rekan-rekan 
fungsionalnya di lapangan melalui Prefek 

Garis komando dijalankan langsung dari 
kementerian pusat ke unit lapangan 
mereka. 

3. Sebagian besar layanan negara menggunakan 
daerah pemerintahan umum yang dipimpin 
oleh Prefek 

Layanan negara menggunakan berbagai 
rangkaian daerah administratif sesuai 
dengan persyaratan khusus mereka 

4. Daerah Prefek dari administrasi umum juga 
merupakan wilayah dari otonomi daerah 

Tidak ada identitas yang diperlukan antara 
wilayah administrasi wilayah dan wilayah 
pemerintah daerah 

5. Kontrol pemerintah pusat atas unit-unit kecil 
pemerintah cenderung (a) lebih tajam daripada 
dalam sistem fungsional; (b) administratif 
daripada legislatif; dan (c) bersatu di bawah 
Prefek. 

Kontrol pemerintah pusat cenderung (a) 
kurang tajam; (b) dan tersebar di antara 
beberapa instruksi pusat dan lapangan 

Sumber: Fried, 1963: 306-307 
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Pola prefektoral sistem menerapkan pengangkatan seorang wakil dari pemerintah pusat  

kepada wilayah sub nasional, maka dalam fungsional sistem tidak ada perwakilan generalis 

pemerinrahan di setiap provinsi, daerah atau wilayah untuk melaksanakan keseluruhan tanggung 

jawab atau semua fungsi pemerintahan. Fried (1963) menyebutkan karakteristik pemerintahan 

lokal dalam organization on primarily teritorial basis dikenal dengan sebutan integrated 

Prefectoral Systems (Sistem Prefektoral Terintegrasi).  Menurut Hoessein sistem integrated field 

administration dapat dipadankan dengan integrated prefectoral system sebagai konsep yang 

menjadi basis penyelenggaraan  dekonsentrasi terintegrasi dalam sistem pemerintahan daerah 

melalui terwujudnya wilayah administrasi dan keberadaan wakil pemerintah.  integrated 

prefectoral system mengintegrasikan aspek-aspek berikut:  

(1) Elemen kepala wilayah, yaitu kepala wilayah administrasi yang dipimpin oleh kepala 

wilayah (prefect, prevet, governoor) dan wilayah pelayanan sosial yang dijalankan oleh 

berbagai instansi vertikal (services exterieurs) dalam rangka dekonsentrasi serta wilayah 

otonom dalam desentralisasi diintegrasikan (berhimpit) demikian pula dengan tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah 

(2) Konsekuensi dari berhimpitnya ketiga wilayah tersebut, adalah pengintegrasian ketiga peran 

(jabatan) pada satu orang sebagai kepala wilayah, kepala daerah dan ketua dewan. 

(3) Pengintegrasian seluruh informasi dan instruksi menteri kepada para instansi vertikal  serta 

pertanggungjawaban dari instansi vertikal kepada menterinya di tangan kepala wilayah, hal 

ini berarti semua informasi dan instruksi  dari menteri-menteri kepada jajarannya  di daerah 

dan demikian pula pertanggungjawaban para jajaran kepada menteri melalui kepala wilayah 

sebagai  subordinator atau koordinator terhadap instansi vertikal (Hoessein 60-61). 

 

METODE KAJIAN 

 Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. 

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan implikasi teoritik terhadap 

praktek pengaturan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas, Focus Group Discussion (FGD) dan studi literatur. 

FGD di daerah melibatkan unsur perangkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tusi 

berhubungan dengan penyelenggaraan GWPP yaitu: Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro 

Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Wilayah. FGD di pusat melibatkan peserta yang terdiri atas: 
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Ditjen Administrasi Kewilayahan, Gubernur Bali, dan unsur pakar yang diwakili oleh Pakar 

Pemerintahan IPDN.   Pengumpulan data melalui studi literatur bersumber dari buku, jurnal, 

peraturan perundang-perundangan, dan dokumen yang berhubungan dengan topik kajian dari 

instansi terkait. Pengolahan dan analisis data dilakukan dalam 4 (empat) tahapan analisis, yaitu: 

(1) mengumpulkan data, (2) mereduksi data, (3) menyajikan data, dan (4) menarik simpulan.  

 
PEMBAHASAN  

Belum Idealnya Penerapan Hubungan Hirarkhi Wakil Pemerintah 

Terdapat kesenjangan antara konsep dekonsentrasi dan penerapan Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat.  Secara teori, merujuk Rondinelli (1981:133) menyatakan, 

deconcentration is ―the handling over of some administrative authority or responsibility to lower 

levels within central ministries agencies.” (dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang 

administrasi atau tanggung jawab pemerintah pusat atau kementerian ke tingkat yang lebih 

rendah), sejalan dengan pendapat ini, Hoessein (2000) mendefiniskan dekonsentrasi sebagai 

pelimpahan wewenang tertentu dari pemerintah pusat kepada aparaturnya yang berada di daerah. 

Menurut Hoessein (2000) wakil pemerintah pusat bukan hanya pada tingkat provinsi namun bisa 

pada level daerah di bawahnya.  

Dalam penerapannya, regulasi mengatur bahwa yang menjadi wakil pemerintah pusat 

hanya Gubernur sebagaimana diatur pada Pasal 91 UU No 23 Tahun 2014, pasal ini 

menyebutkan bahwa: ―Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan 

Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat‖.  

Dengan demikian dari hubungan hierarki, pengaturan wakil pemerintah pusat belum ideal 

karena dua hal. Pertama, wakil pemerintah pusat hanya ada pada level provinsi. Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa provinsi melaksanakan asas desentralisasi sekaligus asas 

dekonsentrasi sedangkan kabupaten/kota melaksanakan otonom murni berdasarkan asas 

desentralisasi. Konsekuensinya, Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkedudukan ganda 

yaitu sebagai kepala daerah otonom dan di sisi lain sebagai wakil pemerintah. Sedangkan 

Bupati/Walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota hanyalah sebagai kepala daerah otonom 

dan bukan merupakan wakil pemerintah di daerah. Dengan model pemerintahan daerah seperti 
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itu, wakil pemerintah hanya sampai pada gubernur. Tidak adanya hubungan hierarki antara 

gubernur dan bupati/wali kota sebagai wakil pemerintah pusat, menimbulkan kurangnya 

kepatuhan Bupati/wali kota terhadap gubernur dan lemahnya koordinasi serta pengawasan 

terhadap pelaksanaan progrfam-program dekonsentrasi di daerah. 

Kedua, penerapan sistem dekonsentrasi dan desentralisasi di Indonesia yang kurang tepat 

tampak pada pengaturan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 bahwa Bupati/Walikota 

melaksanakan urusan pemerintahan umum yang dalam pelaksanaan memperoleh pembiayaan 

bersumber dari APBN, padahal Bupati/Walikota bukan sebagai wakil pemerintah pusat di 

daerah.  Pada Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan 

pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah masing-

masing. Jika konsisten bahwa hanya Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka 

seharusnya Bupati/Walikota tidak melaksanakan urusan pemerintahan umum.  

Pengaturan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada UU No. 23 Tahun 2014 ini 

sangat berbeda dengan UU No. 5 Tahun 1974 yang mengatur bahwa wakil pemerintah mulai dari 

gubernur, Bupati/Walikota, Camat/Walikota adminstratif, hingga Kepala Desa/Lurah. Model 

pemerintahan daerah seperti ini mirip pemerintahan daerah Perancis yang dominan peran 

pemerintah pusatnya. Penerapan model Perancis ini disebut juga sistem Integrated Field 

Administration (IFA).  Humes IV (1991:19) menggambarkan model di Prancis sebagai berikut: 
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Gambar 1 Model Pemerintahan Daerah Perancis 
Sumber : Humes IV, Samuel, 1991, Local Governance and National Power, IULA, 

London, hal 19 
Model Perancis berbeda dengan model Jerman. UU No. 23 Tahun 2014 banyak 

mengadopsi model Jerman. Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Jerman mengatur wakil 

pemerintah pada kreis. Pada level ini, kedudukan kepala eksekutifnya sebagai wakil pemerintah 

pusat di samping juga sebagai alat daerah otonom. Pada tingkat gemeinde tidak terdapat wakil 

pemerintah. Kepala gemeinde hanya sebagai kepala daerah otonom. Jerman menganut pola areal 

subsidirization. Di Jerman juga diatur bahwa terdapat satuan administrasi yang mengoordinasi 

urusan-urusan lokal. Satuan administrasi dipimpin oleh pejabat senior dari Kementerian Dalam 

Negeri. Pada satuan administrasi memiliki beberapa divisi yang terkait dengan kementerian 

fungsional yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terkait kebijakan, anggaran, maupun 

standar untuk para staf municipal dan pejabat county. 

 
Gambar 2 Model Pemerintahan Daerah Jerman 

          Sumber: Humes IV, Samuel, 1991, Local Governance and National Power, IULA, 
London: hal 59 

 Penempatan pegawai pusat di daerah sejalan dengan definisi dekonsentrasi menurut 

Maddick (1963) yaitu sebagai pelimpahan wewenang untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu 

kepada pejabat pusat yang berada di luar kantor pusatnya, juga sejalan dengan Chemma & 

Rondinelli (1983) yang menyatakan bahwa pada konsep field administration, walaupun aparat 

pusat bekerja di daerah, namun masih berada dalam kontrol pusat.  Oleh karena itu, jika di 

Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2014 konsisten mengadopsi model Jerman, maka 
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seharusnya terdapat pengaturan tentang pejabat pusat dari Kementerian Dalam Negeri yang 

ditempatkan di daerah. Hal ini lebih ideal karena pemerintah pusat dapat lebih optimal dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada daerah otonom.  

 

2. Ketidaktersediaan Aspek Legal sebagai Sumber Wewenang dan Peran GWPP 

Dalam melaksanakan asas dekonsentrasi, sumber kewenangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat belum diatur secara jelas. Merujuk pada Hadiwijoyo (2011:64), salah satu ciri 

dekonsentrasi yaitu kebijakan, program dan kegiatan dan sasaran dan pembiayaan ditetapkan 

oleh pemerintah pusat sehingga pejabat pelaksana mempertanggungjawabkan pelaksanaannya ke 

pemerintah pusat. Kebijakan tersebut tertuang dalam pengaturan dalam regulasi mulai dari 

undang-undang hingga pengaturan turunannya.  

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki fungsi dan kewenangan 

dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan. Pengaturan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi pada Pasal 91, 92, dan 

93 UU No. 23 Tahun 2014. Pada Pasal 91 ayat 8 UU 23/2014 disebutkan bahwa ketentuan 

mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini peraturan turunan 

dari UU No. 23 Tahun 2014 yaitu peraturan pemerintah mengatur dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan belum diterbitkan. Peraturan pemerintah tentang dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan yang dijadikan dasar petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat tahun anggaran 2021 masih mengacu pada PP No. 7 Tahun 

2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Padahal peraturan tersebut adalah turunan 

dari regulasi sebelumnya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

 Selain itu, urusan pemerintahan umum yang diatur pada Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 

seharusnya tidak dikerjakan oleh kabupaten/kota. Hal ini karena urusan pemerintahan umum 

merupakan tugas pemerintah pusat (presiden) dan bupati/wali kota bukan merupakan wakil 

pemerintah pusat di daerah. Jadi, seharusnya Pasal 25 digabungkan dengan Pasal 91 UU No. 23 

Tahun 2014 agar terdapat konsistensi bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memang 

yang melaksanakan tugas pemerintah pusat. Selain itu, seharusnya pemerintah pusat segera 

menerbitkan peraturan turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah tentang 
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dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi dan kedudukan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Setidaknya hal ini menjadi aspirasi daerah yang 

terungkap dalam FGD bahwa penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat perlu 

dikuatkan pada level Undang-Undang agar pelaksanaannya lebih optimal.  

  

Penerapan Dual Role  (Peran Ganda) Gubernur Didominasi Oleh Peran Sebagai Kepala 
Daerah Otonom 

 Peran ganda Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah, dalam penerapannya 

lebih dominan peran sebagai kepala daerah daripada wakil pemerintah. Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan gubernur pada dua peran yaitu 

sebagai kepala daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi dan sebagai wakil pemerintah 

pusat  di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Presiden berdasarkan asas 

dekonsentrasi. Pasal 91 ayat (1) mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan 

tugas pembantuan, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

Selanjutnya, ayat 2 huruf (a) disebutkan bahwa tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

di daerah mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan tugas pembantuan di 

kabupaten/kota. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hingga saat ini,  dual role 

gubernur yaitu sebagai kepala daerah otonom di provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah 

belum berjalan seimbang di Indonesia. Gubernur masih dominan melaksanakan tugasnya sebagai 

kepala daerah. Peran gubernur dalam menjalankan asas dekonsentrasi seharusnya mendapat 

dukungan penuh dari pemerintah pusat berupa angaran dan sumberdaya manusia yang memang 

perlu disiapkan oleh Pemerintah pusat agar pelaksanaan role gubenur sebagai wakil pemerintah 

pusat berjalan optimal. Setidaknya beberapa penyebab lemahnya peran GWPP. 

Pertama, belum adanya pengaturan pada level Undang-Undang dan peraturan turunannya, 

bahwa pejabat pusat ditempatkan di daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Saat ini 

diatur bahwa perangkat GWPP adalah perangkat daerah yaitu dilaksanakan oleh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kesamaan tusi. Secara konseptual, hal ini menyimpang 

dari konsep dekonsentrasi menurut Maddick (1963). Secara faktual, jangankan melaksanakan 

tugas GWPP, untuk melaksanakan urusan-urusan terkait  desentralisasi dan otonomi daerah, 
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daerah mengalami kesulitan karena terbatasnya SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun 

kompetensi yang dimiliki. Misalnya di Jawa Barat, Biro Pemerintahan menghadapi keterbatasan 

aparatur untuk melaksanakan binwas penyelenggaraan pemerintahan di 27 kabupaten/kota atau 

biro hukum yang kewalahan untuk mengevaluasi Perda di seluruh Kabupaten/Kota. 

Kedua, kurangnya koordinasi antara GWPP dengan pusat (Kementerian/Lembaga) dan 

instansi vertikal dalam pelaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan. Terkait tugas 

pembantuan, Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat 

melimpahkan urusan pemerintahan absolut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

berdasarkan asas dekonsentrasi. Hal ini menjadi tidak efektif karena urusan absolut meliputi 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat  yaitu kementerian yang sesuai tusi masing-masing. Untuk 

pelaksanaan urusan absolut oleh instansi vertikal yang ada di daerah, Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat seharusnya dapat menjalin koordinasi dengan instansi vertikal dalam 

perencaaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun faktanya, koordinasi dan 

komunikasi belum terjalin karena sebagian besar Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal 

kurang memahami peran strategis dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

Ketiga, kurangnya dukungan dari pemerintah pusat khususnya dari sisi anggaran. Pasal 91 

ayat 5 UU No.23 / 2014 mengamanatkan bahwa pendanaan tugas dan wewenang Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibebankan pada APBN. Hasil FGD di Jawa Barat 

menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat dibiayai oleh ABPD, karena dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan 

fungsinya beririsan. 

Keempat, implikasi Gubernur dipilih oleh rakyat dengan sistem pilkada langsung adalah 

gubernur lebih menonjolkan perannya sebagai kepala daerah terutama terkait dengan niat 

mewujudkan visi misi yang digaungkan saat kampanye. Selain itu, muncul pemaknaan bahwa 

baik Gubernur maupun Bupati/Walikota sama-sama dipilih rakyat dalam pilkada secara 

langsung, sehingga keduanya memiliki kedudukan yang setara. Padahal dalam kedudukannya 

sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur menjalankan tugas dan wewenang pemerintah 

(presiden) yang wajib dipatuhi oleh  bupati/wali kota. Mayoritas  bupati/walikota belum 

memahami peran GWPP kerap melampaui gubernur saat  berurusan dengan 
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Kementerian/Lembaga.  Akibatnya, peran gubernur sebagai intermediate government menjadi 

tereduksi. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian, disimpulkan bahwa penerapan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat belum ideal dilihat dari aspek-aspek 

1. Hubungan hierarki, pengaturan asas dekonsentrasi hanya pada level provinsi. Gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memiliki jenjang hirarkhi pemerintahan sampai ke 

Kabupaten/Kota. Kedudukan wakil pemerintah pusat hanya ada pada tingkat provinsi, tidak 

menjangkau Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom. Hal mana menyulitkan dalam 

koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pusat di daerah. Di sisi lain 

terdapat kejanggalan karena kedudukan Bupati/Walikota bukan sebagai wakil pemerintah 

pusat namun berdasarkan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 dapat melaksanakan tugas 

pemerintahan umum yang didanai oleh APBN. 

2. Sumber wewenang dan peran GWPP, belum diatur secara jelas. Diperlukan adanya peraturan 

turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan GWPP yaitu peraturan pemerintah tentang 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang hingga saat ini belum tersedia.  

3. Penerapan model integrasi dual role oleh gubernur belum seimbang karena lebih didominasi 

oleh peran Gubernur sebagai kepala daerah. Diantara faktor penyebabnya adalah belum 

adanya pengaturan pada level Undang-Undang dan peraturan turunannya, bahwa pejabat 

pusat ditempatkan di daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, kurangnya koordinasi 

antara Gubernur dan Kementerian/lembaga dan kurangnya dukungan pusat dari sisi anggaran. 

 

Rekomendasi 

Dalam rangka penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka Pemerintah 

Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan langkah-langkah berikut: Pertama, 

mempertimbangkan penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berkenaan dengan 

perlunya keberadaan Wakil Pemerintah tidak hanya di level Provinsi tetapi juga menjangkau 

hingga Kabupaten dan Kota sebagai upaya penguatan koordinasi dan integrasi untuk optimalisasi 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan dan program-program dekonsentrasi dan 
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pembanntuan di daerah, selain sebagai upaya untuk membangun komunikasi yang harmonis 

antara Gubernur dan Bupati.  Kedua, menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan 

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan ketiga, melakukan penguatan kelembagaan pada 

aspek anggaran, sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Penguatan anggaran 

mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi geografis provinsi serta 

jumlah tugas dan kewenangan atributif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.  
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PROGRAM  IMPLEMENTATION IN PULAU MOROTAI DISTRICT 
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Email: zulziahwati@gmail.com 

 
Abstrak 

Peredaran narkoba di masyarakat desa semakin mengkhawatirkan. Desa-desa di perbatasan antar 
negara menjadi salah satu jalur rawan penyelundupan narkoba, bahkan muncul dugaan 
keberadaan dana desa menjadi peluang bagi bisnis narkoba. Mengantisipasi peredaran narkoba 
yang semakin marak di desa wilayah perbatasan, Badan Narkotika Nasional menyelenggarakan 
Program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) sebagai upaya untuk membangun ketahanan desa 
terhadap bahaya narkoba. Program ini dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui efektivitas pelaksanaan program Desa ―Bersinar‖ (Bersih Narkoba) 
yang didanai oleh Dana Desa. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode deskriptif 
kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara di Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan 
pulau terluar Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah perbatasan negara. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman, melalui tahapan: 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa program desa bersinar telah efektif dilaksanakan dengan memanfaatkan dana 
desa ditinjau dari aspek-aspek: pemahaman terhadap program, tepat sasaran, tujuan, dan 
perubahan nyata. Rekomandasi yang diajukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 
mendukung efektifitas pelaksanaan program Desa Bersinar adalah: perlunya tambahan alokasi 
anggaran, peningkatan komunikasi dan koordinasi antar stakeholder program dan dukungan 
pembinaan BNN Provinsi kepada BNN Kabupaten Pulau Morotai dalam bentuk diklat 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia. 

 
Kata Kunci: Bersih dari Narkoba Program, Dana Desa, Kabupaten Pulau Morotai 
 

Abstract 
The spread of drugs in villages is increasingly worrying. Villages on the border between 
countries are one of the most vulnerable routes for narcotics smuggling, and there have even 
been allegations that the existence of village funds has become an opportunity for the drug 
business. Anticipating the increasingly widespread distribution of narcotics in border villages, 
the National Narcotics Agency held the Shining Village Program (Drug Clean Village) as an 
effort to build village resilience to the dangers of narcotics. This program was implemented by 
utilizing village funds. The research objective was to determine the effectiveness of the 
implementation of the “Shine” (Clean from Drugs) Village program funded by the Village Fund. 
A qualitative approach was used and a qualitative descriptive method. Data was collected 
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through interviews in Morotai Island Regency, which is the outermost island of North Maluku 
Province as a state border area. Data analysis used an interactive analysis model by Miles and 
Huberman, through the stages of: data collection, data reduction, data presentation and drawing 
conclusions. The results of the research show that the Shining Village program has been 
effectively implemented by utilizing village funds in terms of: understanding of the program, 
right on target, goals, and real change. Recommendations submitted to the Government and 
Regional Governments to support the effectiveness of the implementation of the Shining Village 
program are: the need for additional budget allocations, increased communication and 
coordination between program stakeholders and support for the development of the Provincial 
BNN to the Morotai Island BNN in the form of human resource capacity building training. 

Keywords: Clean from Drugs Program, Village Fund, Morotai Island District 
 
Pendahuluan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba saat ini tidak hanya di perkotaan tetapi 

sudah menyebar hingga pelosok desa. Bahkan kecenderungannya, sebagian besar 

penyalahgunaan justru terjadi di desa, baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah desa 

tidak luput dari permasalahan Narkoba. Pekerja yang berada di desa seperti nelayan, pekerja 

tambang, pekerja kelapa sawit juga rentan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

(Final Buku Awas Narkoba Masuk Desa, 2018:5). 

Desa-desa yang berada di wilayah berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadi 

jalur yang sangat rawan akan peredaran gelap narkoba. Selain itu, adanya program pemerintah 

yang fokus pada kesejahteraan masyarakat desa sehingga berdampak pada perekonomian desa 

yang kian meningkat, kini menjadikan desa sebagai potensi bisnis baru bagi para bandar 

narkoba. Maka, diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk menanggulangi permasalahan 

narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menjadikan desa sebagai garda terdepan untuk 

mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan desa memiliki daya 

tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Berdasarkan data infografis Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021 secara 

umum terjadi penurunan angka prevalensi penyalahgunaan pada kategori pernah pakai narkoba 

di wilayah perdesaan Tahun 2021 dari 2,30 % menjadi 2,03 persen. Sebaliknya pada kategori 

setahun pakai terakhir berada pada angka 1,70 turun menjadi 1,61 persen. Sebaliknya angka 

prevalensi penyalahgunaan Narkoba di wilayah perkotaan cenderung naik dimana kategori 

pernah pakai dari 2,50 persen menjadi 3,01 persen dan kategori setahun pakai terakhir dari 1,90 
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persen naik menjadi 2,23 persen, dari jumlah penduduk 187.513.456. Namun harapan di balik 

konsep desa yang sarat kearifan lokal, masyarakat cenderung lebih humanis, komunikatif 

seharusnnya menjadi lebih waspada terhadap kasus penyalahgunaan Narkoba, bahkan sepatutnya 

zero. 

Banyak kasus besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang saat ini terungkap. 

Seperti diberitakan KupasTuntas. Aparat kepolisian bersama warga berhasil mengamankan 

Tujuh belas kilogram narkotika jenis sabu di Dusun Srimulyo 2, Desa Pemanggilan, Kecamatan 

Natar, Lampung Selatan (Lamsel)  Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten 

Pelalawan pada bulan Maret 2022. Narkoba seberat ini bisa masuk sampai ke desa bukan sebuah 

kebetulan. Kearifan lokal yang menjadi katahanan desa dipastikan tidak mampu menggerus 

gelombang peredaran Narkoba. Juga ketika petugas BNN berhasil meringkus dan menyita sabu 

sebanyak 30 bungkus seberat 31,53 kg di area tambak yang berada di Dusun Matang Ulim, Desa 

Ulee Rubek Barat, Kec. Seunoddon, Kab. Aceh Utara. Lebih parah lagi desa dijadikan pusat 

produksi Narkoba. Hal ini terungkap saat Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda 

Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggerebek pabrik narkoba di Desa Air Mesu, Kecamatan 

Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Selasa, (5/4/2022).  Dalam penggerebekan itu, 

petugas mengamankan setengah kilogram sabu serta peralatan dan bahan baku untuk pembuatan 

narkoba.  

Di Provinsi Maluku Utara wilayah yang memiliki karakteristik dengan laut lepas yang 

berbatasan dengan desa salah satunya adalah di Kabupaten Pulau Morotai yang hampir 

keseluruhan desanya berbatasan langsung dengan laut Pasifik (Negara Palau) dan Negara 

Philipina. Beberapa contoh gambaran bagaimana jalur masuk perdagangan barang melalui barter 

kerap terjadi seperti di Kecamatan Morotai Jaya, Desa Loleo Jaya Kabupaten Morotai. 

Masyarakat sering melakukan barter dengan kapal nelayan dari Philipina baik berupa sembako 

juga minuman keras. Hal ini tak menutup kemungkinan adanya barang-barang illegal lainnya 

seperti narkoba. Sementara itu minimnya pengawasan oleh aparat TNI Angkatan laut yang 

bertugas mengamankan wilayah perbataan laut. Masyarakat di desa-desa perbatasan Kabupaten 

Pulau Morotai sering berinteraksi dengan nelayan atau pedagang Philipina yang mendatangi 

Pulau Morotai karena jarak yang tidak terlalu jauh. Selain itu, nelayan Philipina berlindung di 
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kawasan Pulau Morotai bila berhadapan dengan cuaca buruk, terutama di Kecamatan Morotai 

Jaya.  

Program desa bersinar di Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu upaya untuk 

mengantisipasi maraknya penyebaran narkoba dengan memanfaatkan Dana Desa yang 

dianggarkan pada APBDes. Implementasi program didasarkan pada peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan  Daerah  tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor 13 Tahun 

2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Dan Penganggaran di Tahun 2022 

berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2021. Dengan demikian, rumusan masalah yang diajukan 

dalam tulisan ini, sebagai berikut, sejauh mana pemanfaatan dana desa dalam mendukung 

efektivitas program Desa Bersinar di Kabupaten Pulau Morotai.  Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Desa Bersinar di Kabupaten Pulau 

Morotai yang memperoleh pembiayaan dari Dana Desa 

Kerangka Konseptual 

Efektivitas berasal dari kata efektif   yang   mengandung pengertian dicapainya tujuan yang 

telah ditetapkan. Efektivitas selalu   terkait   dengan   hubungan antara    hasil    yang    

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.  Efektivitas dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang 

erat dengan efisiensi. Robbins dalam Tika (2010: 129) memberikan definisi efektivitas 

merupakan sebuah pencapaian dalam suatu organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Begitu juga pendapat dari A.F Stoner dalam Nawawi (2013: 190) mengartikan 

efektivitas sebagai kemampuan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Richard L. Daft 

dalam Priansa, Doni Juni; Garnia (2013:11) mengungkapkan bahwa efektivitas yaitu seberapa 

jauh organisasi dalam mencapai tujuannya. Komaruddin dalam Dyah Mutiarin & Arif Zainuddin 

(2014:96), efektivitas adalah tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam suatu aktivitas 

manjemen dalam menapai tujuannya. 

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan standar yang digunakan dalam mengukur 

dengan tujuan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan sebuah manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Penilaian efektivitas suatu program harus dilakukan agar dapat 
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mengetahui sejauh mana dampak atau manfaat yang dihasilkan oleh program yang telah 

dilaksanakan, sehingga melalui pengukuran efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai 

program tersebut.  

Untuk mengukur efektivitas program menurut sutrisno (2007: 125- 126) menidentifikasi 

hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :1) 

Pemahaman program, dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program;2) 

Tepat Sasaran, dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan;3) Tepat Waktu, 

dilihat dari sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan 

pelayanan; 4) Tercapainya Tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah 

dijalankan;5) Perubahan Nyata, diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu 

memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.  

Program Desa Bersinar diimlementasikan pada wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang 

memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif 

(Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersinar, 2022:9). Dana Desa merupakan kewajiban dari 

Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN. Penyaluran Dana Desa secara langsung ke 

Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai 

penyimpanan sementara Dana Desa. Pada dasarnya penggunaan Dana Desa (DD) ialah untuk 

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa (lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terbit setiap tahun 

sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan). Program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam 

prioritas penggunaan Dana Desa wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat 

yang berupa Peningkatan kualitas hidup, Peningkatan kesejahteraan, Penanggulangan 

kemiskinan, dan Peningkatan pelayanan publik. 

BNN sebagai leading sektor pelaksana program Pencegahan dan pemberantasan Narkoba  

menyadari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah menetapkan desa-desa 

yang menjadi jalur masuknya barang terlarang termasuk narkoba, terutama desa-desa yang 

berada di daerah perbatasan negara dan menjadi sasaran yang paling aman bagi bandar narkoba. 

Untuk itu, sehingga desa-desa tersebut menjadi garda terdepan untuk pencegahan 
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penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya ini harus segera dilakukan oleh pemerintah 

dan masyarakat desa untuk ikut andil dalam memerangi narkoba. (Final Buku Awas Narkoba 

Masuk Desa, 2018). Program Desa Bersih Narkoba diresmikan pada 26 Juni Tahun 2018 oleh 

BNN di seluruh BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota setiap BNN Kabupaten/Kota harus 

menyiapkan satu desa binaan binaannya untuk dijadikan pilot project (percontohan) program 

Desa Bersinar. 

Metode Kajian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kantor BNNK Pulau Morotai 

dan Pendamping Wilayah Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 

Kabupaten Pulau Morotai.  Data  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data  

sekunder.  Pengumpulan  data melalui teknik  observasi,  dokumentasi dan wawancara  dengan 

beberapa  informan  yang  telah  dipilih  oleh  peneliti. Untuk menyajikan data agar mudah 

dipahami, maka langkah-langkah analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

model  dari  Miles  dan Huberman  yaitu  analisis  interaktif, dengan langkah-langkah langkah-

langkah  yaitu  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data dan penarikan data. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Penilaian efektivitas pelaksanaan program Desa Bersinar meliputi pemahaman program, tepat 

sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. 

Pemahaman Program  

Pemahaman program yaitu melihat bagaimana program Desa Bersinar dapat membuat 

pihak yang terlibat mampu mengetahui tugas dan tanggung jawabnya serta masyarakat 

mengetahui dan memahami maksud dari program yang dilaksanakan, dalam hal ini dibutuhkan 

peranan kelembagaan BNN maupun pelaksana Program P3MD dalam melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat sehingga informasi mengenai program Desa Bersinar dapat tersampaikan 

secara merata.  
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Pelaksana Program P3MD Kabupataen Pulau Morotai dianggap telah memahami program 

Desa Bersinar dengan Pemanfaatan Dana Desa untuk pelaksanaan Desa bersinar dimulai sejak 

terbitnya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yakni Dana desa dapat digunakan untuk 

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Menindaklanjuti hal tersebut BNN 

Kabupaten Pulau Morotai melakukan langkah koordinasi dan komunikasi baik dengan 

Pemerintah kabupaten maupun pendamping P3MD (Tenaga Ahli kabupaten) agar penyelarasan 

Program Desa Bersinar dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Di tahun 

2021, dana  sejumlah Rp. 455.000.000 dari total anggaran Dana Desa Kabupaten Pulau Morotai 

difokuskan untuk Program Desa bersinar, dan Tahun 2022 sejumlah Rp. 308.000.000 juga 

dikhususkan untuk Program Desa bersinar. 

Berdasarkan hasil wawancara, sejak di tahun 2021 telah dilaksanakan sosialisasi program 

Desa Bersinar diseluruh desa penerima anggaran dana desa program P3MD. Sosialisasi tentang 

Desa Bersinar ini dengan menggunakan Dana Desa dilakukan di Gedung Olah Raga Kantor 

Bupati Pulau Morotai yang dihadiri Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Kepala BNN Provinsi 

Maluku Utara sebagai narasumber, pelaksana program P3MD dan perwakilan 5 (lima) Relawan 

Anti Narkoba dengan dasar penunjukkan SK Kepala Desa dari 88 desa di Kabupaten Pulau 

Morotai. Para relawan ini diharapkan akan mensiosialisasaikan kembali informasi tentang Desa 

bersinar kepada masyarakat di desa masing-masing. 

Selanjutnya di tahun 2021  BNN Kabupaten Pulau Morotai  melaksanakan sosialisasi di 88 

desa penerima program P3MD. Materi sosialisasi berkenaan dengan upaya Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Pembiayaan sosilisasi ini 

bersumber dari dana desa yang difasilitasi program P3MD Kabupaten Pulau Morotai. Dengan 

demikian dapat dipastikan pemahaman program Desa Bersinar oleh baik oleh Pemerintah 

Kabupaten, Pendamping Program P3MD dan masyarakat di 88 desa Kabupaten Pulau Morotai 

dikatakan efektif. 

Tepat Sasaran. 
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Di tahun 2022, pemanfaatan dana desa untuk program Desa Bersinar kembali melibatkan 

BNN Kabupaten Pulau Morotai sebagai penggerak program Desa bersinar untuk pelaksanaan 

sosialisasi di 88 desa dengan menghadirkan narasumber dari BNN Kabupaten dan dihadiri oleh 

masyarajat dan pemangku kepentingan. Hasil wawancara dengan warga menunjukan bahwa 

mereka semakin memahami visi, misi dan tujuan program dan tanggung jawab masyarakat untuk 

turut serta dalam upaya pencegahan penyebaran narkoba. Menurut mereka, penganggaran dana 

desa untuk Program Desa Bersinar sangat tepat dimana masyarakat sangat minim informasi 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. BNN Kabupaten Pulau Morotai 

belum dapat menjangkau seluruh desa dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba, dikarenakan keterbatasan anggaran dan personil (Wawancara informan 

BNN). Tenaga Ahli Kabupaten Program P3MD, menyatakan kondisi geografis desa 

menyebabkan akses informasi tentang pencegahan Narkoba sangat sulit termasuk keterbatasan 

koneksi internet. Apalagi wilayah perbatasan dengan lautan pasifik yang memungkinkan nelayan 

asing bebas singgah dipulau Morotai dikhatirkan terjadi perdagangan barang illegal termasuk 

Narkoba Sehingga intervensi penganggaran dana desa untuk Program Desa Bersinar memenuhi 

kriteria dan sudah sesuai Juknis Permendes Tahun 2020 dan Tahun 2021. 

Tepat waktu  

Tepat waktu yaitu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Capaian 

program Desa Bersinar dengan pemanfaatan Dana Desa di tahun 2021  hanya dilaksanakan  di 

74 desa dan sisanya 14 desa belum dilaksanakan sosialisasi. Di tahun 2022 sampai bulan 

November 2022 telah dilaksanakan 54 desa. Sisanya 34 desa akan dipenuhi sampai akhir tahun. 

Dari data yang ada dapat disimpulkan di tahun 2021 pemanfaatan dana desa untuk program desa 

bersinar belum efektif, dan di tahun 2022 karena belum akhir tahun maka belum dilakukan 

sepenuhnya.  

Tercapainya Tujuan  

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan Program Desa Bersinar Tujuan, pelaksanaan 

program desa bersinar mensyaratkan keterlibatan penuh pemerintah desa dan tokoh desa sebagai 

opinion leader, karena keberhasilan implementasi program pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat tergantung pada kolaborasi yang 
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melibatkan toh formal dan informal di desa serta dukungan instansi teknis. Sesuai Undang 

Undang Nomor 6 tahun 2014, salah satu fungsi pemerintah desa adalah membina masyarakat 

desa agar warga berhak mendapat pengayoman, perlindungan dari gangguan ketentraman dan 

ketertiban desa. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi aman dan ternteram di desa. 

Instansi teknis secara rutin melaksanakan program Pencegahan dengan pelaksanan Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE P4GN) ke seluruh desa binaan, termasuk pembentukan relawan anti 

Narkoba sesuai SK Kepala Desa. (Wawancara dengan informan BNN Kabupaten Pulau 

Morotai).  

Namun pelaksanaan KIE P4GN melalui media luar ruang seperti spanduk dan baliho 

belum tersebar sesuai rencana. Pelaksanaan tes urine kepada masyarakat desa dihadapkan pada 

sejumlah kendala, misalnya keterbatasan alat tes. Sehingga pemanfaatan dana desa untuk 

efektifitas  implementasi program Desa Bersinar. Ke depan diperlukan program life skill untuk 

meningkatkan keberdayaan masyarakat terhadap upaya-upaya menjerumuskan masyarakat 

menggunakan Narkoba. Khusus untuk program ini agak sulit mengingat dana desa sejumlah Rp 

3,5 Juta per desa di tahun 2022 tidak dapat menjangkau seluruh kepentingan program. Di bidang 

Rehabilitasi, selama pelaksanaan Program Desa Bersinar dengan pemanfaatan dana desa sejak 

tahun 2021 belum ada masyarakat penyalahguna narkoba yang melapor untuk rehabilitasi rawat 

jalan. Hal ini bisa dipahamai karena perasaan malu, takut dpenjara dan merasa aib jika ada 

keluarganya yang mengalami kasus penyalahgunaan Narkoba. Selain itu di tahun 2021, Baru 

dilaksanakan sosialisasi tentang Desa bersinar (wawancara informan BNN Kabupaten Pulau 

Morotai).   

Kesadaran dan keperdulian masyarakat untuk melaporkan diri untuk rehabilitas telah 

memperlihatkan tanda-tanda peningkatan. Di tahun 2022, petugas program Pemulihan di desa 

Wawama telah menerima laporan 4 warga (klien) yang melaporkan diri guna menjalani 

rehabilitasi rawat jalan. Laporan warga ini kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Pemulihan Tim 

Intervensi berbasis Masyarakat di Desa dengan pendampingan dari petugas BNN Kabupaten 

Pulau Morotai. Hal ini merupakan kepercayaan masyarakat desa terhadap petugas IBM di desa. 

Di bidang Pemberantasan, dari jumlah ungkap kasus yang ada di Polres maupun di BNNK Pulau 

Morotai, hanya 1 kasus yang merupakan informasi dari masyarakat. Masih kurang kepedulian 

masyarakat terhadap kasus penyalahgunaan Narkoba dari 5 kasus yang diungkap. 
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Perubahan Nyata 

Perubahan nyata dari implementasi program   kegiatan   dapat   dilihat   dari perbandingan antara  

sebelum  dan  sesudah  program  tersebut  dilaksanakan. Setelah   melihat   perbandingan   

tersebut,   maka   pelaksana   dapat   melihat perubahan  yang  terjadi  apakah  benar  sesuai  

dengan  target  program  atau malah tidak memberikan perubahan sama sekali. Dari empat 

indikator di atas terlihat ada perubahan dalamdi masyarakat terutama dampak implementasi 

program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba namun, 

disadari belum efektif, dan perlu upaya-upaya berkelanjutan melalui berbagai progam dan 

kegiatan agar pemanfaatan dana desa dapat dioptimalkan mencapai target-target implementasi 

program. Salah satu indikator yakni menurunnya jumlah ungkap kasus Narkoba oleh BNNK 

PulauMorotai maupun Polres Pulau Ternate Tahun 2021  

Kesimpulan  

Implementasi program Desa Bersinar dengan memanfaatkan dana desa belum seepnuhnya 

efektif, ditinjau dari: 

1. Unsur pemahaman Program, Program Desa Bersinar telah dipahami oleh semua stakeholder 

pendukung yakni Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Pendamping Program P3MD dan 

juga masyarakat desa Kabupaten Pulau Morota meskipun belum merata menjangkau semua 

desa-desa perbatasan, kedepan diperlukan peningkatan jangkauan sosialisasi pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba, terutama bagi masyarakat desa-desa 

perbatasan yang secara rutin berinteraksi dengan warga asing negara tetangga. 

2. Tepat sasaran, dengan melihat karakteristik kerawanan wilayah yang berbatasan dengan 

negara lain di kawasan laut pasifik, diperlukan penyearluasan informasi P4GN secara merata 

dengan memanfaatkan dana desa untuk mendukung efektivitas implementasi Program Desa 

Bersinar sangat tepat sasaran.  

3. Tepat Waktu, Secara keseluruhan sejumlah 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai belum 

melaksanakan Program Desa Bersinar, dimana Tahun 2021 sejumlah 14 desa dan ditahun 

2022 baru menjangkau 3 Kecamatan dengan jumlah desa 34 yang belum melakukan tahapan 

Program Bersinar, padahal pelaksanaan program tahun 2022 telah memasuki Bulan 

November. 
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4. Tercapai Tujuan implementasi program desa bersinar dapat dilihat dari pembentukan relawan 

anti Narkoba, ada peningkatan kesadaran melalui pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat desa 

tentang bahaya Narkoba dan visi, misi serta tujuan Desa Bersinar. Meskipun terdapat 

kegiatan Pencegahan yang belum seluruhnya terlaksana serta penyebaran informasi melalui 

spanduk dan baliho yang kurang, termasuk terbatasnya ketersediaan alat tes urin juga 

kesadaran aparat pemrintah desa dan warga, untuk melakukan tes urine mandiri sebagai cara 

memastikan mereka bersih terhadap penyalahgunaan narkoba,belum terlaksananya kegiatan 

life skill dan pelaksanaan IBM belum optimal. Di bidang Pemberantasan, terdapat kendala 

kurangnya kesadaran dan keperdulian masyarakat untuk melaporkan kasus narkoba. 

5. Perubahan nyata di masyarakat belum menunjukan perbaikan optimal dilihat dari 

peningkatan kasus yang dilaporkan di Polres maupun BNNK, dari 2 kasus di tahun 2021 

menjadi 5 kasus di tahun 2022. 

Saran 

1. Perlu tambahan dukungan anggaran dana desa untuk mendukung pelaksanaan Program Desa 

Bersinar di Kabupaten Pulau Morotai terlaksanan lebih efektif. 

2. Dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang aktif antara stakeholder yakni Pemerintah 

Kabupaten, Pendamping Program P3MD juga BNN Kabupaten Pulau Morotai untuk 

membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Desa 

bersinar. 

3. BNN Provinsi Maluku Utara yang menaungi BNNK di wilayah agar aktif mendampingi 

BNNK khususnya Kabupaten Pulau Morotai dalam menjalankan Program Desa Bersinar, 

baik melalui diskusi maupun turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi ke desa 

diKabupaten Pulau Morotai. 
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email: keumala.hayati@feb.unila.ac.id 
 

ABSTRAK 
 

Kecerdasan adversitas, Efikasi diri dan kecerdasan emosional mempunyai peran penting 
dalam mencapai tujuan organisasi. Kecerdasan adversitas berguna untuk mengukur sejauh mana 
individu mampu bertahan dalam menghadapi suatu masalah yang terjadi terhadap dirinya. Efikasi 
diri merupakan keyakinan pada diri sendiri tentang bagaimana mereka yakin dapat 
menyelesaikan tugas ataupun menghadapi suatu kesulitan yang terjadi dan mengubah kesulitan 
tersebut menjadi sebuah peluang. Kemudian kecerdasan emosional merupakan cara 
mengendalikan emosi dengan baik sehingga bisa terjalin hubungan yang harmonis antar sesama 
karyawan di tempat kerja yang membuat kinerja menjadi maksimal sehingga tujuan organisasi bisa 
tercapai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan adversitas, efikasi diri, 
dan kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan PT Bandar dengan skala likert, yang 
disebar terhadap 124 responden karyawan PT Bandar Trisula Bandar Lampung. Alat analisis 
dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS 25. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kecerdasan adversitas, efikasi diri dan kecerdasan 
emosional berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Adversitas, Efikasi Diri, Kecerdasan Emosional, Kinerja 
 

ABSTRACT 
 
Adversity intelligence, self-efficacy and emotional intelligence have an important role in 
achieving organizational goals. Adversity intelligence is useful for measuring the extent to which 
individuals are able to survive in the face of a problem that occurs to them. Self-efficacy is a 
belief in themselves about how confident they can complete a task or face a difficulty that occurs 
and turn that difficulty into an opportunity. Then emotional intelligence is a way to control 
emotions well so that a harmonious relationship can be established between fellow employees in 
the workplace that makes performance maximized so that organizational goals can be achieved. 
This study aims to determine the effect of adversity intelligence, self-efficacy, and emotional 
intelligence on the performance of employees of PT Bandar Trisula Bandar Lampung. The data 
collection method used a questionnaire with a Likert scale, which was distributed to 124 
respondents of employees of PT Bandar Trisula Bandar Lampung. The analysis tool in this study 
uses multiple linear regression with SPSS 25 program. The results of this study indicate that the 
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variables of adversity intelligence, self-efficacy and emotional intelligence have a positive and 
significant effect on employee performance 
 
Keywords: Adversity Intelligence, Self-Efficacy, Emotional Intelligence, Performance 

PENDAHULUAN 
Karyawan merupakan salah satu sumber daya manusia yang berperan aktif dalam 

menjalankan rencana, proses, sistem dan sasaran yang ingin dicapai secara efektif dan efisien 

bagi kemajuan suatu perusahaan, sehingga karyawan perlu dikelola secara terencana dan 

sebaik mungkin agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Mengelola karyawan 

merupakan hal yang cukup rumit dan sulit, karena setiap karyawan memiliki perbedaan kemauan, 

cara berpikir, status, alasan, dan masalah yang dibawa dalam perusahaan. Perbedaan tantangan 

dan masalah dalam lingkungan kerja yang dihadapi oleh karyawan akan menimbulkan kinerja 

yang berbeda, karena setiap karyawan memiliki ketahanan mental dan cara yang berbeda dalam 

mengatasi kesulitannya. Stoltz (2000) dalam Lazaro-Capones (2004) berpendapat bahwa 

ketahanan dalam menghadapi dan menyikapi kesulitan disebut sebagai kecerdasan adversitas 

atau adversity quotient (AQ). 

Adversity quotient atau kecerdasan adversitas merupakan sebuah ilmu dan tata cara yang 

dikembangkan oleh Bandura sejak tahun 1997 mengenai kecakapan atau kepiawaian individu 

dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan. Stoltz (2000) mengungkapkan bahwa rasa 

ketidakmampuan (adversity quotient rendah) dapat mengurangi produksi, motivasi, kreativitas, 

dan kinerja. Adversity quotient dapat mengukur ketahanan, rasa tanggung jawab, ambisi, stres, 

dan optimisme pada tiap individu, selain itu kecerdasan adversitas juga bisa membuat individu 

tersebut mengubah kesulitan dan hambatan menjadi harapan dan peluang dalam suatu pekerjaan. 

Stoltz (2000) juga mengungkapkan bahwa terdapat empat indikator kecerdasan adversitas yaitu, 

kendali, kepemilikan, jangkauan, dan ketahanan. Oleh karena itu, kecerdasan adversitas 

merupakan salah satu bagian penting dalam menunjang keberhasilan dari masing-masing 

individu. 

Kecerdasan adversitas mempunyai peran penting dalam memberikan bayangan atau 

gambaran kepada individu yang berkaitan dengan seberapa jauh dan sanggup individu tersebut 

mampu bertahan menghadapi masalah dan mampu untuk mengatasi masalah tersebut; siapa yang 

mampu mengatasi kesukaran dan siapa yang akan runtuh; siapa yang akan melebihi 

ambisi/hasrat terhadap potensi dan kinerja tiap individu serta siapa yang akan patah (gagal); serta 
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siapa yang akan tunduk dan siapa yang akan bergeming (Stoltz, 2000). Stoltz mengungkapkan 

bahwa rasa ketidakmampuan yang dialami (AQ rendah) telah menurunkan kinerja, produktivitas, 

motivasi, kemauan untuk belajar, perbaikan diri, keberanian mengambil risiko, kreativitas, 

vitalitas, keuletan, dan ketekunan. Stoltz (2000) mengungkapkan bahwa individu yang cepat 

putus asa dan pesimis memiliki kecerdasan adversitas yang rendah. Sedangkan orang yang 

percaya diri dan cepat bangkit dari keterpukuran memiliki kecerdasan adversitas yang tinggi. 

Salah satu faktor terpenting dalam meraih keberhasilan kesuksesan adalah kecerdasan 

adversitas (Stoltz, 2000). Tanpa kecerdasan adversitas atau adversity quotient yang baik, 

intelligence quotient dan emotional quotient akan menjadi sia- sia dan tidak berarti karena untuk 

mencapai kesuksesan dibutuhkan keuletan, tahan banting, dan daya juang yang tinggi. Kemudian 

selain itu Vankatesh, et al. (2015), mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki keyakinan 

terhadap kemampuan diri sendiri akan mampu menghadapi kesulitan dan dapat menciptakan 

peluang dari kesulitan yang dihadapi untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih baik dan bisa 

dikatakan memiliki kecerdasan adversitas yang tinggi. 

Keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri yang dimiliki seseorang akan memotivasi 

dirinya untuk berusaha menggapai apa yang seseorang tersebut inginkan. Keyakinan terhadap 

kemampuan diri sendiri disebut sebagai efikasi diri atau self-efficacy (Zimmerman dan Cleary, 

2006). Bandura (1997) menyatakan bahwa efikasi diri adalah penilaian keyakinan terhadap diri 

sendiri tentang seberapa baik individu dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan yang 

berhubungan dengan situasi yang tidak menentu. Efikasi diri ini berhubungan dengan 

kepercayaan bahwa tiap orang memiki keahlian dalam melakukan tindakan yang diinginkan. 

Bandura juga mengungkapkan bahwa efikasi diri berkaitan dengan kepercayaan individu bisa 

atau tidak bisa melakukan suatu tugas bukan pada hal apa bisa individu tersebut lakukan. Efikasi 

diri yang tinggi yang dimiliki seseorang akan mendorong dirinya untuk menangani hambatan dan 

tantangan dalam mencapai tujuan. 

Bandura (1997) mengungkapkan bahwa terdapat tiga indikator efikasi diri yaitu tingkat 

keyakinan, tingkat penugasan tugas, dan kekuatan dalam keyakinan. Efikasi diri merupakan suatu 

bentuk yang dikemukakan Bandura yang berdasarkan pada teori sosial kognitif. Bandura (1997) 

menjelaskan bahwa efikasi diri merupakan satu dari beberapa potensi yang ada pada faktor 

kognitif seseorang, efikasi diri ini mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap perilaku setiap 

individu. Seseorang dengan tingkat efikasi diri yang tinggi akan percaya bahwa individu tersebut 
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mampu dan bisa mengubah kendala disekitarnya, sedangkan individu dengan efikasi diri yang 

rendah beranggapan bahwa dirinya tersebut tidak mampu melakukan segala hal yang ada 

disekitarnya. 

Keyakinan diri (efikasi diri) yang tinggi terhadap kemampuan yang dimiliki akan mampu 

meningkatkan kinerja seseorang dalam melakukan suatu tugas untuk menggapai tujuan yang 

diinginkan individu ataupun organisasi. Menurut Lunenburg (2011) organisasi bisa bersaing di 

era globalisasi dengan meningkatkan kinerja karyawan yang memiliki tingkat efikasi diri yang 

tinggi. 

Karyawan ataupun seseorang tidak hanya bisa mengandalkan tingkat efikasi diri yang 

tinggi saja, akan tetapi harus mempunyai kestabilan psikologis dan emosinya yang baik. 

Penelitian Boyatzis dan Ron (2001) mengindikasikan bahwa menemukan seseorang yang cocok 

dalam sebuah organisasi bukanlah hal yang sepele, karena yang dibutuhkan bukan hanya 

seseorang yang berpendidikan tinggi ataupun orang yang terampil saja, akan tetapi, terdapat 

faktor-faktor psikologis yang melatarbelakangi keterkaitannya antara individu dengan 

organisasinya. Faktor-faktor psikologis tersebut mempunyai pengaruh pada keahlian dari tiap 

masing-masing individu di dalam perusahaan, diantaranya adalah keahlian mengatur diri sendiri, 

inisiatif, percaya diri, mengelola emosi dalam diri sendiri, serta mampu mengambil keputusan 

yang dengan kepala dingin tanpa terbawa suasana dan emosi. Goleman (2000) menyebut keahlian 

tersebut sebagai emotional intelligence atau kecerdasan emosional. 

Menurut Goleman (2002), kecerdasan emosional adalah keahlian untuk memotivasi diri 

sendiri dan berdiri ketika individu mengalami situasi yang membuat frustasi, mengontrol 

impulsnya dan tidak membesar-besarkan kesenangan yang dia rasakan, mengatur suasana hatinya 

dan juga menjaga beban stres agar tidak melumpuhkan kemampuan berempati. Sedangkan 

menurut Palmer, et al. (2009) kecerdasan emosional mengacu pada serangkaian kemampuan 

yang berkaitan dengan cara individu mempersepsikan, memahami dan mengelola emosinya 

orang lain dan diri sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kecerdasan emosional adalah keahlian mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengetahui emosi orang lain, membangun hubungan dengan orang lain 

yang baik untuk mencapai tujuan, menjaga hubungan yang produktif, dan meraih kesuksesan. 

Palmer et al. (2009) menyatakan terdapat tujuh indikator mengenai kecerdasan emosional 

yaitu kesadaran emosi diri, ekspresi emosi kesadaran terhadap emosi orang lain, penalaran 
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emosi, manajemen emosi diri, manajemen terhadap emosi orang lain, pengendalian emosi diri. 

Kecerdasan emosional pada karyawan yang baik diharapkan karyawan tersebut mampu 

menjalankan suatu tugas dengan pengelolaan dan pengendalian emosi yang baik dan pengelolaan 

hubungan antar karyawan yang baik sehingga kerjasama dan komunikasi antar karyawan dapat 

mewujudkan kreativitas, ide-ide baru dan optimisme diri yang mampu membuat kinerja menjadi 

maksimal. 

Kecerdasan emosional berperan dalam memahami orang lain dan diri sendiri dengan 

benar, membuat seseorang lebih mudah dipercaya dan mudah bekerja dengan rekan kerja, 

memiliki kemampuan yang baik dalam menerima kritik dan saran, serta memiliki kemampuan 

untuk menghadapi tekanan kerja. Kecerdasan emosional berkontribusi 80% dari faktor penentu 

keberhasilan tiap individu, sedangkan sisanya yaitu 20% yang lain ditentukan oleh IQ 

(Intelligence Quotient). Penelitian Martin (2000), Trihandini (2005), Octavia at al. (2020) dan 

Yasir et al. (2021) juga menjelaskan bahwa kecerdasan emosional mempunyai pengaruh dan 

dampak positif yang signifikan terhadap kinerja. 

Goodman dan Svyantek (1999) mendeskripsikan kinerja sebagai pencapaian dari sasaran 

susunan rancangan pekerjaan dan mengintegrasikan langkah-langkah dalam mencapai sasaran 

tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan. Koopmans (2014) mendeskripsikan kinerja sebagai 

pola tingkah laku dan tindakan dari para karyawan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan 

organisasi atau perusahaan. Kinerja ini lebih memfokuskan pada pola perilaku dan tindakan 

karyawan dibandingkan dengan hasil dari perilaku itu sendiri. Hal ini berisi perilaku yang berada 

dibawah kontrol dari individu itu sendiri, kecuali perilaku tersebut dipengaruhi oleh 

lingkungannya. 

Terdapat tiga indikator kinerja menurut Koopmans (2014) yaitu kinerja tugas, kinerja 

konstektual, dan kinerja kontraproduktif. Kinerja karyawan sangat penting dalam menentukan 

keefektifan kinerja sebuah organisasi. Tinggi rendahnya kinerja setiap karyawan akan 

menghasilkan kuantitas dan kualitas yang diharapkan pada sebuah perusahaan. 

Dalam hal ini sebuah organisasi atau perusahaan perlu menjaga atau meningkatkan kinerja 

karyawannya, maka dari itu sumber daya manusia memerlukan kecerdasan adversitas untuk 

membantu memecahkan masalah dalam perusahaan, efikasi diri yang baik agar setiap individu 

mempunyai keyakinan terhadap kemampuan dirinya sendiri dan Kecerdasan emosional yang baik 

di dalam diri setiap karyawan diharapkan mampu mengelola serta mengatur emosi dan 
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menyadari apa yang dirasakan sehingga mampu mengatasi setiap halangan dan hambatan yang 

terjadi pada karyawan dan mengatasi penurunan kinerja perusahaan. Tinggi rendahnya kinerja 

seorang karyawan akan menghasilkan kuantitas dan kualitas yang diharapkan sebuah 

perusahaan. Perusahaan sendiri menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1982 adalah setiap badan 

usaha yang bersifat terus menerus, tetap dan yang dibangun, bekerja serta berlokasi dalam wilayah 

NKRI yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba). 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan yang ada di Bandar Lampung Yaitu 

PT Bandar Trisula Bandar Lampung. PT Bandar Trisula Bandar Lampung merupakan sebuah 

perusahaan yang menangani distribusi pemasaran produk sekaligus pembelian bahan bangunan 

dan perawatan pada rumah yang merupakan salah satu perusahaan cat terbesar di Indonesia. 

Pada bulan Januari 2021 PT Bandar Trisula Bandar Lampung memiliki total keseluruhan 220 

karyawan yang terdiri dari 180 karyawan tetap dan 40 karyawan tidak tetap. Penelitian dilakukan 

pada PT Bandar Trisula Bandar Lampung dikarenakan terdapat indikasi bahwa karyawan yang 

bekerja di perusahaan ini memiliki pengendalian emosi, kepedulian dan semangat kerja yang 

rendah. 

Melalui observasi partisipasi kepada beberapa karyawan PT Bandar Trisula Bandar 

Lampung terdapat indikasi bahwa kecerdasan adversitas dan efikasi diri karyawan  mengacu pada 

beberapa perilaku optimis yang merujuk pada tingkat kecerdasan adversitas dan efikasi diri yang 

baik, tetapi ditemukan juga masih ada karyawan yang mudah putus asa dan tidak menyukai 

tantangan pada pekerjaannya seperti target kerja yang tidak tercapai dan jam kerja yang sibuk 

pada hari-hari tertentu. 

Setiap perusahaan memiliki rencana-rencana yang telah disusun dan harus tercapai, rencan-

rencana tersebut misalnya target penjualan produk yang telah ditentukan seberapa banyak harus 

laku terjual. Target penjualan secara tidak langsung berkaitan dengan produktivitas sebuah 

perusahaan, dan produktivitas perusahaan tersebut, secara tidak langsung berhubungan juga 

dengan kinerja karyawan. Jika target penjualan terealisasi dan tercapai dengan baik, dapat 

dikatakan kinerja karyawan pada perusahaan baik begitu juga sebaliknya. 

PT Bandar Trisula Bandar Lampung memiliki kinerja karyawan yang sudah cukup baik 

namun, dalam beberapa hal karyawan masih sulit untuk mengatasi permasalahan yang mereka 

hadapi. Selain itu karyawan juga masih kurang percaya diri dan yakin terhadap kemampuan 

dirinya sendiri dalam mengatasi beberapa masalah yang timbul. Disisi lain karyawan juga masih 
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sulit untuk mengelola kecerdasan emosional mereka sehingga membuat kinerja karyawan menjadi 

kurang efektif dan efisien. 

KAJIAN LITERATUR 

Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2007) istilah kinerja berasal dari kata job performance 

(performa kerja) atau actual performance (prestasi sesungguhnya) yang dicapai oleh individu. 

Kinerja merupakan hasil keluaran dari kemampuan individu dalam meyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Menurut 

Koopmans, et al. (2014) kinerja individu merupakan tindakan atau sikap yang sesuai dengan 

tujuan dari perusahaan. Kinerja juga merupakan keefisiensian dan keefektifan individu dalam 

mencapai target perusahan. Maka dari itu, efisiensi dan efektivitas yang tinggi sangat dibutuhkan 

oleh tiap individu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diiberikan. Kinerja yang tinggi ini bisa 

didapatkan dari usaha yang kuat dan gigih serta konsistensi yang stabil. Faktor yang bisa 

mempengaruhi kinerja antara lain faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation) 

yang dijelaskan oleh Davis (1964) dalam Mangkunegara (2007) dengan rumus: performance 

(kinerja) = Ability (kemampuan) + Motivation (motivasi), ability (kemampuan) = Knowledge 

(pengetahuan) + Skill (keterampilan), motivation (motivasi) = Attitude (sikap) + Situation 

(situasi). Berikut ini akan dijelaskan pengaruh kecerdasan adversitas, efikasi diri dan kecerdasan 

emosional terhadap kinerja. Kerangkan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Pengaruh Kecerdasan Adversitas terhadap Kinerja Karyawan  

Hambatan atau masalah dalam suatu pekerjaan terkadang menghambat seseorang dalam 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki dari individu tersebut, tapi bagi sebagaian orang 

masalah yang muncul justru mampu mereka tangani dengan baik dan bahkan diri mereka 

berkembang lebih baik karena masalah yang timbul tersebut. Setiap orang mempunyai kemampuan 

dan daya tahan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam menghadapi masalah. Daya 

tahan dalam menghadapi suatu masalah ini disebut dengan kecerdasan adversitas atau adversity 

quotient (AQ), Stoltz (2000) menyatakan bahwa AQ merupakan cara mengukur kemampuan 

seseorang dalam mengatasi sebuah masalah. Stoltz (2000) mengungkapkan bahwa AQ adalah 
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suatu penilaian tentang bagaimana seseorang dapat mengubah hambatan menjadi sebuah peluang. 

Kecerdasan adversitas dapat digunakan sebagai tolak ukur dan acuan tentang bagaimana 

individu mampu bertahan dalam menghadapi suatu masalah. Seseorang yang memiliki tingkat dan 

kemampuan AQ yang tinggi akan bisa mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut 

dengan baik, sedangkan individu dengan tingkat dan kemampuan AQ yang rendah akan mudah 

menyerah dan putus asa pada keadaan. 

Lazaro-Capones (2004) menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

adversity quotient (kecerdasan adversitas) dan penilaian kinerja berdasarkan 360- Degre 

eFeedback System. Kemudian penelitian dari Diana Ekasari (2018) menyatakan bahwa 

kecerdasan adversitas berpengaruh postif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Budi 

Starch & Sweetener Tbk Lampung Utara. Berdasarkan penjelasan di atas maka: 

H1: Kecerdasan adversitas mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh Efikasi Diri terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Harjono, et al. (2015) efikasi diri adalah keyakinan dan kepercayaan seseorang 

terhadap kemampuan dan keahlian yang dimilikinya dalam mengatur, mengelola, dan 

melaksanakan tindakan atau tugas untuk mencapai suatu tujuan. sedangkan Bandura (1997) 

mengungkapkan bahwa efikasi diri adalah penilaian kepercayaan diri individu tentang seberapa 

baik individu tersebut bisa melakukan tindakan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan situasi 

yang menjanjikan. 

Individu dengan tingkat efikasi diri yang tinggi akan mengganggap bahwa dirinya 

mampu mengubah kesulitan menjadi peluang dan mampu melakukan segala kegiatan yang ada 

disekitarnya. Sedangkan individu dengan tingkat efikasi diri yang rendah akan mengganggap 

bahwa mereka tidak bisa melakukan kegiatan apa- apa disekitarnya. Menurut Zulkosky (2009) 

dalam Handayani, et al. (2015) efikasi diri merupakan keyakinan dan kepercayaan individu 

bahwa ia bisa mengendalikan situasi dan bisa menciptakan sesuatu yang berguna dan positif. 

Menurut Bandura (1977) sumber pembentukan efikasi diri itu bisa diubah, diperoleh, 

diturunkan dan ditingkatkan berdasarkan empat sumber kombinasi yaitu: a) Pengalaman 

menguasai sesuatu. Cara paling tepat dan efektif untuk meningkatkan serta mendapatkan rasa 

efikasi yang tinggi dan kuat yaitu dengan pengalaman menguasai suatu hal tertentu. Kesuksesan 

bisa membawa rasa efikasi yang tinggi pada diri seseorang, sedangkan kegagalan akan 
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mengacaukannya. Dalam menggapai kesuksesan diperlukan perasaan yang kuat dan tangguh 

serta pengalaman dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Kesulitan dan masalah dalam 

kehidupan terkadang diperlukkan untuk pengalaman seseorang dalam melatih usaha serta 

kemampuannya sebelum bisa sukses dan berhasil, terkadang usaha dalam diri seseorang baru 

akan muncul apabila dihadapkan pada masalah dan situasi yang sulit. Dari pengalaman sulit 

tersebut individu akan mendapatkan banyak hal yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang 

berhasiil dan sukses. b) Persuasi sosial. Persusasi sosial merupakan cara kedua dalam 

meningkatkan dan memperkuat tingkat efikasi diri pada diri sendiri ataupun orang lain. Seseorang 

yang dibantu dan diyakinkan secara langsung maupun tidak langsung bahwa mereka memiliki 

kemampuan yang baik dalam mengerjakan sesuatu atau mampu memecahkan masalah akan lebih 

baik tingkat efikasi dirinya jika dibandingkan denga orang lain yang tidak ada membantu 

meyakinkan dirinya bahwa mereka sebenarnya memiliki kemamapun yang cukup untuk sukses. 

Selain meningkatkan dan menguatkan kepercayaan seseorang terhadap dirinya bahwa mereka 

memiliki kemampuan untuk berhasil, mereka juga akan lebih mudah menyusun rancangan untuk 

sukses tanpa menempatkan orang lain pada situas yang sulit yang akan menyebabkan orang 

tersebut gagal. Individu tersebut juga mengganggap bahwa ukuran keberhasilan adalah dengan 

perubahan diri menjadi individu yang lebih baik bukan dengan kemenangan atas kegagalan 

orang lain.  

Selanjutnya adalah c) Pengalaman vikarius. Pengalaman vikarius merupakan cara ketiga 

untuk memperkuat dan meningkatkan efikasi diri. Pengalaman vikarius bisa diperoleh dari 

pengalaman melihat orang lain contohnya seperti public figure yang mirip dengan diri sendiri dan 

menganggap orang tersbut sebagai role model bagi diri sendiri untuk berkembang. Dampak dari 

role model ini sangat ditentukkan dari kemiripan antara dirinya dan juga orang tersebut. Apabila 

role model ini tidak ada kemiripan yang banyak dengan seseorang maka metode ini tidak akan 

banyak berpengaruh terhadap efikasi diri seseorang. Seseorang cenderung mencari role model 

yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk dijadikan acuan terhadap dirinya. Melalui tingkah 

laku dan cara mengekspresiakn diri dari role model tersebut, role model yang kompeten akan 

memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan efikas diri pada seseorang. d) Pembangkit 

emosi. Sebagaian besar individu mengganggap bahwa kinerja yang buruk disebabkan oleh stres 

dan suasana hati yang sedang tidak bagus. Suasana hati bisa dilihat sebagai suatu hal yang 

berpengaruh terhadap kepribadian. Suasan hati yang sedang baik bisa meningkatkan efikasi diri, 
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sedangkan suasana hati yang buruk bisa menurunkan efikasi diri. Keyakinan individu terhadap 

efikasi diri merupakan cara untuk meredakan stres dan menstabilkan tingkat emosi. Situasi yang 

berat dan stres pada dasarnya menyebakan gairah emosional. Pada kondisi tertentu gairah 

emosional bisa berdampak buruk pada efikasi diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

tidak yakin pada kemampuannya. Oleh sebab itu, gairah emosional adalah salah satu sumber 

yang berpengaruh terhadap efikasi diri dalam menghadapi kondisi tertentu yang mengancam. Pada 

dasarnya seseorang lebih akan menginginkan keberhasilan dalam sisuasi yang tidak penuhi oleh 

ketegangan. 

Menurut Bandura (1997) efikasi diri individu dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu: a) 

Magnitude. Dimensi ini bersumber pada tingkat kesulitan tugas yang digambarkan berbeda- beda 

oleh tiap individu. Sebagian individu menganggap kesulitan tugas sebagai suatu masalah yang 

sulit untuk diseslesaikan dan yang individu yang lain menganggap kesulitan sebagai tantangan 

untuk meningkatkan kemampuan diri. Apabila seseorang dihadapkan pada macam-macam tugas 

yang disusun dari tingkat mudah ke tingkat yang sangat sulit, maka keyakinan kebanyakan 

seseorang hanya terbatas pada tugas-tugas mudah, selanjutnya tugas-tugas sedang dan yang 

terakhir tugas-tugas yang sangat sulit. b) Generality. Dimensi ini berhubungan dengan keahlian 

penguasaan seseorang terhadap tugas dan bidang pekerjaan. Beberapa pengalaman perlahan-

lahan memunculkan penguasaan terhadap keluasan kemampuan pada tingkah laku atau bidang 

tugas tertentu, sedangkan pengalaman yang lainnya memunculkan kepercayaan yang meliputi 

berbagai macam tugas. c) Strength. Aspek ini berhubungan dengan tingkat kesiapan dan 

kekuatan individu terhadap keyakinannya. Tingkat efikasi diri yang rendah akan mudah 

terguncang oleh pengalaman dimasa lalu yang memperlemahnya, sedangkan individu yang 

memiliki efikasi diri yang tinggi akan lebih mudah meningkatkan usahanya meskipun bertemu 

dengan pengalaman yang memperlemahnya. 

Penelitian dari Maryani (2018) menunjukan efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja perawat RSUDAM  Provinsi Lampung. Sejalan dengan penelitian dari Jacob 

Cherian & Jolly Jacob (2013) yang menyatakan efikasi diri pasti akan meningkatkan kinerja dan 

produktivitas karyawan. Berdasarkan penjelasan diatas maka: 

H2: Efikasi diri mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Suyanto dan Jihad (2013), kecerdasan adalah istilah umum yang digunakan 

untuk mendeskripsikan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan 

menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, 

menggunakan bahasa dan belajar. Goleman (2002) menjelaskan emosi sebagai dorongan untuk 

bergerak dan bertindak, perencanaan seketika untuk menangani masalah yang telah ditanamkan 

secara perlahan-lahan (evolusi), dan emosi juga sebagai pikiran-pikiran khas dan perasaan, 

suatu keadaan psikologis, dan biologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. KBBI 

menjelaskan emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat atau 

keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kesedihan, kegembiraan, kecintaan, dan 

keharuan. Sedangkan emosional adalah menyentuh perasaan dan mengharukan. 

Goleman (2002) mengungkapkan kecerdasan emosional (emotional intelligence) 

merupakan kemampuan individu dalam mengelola emosinya dengan otaknya atau intelektualnya, 

mengendalikan emosinya dan mengekspresikannya dengan cara yang positif melalui 

keterampilan motivasi diri, pengendalian diri, kesadaran diri, keterampilan sosial dan empati. 

Palmer, et al (2009) menyatakan kecerdasan emosional mengacu pada serangkaian  keahlian 

yang berhubungan dengan cara seseorang mempersepsikan, mengerti dan mengelola emosinya 

sendiri dan orang lain. 

Penelitian dari Diana Ekasari (2018) mendukung hipotesis yang diajukan, yaitu 

kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian 

penelirian dari Cisca Dian Vianti (2016) menyatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 

H3: Kecerdasan emosional mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini akan mengambil sampel dari populasi karyawan PT Bandar Trisula Bandar 

Lampung yang beralamat di Jl. Trembesu 4 no.28, Campang Raya, Tanjung Karang Timur, Bandar 

Lampung. Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian kausal, penelitian kausal 

merupakan jenis penelitian yang tujuan utamanya menjelaskan hubungan sebab- akibat antara 

variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Variabel yang mempengaruhi (X) 

dikenal dengan variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi (Y) dikenal dengan 

variabel dependen. 

Populasi adalah seluruh orang yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang 

mempunyai karakteristik dan sifat tertentu yang kemudian diteliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009). Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan dari PT 

Bandar Trisula Bandar Lampung yang berjumlah 220 karyawan yang terdiri dari 180 karyawan 

tetap dan 40 karyawan tidak tetap. Penulis hanya meneliti karyawan tetap di PT Bandar Trisula 

Bandar Lampung karena karyawan tidak tetap dapat berubah-ubah setiap bulannya. 

Sampel adalah sebagain dari seluruh populasi yang ada di sebuah organisasi atau 

perusahaan (Sugiyono, 2009). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam pada 

penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random 

sampling. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 

2009), sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah 124 responden. 

Variabel penelitian yang digunakan sebagai berikut. Variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu Kecerdasan Adversitas (X1) pengukuran yang digunakan menggunakan pengukuran yang 
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dikembangkan oleh Stoltz (2000). Variabel bebas kedua yaitu Efikasi Diri (X2). Pengukuran 

yang digunakan adalah pengukuran yang dikembangkan Bandura (1997). Variabel ketiga adalah 

kecerdasan Emosional (X3). Pengukuran yang digunakan adalah pengukuran yang 

dikembangkan oleh Palmer, et al. (2009). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja. 

Pengukuran yang digunakan adalah pengukuran yang dikembangkan oleh Koopmans, et al. 

(2014). Alat analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.  

Hasil  

Responden terhadap penelitian ini adalah karyawan PT Bandar Trisula Bandar Lampung, 

dengan jumlah responden sebanyak 124 karyawan. Karakteristik responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan (Tabel 1). Pada karakteristik 

reponden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin pria 

lebih banyak dibandingkan wanita. Reponden pria berjumlah 75 dengan presentase (60,5%), 

sedangkan untuk responden wanita didapat 49 responden dengan persentase (39,5%). Pada 

karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden terbanyak didapat di 

usia 26-30 tahun sebanyak 57 responden dengan persentase sebesar (46%). Tingkat pendidikan 

karyawan PT Bandar Trisula Bandar Lampung didominasi lulusan SMA dengan hasil responden 

sebanyak 67 dengan persentase (54%). 

 

  

 Jurnal Kelitbangan Volume  08 Nomor 02, Desember 2022
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

131



132 
Jurnal Kelitbangan Volume 08 Nomor 02, Desember  2022 

Balitbang Kabupaten Lampung Barat 
 

Tabel 1. Karakteristik Responden 
 

Karakteristik Responden Jumlah Responden Persentase 
Jenis Kelamin   
Pria 75 60,5% 
Wanita 49 39,5% 
Total 124 100% 
Usia   
20-25 tahun 38 30,6% 
26-30 tahun 57 46% 
31-35 tahun 17 13,7% 
>36 tahun 12 9,7% 
Total 124 100% 
Pendidikan   
SMA/Sederajat 67 54% 
Diploma 29 23,4% 
S1 28 22,6% 
Total 124 100% 

Sumber: Lampiran data diolah, 2021 
 

Pengujian Instrumen Penelitian 
Pengujian validitas menggunakan analisis faktor menggunakan Kaiser Meyer Olkin 

Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Validitas diperoleh jika nilai faktor loading > 0,5. 

Tabel 2 menunjukkan hasil validitas dalam variabel kecerdasan adversitas, efikasi diri, kecerdasan 

emosional, dan kinerja. Uji validitas KMO data di katakan valid jika KMO > 0.5 dan MSA (per 

butir item pernyataan) juga lebih > 0,5 sehingga setiap pernyataan variabel dan per item 

pernyataan sudah diatas > 0,5 maka data di atas bisa dilakukan uji realibilitas. 

Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Chronbach Alpha, hasil 

pengujian dapat dikatakan reliabel apabila Chronbach Alpha > 0,6. Hasil uji realibilitas pada 

penelitian ini didapat setiap variabel   sudah memiliki nilai Chronbach Alpha > 0.6. 
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Tabel 2. Hasil Uji Validitas 
 

Variabel Item 
Pernyataan 

KMO Loading 
Factor 

Chronbach 
Alpha 

Keterangan 

 
 
 
 

Kecerdasan 
Adversitas 
(X1) 

X1.1  
 
 
 
 
0,598 

0,588  
 
 
 
 
0,648 

Valid 
X1.2 0,636 Valid 
X1.3 0,546 Valid 
X1.4 0,581 Valid 
X1.5 0,596 Valid 
X1.6 0,755 Valid 
X1.7 0,555 Valid 
X1.8 0,631 Valid 
X1.9 0,640 Valid 
X1.10 0,607 Valid 
X.11 0,501 Valid 
X1.12 0,539 Valid 

 
 
 
Efikasi Diri  (X2) 

X2.1  
 
0,815 

0,849  
 
0,812 

Valid 
X2.2 0,838 Valid 
X2.3 0,780 Valid 
X2.4 0,784 Valid 
X2.5 0,825 Valid 
X2.6 0,851 Valid 

 
 
 
 
 
Kecerdasan 
Emosional (X3) 

X3.1  
 
 
 
 
0,658 

0,803  
 
 
 
 
0,752 

Valid 
X3.2 0,715 Valid 
X3.3 0,629 Valid 
X3.4 0,847 Valid 
X3.5 0,559 Valid 
X3.6 0,595 Valid 
X3.7 0,612 Valid 
X3.8 0,622 Valid 
X3.9 0,561 Valid 
X3.10 0,581 Valid 
X3.11 0,752 Valid 
X3.12 0,696 Valid 
X3.13 0,707 Valid 
X3.14 0,643 Valid 

 
 
 
 
Kinerja (Y) 

Y1.1  
 
 
 
0,771 

0,799  
 
 
 
0,684 

Valid 
Y1.2 0,808 Valid 
Y1.3 0,741 Valid 
Y1.4 0,773 Valid 
Y1.5 0,762 Valid 
Y1.6 0,830 Valid 
Y1.7 0,841 Valid 
Y1.8 0,812 Valid 
Y1.9 0,517 Valid 
Y1.10 0,663 Valid 
Y1.11 0,662 Valid 
Y1.12 0,553 Valid 

 

Uji Normalitas 
Uji normalitas pada Tabel 3 menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang menyatakan 
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Sig. > 0.05 (data berdistribusi normal) jika < 0.05 (data berdistribusi tidak normal). Hasil uji 

normalitas pada variabel kecerdasan adversitas, efikasi diri, kecerdasan emosional, dan kinerja 

dengan nilai signifikansi 0,200 yang berarti melebihi angka minimum untuk data distribusi 

normal yaitu 0,200 > 0,05. Maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat 

dilakukan analisis regresi. 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized   
Residual 

N 124 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3,07355523 
Most Extreme Differences Absolute 0,055 

Positive 0,055 
Negative -0,052 

Test Statistic 0,055 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Lampiran data diolah, 2021 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda padaa Tabel 4 bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

kecerdasan adversitas (X1), efikasi diri (X2), dan kecerdasan emosional (X3) terhadap kinerja 

karyawan(Y). Setiap variabel independen dikatakan signifikan jika sig < α 0,05. Adapun 

ketentuan jika t hitung > t tabel maka hipotesis didukung sedangkan jika t hitung < t tabel maka 

hipotesis tidak didukung. 

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 

Coefficientsa 
 
 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 
 
T 

 
 
 
 

Sig. 

 
B 

Std. 
Error 

 
Beta 

1 (Constant) 5,359 3,948  1,357 0,177 
Kecerdasan_Adversitas 0,438 0,069 0,450 6,362 0,000 
Efikasi_Diri 0,406 0,081 0,354 4,999 0,000 
Kecerdasan_Emosional 0,150 0,049 0,215 3,053 0,003 

a. Dependent Variable: Kinerja 
Sumber: Lampiran data diolah, 2021 
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Pembahasan 

Setelah melakukan beberapa pengujian secara umum hasil analisis penelitian deskriptif 

ini menunjukkan bahwa variabel kecerdasan adversitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan, sedangkan efikasi diri dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT Bandar Trisula Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengujian variabel terhadap kondisi dari masing-masing variabel penelitian. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata karyawan PT bandar Trisula Bandar 

Lampung mempunyai tingkat kecerdasan adversitas yang cukup (sedang) dengan tingkat 

persentase sebesar (60,5%). Kemudian hasil data secara statistik analisis pengaruh kecerdasan 

adversitas terhadap kinerja karyawan didapat hasil nilai t-hitung sebesar 6,362 yang lebih tinggi 

dari t-tabel yaitu 1,97993 dan signifikansi 0,000 dengan menggunakan p-value < 5%, yaitu 

0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan adversitas mempunyai pengaruh yang  

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bandar Trisula Bandar Lampung. 

Hasil penelitian serupa yang mendukung hasil penelitian yang membahas pengaruh 

kecerdasan adversitas terhadap kinerja karyawan yaitu Lazaro-Capones (2004) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan adversitas 

dan penilaian kinerja berdasarkan 360-Degree Feedback System. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata karyawan PT bandar Trisula Bandar 

Lampung mempunyai tingkat efikasi diri yang tinggi dengan tingkat persentase sebesar (69,4%). 

Kemudian hasil data secara statistik analisis pengaruh efikasi diri terhadap kinerja karyawan 

didapat hasil nilai t-hitung sebesar 4,999 yang lebih tinggi dari t-tabel yaitu 1,97993 dan 

signifikansi 0,000 dengan menggunakan p-value < 5%, yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa efikasi diri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT Bandar Trisula Bandar Lampung. 

Efikasi diri yang tinggi terhadap kemampuan yang dimiliki akan mampu meningkatkan 

kinerja seseorang dalam melakukan suatu tugas untuk menggapai tujuan yang diinginkan 

individu ataupun organisasi. Menurut Lunenburg (2011) organisasi bisa bersaing di era 

globalisasi dengan meningkatkan kinerja karyawan yang memiliki tingkat efikasi diri yang 

tinggi. 

Hasil penelitian serupa yang mendukung hasil penelitian yang membahas pengaruh 
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efikasi diri terhadap kinerja karyawan yaitu Jacob Cherian & Jolly Jacob (2013) yang 

menyatakan efikasi diri pasti akan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa efikasi diri yag tinggi harus dimiliki tiap karyawan agar kinerja 

mereka tetap stabil demi tercapainya tujuan individu maupun organisasi atau perusahaan. 

Hasil abalisis menunjukkan bahwa rata-rata karyawan PT Bandar Trisula Bandar 

Lampung mempunyai tingkat kecerdasan emosional yang tinggi dengan tingkat persentase 

sebesar (50,8%). Kemudian hasil data secara statistik pengaruh analisis kecerdasan emosional 

terhadap kinerja karyawan didapat nilai t-hitung sebesar 3,053 yang lebih besar dari t-tabel 

sebesar 1,97993 dan signifikansi 0,003 dengan menggunakan p-value < α yaitu 0,003 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT Bandar Trisula Bandar Lampung. 

Kecerdasan emosional pada karyawan yang baik diharapkan agar karyawan mampu 

menjalankan suatu tugas dengan pengelolaan dan pengendalian emosi yang baik dan pengelolaan 

hubungan antar karyawan yang baik sehingga kerjasama dan komunikasi antar karyawan dapat 

mewujudkan kreativitas, ide-ide baru dan optimisme diri yang mampu membuat kinerja 

menjadi maksimal (Palmer, et al., 2009). Hasil penelitian serupa yang mendukung hasil 

penelitian yang membahas pengaruh  kecerdasan emosional terhadap kinerja yaitu Octavia et al 

(2020) dan Yasir et al. (2021) yang menjelaskan bahwa kecerdasan emosional mempunyai 

pengaruh dan dampak positif yang signifikan pada kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional yang baik sangat penting dimiliki setiap individu agar mereka bisa 

mengendalikan emosi yang ada pada dirinya sendiri dan orang lain sehingga tidak terbawa 

emosi di tempat kerja yang dapat menurunkan kinerja mereka yang dapat menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan perusahaan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh kecerdasan 

adversitas (X1), efikasi diri (X2), dan kecerdasan emosional (X3) terhadap kinerja karyawan 

(Y) pada PT Bandar Trisula Bandar Lampung didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Variabel 

kecerdasan adversitas (X1) bepengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT 

Bandar Trsiula Bandar Lampung. Variabel efikasi diri (X2) bepengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT Bandar Trisula Bandar Lampung. Variabel kecerdasan 
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emosional (X3) bepengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Bandar Trisula 

Bandar Lampung.  

Saran penelitian sebagai berikut. Berdasarkan jawaban responden sebanyak 72,6% 

tanggapan respoden berada pada tingkat kinerja sedang yang mencerminkan bahwa kinerja dari 

rata-rata karyawan hanya biasa-biasa saja atau cukup. Perusahaan perlu memberikan perhatian 

lebih pada kinerja karyawan agar kinerja mereka bisa lebih maksimal lagi dan bisa berada pada 

kategorisasi kinerja tinggi. Salah satu cara meningkatkan kinerja karyawan agar bisa mencapai 

kategori tinggi yaitu dengan mencegah hal-hal yang menurunkan kinerja salah satunya adalah 

perilaku kontraproduktif. Kemudian masih ada karyawan yang secara sengaja melakukan 

aktivitas kontraproduktif yang merugikan perusahaan. Salah satu cara mencegah terjadinya 

perilaku kontraproduktif ini adalah dengan memberikan hukuman/sanksi bagi yang melanggar 

untuk mengurangi perilaku kontarproduktif tersebut. 

Disarankan kepada karyawan untuk mempertahankan kemampuan kecerdasan 

adversitas, efikasi diri, dan kecerdasan emosional dalam diri mereka. Kecerdasan adversitas 

memiliki manfaat untuk karyawan agar mereka mampu menganalisis sumber masalah dan 

menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam perusahaan, sehingga perusahaan bisa bersaing 

di era globalisasi. Kemudian efikasi diri berguna  agar karyawan lebih mudah percaya tehadap 

kemampuan yang mereka miliki dalam menyelesaikan pekerjaan dan berbagai masalah yang ada 

ditempat kerja. Selanjutnya kecerdasan emosional, karyawan harus mempunyai kecerdasan 

emosional yang baik guna berperan mencegah terjadinya konfik di tempat kerja antar sesama 

karyawan yang disebabkan oleh emosi diri mereka sendiri yang bisa menyebabkan turunnya 

kinerja individu yang bisa merugikan diri sendiri dan perusahan. 
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Abstrak 
 

Minat baca pada masyarakat Indonesia khususnya pada anak-anak mengalami penurunan apalagi 
maraknya penggunaan gawai di tengah masyarakat sekarang ini. Perpustakaan yang sejatinya 
menjadi pusat informasi seolah tidak mampu menghadapi derasnya kepungan dunia maya. 
Menumbuhkan minat baca melalui perpustakaan keliling termasuk salah satu upaya yang dapat 
dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan inovasi pada perpustakaan 
keliling sebagai salah satu upaya peningkatan minat baca tersebut. Pendekatan yang digunakan 
yaitu kualitatif dengan menggunakan studi pustaka terkait perpustakaan dan inovasi. Melalui 
kajian ini ditemukan bahwa perpustakaan keliling yang dilaksanakan pemerintah tidak 
selamanya mampu menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh dengan kondisi wilayah Indonesia 
yang terdiri dari lautan dan gunung. Adanya komunitas yang disebut ―Pustaka Bergerak 
Indonesia‖ yang mampu mendistribusikan buku menggunakan alat-alat sesuai dengan kearifan 
lokal masyarakat setempat. Contohnya ada Noken Pustaka di Papua, Bois Pustaka di Banggai 
Laut, dan Perahu Pustaka di Mandar.  
 
Kata kunci: perpustakaan keliling, inovasi, pustaka bergerak 
 

Abstract 
 

Reading Interest in Indonesian society, especially in children, has decreased since the use of 
gadgets is widespread in today's society. Libraries that are actually information centers seem 
unable to face the swift siege of cyberspace. Fostering a reading interest through mobile 
libraries is one of the efforts that can be made. The purpose of this study is to describe 
innovation in mobile libraries as an effort to increase reading interest. The research approach is 
qualitative by using literature study that related to libraries and innovation. This research found 
that the mobile library implemented by the government was not always able to reach places that 
were further away with the condition of Indonesia's territory consisting of seas and mountains. 
There is a community called “Pustaka Bergerak Indonesia” that is able to distribute books using 
some tools as a local wisdom of the local community. For example, there are Noken Pustaka in 
Papua, Bois Pustaka in Banggai Laut, and Perahu Pustaka in Mandar. 
 
Keywords: mobile library, innovation, pustaka bergerak 
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PENDAHULUAN 
 
Minat baca menurut Djamarah (2005) adalah kehendak dan kemauan yang kuat untuk selalu 

membaca di setiap kesempatan dan juga mencari peluang untuk membaca. Minat baca juga 

termasuk keinginan kuat yang membutuhkan usaha untuk membaca. Seseorang dengan minat 

baca yang kuat menunjukkan kemauan untuk memperoleh bahan bacaan dan kemudian 

membacanya secara mandiri (Rahim, 2008). Minat baca merupakan hal yang penting karena 

diawali dengan minat terhadap suatu bacaan, maka semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan 

diperoleh. Dengan demikian, generasi muda akan dapat membangun bangsa ini di masa depan. 

Bahkan menurut penelitian minat baca berpengaruh signifikan terhadap tingkat kompetensi 

analisis wacana siswa. Semakin tinggi minat baca siswa maka semakin tinggi tingkat kompetensi 

analisis wacana siswa (Aprilia et al., 2020).  

Namun ternyata minat baca masyarakat Indonesia tergolong rendah, menurut studi yang 

dilakukan Programme for International Student Assesment (PISA) pada 2018. Studi tersebut 

merupakan kerjasama dengan Organization for Economic Co-Operation and Development 

(OECD) yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 71 dari 77 negara yang diteliti 

(Hermawan, 2022). PISA melakukan evaluasi sistem pendidikan tiap tiga tahun terhadap siswa 

sekolah yang berusia 15 tahun. Evaluasi berupa tes mata pelajaran dalam hal membaca, 

matematika dan sains (Ilham, 2022).  Selain itu riset yang dilakukan oleh Central Connecticut 

State Univesity di tahun 2016 berjudul World‘s Most Literate Nations Ranked, menunjukkan 

bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara tentang minat baca, di bawah 

Thailand yang berada di urutan 59 dan di atas Bostwana yang berada di urutan ke 61 (Devega, 

2017). Penelitian lokal juga dilakukan oleh Kabar Trenggalek bersama Perhimpunan Pers 

Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang melakukan survei terhadap 125 responden dari 59 

Kabupaten/Kota di 19 Provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa ada sekitar 77,6% minat baca 

buku, 20,8% biasa saja dan 1,6% tidak suka membaca buku (AO, 2022).  

Meskipun skala kecil, survei yang dilakukan kabar trenggalek tersebut dapat 

memperlihatkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan minat baca masyarakat rendah, 

misalnya saja akses buku. Responden dapat mengakses buku melalui toko buku (29,6%), toko 

buku online (28,8%), perpustakaan (13,6%), pinjam teman (12%), penerbit buku (5,8%), 

perpustakaan jalanan (1,6%), dan bazar buku (0,8%). Lebih lanjut akses buku juga terkait dengan 
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keberadaan toko buku di daerah tersebut, yang mana sejumlah 20,6% responden mengakui tidak 

ada toko buku di daerahnya. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Muslimin (2018) 

tentang penumbuhan budaya literasi pada anak usia sekolah Desa Tabongo Timur, Gorontalo 

menunjukkan bahwa rendahnya minat baca di sana karena beberapa alasan, antara lain (1)  

belum tersedianya sarana membaca; (2) tingkat pendidikan masyarakat hanya tamatan SD; (3) 

putus sekolah; dan (4) buta aksara. 

Dengan adanya penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab 

rendahnya minat baca adalah karena akses yang terbatas terhadap bahan pustaka. Bila bicara 

tentang bahan pustaka maka tidak akan lepas dari perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan sebagai 

pusat informasi harus mampu membantu untuk mendongkrak minat baca masyarakat Indonesia 

karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, salah satu 

tujuan perpustakaan adalah meningkatkan kegemaran membaca. Bahkan pada peraturan yang 

sama diatur dalam satu bab tersendiri mengenai Pembudayaan Kegemaran Membaca yaitu pada 

Bab XIII dari pasal 48 hingga pasal 51. Perpustakaan di sini tidak hanya terbatas pada sebuah 

gedung yang berisi buku-buku tetapi institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 

juga karya rekam secara professional dengan sistem baku (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007). 

Tahun 2007 saat peraturan tersebut dibuat kondisi masyarakat tentunya berbeda dengan saat 

ini. Masyarakat saat ini cenderung mengandalkan gawai mereka daripada datang ke perpustakaan 

untuk membaca. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola perpustakaan. Pengelola 

perpustakaan harus memikirkan ide-ide inovatif agar membaca bagi tiap orang tidak menjadi hal 

yang sulit. Akses masyarakat atas bahan bacaan manjadi mudah sehingga sedikit demi sedikit 

dapat meningkatkan minat baca masyarakat. 

Inovasi bagi perpustakaan telah banyak dilakukan misalnya saja inovasi yang dilakukan 

perpustakaan nasional sebagai perpustakaan pembina seluruh perpustakaan yang ada di 

Indonesia. Inovasinya antara lain: (1) Perpustakaan digital iPusnas; (2) Indonesia One Search 

(IOS); (3) e-Resources; (4) INLIS-Lite; (5) Khastara, laman web; (6) Layanan ISBN dan ISMN 

online; (7) Eldika (E-learning Diklat Pustakawan); (8) Uji Kompetensi Pustakawan Online; (9) 

Pojok Baca Digital; (10) Layanan Mobil Perpustakaan Keliling Multimedia; (11) Aplikasi Kartu 

Anggota Virtual Berbasis Android/IOS; (12) e-Deposit; (13) Akademi Literasi; (14) Tanya 

Pustakawan; (15) Tajuk Kendali Perpustakaan Nasional; dan (16) Perpusnas PRESS (Mallawa, 
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2022). Selain perpustakaan nasional, sesuai jenis perpustakaan sesuai tupoksinya (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007, Chapter 20) 

maka ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan 

perguruan tinggi. Inovasi juga dihadirkan pada jenis-jenis perpustakaan lainnya. Contohnya 

perpustakaan sekolah yaitu SMPN 1 Magelang yang melakukan pelayanan peminjaman bahan 

pustaka dengan sistem pemesanan melalui aplikasi whatsapp pustakawan. Selain itu juga 

membuat digitalisasi perpustakaan untuk mempermudah siswa mengakses bahan pustaka 

(Hidayati, 2020).  

Inovasi yang dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi contohnya adalah perpustakaan 

di Universitas Lampung (UNILA) yang memiliki layanan perpustakaan Virtual Tour yang 

berbasis Virtual Reality (VR) dan Teknologi Augmanted Reality for Library (ARLib). Aplikasi 

VT berbasis VR dibuat untuk memperkenalkan Gedung, ruang dan fasilitas di Perpustakaan 

UNILA yang dapat dimanfaatkan di lobi perpustakaan. Sementara ARLib yaitu aplikasi yang 

mampu melacak lokasi pustaka juga dapat menampilkan informasi dari poster yang discan 

pengguna. Jadi, pada poster yang dibuat sudah terdapat AR marker yang nantinya akan di-

tracking menggunakan smartphone. 

Jenis perpustakaan sesuai kepemilikan yang ada pada pasal 16 Undang-Undang tentang 

perpustakaan, ada yang disebut dengan Perpustakaan Kabupaten/Kota. Contohnya adalah 

perpustakaan di Kabupaten Probolinggo yang membuat aplikasi Go-Lib (Probolinggo Library). 

Aplikasi Go-Lib dapat diakses masyarakat melalui playstore. Fitur yang ada di dalamnya antara 

lain layanan pemustaka, donasi buku, lokasi hits, berita covid-19 dan history (Akbar, 2021). Jika 

Kabupaten Probolinggo fokus pada inovasi digital, maka lain halnya dengan Kabupaten Madiun 

yang mengusung inovasi non digital yaitu perpustakaan terapan (Peterpan). Perpustakaan terapan 

ini mengadakan layanan perpustakaan keliling menggunakan mobil, menyediakan buku-buku 

tentang ilmu-ilmu terapan, melakukan kunjungan ke berbagai elemen masyarakat, mendatangi 

masyarakat langsung, memberikan pelatihan, dan memberdayakan anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan tertentu (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, 2019) 

Berbagai inovasi yang dilakukan oleh perpustakaan yang ada, memiliki tujuan khusus yang 

berbeda juga. Misalnya penggunakan aplikasi atau digitalisasi perpustakaan tentunya 

mempermudah masyarakat dalam mengakses bahan pustaka. Namun digitalisasi tidak selalu 
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dapat diterapkan di semua tempat karena berbagai faktor contohnya jika di daerah tersebut 

minim jaringan internet atau ketika masyarakat tidak memiliki smartphone.  

Perpustakaan keliling hadir sebagai salah satu cara agar layanan perpustakaan mampu 

menyentuh tempat yang tidak terjangkau. Penelitian mengenai perpustakaan keliling telah 

banyak dilakukan, sebut saja penelitian yang dilakukan Arsana dkk di Badung, Bali. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pemustaka merasa senang dengan 

kehadiran perpustakaan keliling sehingga meminta kedatangannya lebih sering (Arsana et al., 

2017). Berbeda pandangan dengan Arsana dkk, penelitian Putri dkk (2022) menunjukkan bahwa 

perpustakaan keliling yang dimiliki Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat 

memberikan layanan secara merata karena luas wilayahnya. Adanya peningkatan minat baca 

siswa dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues karena perpustakaan keliling diteliti oleh Sabirin 

(2017). Penelitiannya menyatakan ada kenaikan pinjaman koleksi perpustakaan sebesar 25% dari 

peminjaman di bulan Mei sekitar 12% meningkat menjadi 37% pada bulan Juni. Penelitian-

penelitian mengenai perpustakaan keliling tersebut hanya fokus pada perpustakaan keliling yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah. Berbeda dengan penelitian tentang perpustakaan keliling 

tersebut, kajian ini membahas inovasi pada perpustakaan kelililing yang dilakukan komunitas 

sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat.  

 

A. METODE 

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memberi 

gambaran tentang objek yang dikaji. Pendekatan kualitatif menurut Creswell adalah pendekatan 

yang mengeksplorasi dan memahami individu maupun kelompok dalam permasalahan sosial 

maupun manusia (Creswell & Creswell, 2018). Teknik yang digunakan adalah studi pustaka, 

dengan mempergunakan sumber-sumber tertulis berupa dokumen-dokumen, karya-karya ilmiah, 

dan sumber-sumber media massa. Studi kepustakaan dapat melalui tiga tahap, yaitu mencari 

pustaka yang sesuai dengan sasaran penelitian, mengumpulkan data-data penting dengan cara 

mencatatnya, dan yang terakhir mengolah dan menyajikan data-data tersebut (Danandjaja, 1997). 

Seperti apa yang disampaikan oleh Danandjaja, pustaka yang menjadi bahan acuan pada kajian 

ini adalah buku, artikel ilmiah (dalam bentuk jurnal maupun Skripsi, Tesis, dan Disertasi) juga 

berita-berita dari media massa.  
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B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Baca 

 

Purves dan Beach (Arisma, 2012) mengungkapkan bahwa ada dua kelompok faktor yang 

mempengaruhi minat baca, yaitu faktor personal dan faktor institusional. Faktor personal 

merupakan faktor yang ada dalam diri anak antara lain usia, jenis kelamin, intelegensi, 

kemampuan membaca, sikap, dan kebutuhan psikologis. Sementara faktor institusional yaitu 

faktor-faktor yang ada di luar anak diantaranya ketersediaan jumlah buku bacaan dan jenis-jenis 

bukunya, status sosial ekonomi orangtua dan latar belakang etnis, pengaruh orangtua, guru, dan 

teman sebaya. Hasanah dkk (2011) lebih menekankan pada unsur internal dan eksternal. Kedua 

unsur itu masing-masing mempengaruhi motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa unsur eksternal berhubungan dengan tingkat sosial pembaca, 

karakterisitik bacaan itu, dan tempat tinggal pembaca.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh Syafril (2019), faktor penyebab rendahnya 

minat baca antara lain (1) letak dan jarak perpustakaan; (2) koleksi buku yang ada di 

perpustakaan; (3) sarana dan prasarana yang tersedia di perpustakaan; (4) desain perpustakaan; 

dan (5) motivasi diri. Adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan rendahnya minat 

baca pada siswa sekolah dasar pernah diteliti oleh Mustadi dan Amri (2019). Hasilnya 

disampaikan bahwa faktor internal yang mempengaruhi antara lain: (1) Kondisi fisik; (2) 

keterampilan membaca dan sikap; (3) melihat dan mendengar; (4) motivasi belajar dan keperluan 

tugas sekolah; (5) kematangan psikis; (6) pemahaman dan pencapaian; (7) kondisi tubuh dan rasa 

penasaran; (8) struktur tubuh dan kebiasaan. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud yaitu: 

(1) meniru orangtua, perhatian guru, mengikuti teman sepermainan; (2) undangan teman, situasi 

kultural, mengamalkan ajaran agama; (3) variasi bacaan dari guru, aturan dan kesiapan untuk 

mendapatkan bacaan dan perintah agama; (4) kesiapan untuk membaca; (5) kelengkapan bacaan 

dan ajaran agama; (6) penyediaan bacaan dan ketersediaan tempat baca; (7) tekanan teman 

sebaya, budaya dan iklim lingkungan; (8) dorongan dan ketersediaan bacaan, pergaulan dengan 

teman; (9) ketersediaan membaca; dan (10) dorongan orang tua. 

Mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat membaca anak, telah diteliti juga 

oleh Sari (2018) terhadap siswa Kelas IV SDN 1 Padas, Kabupaten Klaten. Melalui 

penelitiannya juga ditemukan adanya pengaruh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya 
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yaitu kemampuan membaca dan kurangnya kebiasaan membaca. Sementara faktor eksternal 

yang mempengaruhi antara lain (1) lingkungan sekolah yang kurang mendukung; (2) peran 

perpustakaan yang belum maksimal; (3) keterbatasan buku/ bahan Bataan; (4) keluarga kurang 

mendukung; (5) pengaruh menonton TV dan penggunaan hp.  

Bermacam penelitian yang dilakukan pada berbagai objek yang berbeda tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca terdiri dari faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih kepada psikologis perseorangan terkait minat 

atau motivasi sementara faktor eksternal terdiri dari beberapa jenis namun lebih banyak bicara 

tentang lingkungan serta akses terhadap bahan pustaka atau bahan bacaan. 

 

Perpustakaan Keliling 

 Perpustakaan sebagai sumber informasi dan pusat literasi masyarakat memiliki peran 

yang krusial. Terkait dengan rendahnya minat baca pada masyarakat seperti yang dibahas 

sebelumnya disampaikan bahwa tidak terlepas dari peran perpustakaan itu sendiri. Undang-

Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dengan lugas menyebutkan bahwa tujuan 

perpustakaan adalah untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran 

membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007, 

Chapter 7).  

 Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas Perpustakaan 

Pemerintah, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Kecamatan, 

Perpustakaan Desa, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007, 

Chapter 16). Selain itu, perpustakaan juga terdiri dari berbagai jenis, yaitu Perpustakaan 

Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan 

Perguruan Tinggi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 

Perpustakaan, 2007, Chapter 20). Lebih lanjut pada pasal 22 dijelaskan bahwa Perpustakaan 

Umum diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Kecamatan dan Desa serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. 
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Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang terlibat langsung dengan masyarakat. 

Pada tiap tingkatan daerah setidaknya memiliki perpustakaan ini. Namun pada kenyataannya, 

menurut katadata.co.id (Dihni, 2022) pada tahun 2021 jumlah perpustakaan umum hanya 1.150 

dari 10.794 total perpustakaan yang ada di Indonesia, kurang lebih hanya sekitar 10,65% saja. 

Padahal jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia saja mencapai 514 Kabupaten/Kota dari 34 

Provinsi belum lagi ditambah dengan Kecamatan dan Desa, maka jumlah tersebut tidak mampu 

mewakili. Terbatasnya jumlah perpustakaan yang ada tentunya tidak dapat menjangkau seluruh 

masyarakat baik yang ada di pusat perkotaan maupun yang ada di daerah pedesaan.  
Sumber: katadata.co.id 

Dalam melayani perpustakaan atau pengguna pustaka, perpustakaan memiliki layanan 

perpustakaan. Pengertian layanan perpustakaan adalah penyediaan bahan pustaka atau sumber 

informasi secara tepat serta penyediaan berbagai layanan dan bantuan kepada pengguna sesuai 

kebutuhan pengguna perpustakaan (Istiana, 2014). Lebih lanjut Istiana memberikan secara rinci 

dua belas jenis layanan, yakni: layanan sirkulasi; layanan referensi; layanan keanggotaan; 

layanan majalah/jurnal; layanan penelusuran informasi; layanan perpustakaan keliling; layanan 

silang layan; layanan cetak fotocopy dan alih media; layanan pendidikan pelatihan dan 

penyusunan; layanan koleksi digital; layanan audiovisual, dan layanan learning common.  

Layanan yang dilaksanakan di tiap perpustakaan tidak selalu berjumlah dua belas seperti 

yang disebutkan Istiana, namun setidaknya ada beberapa layanan yang baku di perpustakaan 

seperti layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan keanggotaan, dan layanan penelusuran 
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informasi. Bahkan untuk layanan perpustakaan keliling tidak semua perpustaaan memilikinya. 

Biasanya hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan tenaga perpustakaan dan lingkungan 

perpustakaan yang memang tidak membutuhkan layanan perpustakaan keliling, misalnya saja 

perpustakaan khusus yang pemustakanya terbatas.  

Perpustakaan keliling melaksanakan tugasnya untuk pelayanan ekstensi namun memiliki 

fungsi yang sama dengan perpustakaan umum hanya saja dilakukan dengan cara yang berbeda 

yaitu dengan medatangi langsung pemustaka atau masyarakat yang akan memakai layanan serta 

waktu pelayanan yang lebih singkat. Menurut Fetty (Meriana, 2013) perpustakaan keliling 

berbeda dengan perpustakaan menetap, oleh karena itu pelayanan yang dilakukan juga harus 

disesuaikan dengan kemampuan yang telah dimiliki. 

Perpustakaan keliling sangat dibutuhkan untuk menjangkau pemustaka yang tidak dapat 

datang ke perpustakaan untuk membaca atau meminjam bahan pustaka.  Perpustakaan keliling 

menjadi solusi atas permasalahan akses yang menjadi penghambat eksternal rendahnya minat 

baca anak. Perpustakaan umum daerah biasanya mengadakan perpustakaan keliling untuk 

mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin membaca. Layanan perpustakaan keliling sifat 

dasarnya adalah terbuka dan demokratis karena mampu melayani berbagai lapisan masyarakat 

tanpa perbedaan status sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kepercayaan ataupun status yang 

lain (Wibowo, 2010).  

Perpustakaan keliling di Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Kalimantan Barat 

sebelum pandemi terjadi dilakukan pada hari Senin hingga hari Minggu. Senin hingga sabtu 

layanan perpustakaan keliling dikhususkan di sekolah-sekolah maupun di pesantren-pesantren. 

Sementara untuk hari Minggu, pelayanan difokuskan di tempat keramaian seperti Mega Mall 

Ayani Pontianak (Eliza & Amir, 2021). Jika Provinsi Kalimantan Barat mengadakan layanan 

perpustakaan keliling di sekolah-sekolah, maka Kota Tidore Kepulauan melakukannya tiap 

seminggu sekali tepat di hari Minggu pada acara Car Free Day (CFD) yang bertempat di Partai 

Tugulufa. Kegiatan CFD hanya berlangsung sekitar empat jam saja dimulai pukul 06.00-10.00 

WIT. Tujuan diadakannya CFD pada hari Minggu di sana utamanya adalah untuk mengurangi 

emisi sekaligus juga dimanfaatkan untuk ruang publik dimana masyarakat dapat melakukan 

aktifitas-aktifitas seperti olah raga, edukasi, permainan dan seni budaya. Namun menurut 

penelitian yang dilakukan Ckhurniasih (2019) layanan perpustakaan keliling saat kegiatan CFD 
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kurang bermanfaat bagi masyarakat karena minimnya jumlah koleksi perpustakaan yang 

disediakan.  

Penggunaan Mobil sebagai armada perpustakaan keliling dilakukan di Kota Banda Aceh. 

Mobil perpustakaan keliling dilengkapi dengan buku-buku bacaan serta didampingi dua orang 

Pustakawan secara rutin datang ke sekolah-sekolah, TPA, atau tempat-tempat keramaian. 

Layanan perpustakaan keliling yang ada di Banda Aceh sudah dilakukan sejak tahun 2008 ke 

tempat-tempat yang sulit dijangkau, misal sekolah terpencil yang jauh dari pusat kota (Asmara, 

2019). Lain halnya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang 

membuat perpustakaan keliling di ruang terbuka hijau. Layanan ruang terbuka hijau berada di 

taman kota yang menawarkan jasa kepada masyarakat yang berkunjung untuk dapat mengakses 

buku-buku dari perpustakaan. Layanan ini dibuat sebagai sarana promosi perpustakaan agar 

masyarakat sebagai pemustaka mengetahui tentang perpustakaan. Masyarakat dapat membaca 

koleksi perpustakaan di taman kota tersebut, namun apabila pemustaka hendak meminjam buku, 

maka pemustaka bisa datang langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Pemalang (Akmala & Husna, 2019) 

Selain daerah-daerah yang disebutkan, masih banyak lagi daerah yang melakukan 

pelayanan perpustakaan keliling. Sejatinya, perpustakaan keliling juga merupakan amanat dari 

Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tepatnya pada pasal 22 ayat (5) yang menyatakan bahwa 

perpustakaan keliling dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Kabupaten/kota bagi 

daerah yang belum terjangkau perpustakaan menetap. Sebagian besar perpustakaan keliling 

fokus menjadikan sekolah-sekolah sebagai target. Bahkan di Kota Tangerang Selatan, 

perpustakaan keliling sebelumnya ada di bawah Dinas Pendidikan, baru pada tahun 2012 

dialihfungsikan ke Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai tindak lanjut 

pendidikan informal yang dapat diperoleh murid sekolah disamping pendidikan formal atau 

sekolah (Kadariyah, 2014).  

Inovasi Perpustakaan Keliling Dengan Kearifan Lokal 

 Inovasi bukan lagi sebuah barang baru dalam memajukan suatu daerah. Hampir semua 

permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan adanya inovasi. Mulai dari masalah yang 

berskala mikro seperti inovasi pengelolaan sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang berguna 

hingga masalah yang sifatnya makro misalnya inovasi untuk meningkatkan devisa negara. 

Permasalahan dalam dunia perpustakaan dari dulu hingga sekarang terkait dengan minat baca 
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atau dalam Undang-undang tentang perpustakaan disebut dengan kegemaran membaca. Banyak 

hal yang bisa dilakukan agar minat baca masyarakat meningkat. Solusi dari permasalahan 

tersebut dapat disesuaikan dengan faktor penyebabnya. Pada kajian ini, fokus utama adalah 

faktor sulitnya akses terhadap bahan pustaka atau bahan bacaan. Sehingga perpustakaan keliling 

menjadi solusi atas permasalahan tersebut namun armada yang dipakai perpustakaan daerah 

biasanya mobil atau sepeda motor, sedangkan topografi wilayah di Indonesia bermacam-macam. 

Maka perlu ada inovasi dalam perpustakaan keliling agar masyarakat yang tidak terjangkau 

kendaraan masih mendapatkan akses terhadap bahan pustaka. 

 Istilah kearifan lokal menurut Sartini (Darmastuti, 2012) atau local genius sering 

dianggap sebagai identitas budaya masyarakat yang dapat membuat masyarakat itu mampu 

menyerap dan mengelola kebudayaan asing sesuai kemampuan dan karakter sendiri. Lebih lanjut 

menurut Darmastuti (2012) manifestasi dari ajaran-ajaran lokal yang dibuat hidup oleh 

masyarakat lokal itulah yang disebut dengan kearifan lokal. Penyerapan dan pengolahan  budaya 

asing yang masuk disesuaikan dengan kemampuan dan karakter dari masyarakat tersebut, 

sehingga muncul kearifan dari mereka sebagai dasar pengambilan keputusan. 

 Perpustakaan keliling yang bertujuan menjangkau tempat-tempat yang sulit pada tiap 

daerah menjadi masalah tersendiri ketika masyarakat merasa hal tersebut adalah hal asing, hal 

yang baru bagi mereka. Oleh karena itu perlu dasar kearifan lokal untuk membuat inovasi pada 

perpustakaan keliling agar tujuan tetap tercapai. Inovasi tidak hanya berasal dari pemerintah saja 

melakukan juga dapat berasal dari masyarakat. Inovasi perpustakaan keliling yang banyak 

dilakukan justru oleh komunitas-komunitas atau para pegiat literasi. Salah satu contoh 

komunitasnya adalah Komunitas Pustaka Bergerak Indonesia (PBI). Komunitas ini telah 

memiliki jaringan di berbagai daerah. Tugas pustaka bergerak yaitu mengorganisir buku-buku 

dan membagikannya ke Pulau-Pulau terluar dan juga daerah yang jauh dari pusat kota 

menggunakan perahu, kuda, sepeda motor dan sebagainya (Al Ayubby, 2018)  

 Al Ayubby (2018) juga mengatakan bahwa pengelola maupun penggiat taman bacaan 

mempunyai bermacam istilah dalam penyebutan inisitif literasi mereka. Misalnya perpustakaan 

komunitas, rumah baca, serambi baca, ruang baca, warung baca, kebun baca, pondok baca, 

gubug baca, garasi baca dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut mengacu pada kegiatan yang sama 

dari para pegiat literasi untuk menyediakan tempat membaca buku, belajar, bermain, dan 

mengembangkan bakat dan pikiran masyarakat.  
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 Beberapa daerah yang sudah berjejaring dengan pustaka bergerak memiliki perpustakaan 

keliling dengan banyak nama, antara lain: Kuda Pustaka di Purbalingga, Angkot Pustaka di 

Bandung, Perpustakaan Terapung di Palangkaraya, Perahu Pustaka di Makassar, Becak Pustaka 

di Yogyakarta, dan Bemo Pustaka di Jakarta (Mahargono, 2018). Kendaraan-kendaraan yang 

tidak biasa dijadikan perpustakaan keliling ini disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. 

Misalnya perpustakaan terapung di Palangkaraya dan perahu pustaka di Makassar dengan 

memanfaatkan perahu yang juga menjadi alat transportasi yang kerap digunakan masyarakat. 

 Pegiat literasi dari Papua beberapa tahun lalu sempat mencuri perhatian Presiden Joko 

Widodo karena berinisiatif untuk menggunakan noken untuk membawa buku-buku dan 

mendistribusikannya ke masyarakat di tempat yang tidak terjangkau perpustakaan menetap. 

Noken adalah tas yang terbuat dari serat kayu dan biasa dipakai oleh masyarakat Papua untuk 

membawa hasil kebun ke pasar. Noken pustaka adalah ide dari seorang guru bernama Misbah 

Surbakti yang kecewa karena muridnya mengalami kesulitan saat mengerjakan soal. Menurutnya 

hal tersebut terjadi disebabkan anak muridnya kurang membaca karena keterbatasan buku 

bacaan. Awalnya, guru tersebut meminta sesama rekan guru untuk membuat ringkasan tentang 

cerita yang pernah mereka baca. Ringkasan tersebut kemudian dijadikan sebuah buku dan 

diberikan kepada siswa-siswanya. Ternyata gerakan sederhana itu menjadi cikal bakal lahirnya 

rumah baca noken, posko noken, motor noken, pondok noken, perahu noken yang menyebar 

hingga ke Manokwari dan akan dilanjutkan hingga ke seluruh Papua melalui para relawan yang 

disebut dengan Para-Para Noken (Nicolas, 2017).   

 Jika di Papua ada Noken Pustaka, maka di Banggai Laut ada Bois Pustaka. Bois adalah 

keranjang buah terbuat dari serat rotan dengan tali kulit yang biasanya dipakai oleh para wanita 

untuk membawa sayuran dan buah, juga dipakai laki-laki untuk membawa kelapa dari kebun. 

Banggai Laut merupakan daerah yang tidak memiliki perpustakaan maupun toko buku. Bahkan 

untuk membeli makanan, ke bank, ke rumah sakit atau ke kantor pemerintahan para penduduk 

harus menyeberang dengan perahu kayu ke kota sebelah. Para relawan membawa buku 

menggunakan bois dengan berjalan kaki dari desa ke desa. Mereka mendatangi dermaga-

dermaga tempat dimana anak-anak bermain atau di halaman rumah para penduduk desa. Tidak 

hanya di dua daerah saja melainkan di Mandar, Sulawesi Barat juga ada perpustakaan keliling 

yang dikenal dengan Perahu Pustaka. Ada tiga perahu Pustaka yang beroperasi dan diberi nama 

Pattingalong, Membacaku, dan Colliq Pujie. Meskipun butuh biaya mahal untuk membeli perahu 
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tapi manfaat kedepannya sangat besar. Perahu yang digunakan adalah perahu tradisional yang 

merupakan pembaruan dari teknologi zaman dahulu namun masih relevan hingga sekarang. 

Perahu Pustaka dapat menunjukkan bahwa pergerakan literasi di kepulauan sangat kuat dan 

masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil juga dapat memperoleh manfaat. (Goethe-Institut 

Indonesien, 2017).  

   

C. PENUTUP 

Simpulan 

Istilah perpustakaan bukan lagi terbatas pada gedung atau suatu ruangan yang 

menyediakan banyak buku bacaan namun perpustakaan dapat berada dimana saja di tempat 

masyarakat dapat mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah layanan 

perpustakaan keliling yang telah dilaksanakan oleh banyak Pemerintah Daerah. Pelaksanaan 

perpustakaan keliling ternyata juga tidak mampu menjangkau ke tempat yang lebih jauh lagi 

mengingat kondisi wilayah Indonesia yang berbeda-beda. Adanya komunitas Pustaka Bergerak 

yang mampu mengelilingi daerah-daerah yang tidak terjangkau perpustakaan menetap 

merupakan terobosan bagi dunia perpustakaan. Menggunakan alat yang sudah familiar di 

daerahnya, membuat masyarakat merasa tidak asing dan punya keinginan untuk membaca bahan 

pustaka yang didistribusikan. Keinginan membaca atau minat baca masyarakat tentunya juga 

dapat meningkat dengan adanya inovasi perpustakaan keliling berbasis kearifan lokal ini. 

Melalui kajian ini setidaknya diketahui bahwa minat baca yang rendah terjadi karena faktor 

eksternal salah satunya adalah kesulitan akses terhadap bahan pustaka atau bahan bacaan.      

Ucapan Terimakasih 

Terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan pustakawan di Badan Strategi Kebijakan 

Dalam Negeri Kemendagri yang terus memberikan semangat dan motivasi. Rasa terima kasih 
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Abstrak 

 
Tujuan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan tersebut 
dapat dicapai bila unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu eksekutif (Kepala Daerah) dan 
legislatif (DPRD) dapat membangun hubungan serasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Tujuan kajian adalah untuk mendeskripsikan kerangka teoritik kemitraan Kepala Daerah 
dan DPRD. Kajian menggunakan metode studi literatur. Berdasarkan kajian literatur, kerangka 
teoritik yang relevan untuk kemitraan Kepala Daerah dan DPRD setidaknya mencakup:Teori 
Demokrasi-Check and Balances, Joint up Government dan Holistic Government. 
 
Kata Kunci: Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD, Kerangka Teori. 
  
 Abstract 
 
The purpose of regional autonomy is the welfare of the local community. It can be achieved as 
long as the elements of regional government administration, namely the executive (Regional 
Head) and the legislature (DPRD) have a harmonious relationship. Study aimed to describe the 
conceptual framework of the regional head and DPRD partnership. The study used a literature 
study method. Based on the literature review, the relevant theoretical frameworks of the 
Regional Heads and DPRD Pafrtnership are the Theory of Democracy-Check, Balances and 
Joint up Government theory and Holistic Government Theory.  
 
Keywords: Regional Head and DPRD, Partnership Framework Theoretical 
 
PENDAHULUAN 

Esensi tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui 

pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan demokratisasi di tingkat lokal, meningkatnya 

keberdayaan masyarakat serta peningkatan iklim investasi yang berujung pada daya saing daerah 

dan nasional yang semakin membaik. Tujuan tersebut dapat dicapai bila unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yaitu eksekutif (Kepala Daerah) dan legislatif (DPRD) dapat membangun 
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hubungan serasi, karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan 

tanggung jawab kedua lembaga tersebut.  

Dalam prakteknya kasus ketidakserasian hubungan Kepala Daerah dan DPRD tidak jarang 

ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diantaranya saat pembentukan perda dan 

penetapan anggaran daerah (APBD). Bila Peraturan Daerah mayoritas diinisiasi oleh pihak 

eksekutif sering kali tidak sesuai dengan persepsi dan keinginan DPRD, begitu juga sebaliknya 

ketika inisiasi Peraturan Daerah berasal dari DPRD kerap memperoleh penolakan eksekutif 

karena perbedaan sudut pandang dan kepentingan. Keluhan-keluhan kedua belah pihak sering 

terjadi, berkisar pada seolah-olah DPRD kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan 

penganggaran dan eksekutif kurang transparan dalam pengelolaan program dan anggaran publik 

(Prayudi, 2015). Hubungan yang tidak serasi antara Kepala Daerah dan DPRD menyebabkan 

pembahasan APBD di DPRD menghadapi kendala, baik dalam hal proses, indikator maupun 

besarannya. Pembahasan RAPBD di DPRD kerap tertunda dari jadwal yang ditentukan. Bahkan 

pelayanan publik tidak dapat diimplementasikan karena tidak memperoleh dukungan DPRD 

(Zainul dan Wibisono, 2015). 

Pola hubungan antara Kepala Daerah (birokrasi) dan DPRD diwarnai oleh perbedaan 

kepentingan, pemahaman dan pengimplementasian terhadap peraturan perundang-undangan. 

Misalnya dalam penjabaran visi dan misi daerah untuk perencanaan dan penganggaran, masing-

masing terjebak dalam interpretasi politik sepihak karena ada pengaruh kuat kepentingan parpol 

terhadap DPRD (Kethik, 2021). Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa rata-rata Kepala 

Daerah dan DPRD hanya bertahan harmonis 3-10 bulan, setelah masa itu muncul disharmoni dan 

konflik. Aneka permasalahan disebabkan oleh belum terbangunnya tata hubungan ataupun 

mekanisme relasi harmonis Kepala Daerah dan DPRD, diantara faktor penyebabnya adalah 

lemahnya komunikasi formal dan informal, kurangnya kedewasaan politik para elit daerah dan 

faktor ego sektoral. Pembiaran disharmoni dan konflik antara Kepala Daerah-DPRD secara 

berlarut-larut akan menimbulkan kegaduhan dan terganggunya aktifitas pemerintahan, pelayanan 

publik dan pembangunan (Syafira, 2022).  

 Tanpa bermaksud mengabaikan beberapa konsep yang dikemukakan oleh para pakar 

lainnya yang tidak uraikan dalam kajian ini, peneliti berupaya menelusuri, menemukan dan 

menjelaskan kerangka teori yang relevan sehingga dapat dijadikan kerangka teoritik untuk untuk 

Kemitraan  Kepala Daerah dan DPRD. 
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METODE  

Tujuan kajian adalah menyusun kerangka teori sebagai landasan bagi konsep kemitraan Kepala 

Daerah dan DPRD. Kajian menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2013) dengan teknik studi 

literature yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian. Penelusuran literatur 

sebagai upaya untuk memahami secara mendalam teori-teori yang menjadi landasan konsep 

kemitraan Kepala Daerah dan DPRD. 

PEMBAHASAN 

Studi literature mengungkapkan bahwa beberapa teori relvan digunakan sebagai landasan teoritik 

kemitraan Kepala Daerah dan DPRD adalah Teori Demokrasi-Check and Balance, Joint up 

Government dan Holistic Government. 

Teori Demokrasi - Check and Balance 

Demokrasi sebagai suatu bentuk penyelengaraan pemerintahan yang secara langsung 

(direct democracy) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (as government of the people, by the 

people and for the people) (Scumpeter, 2011). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya 

kekuasaan raja yang diktaktor pada negara negara kota (city state) di Yunani kuno. Demokrasi 

secara langsung sulit untuk dipraktekan karena luasnya wilayah negara, besarnya jumlah 

penduduk dan urusan-urusan pemerintah yang semakin kompleks, sehingga lahirnya sistem 

perwakilan (indirect democracy) atau (representative democracy), dimana rakyat tidak lagi 

secara langsung terlibat dalam pemerintahan melainkan oleh wakil-wakil yang merupakan 

kehendak rakyat. 

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica oleh Louis Montesquieu yang 

memisahkan kekuasaan atas tiga (legislative, eksekutif dan yudukatif). Legislatif, yaitu 

kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan 

undang-undang, dan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang 

(mengadili). Ketiga lembaga berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Tujuannya agar 

kekuasaan negara tidak terpusat pada satu tangan untuk mencegah terjadinya dominasi satu 

kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain, kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga 

negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling 

mengontrol berdasarkan prinsip check and balances.  

Dari aneka teori demokrasi yang dapat ditemukan dalam literature sebagai landasan 

konseptual kemitraan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
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kajian ini memilih teori demokrasi khususnya konsep check and balances dan sistem pemerintah 

demokrasi. Perspektif dalam mengartikulasi eksistensi lembaga perwakilan dalam sistem 

demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi yang secara tegas mengatakan bahwa  lembaga 

perwakilan diperlukan sebagai kontrol atas otoritas eksekutif yang tak terkendali, yang seringkali 

akan menjadi ancaman paling berat bagi kebebasan individu (representative institutions as 

checks on executive power) (Michael L. Mezey, 2008:11). 

Asal mula gagasan tentang lembaga perwakilan, baik sebagai instrumen kontrol rakyat 

maupun sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dapat ditelusuri pada periode Inggris Anglo-

Saxon menjelang awal milenium kedua. Ketika itu, raja berkonsultasi dengan dewan tentang 

masalah negosiasi asing, pajak, dan hukum. Para anggota dewan—pendeta tingkat atas dan 

anggota bangsawan—diangkat oleh Raja.  Dengan demikian, pengaturan ini, meskipun cukup 

jauh dari prinsip dasar demokrasi perwakilan seperti yang kita kenal sekarang, setidaknya 

memberikan kontrol potensial pada raja, karena dalam keadaan tertentu dewan tetap diminta 

untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat (Michael L. Mezey, 2008: 11-12). 

Secara keseluruhan dapat dikatakan, bahwa lembaga perwakilan memberikan perlindungan 

yang lebih kuat terhadap warga negara atas kemungkinan terjadinya pemerintahan otoriter  

dalam sistem yang demokratis. Kecenderungan munculnya pemerintahan otoriter dalam sistem 

demokrasi sangat mungkin terjadi, karena Presiden yang dipilih melalu pemilihan umum, selalu  

berargumen bahwa dia adalah satu-satunya pemegang jabatan yang benar-benar mewakili 

masyarakat (pemilih), dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang dituntut oleh 

kepentingan nasional, daripada anggota legislatif yang juga dipilih oleh rakyat  (Michael L. 

Mezey, 2008: 14). 

Dengan adanya keraguan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif 

tersebut, maka para inisiator dari konsep representatif, memberikan otoritas cukup besar lembaga 

perwakilan dalam bentuk, antara lain:  tidak memberi presiden peran dalam penetapan anggaran 

belanja lembaga perwakilan, hanya memberi hak veto bersyarat kepada presiden atas kebijakan-

kebijakan tertentu, memberi hak pengawasan atas implementasi kebijakan oleh Presiden 

(Michael L. Mezey, 2008: 15).  

Dalam sistem pemerintahan presidensial, atas pertimbangan bahwa presiden dan anggota 

lembaga representatif dipilih oleh rakyat, dan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan 

antara keduanya, maka diperlukan suatu mekanisme apa yang disebut dengan counteract 
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ambition (ambisi melawan ambisi). Inilah sejatinya, yang menjadi landasan teoritis dari mengapa 

lembaga representatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu: Fungi Legislasi, Anggaran, dan Fungsi 

Pengawasan (Lihat Tabel 1.) 

Tabel 1   
Mekanisme Check and Balances antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif 

  
 
CHECK AND BALANCES 

 
Lembaga Eksekutif 

 
 
 
Lembaga Legislatif 

 
 Fungsi Legislasi 
 Fungsi Anggaran 
 Fungsi Pengawasan 

 
Sumber: Diolah dari Michael L. Mezey, 2008: 15. 

 
Secara keseluruhan, konsep check and balances mengamanahkan kepada lembaga 

representatif untuk memainkan peran kunci dalam membatasi dan mengontrol kecenderungan 

penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga eksekutif. Sehingga dengan demikian, sistem 

pemerintahan demokratis yang dicirikan oleh adanya kebebasan sivil (civil liberty) dan hak 

politik warga (citizen politicial rights) dapat terwujud dan terjamin keberlanjutannya (Michael L. 

Mezey, 2008: 16). 

Jika dihubungkan dengan kerangka empirik, hubungan Kepala Daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlihat adanya proses kontrol DPRD dimana tugas dan 

wewenang Kepala Daerah yaitu mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda melalui 

mekanisme persetujuan bersama DPRD, maka wewenang DPRD dalam membentuk Perda sangat 

kuat.  Di saat yang sama fungsi penganggaran benar-benar menempatkan posisi DPRD sangat 

strategis bukan hanya pada materi tetapi juga relasi politik dengan Kepala Daerah. DPRD 

mempunyai hak untuk menolak dan tidak menyetujui rancangan APBD yang diajukan oleh 

eksekutif. Penolakan DPRD untuk tidak menyetujui rancangan APBD, diberikan jalan keluar 

menggunakan APBD tahun yang telah berjalan.  Berkenaan dengan fungsi pengawasan yang 

dilakukan DPRD adalah penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah yang 

dijalankan oleh eksekutif. Fungsi pengawasan dioperasionalisasikan secara berbeda dengan 

lembaga pengawas fungsional. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan 
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yang juga bersifat politis. Bentuk pengawasan ini tercermin dalam hak-hak DPRD, yaitu 

hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak mengadakan penyelidikan.   

Pengawasan oleh anggota DPRD melalui fraksi lebih dikenal dengan istilah pengawasan 

politis. Anggota DPRD membawa platform partai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Platform 

tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan konstituen yang diwakili, khususnya menjaga 

kepentingan rakyat di daerah pemilihannya. Pengawasan yang dilakukan adalah, apakah pemerintah 

benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat di daerah pemilihan (dapil) yang diwakilinya. 

Pengawasan oleh komisi, lebih mengarah pada persoalan sinergi antara fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan dengan tugas-tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang 

memadai. Anggota komisi, sesuai dengan bidang masing-masing aktif melakukan pengawasan atas 

terpenuhinya hak-hak masyarakat menerima pelayanan publik dimaksud. Termasuk pengawasan 

DPRD terhadap layanan publik menjadi penting untuk memastikan bahwa layanan publik yang 

dijalankan pemerintah, termasuk sektor swasta, telah cukup berkualitas sesuai standar layanan yang 

ditetapkan. 

Joined Up Government 

Selain merujuk pada konsep check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

sebagaimana telah dikemukakan di atas, kemitraan antara Kepala Daerah  dan DPRD, juga 

terkait dengan mekanisme koordinasi horizontal antara keduanya. Pada konteks inilah, Joined-

Up Government menjadi sangat relevan untuk dijadikan sebagai landasan konseptual. 

Gagasan tentang pentingnya koordinasi secara horizontal dalam pemerintahan bukalah 

merupakan sesuatu hal yang baru, karena telah menjadi kebutuhan yang bersifat abadi (eternal). 

Sejak tahun 1830-an, tuntutan akan urgensi penguatan koordinasi horizontal telah menjadi isu 

sentral dalam agenda reorganisasi tata kelola pemerintah daerah di Inggris, yang dikenal dengan 

Chadwickian Reforms (Peters, 1998). Dalam upaya menjawab tantangan  inilah, konsep Joined-

up government, yang pada awalnya diinisiasi oleh para akademisi dan dijadikan sebagai slogan 

dalam reformasi birokrasi di lingkungan  Inggris Raya, kemudian telah diadopsi oleh negara-

negara lain dan menyebar secara meluas di belahan dunia (Perri 6, University of Birmingham, 

2004: 103). 

Ulasan singkat di atas secara implisit mengisyaratkan bahwa sejatinya roh dari konsep 

Joined-Up Government adalah tata kelola program dan kebijakan antar organisasi secara inklusif, 

yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan kolektif. Atas dasar 
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pemahaman seperti ini, maka Effeciency Unit (2009: 2), telah mendefinisikan  Joined-Up 

Government sebagai: policies and practices which overcome traditional boundaries in order to 

improve services to particular social or population groups, and which enhance government and 

sectoral coherence.  

Lebih jauh, ulasan tentang substansi utama dari konsep Joined-Up Government, antara 

lain, dikemukakan oleh Perri 6, University of Birmingham (2004).  Secara singkat dapat dicatat 

bahwa lokus dari konsep Joined-Up Government sejatinya terletak pada dua unsur utama, yaitu 

Joined -Up Coordination dan Joined-Up Integration. Koordinasi di sini merujuk pada 

pengembangan gagasan tentang kerja bersama dalam hal, antara lain, sistem informasi, dialog 

antar lembaga, proses perencanaan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan integrasi didefinikan 

sebagai aktualisasi produk koordinasi melalui sinergi antara pengembangan struktur organisasi  

dan praktik intervensi profesional (Perri 6, University of Birmingham, 2004: 106).  

Secara teoritis,  sedikitnya ada lima manfaat yang dapat dipetik dari aplikasi konsep 

Joined-Up Government, yaitu: a) Meningkatkan output dan outcome kebijakan secara kolektif; b) 

Mengatasi kompleksitas masalah secara kolaboratif; c) Meningkatkan pelayanan publik melalui 

cara-cara alternatif; d) Menghasilkan program dan kebijakan inovatif melalui kolaborasi 

pemikiran/gagasan  baru yang berasal dari pernosil dengan  berbagai latar belakang dan 

perspektif yang berbeda; dan e) Meningkatkan pengalaman aktor yang yang terlibat dalam 

pemecahan masalah (problems solving) secara kolaboratif unit efisiensi (2009: 2). 

Dengan merujuk pada batasan koordinasi dan integrasi tata kelola sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka operasionalisasi Joined-Up Coordination dalam perspektif Joined-

Up Government tidak lain adalah kolaborasi antar lembaga/organisasi dalam hal sistem 

informasi, dialog untuk membangun kesamaan kognisi (pemahaman), perencanaan program, dan 

proses  pengambilan keputusan. Output yang dihasilkan tidak lain adalah, kesepakatan bersama 

dan konsistensi atas kesepakatan kolektif tersebut berdasarkan kesepahaman untuk mengatasi 

masalah eksternalitas negatif. Sedangkan Joined-Up Integration dalam perspektif Joined-Up 

Government adalah kolaborasi antar lembaga/organisasi dalam implementasi keptusan yang telah 

disepakati secara kolektif  melalui proses koordininasi. Pada tahap inilah, komitmen atas 

kesepakatan kolektif hasil koordinasi akan diuji, apakah terjadi konsistensi antara kesepakatan 

dengan implementasi, atau sebaliknya.  

Holistic Government 
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Perlu ditambahkan di sini, bahwa selain konsep Joined-Up Government juga dikenal 

adanya konsep Holistic Government. Antara dua konsep ini  sejatinya bersifat sama tetapi tidak 

sebangun. Dikatakan demikian karena, konsep Holistic Government lebih memberikan tekanan 

pada kolaborasi antar lembaga/organisasi untuk saling memperkuat atau saling mendukung 

dalam mencapai tujuan yang disepakati secara kolektif. Sehubugan dengan hal ini, maka 

kolaborasi umumnya dimulai dari, antara lain, membangun persamaan persepsi atas 

permasalahan yang dihadapi, menyepakati tujuan kolektif yang akan dicapai, dan 

mengidentifikasi seperangkat instrumen yang memiliki hubungan satu sama lain untuk 

mencapainya tujuan yang telah disepakti (Perri 6, Universitas Birmingham, 2004: 103). Secara 

singkat, persamaan dan perbedaan antara konsep Joined-Up Government dan Holistic 

Government dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Substansi Konsep Joined-Up Government Dan Holistik Government 
 AKTIVITAS 
(Hubungan antara 

Sarana dan Tujuan) 
 

KOORDINASI 
(Informasi, Kognisi, dan 

Keputusan) 

INTEGRASI 
(Implementasi dan 
Tindakan Praktis) 

Joined-Up Government 
(Sarana dan tujuan yang 
saling konsisten, serta 
konsistensi sarana dalam 
mendukung tujuan secara 
kolektif) 

Joined-up Coordination  
(Tingkat paling sederhana—
misalnya, konsisten dengan 
kesepakatan bersama antar 
lembaga untuk bekerja pada  
bidang yang terpisah atas dasar 
kesepahaman tentang 
bagaimana membatasi 
eksternalitas negatif. Kata 
kuncinya adalah  ''Apa yang 
dapat kita lakukan bersama?'') 

Joined-Up Integration  
(Misalnya, bekerja bersama 
dalam pencegahan 
eksternalitas negatif dan 
konflik antara misi utama 
program. Kata kuncinya 
adalah: ''Bagaimana kita 
akan bekerja sama dalam hal 
ini?'') 

Holistic Government  
(Saling memperkuat 
sarana dan  tujuan, sarana 
mendukung tujuan 
dengan cara yang saling 
menguatkan) 

Holistic coordination  
(misalnya, kesepahaman 
tentang kebutuhan untuk 
keterlibatan bersama untuk 
saling memperkuat, tetapi 
tindakan yang tepat dilakukan 
belum ditentukan. Kata 
kuncinya adalah: ''Kebijakan 
dan sistem apa yang harus 
diterapkan?'') 

Holistic Integration  
(Tingkat tertinggi dari  tata 
kelola holistik adalah 
membangun program yang 
sepenuhnya terintegrasi. 
Kata kuncinya adalah:  
''Lembaga mana  melakukan 
apa untuk mewujudkan misi 
dan tujuan bersama?'') 

Sumber: Perri 6, University of Birmingham (2004: 107) 
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Dalam konteks empirik, relasi antara Kepala Daerah dengan DPRD pada konstelasi 

pemerintahan di daerah, pada hakikatnya DPRD di samping merupakan lembaga perwakilan 

rakyat juga sebagai mitra atau partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, kedua lembaga ini juga mempunyai 

kedudukan yang sejajar. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD 

mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan 

pemerintah daerah utamanya dalam hal ini Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 207 ayat (1). 

Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan 

yang sama dan sejajar dalam arti tidak ada yang saling membawahi dan mendominasi. Relasi 

yang bersifat kemitraan antara DPRD dan Kepala Daerah memiliki arti bahwa DPRD berperan 

sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan untuk melaksanakan otonomi 

daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, antar kedua 

unsur penyelenggara pemerintahan ini harus memelihara dan membangun hubungan kerja yang 

harmonis serta satu sama lain harus saling mendukung, bukan bertindak sebagai lawan atau 

pesaing. 

 

PENUTUP 

Dengan mendasari pada diskusi teori diatas, kerangka teoritik untuk kemitraan Kepala Daerah 

dan DPRD setidaknya didasari oleh Teori Demokrasi-Check and Balances, Joint up Government 

dan Holistic Government.  Sesungguhnya checks and balances bertitik tolak pada adanya power 

limit power. Prinsip checks and balances tersebut berlaku ke kepada lembaga negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif dan yudikatif, termasuk dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan cara penerapan prinsip checks and balances antara Kepala Daerah 

(eksekutif) dan DPRD (legislatif). Inilah sejatinya, yang menjadi landasan teoritis dari mengapa 

DPRD memiliki  tiga fungsi utama, yaitu: Fungi Legislasi, Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. 

Kemitraan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

merupakan manifestasi dari  mekanisme kolaborasi saling mendukung dan menguatkan melalui 

adanya kesamaan perseppsi sebagaimana dijelaskan oleh teori Joint up Government dan Holistic  

Government. Joint up Government dan Holistic Government. 
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KAJIAN PENGEMBANGAN TATA KELOLA KOPI DI KABUPATEN LAMPUNG 
BARAT MELALUI KELEMBAGAAN 

 
THE STUDY OF COFFEE GOVERNANCE DEVELOPMENT IN THE REGENCY OF WEST 

LAMPUNG THROUGH INSTITUTIONS 
 

Balitbang Lampung Barat  dan Universitas Lampung 

 
A. PENDAHULUAN  

 LATAR BELAKANG 
 

Tanaman kopi sebagai salah satu tanaman perkebunan yang memberikan kontribusi pada 

pendapatan negara. Provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi di 

Indonesia. Produksi kopi di Lampung saat ini mampu memberikan kontribusi sebesar 24,19% 

bagi produktivitas kopi nasional. Secara agronomis wilayah Lampung lebih cocok 

membudidayakan kopi robusta daripada kopi arabika. Produksi petani kopi robusta di Provinsi 

Lampung, mampu mencapai 100 ribu ton per tahun. Menurut Dinas Perindustrian Provinsi 

Lampung (2019), bahwa Ekspor kopi nasional sebesar 70 persen berasal dari kopi Lampung.  

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 pada tanggal 16 Januari 

2016 tentang kawasan perkebunan nasional, telah menjadikan Lampung Barat sebagai salah satu 

kawasan perkebunan nasional. Lampung Barat dikenal sebagai daerah penghasil kopi terbesar di 

Provinsi Lampung, hal ini dilihat dari produksi kopi yang semakin berkembang setiap tahunnya. 

Perkembangan produksi kopi di Lampung Barat selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 

1.1.  

Tabel 1.1. Perkembangan Produksi Kopi di Lampung Barat Tahun 2015-2019. 

No Tahun Luas Lahan (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) 
1 2015 53.610 52.648 0,98 
2 2016 53.611 52.664 0,98 
3 2017 53.997 51.482 0,95 
4 2018* 54.050 52.572 1,03 
5 2019* 54.673 57.815 1,13 
6. 2020* 54.100 57.930 1,13 

Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung Barat, 2020 dan Bappeda Kabupaten Lampung Barat, 
2021* 
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Berdasarkan buku saku data Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012.  Luas 

lahan perkebunan kopi pada tahun 2020 di Lampung Barat mencapai 54.100 ha, dengan produksi 

kopi sebesar 57.930 ton. Produktivitas kopi Lampung Barat pada tahun 2020 sebesar 1,13 ton/ha. 

Data ini menunjukkan bahwa kopi di Lampung Barat terus mengalami perkembangan. Potensi 

kopi yang berkembang di Lampung Barat ini, dapat dijadikan identitas atau ciri khas Lampung 

Barat. Perkembangan produksi kopi yang semakin meningkat setiap tahunnya juga sebanding 

dengan peningkatan kualitas mutu kopi yang dihasilkan. 

Kualitas dan mutu kopi robusta Lampung Barat telah mendapatkan Sertifikasi Indikasi 

Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia yang dikeluarkan pada Tanggal 13 Mei 2014 dengan nama KOPI ROBUSTA 

LAMPUNG. Peningkatan mutu kopi ini masih terus ditingkatkan dan menjadi program 

pemerintah dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Menurut Dinas Perkebunan Lampung 

Barat, petani kopi di Lampung Barat sudah melakukan penerapan sistem tanam kopi mulai dari 

penanaman, pemupukan, stek serta proses panen sehingga kualitas kopi yang dihasilkan semakin 

baik setiap tahunnya. 

Rumusan Masalah 

Perkembangan kopi Lampung Barat masih memiliki beberapa permasalahan yang 

dihadapi, yaitu produktivitas kopi yang dihasilkan belum optimal. Jenis kopi robusta dengan 

perawatan yang baik, produktivitas rata-ratanya bisa mencapai 0,8 sampai 1,4 ton/ha/tahun 

(Rakasiwi, 2018). Menurut Najiyati (1997) dalam Rakasiwi (2018) menyatakan bahwa dalam 

luasan 1 ha tanaman kopi yang dikelola secara baik, dari kegiatan pemeliharaan hingga pasca 

panen mampu dihasilkan sebanyak 1,5 sampai 2 ton/ha/tahun. Data Tabel 1.1. menunjukkan 

hasil produktivitas kopi tahun 2020 sebesar 1,13 ton/ha/tahun, hal ini menunjukkan bahwa dalam 

proses kegiatan produksi kopi di Lampung Barat masih kurang optimal dan belum berjalan 

dengan baik. Produktivitas yang rendah menurut Saragih (2011) dalam Marlina (2014) tidak 

semata karena adanya kendala ekonomi namun dapat juga karena kendala sosial budaya, serta 

disebabkan oleh pengelolaan kebun, panen dan penanganan pasca panen yang kurang memadai 

karena hampir seluruhnya kopi robusta diproduksi oleh perkebunan rakyat. Belum optimalnya 

produksi kopi juga menyebabkan mutu kopi yang dihasilkan belum begitu baik, sehingga mutu 

kopi masih perlu ditingkatkan. 
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Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh kopi di Lampung Barat terjadi di sistem usaha 

taninya. Hasil penelitian Dariah dkk (2005), yang dilakukan di Sumber Jaya Lampung Barat 

menunjukkan bahwa terdapat kondisi/masa kritis dalam sistem usahatani kopi. Tingkat 

penutupan tanaman kopi yang masih relatif jarang, menyebabkan kondisi tersebut mungkin 

sangat berisiko karena kopi banyak ditanam pada lahan berlereng curam, dengan rata-rata curah 

hujan tahunan yang tergolong tinggi (>2500 mm/tahun), maka peluang terjadinya degradasi 

lahan yang disebabkan oleh erosi akan meningkat. Hal tersebut menyebabkan masih tingginya 

tingkat degradasi lahan perkebunan di Lampung Barat. 

Sistem pemasaran kopi di Indonesia berubah-ubah dan berbeda-beda antar daerah. 

Perubahan ini bukan hanya disebabkan oleh pola pemasaran tradisional tetapi juga oleh 

penyesuaian pada perubahan dalam sistem produksi, metode pengolahan dan hubungan antara 

petani kopi dan pedagang perantara. Selain itu, minat konsumen juga turut mempengaruhi proses 

pemasaran kopi di Indonesia. Rantai pemasaran memberikan informasi tentang bagaimana 

produk bergerak dari produsen ke konsumen akhir. Untuk komoditi kopi, hampir seluruh rantai 

pemasarannya dikuasai oleh pedagang swasta dan pengekspor (Kustiari, 2021).  

Kegiatan pemasaran kopi Robusta melibatkan beberapa stakeholder didalamnya yaitu 

mulai dari petani, pedagang pengumpul kelompok, pedagang pengumpul desa, Kelompok Usaha 

Bersama (KUB), pedagang besar, eksportir, dan pendistribusian sampai dengan ke konsumen. 

Banyaknya perantara pemasaran yang terlibat menyebabkan semakin besarnya keuntungan 

pemasaran yang akan diambil dan posisi petani adalah yang paling lemah diantara para perantara 

pemasaran lainnya Kegiatan pemasaran kopi yang melibatkan perantara yang terlalu panjang 

membuat mata rantai pemasaran harus dikelola dengan baik.  

Sarana prasarana kelembagaan kopi yang belum kuat juga menjadi permasalahan dalam 

kopi di Lampung Barat. Kelembagaan yang lemah menyebabkan pada saat harga jual jatuh 

petani mengalami kerugian. Menurut Marlina (2014), Harga rendah yang diterima petani di 

Kabupaten Lampung Barat diduga karena adanya inefisiensi pemasaran. Inefisiensi ini dapat 

terjadi karena banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Pendapatan yang diperoleh petani dari 

budidaya selama hampir satu tahun dengan resiko yang diterima petani tidak seimbang dengan 

harga jual yang diterima petani jika dibandingkan dengan harga kopi di pasaran. Menurut Darwis 

(2020), penyebab lainnya yaitu belum terbangunnya kelembagaan input dan output komoditas 

kopi. Apabila dampak tersebut tidak diatasi maka akan meningkatkan kemiskinan bagi petani. 
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Menurut Fadhiela (2019), salah satu solusi yang dapat digunakan untuk membantu sistem 

kelembagaan petani kopi ketika terjadi kemerosotan harga jual yaitu dengan sistem resi gudang. 

Sistem resi gudang dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian petani. Sistem resi 

gudang diterapkan untuk menyimpan hasil pertanian pada saat harga jual jatuh sehingga dapat 

menjaga kestabilan harga. Implikasi sistem resi gudang akan memberikan dampak cukup besar 

bagi pengembangan perekonomian terutama dalam meningkatkan pendapatan petani. Sistem resi 

gudang belum diimplementasikan di Kabupaten Lampung Barat, oleh karena itu perlu dilakukan 

kajian secara holistic dan komprehensif tentang pengembangan tata kelola kopi di Kabupaten 

Lampung Barat melalui sistem kelembagaan.  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka rumusan masalah pada kajian ini 

meliputi : 

1. Bagaimana budidaya kopi yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Lampung Barat? 

2. Berapa pendapatan yang diterima petani kopi di Kabupaten Lampung Barat? 

3. Berapa nilai tambah dari kegiatan pengolahan kopi di Kabupaten Lampung Barat? 

4. Bagaimana kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Lampung Barat? 

5. Bagaimana pengembangan tata kelola kopi di Kabupaten Lampung Barat? 

 

Tujuan Kajian 

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui budidaya kopi yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Lampung Barat. 

2. Menganalisis pendapatan yang diterima oleh petani kopi di Kabupaten Lampung Barat. 

3. Menganalisis nilai tambah dari kegiatan pengolahan kopi di Kabupaten Lampung Barat. 

4. Menganalisis tingkat kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Lampung Barat. 

5. Menyusun model tata kelola kopi di Kabupaten Lampung Barat. 

 

Kegunaan Kajian 

Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai : 

1. Informasi bagi petani dan pengusaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

dalam melakukan dan mengembangkan usaha berbasis komoditi kopi di Kabupaten 

Lampung Barat. 
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2. Masukan bagi instansi terkait dalam pengambilan kebijakan pengembangan tata kelola 

kopi di Kabupaten Lampung Barat terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani 

kopi. 

3. Informasi dan perbandingan bagi penelitian sejenis. 

 

B. METODE KAJIAN 

Kajian ini menggunakan metode survei. Menurut Kerlinger (1973) dalam Sugiyono 

(2004), metode survei adalah metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun 

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, 

sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar-variabel 

sosiologis maupun psikologis.  Pada metode survei diambil beberapa sampel dari populasi yang 

dianggap dapat mewakili populasi tersebut, dan dapat dilakukan suatu generalisasi dari 

pengamatan yang tidak mendalam. 

Kajian ini dilakukan di Kecamatan Air Hitam dan Kecamatan Lombok Seminung 

Kabupaten Lampung Barat.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Air Hitam memiliki luas lahan terbesar ketiga di 

Kabupaten Lampung Barat dengan sekitar 70 persen petaninya telah menerapkan GAP dalam 

melakukan budidaya kopi. Selain itu, di Kecamatan ini juga memiliki cukup banyak industri 

pengolahan kopi. Lokasi penelitian lainnya yaitu di Kecamatan Lombok Seminung yang dipilih 

secara sengaja dengan pertimbangan bahwa lokasi ini berada di bagian rendah dari Kabupaten 

Lampung Barat sehingga akan dilihat bagaimana kondisinya dan apakah terdapat perbedaan hasil 

dan kondisi dengan lokasi yang berada di wilayah yang lebih tinggi di Kabupaten Lampung 

Barat.  

Mengingat populasi petani kopi yang besar di Kabupaten Lampung Barat, maka teknik 

sampling yang akan digunakan adalah kuota sampling yaitu dengan menetapkan kriteria dan 

jumlah sampel yang akan diambil terlebih dahulu.  Menurut Sugiono (2004), sampel dapat 

ditentukan dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. 

Lebih lanjut diungkapkan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 

sampai dengan 500. Untuk itu, petani kopi yang akan dijadikan sampel dalam kajian ini 

berjumlah 80 orang petani kopi. Masing-masing sebanyak 40 responden petani kopi yang 

mewakili lokasi penelitian. Banyaknya jumlah responden ini telah melebihi batas minimal 
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jumlah responden yang layak dalam suatu penelitian atau kajian dan dapat digunakan untuk 

analisis data secara statistik.  

 

Kajian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan November 2021.  Teknik 

pengambilan sampel dilakukan secara stratified random sampling yaitu pengambilan sampel 

yang dilakukan secara bertingkat.  Teknik ini dipilih karena populasi dapat diklasifikasikan 

dengan jelas menjadi subkelompok. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada petani 

sampel dan pihak-pihak yang berkaitan dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan.  

Data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait yang relevan dengan penelitian 

ini, seperti Badan Pusat Statistik, dan instansi-instansi lainnya, serta publikasi dan jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis 

pendapatan dari usahatani kopi dan pendapatan rumah tangga petani kopi, serta tingkat 

kesejahteraan petani kopi di lokasi penelitian. Pendapatan usahatani kopi diperoleh dengan 

menghitung selisih antara penerimaan yang diterima dari hasil usahatani kopi dengan biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam satu tahun, yang dirumuskan sebagai : 

 
        π   = Y. Py – Σ Xi.Pxi   

 
Keterangan  :  π     =   pendapatan (Rp) 
                       Y     =   produksi (kg) 
                Py    =   harga hasil produksi (Rp/Kg) 
                ΣXi  =   jumlah faktor produksi ke-i (i = 1,2,3,….n) 
               Pxi   =   harga faktor produksi ke-i (Rp) 
 

  Untuk mengetahui apakah usahatani kopi menguntungkan atau tidak bagi petani, maka 
digunakan analisis imbangan penerimaan dan biaya, dengan rumus : 
         R/C  =  TR/TC  

Keterangan  :   TR   =   penerimaan total petani 
            TC  =   biaya total yang dikeluarkan oleh petani 
 

Dengan kriteria pengambilan keputusan meliputi : 

Jika R/C > 1, maka usahatani kopi yang diusahakan menguntungkan.   
Jika R/C < 1, maka usahatani kopi yang diusahakan mengalami kerugian. 
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Jika R/C =1, maka usahatani kopi yang diusahakan tidak untung dan tidak rugi.  
 
 Nilai tambah dari kegiatan pengolahan kopi akan dianalisis dengan menggunakan Metode 
Hayami. Tabel perhitunngan menggunakan metode analisis nilai tambah Hayami disajikan pada 
Tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1. Perhitungan Nilai Tambah Berdasarkan Metode Hayami. 

No Variabel Formula 
Output, Input, Harga 
1 Hasil produksi (kg/bulan) A 
2 Bahan baku (kg/bulan)  B 
3 Tenaga kerja (HOK) C 
4 Faktor konversi D = A/B 
5 Koefisien tenaga kerja E = C/B 
6 Harga produk (Rp/kg) F 
7 Upah rata – rata tenaga kerja (Rp/HOK) G 
Pendapatan dan Keuntungan 
8 Harga bahan baku (Rp) H 
9 Sumbangan input lain (Rp/kg bahan baku) I 
10 Nilai Output J = D x F 
11 a. Nilai tambah K = J – I – H 

 
b. Rasio nilai tambah L% = (K/J) x 100% 

12 a. Imbalan tenaga kerja M = E x G 

 
b. Bagian tenaga kerja N% = (N/K) x 100% 

13 a. Keuntungan O = K – M 

 
b. Tingkat keuntungan P% = (O/K) x 100% 

Balas jasa untuk faktor produksi  
14 Marjin Keuntungan Q = J – H 

 
a. Keuntungan R = O/Q x 100% 

 
b. Tenaga kerja S = M/Q x 100% 

  c. Input lain T = I/Q x 100% 
Sumber : Hayami (1987) 

 

Keterangan: 

A = Ouput/total produksi mi basah yang dihasilkan oleh agroindustri 
B  = Input/bahan baku berupa tepung terigu yang digunakan dalam proses produksi 
C  = Tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi mi basah dihitung dalam 
    bentuk HOK (Hari Orang Kerja) dalam satu periode analisis 
F  = Harga produk yang berlaku pada satu periode analisis 
G  = Jumlah upah rata-rata yang diterima oleh pekerja dalam setiap satu periode 
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    produksi yang dihitung berdasarkan per HOK (Hari Orang Kerja). 
H  = Harga input bahan baku utama per kilogram (kg) pada suatu periode analisis. 
I  = Biaya input lain (biaya bahan penolong, biaya penyusutan, dan biaya packing). 
Kriteria pengambilan keputusan dari analisis nilai tambah yaitu : 

1. Jika NT > 0, berarti pengembangan agroindustri pengolahan kopi memberikan nilai tambah 

(positif). 

2. Jika NT < 0, berarti pengembangan agroindustri pengolahan kopi memberikan nilai tambah 

(negatif). 

 
 Kesejahteraan petani kopi di lokasi penelitian dianalisis melalui pendekatan pengeluaran 

rumah tangga, yang merupakan total pengeluaran untuk pangan dan non-pangan menurut kriteria 

kemiskinan (kesejahteraan) oleh Sajogio.  Pengeluaran rumah tangga adalah total pengeluaran 

rumah tangga untuk kebutuhan pangan dan non-pangan.  Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui alokasi pendapatan rumah tangga petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2004), pengeluaran rumah tangga dapat dihitung dengan rumus : 

                        Ct  =  Ca + Cb  ...............................................................................  (13) 

Keterangan  :  Ct    =  total pengeluaran rumah tangga 
                  Ca   =  pengeluaran untuk pangan 
                 Cb   =  pengeluaran untuk non-pangan 
                  Cb   =  Cb1 + Cb2 + Cb3 + Cb4 + Cb5 + Cb6 + Cb7 + ...... + Cbn 
                  Cb1  =  pengeluaran untuk bahan bakar 
                  Cb2   =  pengeluaran untuk aneka barang/jasa 
                 Cb3   =  pengeluaran untuk pendidikan 
                       Cb4   =  pengeluaran untuk kesehatan 
                  Cb5   =  pengeluaran untuk listrik 
                  Cb6   =  pengeluaran untuk renovasi rumah 
                  Cb7   =  pengeluaran untuk telepon 
                  Cbn   =  pengeluaran lainnya 
 

 Klasifikasi Sajogjo (1997) menyatakan bahwa penduduk miskin di desa dikelompokkan 

ke dalam enam golongan, yaitu  : 

(1) Paling miskin  :  jika pengeluaran per kapita setara dengan < 180 kg                                    

                             beras/tahun                                                                        

(2)  Miskin sekali   :  jika pengeluaran per kapita setara dengan 180 – 240 kg  

                                  beras/tahun                                                                     

(3)  Miskin             :  jika pengeluaran per kapita setara dengan 241 – 320 kg  
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                                  beras/tahun                                                                              

(4)  Nyaris miskin :  jika pengeluaran per kapita setara dengan 321 – 480 kg  

                                 beras/tahun                                                                               

(5)  Cukup             :  jika pengeluaran per kapita setara dengan 481 – 960 kg  

                                 beras/tahun                                                                                   

(6)  Hidup layak    :  jika pengeluaran per kapita setara dengan  > 960 kg  

                                 beras/tahun. 

 Untuk menyusun model pengembangan tata kelola kopi di Kabupaten Lampung Barat 

dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif. Penyusunan model pengembangan tata kelola 

kopi dilakukan berdasarkan hasil kajian pada tujuan kesatu sampai dengan keempat yaitu dengan 

mempertimbangkan karakteristik usahatani kopi dan kegiatan pengolahan kopi yang dilakukan di 

Kabupaten Lampung Barat. 

 

C. KONDISI AGRIBISNIS KOPI KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat 

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Lampung Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI 

No. 3452); dan pada Tahun 2012, bahwa Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran 

menjadi DOB Pesisir Barat melalui UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 231, Tambahan 

Lembaran Negara RI No: 5364), maka luas indikatif wilayah administrasi Lampung Barat yang 

semula ± 5.050,01 km2 setelah pemekaran menjadi ± 2.142,78 km2 (dimana ± 2.907,23 km2 

merupakan luas wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Barat). 

Kabupaten Lampung Barat memiliki luas 2.116.59 Km2 atau 6,19 % dari luas Provinsi 

Lampung, jumlah kecamatan sebanyak 15 (lima belas) kecamatan, 131 pekon dan 5 kelurahan, 

Secara rinci, luas wilayah Kabupaten Lampung Barat per kecamatan pasca pemekaran 

Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana Tabel 4.1. Batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Barat 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan 
Kabupaten Way Kanan; 
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus; 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, dan 

Kabupaten Lampung Tengah; 
 

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Lampung Barat Menurut Kecamatan Tahun 2020. 

No. Kecamatan Ibukota  
Kecamatan 

Jumlah 
Pekon 

Luas 
(km2) (%) 

1 Balik Bukit Pasar Liwa 10 159.41 7.53  
2 Sukau Buay Nyerupa 10 146.07 6.90  
3 Lombong Seminung Luombok 11 98.88 4.67  
4 Belalau Kenali 10 93.91 4.44  
5 Sekincau Pampangan 4 115.09 5.44  
6 Suoh Bandar Agung 7 150.22 7.10  
7 Batu Brak Kegeringan 11 199.29 9.42  
8 Pagar Dewa Pagar Dewa 10 197.71 9.34  
9 Batu Ketulis Bakhu 10 182.01 8.60  
10 Bandar Negeri Suoh Suoh 10 267.23 12.63  
11 Sumber Jaya Tugu Sari 5 130.44 6.16  
12 Way Tenong Mutar Alam 8 129.70 6.13  
13 Gedung Surian Gedung Surian 5 76.96 3.64  
14 Kebun Tebu Pura Jaya 10 61.55 2.91  
15 Air Hitam Sumber Alam 10 108.12 5.11  
   Lampung Barat  2.116.59 100  
Sumber :  Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2021. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Barat. 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2020. 

 
b. Topografi 

1. Kemiringan Lereng 

Berdasarkan peta kelerengan skala 1:50.000, Lampung Barat memiliki tingkat kemiringan 

lahan yang bervariasi, terbagi menjadi 5 (lima) kelas kelerengan, sebagai berikut.  

a) Kelas Kelerangan A (0 – 8%) seluas 35,01% dari total luas wilayah administrasi Lampung 

Barat. Dominan tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Suoh, BNS, Way 

Tenong, Air Hitam, Kebun Tebu, dan Gedung Surian. 
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b) Kelas Kelerengan B (8% - 15%), seluas 19,14% dari total wilayah administrasi Lampung 

Barat, tersebar merata hampir diseluruh kecamatan 

c) Kelas Kelerengan C (15% - 25%), seluas 20,79% dari total wilayah administrasi Lampung 

Barat, tersebar merata hampir diseluruh kecamatan 

d) Kelas Kelerengan D (25% - 45%), seluas 19,80% dari total wilayah administrasi Lampung 

Barat, tersebar dominan di bagian utara, barat, dan selatan wilayah administrasi Lampung 

Barat yang berbatasan dengan Kabupaten lainnya 
 

2. Ketinggian Lahan 

Kabupaten Lampung Barat merupakan dataran tinggi hingga pegunungan, dengan 

ketinggian tempat yang bervariasi mulai dari 200 mdpl hingga > 2.000 mdpl. Titik terendah 

berada di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh dengan ketinggian tempat 225 mdpl s/d 250 

mdpl, sedangkan titik tertinggi berada di puncak Gunung Pesagi dengan ketinggian mencapai 

2.175 mdpl. Secara Keseluruhan ketinggian tempat di Kabupaten Lampung Barat berkisar antara 

225-650 mdpl. Berdasarkan Peta Topografi Lampung Barat. Persentase luas lahan berdasarkan 

tingkat elevasinya diklasifikasikan sebagai berikut.  

a) 225 mdpl – 650 mdpl   = 76 %  

b) 651 mdpl – 1025 mdpl   = 20 %  

c) 1.026 mdpl – 1.375 mdpl  = 3 %  

d) 1.376 mdpl – 2.175 mdpl  = 1 % 

 

3. Geologi dan Jenis Tanah 

 Karakteristik bentukan alam (Geomorfologi) Kabupaten Lampung Barat dapat 

dikelompokkan menjadi 3 grup landform (bentang alam) utama, yaitu Struktural (S), Fluvial (F), 

dan Vulkanik (V).   

 

1)   Grup Struktural  

Bentuk lahan struktural menunjukkan ciri dominan dari proses endogen (pengangkatan dan 

perlipatan) lapisan lempeng bumi. Bentuk lahan ini terdiri dari dataran bergelombang sampai 

berbukit dan gugusan pegunungan memanjang diselingi lembah-lembah dengan sistem aliran 

sungai terkontrol oleh kondisi struktur batuan, serta bidang patahan dan garis patahan. Bentuk 
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lahan ini membentuk deretan perbukitan Bukit Barisan Selatan, yang memanjang dari 

Kecamatan Lumbok Seminung hingga kecamatan Suoh.  Struktur geologi terdiri dari Formasi 

Ranau (QTr), Formasi Hulu Simpang (Tomh), Formasi Bal (Tmba), Formasi Seblat (Toms), 

Formasi batuan gunung api quarter (Qv).  Meliputi Kecamatan Lumbok Seminung, Sukau, Balik 

Bukit, Batu Brak, dan Kecamatan Belalau. 

 

2)  Grup Fluvial 

 

Bentuk lahan ini terbentuk dari bahan endapan sungai dan hasil proses fluvial di kaki 

lereng perbukitan/pegunungan yang landai. Tersebar antara ketinggian 200 s/d 250 mdpl di 

sepanjang cekungan pada aliran sungai Way Semaka dan Way Besai Hulu pada ketinggian 830 

s/d 910 mdpl. Bentuk lahan ini dicirikan dengan adanya cekungan fluvial atau rawa belakang, 

kipas alluvial dan kipas alluvial aktif. Struktur geologi terdiri dari Formasi Alluvium (Qa). 

Relatif subur untuk pengembangan pertanian lahan basah.  Penyebaran di Kecamatan Suoh, 

Bandar Negeri Suoh, Kebun Tebu, Air Hitam, dan Gedung surian. 

 

3)  Grup Vulkanik 

 

Grup vulkanik terbentuk karena aktivitas volkan/gunung berapi. Grup ini dicirikan oleh 

bentukan kerucut volkan, aliran lahar atau wilayah yang merupakan akumulasi bahan vulkanik.  

Secara umum bentuk lahan ini dapat dibedakan berdasarkan litologi induknya yaitu dari jenis 

andesitis dan basal yang terletak pada ketinggian 700 s/d 1.150 mdpl. Grup Vulkanik terdapat di 

Sebelah Utara hingga Timur Kabupaten Lampung Barat. Struktur geologi terdiri dari formasi 

Sekincau Vulcanics (Qhvs) dan sedikit Formasi Granite (Tmgr) yang tersebar mulai dari Gunung 

Seminung di Kecamatan Lumbok Seminung - Gunung Pesagi (Kec Balik Bukit – Belalau – Batu 

Ketulis), Gunung Sekincau (Sekincau, Way Tenong) hinga Kecamatan Pagar Dewa dan Sumber 

Jaya, serta formasi Alluvium (Qa) yang tersebar di Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, 

Kebun Tebu, dan Gedung Surian. Umumnya tanah yang terbentuk dari proses vulkanik 

mempunyai kesuburan tinggi karena pelapukan batuan vulkanik menghasilkan unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman. Jenis tanah cukup bervariasi, seperti Podsolik (Tropudults, Dystropepts, 

Humitropepts), Latosol (Eutropepts), andosol (Dystrandepts), Aluvial (Trapaquepts, 
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Tropofluvents), Gleisol (Hydraquents, Sulfaquents), dan Regosol (Tropopsamments).  Jenis 

tanah Andosol seperti yang ada di kecamatan Sumber Jaya, Way Tenong, Belalau, Batu Brak, 

dan Balik Bukit sesuai untuk budidaya tanaman kopi robusta dan hortikultura. 

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

a. Kesimpulan 

1. Penerapan GAP pada budidaya kopi yang dilakukan oleh petani kopi responden di 

Kecamatan Air Hitam pada kegiatan pembuatan teras untuk lahan yang kemiringannya 

melebihi 8 derajat dan kegiatan pemupukan, lebih baik dibanding di Kecamatan Lumbok 

Seminung. 

2. Hasil kajian terhadap pendapatan usahatani kopi yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai 

R/C ratio yang diperoleh petani kopi lebih dari satu baik itu di Kecamatan Air Hitam 

maupun di Kecamatan Lumbok Seminung. Hal ini berarti bahwa usahatani kopi di 

Kecamatan Air Hitam dan Kecamatan Lumbok Seminung menguntungkan dan layak untuk 

diusahakan 

3. Struktur pendapatan rumah tangga petani kopi di Kecamatan Air Hitam paling banyak 

berasal dari usahatani kopi (76%). Sedangkan di Kecamatan Lumbok Seminung paling 

banyak berasal dari usahatani selain kopi yaitu alpukat (50%), usahatani kopi menyumbang 

pendapatan dengan proporsi sebesar 48%. 

4. Kegiatan nilai tambah melalui agroindustri yang dilakukan di Kecamatan Air Hitam 

memberikan hasil (keuntungan) yang lebih besar dibandingkan di Kecamatan Lumbok 

Seminung. Di Kecamatan Air Hitam lembaga yang terlibat diantaranya Gapoktan dan 

BumDes sedangkan di Kecamatan Lumbok Seminung Lembaga yang terlibat masih dalam 

lingkup kelompok tani. 

5. Hasil panen kopi dibagi menjadi tiga kategori yaitu kopi petik buah merah, kopi asalan, dan 

green bean. Alur tata niaga kopi petik merah terdiri dari tiga yaitu dari petani-kelompok 

tani-perusahaan, petani-pengepul/tengkulak-usaha pengolahan kopi/BumDes/BUMP-

konsumen, dan petani- usaha pengolahan kopi/BumDes/BUMP-konsumen. Hasil panen kopi 

asalan juga mengalami tiga alur tata niaga yaitu dari petani-pegepul/tengkulak- usaha 

pengolahan kopi/BumDes/BUMP, petani- usaha pengolahan kopi/BumDes/BUMP, dan 

petani-perusahaan/pabrikan/eksportir. Sedangkan untuk alur tata niaga kopi grean bean 
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terdiri dari dua, yaitu petani-usaha pengolahan kopi-ekspor dan petai-usaha pengolahan 

kopi-pasar lokal. 
 

 

b. Rekomendasi 

1. Perlu dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk petani kopi yang belum melakukan 

budidaya berstandar GAP secara menyeluruh. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih 

mendalam mengenai kondisi unsur hara dan lingkungan di masing-masing wilayah di 

Kabupaten Lampung Barat agar bisa didapatkan rekomendasi mengenai pemupukan yang 

efektif dan efisien, baik itu tepat secara jumlah, waktu dan mekanisme pemberian pupuknya. 

2. Perlu adanya peningkatan produktvitas kopi melalui pengelolaan usahatani kopi yang lebih 

baik berdasarkan karakteristik di masing-masing wilayah karena hasil kajian menunjukkan 

bahwa produktivitas kopi yang dihasilkan akan  berdampak pada pendapatan rumah tangga 

dan kesejateraan petani.  

3. Pemerintah perlu memfasilitasi pendampingan dalam tata kelola kebun yang baik, karena 

hasil kajian menunjukkan adanya pergeseran pada struktur pendapatan yagn diterima petani. 

Tata kelola kebun yang baik ini akan menjaga konsentrasi petani agar tidak terpecah dalam 

mengelola kebun kopinya. 

4. Keberhasilan kegiatan pengolahan terutama dengan skala mikro/kecil sangat memerlukan 

konsep manajemen yang kuat dan sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia 

dalam mengelolanya. Untuk itu pemerintah perlu melakukan capacity building terhadap 

sumberdaya manusia yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan manajemennya. 

5. Kesejahteraan masyarakat akan terjamin apabila ekonomi terus berputar di dalam 

wilayahnya. Pemerintah perlu melakukan intervensi-intervensi agar bahan baku kopi dijual 

ke luar wilayah dalam bentuk olahan, petani kopi juga perlu terus diedukasi untuk melakukan 

proses panen dan pasca panen yang baik serta melakukan grading terhadap hasil panennya. 

Selain itu perlu dibentuk lembaga-lembaga seperti BumPekon/BumDes dan dioptimalkan 

fungsinya dalam alur tata niaga kopi. 
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