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KATA PENGANTAR PANITIA 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya kami dapat menjalani aktivitas, dengan menghadirkan masa depan 

kepada civitas akademika di masa proses akademik dalam pendidikan dan pengajaran.  

Perguruan Tinggi memiliki peranan penting mencetak generasi  penerus bangsa 

yang akan menentukan kehidupan bangsa dan negara. Maka dari itu Perguruan Tinggi 

harus terus mengembangkan pengelolaan kegiatan akademik agar minat civitas 

akademika dan generasi muda  penerus bangsa untuk meningkatkan kualitas dan mutu 

serta daya saing yang handal sesuai bidangnya masing-masing  terus bergelora.  

Selain itu kewajiban Perguruan tinggi dalam memacu civitas akademika sebagai 

kalangan akademis yang memiliki wawasan untuk turut serta mengabdikan ilmunya di 

masyarakat luas dengan harapan dapat membangun bangsa Indonesia yang lebih maju 

di era transformasi penggabungan fisik, digital dan biologi yang penuh tantangan.  

Untuk itu kami Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 

yang selanjutnya disingkat dengan UNISKA MAAB menyelenggarakan kegiatan 

akademik yang menarik dengan suasana ilmiah dalam upaya membangun sikap-sikap 

positip dikalangan civitas akademika dan generasi muda, beberapa kegiatan ilmiah 

tersebut dikemas sedemikian rupa dalam bentuk Expo Pekan Ilmiah berupa seminar 

Nasional dengan tema “SOCIAL, HUMANIORA, SCIENCE AND TECHNOLOGY IN 

DISRUPTION ERA.” 

 

Banjarmasin,  Juli 2018 

Ketua Pelaksana, 

 
Rakhmat Nopliardy, SH., M.H 
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KATA PENGANTAR REKTOR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga prosiding ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Prosiding ini menyajikan kumpulan Artikel dan Poster 

Ilmiah dari Peserta lomba Kegiatan  Pekan Ilmiah Nasional I UNISKA MAAB Tahun 

2018 yang diikuti berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, bahkan beberapa dari 

Perguruan Tinggi Luar Negeri,  yang telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam 

Seminar Nasional yang merupakan rangkaian Pekan Ilmiah tersebut. 

Pekan ilmiah diselenggarakan oleh UNISKA MAAB di Banjarmasin dari tanggal 

16-19 Juli 2018 dengan beberapa kegiatan lomba Artikel Ilmiah, Pengabdian 

Masyarakat, Poster Ilmiah,  Bedah Buku  Campus Expo, Pameran Buku, dengan tema 

“Social, Humaniora, Science and Technology in Disruptive Era”. 

Kegiatan  ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari Dies Natalis UNISKA XXXVII 

dan juga merupakan momentum dalam mengembangkan atmosfir akademik bagi 

mahasiswa dan  Dosen,  kegiatan ini merupakan kegiatan Pekan Ilmiah yang pertama 

dan akan dilaksanakan setiap tahun. Dengan dilaksanakannya lomba-lomba dalam 

Pekan Ilmiah diharapkan dapat memotivasi para dosen dan mahasiswa lebih giat 

melakukan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,  kemudian 

hasilnya dipublikasikan melalui Jurnal dan Prosiding ini.  Terselenggaranya acara Pekan 

Ilmiah ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, terutama 

kepada: 

1. Ketua Pembina yayasan pendidikan UNISKA 

2. Ketua Yayasan UNISKA 

3. Rektorat dan Seluruh Jajaran 

4. Para Dekan Fakultas  

5. Pembicara dan moderator 

6. Panitia Pelaksana 

7. Para peserta Kegiatan Pekan Ilmiah. 

Akhir kata, jika dalam penerbitan buku prosiding ini belum sempurna mohon 

dimaafkan. Semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kemajuan kita di 

masa depan. Aamiiin Ya Rabbal Alamin. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Banjarmasin,   Juli 2018 

Rektor, 

 

 

 

Abd. Malik, S.Pt,. M, Si,. Ph.D. 
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Abstrak  

 

Justifikasi terhadap konflik dalam ranah fakta sosial memiliki kelemahan objektif dalam 

menyimak kasus pabrik semen di Rembang Jawa Tengah. Konflik sangat membutuhkan 

pemikiran secara analitik untuk dapat di pahami agar tidak terjadi mispersepsi dalam 

menyingkapinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis konflik 

dalam kasus pabrik semen di Rembang Jawa Tengah. Metode pendekatan penelitian yang di 

gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendalaman kasus agar diperoleh pemahaman yang 

mendalam (verstchen). Hasil penelitian ini adalah konflik pabrik semen Rembang bukan murni 

dengan PT. Semen Indonesia Tbk. akan tetapi merupakan rangkaian konflik yang terjadi antara 

masyarakat dengan perusahaan tambang skala kecil atau Galian C yang sebelumnya sudah ada 

dan berdiri sejak lama. (1) Pemahaman konflik (learning to know of conflict) merupakan salah 

satu bentuk pendidikan pencegahan konflik berkelanjutan. (2) Agen konflik harus memiliki 

kapasitas sebagai agen yang sebenarnya.  

 

Kata Kunci : fakta konflik, pemahaman konflik, pendidikan konflik  

 

Abstract  

 

Justification of conflict in the social facts have some objective weakness in understanding a case 

cement in Rembang Central Java. Conflict need the analytic thought so it will be knew and 

knowing as not for mistakes of  it. The goal of study to describe and to analyze cement mining 

conflict in Rembang Central Java. Method of study is use descriptive qualitative, by deeping 

case (verstchen). The result of study that cement mining conflict is not pure by PT. Semen 

Indonesia Tbk. but linked of conflict before. (1) conflict as education of learning to know, to 

prevent next of conflict, (2) need for agents of conflict have the truly capacity.  

 

Keywords. Conflict, learning of conflict, education of conflict 
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LATAR BELAKANG  

 

Setiap kegiatan pertambangan skala besar selalu menimbulkan konflik antara masyarakat 

lokal yang menolak dengan pihak pihak yang mendukung, karena terjadi mispersepsi dari 

masing masing aktor. (perceived divergence of interest). Pruit & Rubbin (2009), konflik adalah 

persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak pihak 

konflik tidak dapat tercapai secara simultan. Persepsi di antara pihak pihak konflik tidak 

singkron, saling bertolak belakang, dan atau saling tidak mau menerima aspirasi dari pihak lain, 

dan masing masing pihak tetap bersikukuh dengan pandangan yang saling membenarkan satu 

sama lain. Bentuk konflik pun berkembang, dari tertutup menjadi lebih terbuka, saling serang, 

dan saling melakukan feed back. Meskipun konflik tertutup namun kadang efeknya jauh lebih 

berbahaya dan jauh lebih radikal di bandingkan jika sejak awal sudah melakukan konflik 

terbuka, dikarenakan konflik tertutup lebih menyembunyikan apa yang menjadi tuntutan sejak 

dari awal dan biasanya mengarah pada prinsip dan nilai, dan jika hal itu sudah terjadi maka 

konflik akan semakin sulit untuk di carikan solusi, dan di pastikan akan sangat lama (Lewis 

Coser : 1956).  

Konflik pertambangan seringkali tidak di dahului dengan memahami kondisi lingkungan 

sosial budaya setempat, dan seringkali konflik mengalami keterlambatan (kasep) dalam 

menyingkapi apalagi dalam upaya menemukan solusi. Penyelesaian yang kerap kali di lakukan 

cenderung menciptakan kekuasaan kebudayaan hanya dalam konteks ekonomi. Dominasi 

mengatasnamakan negara dengan berdalih sebagai pusat kewenangan dalam membuat kebijakan 

dan memasang target atau hasil maksimal yang harus di peroleh dari setiap proses kegiatan 

menjadi arena otoritarianisme dari ibarat sebuah negara kecil dengan otonomi kedaerahan. 

Persoalan konflik bukan menjadi surut namun semakin meningkat, karena banyak persoalan 

yang bertolak belakang, bersinggungan dan bertentangan dengan masyarakat bawah (grassroot) 

yang selalu menjadi korban dinamika konflik yang semakin berkembang.  

Konsep pembangunan berkelanjutan yang selama ini menjadi kiblat atau arah 

pembangunan yang sebenarnya belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam hal 

pencapaianya, terutama bagi masyarakat bawah (grassroot). Masyarakat seolah di pinggirkan 

(deprivacy), di asingkan dalam kebijakan pembangunan top down. Kebijakan sentralisasi dari 

pusat, dan mau tidak mau bagi yang di bawah harus melakukan. Konsep lain dari pembangunan 

adalah masih cenderung dominan mengarah kepada konsep pertumbuhan ekonomi, sebagai the 

goal achievement atau tingkat capaian ekonomi sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, dan 

meskipun paradigma teori sudah mengkritisi, namun dalam faktanya paradigma ekonomi murni 

masih menjadi dominan, (Soetomo :2006, Usman :2006). Konsep pembangunan harusnya juga 

belajar memahami sejarah, sebagimana penelitian  Kartodirdjo (1984) dalam Pemberontakan 

Petani Di Banten menemukakan bahwa gerakan petani tidak lagi harus di pahami akibat dari 

faktor ekonomi semata, namun harus di lihat dalam ranah lain, seperti sosial dan budaya yang 

sangat berkaitan dengan nilai-nilai. 

Kinerja ekonomi dengan angka pertumbuhan ekonomi 6-6,5 persen per tahun, disamping 

tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Prasetyantoko et.al, 2012), juga 

tidak diikuti oleh perbaikan kualitas lingkungan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. 

Dalam praktiknya, kepentingan maksimalisasi pertumbuhan ekonomi lebih dominan daripada 

upaya perlindungan lingkungan hidup, meskipun wacana tentang pembangunan berkelanjutan 
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terus berkembang dan diagendakan dalam praktik pembangunan di seluruh negara di dunia 

(Suharko, 2004). 

Pembangunan memiliki kesamaan dengan konsep pendidikan. Pembangunan dalam era 

klasik dengan pendidikan adalah aktifitas atau kegiatan yang di paksakan. Sama sama 

Kebijakan sentralisasi yang di buat dengan tujuan peningkatan pada hasil (goal achievements. 

Pada kasus konflik Freeport di Papua, dan kasus konflik yang lain mengintrepretasikan 

pembangunan adalah keharusan dan mau tidak mau masyarakat harus mau menerima. Bagi 

masyarakat sekarang yang sangat kontradiktif, dan memiliki pemikiran kritis dengan menentang 

kebijakan sepihak dari pemerintah yang justru bukan keberhasilan dari tujuan yang di sebutkan, 

namun dampak yang di timbulkan tidak sepadan dengan apa yang di terima oleh masyarakat. 

(Manalu Dimpos, 2006, Silaen Victor, 2003).  

Kegagalan dalam memahami akar konflik menimbulkan konflik sulit terselesaikan, 

negoisasi tidak akan berjalan dengan maksimal, dan yang ada hanya langkah langkah represif 

dalam setiap proses pemecahannya. Kegagalan mengelola konflik yang terjadi di wilayah negeri 

ini, salah satu faktor utama dan menentukan adalah tidak memahaminya pemangku kebijakan 

dan rekan kapitalisme tentang latar belakang dan kondisi sosial budaya masyarakat lokal. 

Ngadisah (2003) menemukan bahwa konflik pada perusahaan pertambangan PT. Freeport di 

awali dengan adanya konflik antar suku yang sudah menjadi tradisi budaya masyarakat di Papua 

yang tidak di pahami oleh pemangku kebijakan. Bagi masyarakat Papua konflik merupakan 

cermin kehidupan sehari hari, dan sangat inheren dalam kelompok kesukuan. Bentuk konflik 

sangat terbuka dan sangat radikal, karena sangat erat dengan ikatan nilai nilai budaya primordial 

mereka. 

Tindakan pemahaman (knowing) adalah tahapan awal dari mekanisme konsep 

pendidikan, sebagaimana dasar pendidikan yang di jabarkan UNESCO. Pemahaman di sebut 

juga sebagai faktor stimulus atau potensi yang sangat menentukan bagaimana merencakan 

sebuah tindakan. Pemahaman memiliki makna dari awal tindakan sosiasi, sedangkan tindakan 

adaptasi yang merupakan substansi dari sosiasi. Sosiasi adalah unsur utama dari stimulus yang 

kemudian sangat menentukan tindakan respon, karena sosiasi menentukan apakah terjadi 

asosiasi maupun disosiasi.  

Scultz menekankan bahwa sebelum terjadinya tindakan sosial (social action) di dahului 

oleh sebab sebab tindakan (how to motive). Konflik sangat tidak mungkin di lihat hanya dalam 

konteks objektifitas dalam fakta atau fenomena, namun harus di dasari subjektifitas secara 

mendalam, bahwa ada substansi yang harus di gali lebih jauh tentang konsep-konsep fakta atau 

setiap aktifitas yang terjadi.  

Berdasarkan pernyataan tersebut di jelaskan bahwa agar mendapatkan sebuah tindakan 

yang tepat maka sebab sebab atau latar belakang yang mendasari tindakan tersebut harus dengan 

sangat di pahami, sehingga proses sosiasi bisa bergerak menjadi asimilasi, dan akulturasi. 

Tindakan pembangunan bukan hanya melalui cenderung membentuk fisik (materiil), namun sisi 

humanisasi atau sisi non materiil, nilai dan norma harus menjadi prioritas utama. Maka, untuk 

memahami pembangunan agar berkelanjutan, priotitas utama adalah memahami konsep latar 

belakang atau riwayat.  

Pemahaman konflik atau proses memahami konflik (learning to know) memiliki kaitan 

sangat erat dengan pemahaman pemetaan konflik (conflict mapping) yang di kemuakan oleh 

Wehr dan Bartos. Wehr dan Bartos dalam Susan (2009), memberikan teknik pemetaan konflik, 

yaitu specify the context (konteks konflik), identify of parties (aktor konflik), separate cause 
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from consequences (sebab sebab konflik), separate goal of interest (tujuan konflik), understand 

of dynamic (dinamika konflik), search for positive function, understand for regulation potential. 

 

METODE  

 

Penelitian kasus konflik pabrik semen Rembang menggunakan pendekatan kualitatif, 

analisa data deksriptif, dengan menjelaskan data kualitatif yang di peroleh dari data sekunder 

dan data primer. Data primer di peroleh dengan observasi dan wawancara yang mendalam, 

sedangkan data sekunder di peroleh dengan mencari data yang terdapat dari media baik koran, 

majalah, dan media on line. Sebelum menentukan hipotesa data terlebih dahulu di analisis 

tentang keabsahan data dengan validitas dan reliabilitas data, dengan triangulasi data, teknik, 

dan sumber.  Data data yang di peroleh baik dari data primer dan data sekunder, kemudian di 

pilih yang relevan dengan penelitian, yang menjadi bahan kesimpulan kemudian.   

 

PEMBAHASAN 

 

1. Konteks Konflik  

  

Desa Tegaldowo memiliki luas area yang bisa disebut salah satu Desa terbesar di wilayah 

Kabupaten Rembang, dengan luas lahan 1.629 ha, dengan pembagian lahan sawah 104, dan 

lahan bukan sawah 1524. Lahan seluas itu merupakan lahan tadah hujan, dengan estimasi curah 

hujan 2000 mm/pertahun. Lahan bukan sawah didominasi oleh daerah pegunungan Watuputih, 

yang berada di sebelah selatan desa. Banyak orang melihat sebagai lahan kering, namun tidak 

bagi warga sekitar. Karena pertanian jagung sangat tumbuh subur pada musim sekarang, dan 

petani rata rata memanen dua kali dalam setahun.  

Sepanjang 3 km, Pegunungan Watuputih terbentang dari sisi barat ke timur, disisi sebelah 

timur Pegunungan Botak, yang mengelilingi dan merupakan batas Desa di wilayah Tegaldowo, 

Suntri, dan Dowan. Pegunungan Watuputih juga memisahkan Desa di bagian selatan yang 

sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Blora, dibagian sebelah timur masuk wilayah 

Kecamatan Sale.  

Pegunungan Watuputih menjadi geger sejak tahun 2012 hingga sekarang, disebabkan 

oleh masuknya pabrik semen Gresik, kemudian berubah menjadi Semen Indonesia Tbk. Geger 

Watuputih menjadi perhatian nasional, dan internasional, karena merupakan efek domino dari 

kejadian di Pati beberapa waktu yang lalu. Pegunungan Watuputih kaya batu kapur, yang jika 

dilihat secara awam memang terlihat Nampak warna putih batuan kapur, meskipun demikian 

sebagian masyarakat memperolah hasil pertanian yang melimpah dari batuan kapur Watuputih.  

Hasil yang didapat dari hasil tanaman jagung sangat melimpah, dan bagi masyarakat 

Tegaldowo dijadikan tanaman komoditas primer, selain padi. Estimasi hasil panen dari tanaman 

jagung per hektar mencapai sekitar lima sampai tujuh ton. Jika selama musim tanam bisa tiga 

kali panen, kalkulasi hasil jagung yang di peroleh adalah sekitar duapuluh ton per tahun.  

Hasil yang diperoleh masyarakat Desa Tegaldowo bertambah berlipat, selain menggarap 

tegalan milik sendiri, mereka kebanyakan menyewa lahan persilan. Semakin luas lahan persilan 

yang disewa, makin menambah pendapatan yang masuk ke kantong mereka. Terkenal dengan 

sebutan masyarakat peramu, ahli dalam bertani, sebagian masyarakatnya selalu mencari lahan 
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persilan hingga kepelosok diluar desa. Jangkauan penyebaran dalam mencari lahan persilan baru 

hingga ke lain kecamatan, bahkan sudah menjangkau wilayah lain kabupaten.  

Kabupaten Blora, dan Kabupaten Tuban menjadi pangkalan lahan berikutnya. Bagi 

masyarakat yang sudah terbiasa hidup bertani dan mengandalkan kehidupan mereka dari hasil 

pertanian, memang sudah menjadi keharusan. Sebagai ciri dari sosial animal, yang harus 

mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun. Kebanyakan petani yang memiliki jiwa, prinsip 

hidup, budaya petani seringkali harus melawan pada hal hal yang di anggap bertentangan 

dengan jiwa mereka. Karena mereka sudah menganggap, apa yang menjadi budayanya paling 

benar. Kebanyakan mereka menolak jika harus merubah apa yang telah menjadi prinsip hidup 

mereka.  

Persilan dari Kecamatan Pamotan, dan Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang juga 

menjadi target dari sebagian masyarakat Tegaldowo untuk memenuhi pertanian mereka. Bahkan 

beberapa orang bertempat tinggal di lahan persilan mereka, hingga proses pembubakan sampai 

penanaman selesai, dan tak jarang yang tinggal hingga musim panen tiba. Desa Tegaldowo dan 

Pegunungan Watuputih, Pegunungan Botak memiliki hubungan sangat erat. Nampak keakraban 

sejarah ada dalam diri mereka. Bertiganya saling membutuhkan satu sama lain (simbiosis 

mutualism).   

Desa Tegaldowo, bisa dicapai dari dua arah. Jalur yang pertama bisa dilalui dari 

Kecamatan Gunem dengan radius sekitar 12 km. Kondisi jalan beraspal, dan cukup bagus, 

kadang naik, kadang turun menukik. Terdapat dua kelokan yang sangat tajam, disamping kiri 

kanan jurang yang cukup lumayan dalam. Sebelum mencapai Desa Tegaldowo, terlebih dahulu 

melewati Desa Dowan, dan Desa Suntri. Nampak disamping kiri, hijau pepohonan yang terlihat 

dipegunungan Botak, kemudian di sisi kanan Nampak jauh panorama dibawah yang indah. 

Dapat dilihat bangunan pabrik semen, dan perumahan penduduk desa dibawah.  

Sejuk dan pemandangan yang indah, kekayaan alam yang luar biasa. Keindahan tidak 

bisa diukur dengan ekonomi, keindahan sangat berkaitan dengan kesenian, kenyamanan. 

Keseimbangan ekologi pertanian tumbuh dari sejarah masa lalu menuju sejarah modern. 

Keseimbangan terusik dengan hadirnya pabrik semen di Gunem Rembang.  

Kenyamanan tidak bisa di ukur dengan harta berlimpah, uang banyak, namun 

kenyamanan hanya dapat di ukur dengan kerelaan hati, kerendahan hati. Bagi yang berpihak 

pada konservatif, kenyamanan adalah absolute, dan tidak bisa dibeli atau digadai dengan 

apapun.  Jalur yang kedua, bisa dilalui dari arah barat, yang menguhubungkan dengan 

Kecamatan Bulu, Kecamatan Sulang, hingga ke Kabupaten Kota Rembang pada jalan Blora. 

Sebalah barat Desa Tegaldowo ada Desa Timbrangan, dan Desa Pasucen, sebelah selatan ada 

Desa Kajar.  

Desa Tegaldowo sangat dekat dengan Pegunungan Watuputih, letaknya persis dibelakang 

perumahan penduduk. Saking dekatnya, masyarakat memiliki ikatan sangat erat, mereka 

berpikir jika gunung rata dengan tanah, akibat dampak pabrik semen, apa yang bakalan terjadi. 

Sejarah pegunungan watuputih akan menjadi sejarah yang tidak bermakna. Hilangnya 

pegunungan watuputih bakalan disebut hilangnya ciri Desa Tegaldowo, yang selama ini 

memiliki kaitan sejarah yang kuat.  

Menjulang tinggi sekitar 15 meter, bagaikan paku bumi di sisi selatan, di satu sisi Gunung 

Botak. Kekuatan alam yang mengagumkan. Kekuatan alam yang bernasib tragis, karena mesin 

mesin kapitalis mengeruk sumber daya alam demi keuntungan berlimpah. Alienasi, 

keterpurukan, ketidakadilan menjadi stigma baru yang akan muncul diperadaban baru, 
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peradaban yang memihak pada kehancuran alam dan menggantikannya dengan setitik madu 

yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu.  

Desa Tegaldowo terbagi dalam enam dukuhan, yang masing masing dukuhan dipimpin 

oleh kepala dukuh (kamituwo). Yaitu Dukuh Ngablak, Dukuh Nduko, Dukuh Tegaldowo, 

Dukuh Ngeluh, Dukuh Ngrencong, dan Dukuh Karanganyar. Masing masing dukuhan 

mempunyai pimpinan dukuh atau kadus,  yang tugas pokonya adalah mengelola, menjaga 

masing masing wilayahnya dibawah struktur tertinggi desa yaitu Kepala Desa. Dukuh 

Tegaldowo merupakan dukuh krajan dari Desa Tegaldowo, atau disebut Dukuh Krajan karena 

memiliki arti penting menurut sejarah desa. Disebut cikal bakal Desa Tegaldowo berasal dari 

Dukuh Tegaldowo. Dukuh Tegaldowo berada di tengah tengah desa, diapit oleh Dukuh 

Ngablak, Dukuh Nduko, dan Dukuh Karanganyar.  

Dukuh Tegaldowo tepat berada di kaki Pegunungan Watuputih, yang terlihat pada saat 

ini, tanaman jagung menghijau tinggi, nampak tegalan terassering, bagaikan piramida hijau, 

berderet dari satu ujung ke ujung yang lain, mencerminkan kehidupan melimpah dilahan yang 

kering, tapi bukan di lahan yang tandus. Limpahan hasil alam yang tiada pernah habis termakan 

usia, dan bisa diwariskan kepada anak cucu dan turunannya. 

Desa Tegaldowo menjadi kisruh sesaat setelah masuknya pabrik semen PT. Semen 

Indonesia Tbk. yang awalnya PT. Semen gresik Tbk. yang berubah kisaran antara tahun 2011, 

setelah gagalnya eksploitasi di wilayah Pati (Suharko, 2013; Suharko, 2016). Benturan 

kebijakan pemerintah antara Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 poin menyatakan 

bahwa Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih masuk dalam klasifikasi CAT B, yaitu CAT yang 

berada di lintasan antar Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora. Perda No.6 Tahun 2010 di 

perkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 tentang RT/RW Nasional, dalam 

Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Rembang secara jelas mengatakan  

Cekungan Air Tanah (CAT) Pegunungan Watuputih termasuk kawasan hutan lindung.  

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Ijin 

Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik 

(Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juni 2012, dengan 

dasar dari Permen ESDM No 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, 

yang meliputi Karst Sukolilo yang menghubungkan wilayah Grobogan, Pati, dan Blora, Karst 

Gombong di wilayah Kebumen, dan Karst Pegunungan Sewu meliputi wilayah Wonogiri dan 

Pacitan.  

“Lokasi kegiatan penambangan PT. Semen Indonesia Tbk. di Kabupaten Rembang, Jawa 

Tengah tidak berada di kawasan yang di lindungi”. Menurut Kepala Dinas Sumber Daya 

Mineral Provinsi Jawa Tengah. (Kompas, 26 Februari 2015). “Setelah ada penelitian bawah 

tanah dari dinas ESDM tidak di temukan bukti ponor yang dimaksud oleh Walhi bahwa di 

Kawasan Pegunungan Watuputih terdapat 22 ponor yang terhubung dalam lapisan tanah karst 

yang mengandung sumber mata air. Tim juga tidak menemukan satupun goa bawah tanah yang 

di klaim berada di bawah lahan eksplorasi pabrik semen”.  

Konflik perbedaan pandangan dalam penyusunan AMDAl menjadi sumber konflik 

selanjutnya. Menurut pandangan masyarakat bahwa dalam proses penyusunan dan isi beberapa 

konsep di anggap memiliki kerancuan karena berbeda dengan fakta. Pembuatan amdal 

dilakukan oleh pemrakarsa dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar objek 

dengan sebelumnya melalui mekanisme pengumunan (sosialisasi) dan konsultasi publik. 

Keluhan masyarakat yang selama ini terjadi adalah sebagian beranggapan bahwa kajian amdal 
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tidak pernah melibatkan masyarakat, dan jika itu terjadi masyarakat yang mana. Sebagian 

masyarakat daerah dampak lingkungan merasa mereka tidak di berikan informasi terkait dengan 

sosialisasi amdal, apalagi dalam konsultasi publik.  

Pandangan lain di berikan dari pihak advokasi PT. Semen Indonesia Tbk. mengenai saat 

proses pembuatan amdal, baik analisis maupun pengelolaannya terhadap lingkungan masyarakat 

diikutsertakan saat proses pembuatannya. Perbedaan awal pandangan tentang pro dan kontra 

keterlibatan masyarakat dalam menyusun amdal, berdampak pada bagaimana isi dalam 

dokuman amdal, dan menurut masyarakat pro gerakan, bahwa beberapa fakta dalam dokumen 

amdal tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa fakta yang dianggap masyarakat berbeda adalah 

persoalan adanya gua bawah tanah, dan ponor, bahkan seorang tokoh penggerak mengatakan 

bahwa selama ini dari pihak pabrik semen tidak berani untuk mengechek secara bersama sama 

apakah fakta itu benar atau tidak, dan meskipun dari awal bersama sama namun dalam proses 

berjalannya pihak pabrik semen bersinggungan. 

 

2. Akar Konflik 

 

Konflik masyarakat lokal dengan PT. Semen Indonesia, yang terjadi di Desa Tegaldowo 

dan sekitarnya merupakan rentetan konflik yang sebelumnya sudah ada, dari sejak berdirinya 

tambang skala kecil atau Galian C, yang sudah ada sejak tahun 1996. Konflik antara masyarakat 

lokal dengan perusahaan masa itu sudah terjadi sejak praktek jual beli lahan yang dilakukan 

oleh perusahaan tambang berjalan dengan tidak fair. Sejak masa itu, masyarakat mengalami 

berbagai macam kejadian-kejadian yang kurang mengenakkan, atas perilaku perilaku yang 

kurang baik dilakukan oleh kelompok kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai 

pendukung perusahaan tambang.   

Masyarakat desa yang cenderung lebih memilih aman, kebanyakan tidak melakukan 

pilihan perlawanan. Mereka lebih memilih tindakan pasrah (skeptis), dan menyerahkan kepada 

takdir mereka. Bukan berarti mereka takut pada perang, namun mereka lebih memilih 

menghormati budaya untuk mengalah, karena yang dinamakan musuh bukanlah orang yang 

saling kenal sudah sejak lama, saling membantu jika ada kesulitan, dan saling gotong royong. 

Selain budaya mengalah sebagai wong cilik, hubungan patron klien menjadi peran utama dalam 

setiap kasus yang terjadi. Nilai nilai stratifikasi sosial masih sangat tinggi terhadap lembaga 

lembaga superordinasi, yang didominasi oleh komponen pemerintahan desa dan didukung oleh 

lembaga di atasnya. Masuknya aparat keamanan baik TNI POLRI dalam kelompok tersebut 

menambah kekuatan yang menciptakan peran atas ketidakberanian masyarakat sekitar dalam 

melakukan perlawanan.   

Sejarah kekuatan militer memiliki peran pada setiap kegiatan tidak lepas dari peran 

pemerintahan zaman Soeharto. Dengan kekuatan besi, menggunakan peran aparat militer 

sengaja dilakukan untuk mendukung setiap langkah langkah dalam rangka mempercepat 

pembangunan nasional. Rezim Orba memang memiliki peran dalam memainkan sejarah 

pembangunan nasional. Dengan orientasi pada peningkatan ekonomi, mau tidak mau segala cara 

harus dilakukan demi terwujudnya tujuan tersebut. Bagaimana Orba memainkan depolitisasi 

untuk menekan setiap gerakan yang tidak mendukung, dan bahkan tindakan represif akan 

dilakukan untuk memuluskan apa yang menjadi tujuannya.  

Meskipun dalam berbagai persoalan pembangunan selalu menggunakan tindakan militer, 

dan cenderung represif, namun beberapa keuntungan dari perubahan pembangunan bisa terlihat 
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hingga saat ini. Pembangunan percepatan nasional patut mendapat apresiasi yang maksimal oleh 

generasi masa kini dan mendatang. Apa yang bisa dinikmati sekarang tidak lain adalah hasil 

karya rezim Soeharto. Bisa dibayangkan jika kehidupan pembangunan masa itu sangat didukung 

oleh kekuatan sumberdaya manusia yang memadai, tentunya  Negara ini akan jauh di depan dan 

setingkat Negara Jepang, China atau Negara maju lainnya 

Satu kesalahan yang harus menjadi catatan bagi pembangunan ekonomi Orba, adalah 

ketidak seimbangan perencanaan pembangunan tidak didukung oleh peningkatan kualitas 

sumber daya manusia.  Bayang bayang imperialism memberikan efek inlander, masih berasa 

hingga saat itu. Masyarakat pribumi identik masyarakat ngisoran, terbelakang dan bodoh, akibat 

dari lamanya penjajahan, Negara yang kenyang akan sejarah penjajahan, tidak menjadi daya 

ingat bagi rezim orba untuk mengubah revolusioner dengan peningkatan kualitas pendidikan 

bagi seluruh kalangan pribumi. Rezim orba tidak pernah belajar dari Jepang, dengan 

mementingkan kualitas pendidikan manusia ketimbang pembangunan ekonominya.  

Ketakutan masyarakat akibat dari efek sindrom militerianisme zaman orba sangat kerasa 

hingga saat ini dengan tidak adanya perlawanan, protes bahkan gerakan radikal yang sudah 

semestinya perlu dilakukan. Perlakuan intimidasi, pembohongan, pembodohan yang dilakukan 

oleh kelompok kelompok tertentu yang mementingkan keuntungan pribadi sekiranya menjadi 

pemicu konflik yang terjadi sekarang ini. Beberapa kejadian atau kasus yang menjadi rangkaian 

rentetan konflik yang sebelumnya sudah ada, terbagi dalam beberapa subbab dibawah ini, 

dengan klasifikasi konflik menurut motif, dan beberapa pertentangan yang dikaitkan dengan 

konflik sebelum datangnya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk.  

 

3. Konflik Pembebasan Lahan   

 

Sejak munculnya tambang di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, 

sekitar tahun 1996, berbagai persoalan muncul terkait dengan pembebasan lahan dari para 

petani.  Petani yang merasa memiliki tanah yang didapatkan secara turun temurun (warisan dari 

kakek buyut) dan memang kebanyakan tidak memiliki surat sah yang membuktikan 

kepemilikan tanah yang sah atau sertifikat, dijadikan modus oleh oknum tertentu agar 

mendapatkan keuntungan dengan cara cara yang kurang baik. Kesadaran mereka tergugah 

setelah adanya kisruh tanah yang terjadi sekarang ini. Pemikiran mereka seakan sudah terbuka, 

akan pentingnya sertifikat yang harus dipunyai, untuk menandakan kepemilikan yang sah akan 

tanah yang dimilikinya. Karena selama ini masyarakat hanya tahu bahwa surat pajak (SPPT) 

sudah sah sebagai pemilik tanah.  

Kasus penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak penambang atau oknum yang 

memanfaatkan perusahaan tambang terhadap tanah yang dimiliki masyarakat Desa Tegaldowo 

terjadi jauh sebelum pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. datang. Kasus kasus tersebut 

masih banyak yang belum terselesaikan sama sekali, dan bahkan hingga saat ini kasus tersebut 

seolah hilang ditelan bumi. Beberapa petani yang merasa tanah yang mereka miliki berkurang, 

dikarenakan terkena rembetan pembuatan jalan atau pelebaran jalan menuju lokasi tambang. 

Oknum penambang telah melakukan tindakan dengan mengelabui petani yang memiliki hak sah 

atas tanah tersebut, yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada mereka. Karena dianggap 

perbuatan itu menjadi kerugian bagi dirinya, mereka mengadu kepada pemerintahan desa. 

Namun yang didapat bukannya hal yang diharapkan, kebenaran dan keadilan, justru malah 

seakan ada permainan dan seolah sudah direncanakan sebelumnya. Maka untuk menghindari hal 
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hal yang negatif, demi kebaikan kenyamanan mereka, yang merekan lakukan hanya pasrah, dan 

menyimpan persoalan ini.  

Selain hilang karena penyerobotan yang dilakukan pihak penambang, kasus hilangnya 

lahan petani juga disebabkan oleh ulah oknum yang berwenang dalam merubah surat pajak 

(SPPT), sebagai kesengajaan dalam prosedur dengan tujuan menghilangkan sebagian lahan 

petani. Oknum oknum sengaja membentuk kelompok yang terorganisir satu sama lainnya, 

seperti halnya komplotan dalam menyusun strateginya untuk kebaikan kelompoknya sendiri.  

Dalam kasus hilangnya tanah dengan modus kesengajaan dalam merubah surat pajak banyak 

terjadi, namun karena skeptis dari masyarakat desa, untuk memilih tindakan subsistensi, maka  

mereka sengaja membiarkannya. “Urip wis ono sing ngatur” seringkali menjadi dasar bagi 

masyarakat primordial dalam menghadapi segala bentuk kejadian dalam kehidupan.  

Kasus penipuan dalam jual beli lahan banyak terjadi antara petani dengan perantara. 

Dengan keberadaan tambang sengaja dimanfaakan oleh perantara untuk mengambil keuntungan 

dalam proses jual beli tanah dari masyarakat Desa Tegaldowo. Banyak perantara yang saling 

bekerjasama satu sama lainnya untuk saling sama sama mendapatkan keuntungan secara 

bersama sama pula. Dan bahkan sering terjadi dalam satu proses jual beli terdapat beberapa 

perantara, tangan pertama, tangan kedua, dan bahkan ada tangan tangan selanjutnya.  

Masyarakat desa pada umumnya tidak saja tidak suka dengan hal yang merumitkan, tetapi 

juga membingungkan, karena terlalu banyak campurtangan dari para makelar yang sengaja 

mengkondisikan seperti itu. Kondisi tersebut sengaja dimanfaatkan oleh perantara untuk 

semakin membingungkan masyarakat, agar semakin mudah melakukan tindakan tindakan yang 

kurang benar. Kebanyakan kasus penipuan jual beli lahan berasal dari banyaknya perantara 

tidak bertanggung jawab yang ikut nimbrung dalam proses tersebut. Beberapa kasus yang 

dialami oleh beberapa masyarakat akibat dari perantara adalah ketidakjelasan kapan 

pelunasannya, penggelapan dilakukan oleh perantara dikarenakan personal meninggal, penipuan 

atas jual beli tanah petani tidak sesuai dengan perjanjian, misalnya tanah yang dijual setengah, 

namun kenyataanya seolah telah dijual keseluruhan. Perilaku oknum makelar tanah yang pada 

dasarnya memiliki fungsi sebagai agent dalam membantu pabrik semen PT. Semen Indonesia 

Tbk. justru berbalik arah menyerang balik dengan mengutamakan kepentingan pribadi atau 

kelompok, menimbulkan aktor konflik semakin bertambah, dan akumulasi konflik makin 

meningkat. 

 

4. Konflik dengan Kelompok Luar 

 

Perilaku tidak menyenangkan oleh kelompok kelompok yang berlindung dibalik tambang 

telah disinggung sedikit, bahwa pada dasarnya untuk mewujudkan tujuannya yaitu memperoleh 

keuntungan ekonomi semata, perilaku perilaku tidak etis sering dilakukan oleh mereka. Selain 

melakukan upaya penipuan, penggelapan, dan bahkan mekanisme prosedur yang nyata nyata 

salah, ada upaya lain yang dilakukan, yaitu melakukan intimidasi, bahkan ancaman secara 

simbolik kepada masyarakat secara terang terangan.  Seperti contoh, ungkapan verbal “ngko nek 

ora mbok dol tanahmu bakalan ilang”, ungkapan tersebut memberikan makna ancaman, jika 

tanahmu tidak dijual, maka dipastikan akan hilang.  

Perilaku perilaku tersebut masing sering ditampakkan hingga saat ini. Contoh kasus yang 

terjadi saat ini adalah perilaku sewenang wenang atas masyarakat dengan tetap menyerobot 

tanah meskipun sang pemilik tetap berjuang keras untuk mempertahankannya. Kejadian 
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menyerobot tanah tersebut sudah seringkali dilakukan, namun perilaku tersebut seolah tidak 

pernah berhenti. Beberapa masyarakat sependapat, bahwa konflik semakin berlanjut jika orang 

orang yang di atas hanya percaya kepada mereka, bukannya terjun langsung kebawah melihat 

keadaan yang sebenarnya. Masyarakat menyadari bahwa tidak bisa menolak tambang, namun 

proses yang dilalui harusnya penuh dengan kejujuran, kebaikan dan bukan kearah balikanya.  

Perilaku perilaku yang dilakukan oleh pamong yang menciptakan banyak persoalan yang 

semakin menumpuk menimbulkan rasa kecewa, rasa benci, dan berubah menjadi aras yang 

menimbulkan eskalasi konflik dikemudian hari. Perilaku lain yang menimbulkan kebencian, 

yang harusnya menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai elemen pemerintahan desa adalah 

memberikan informasi yang jelas dalam setiap komplain dari masyarakat, namun realitasnya 

adalah justru masyarakat diberikan sebuah a game yang muter dan berebelit belit, dan hal itu 

terus saja berulang sedemikian rupa, sehingga kemudian dari masyarakat merasa malas dan 

enggan untuk bertanya tentang apa yang menjadi hak mereka. Seperti contoh, misalkan dari 

seorang masyarakat yang menanyakan soal tanah yang hilang, kepada seorang perangkat, 

jawaban yang diterima menjadi beralih ke orang lain, kemudian nanya lagi ke orang ke dua, 

jawabannya menjadi ke orang ketiga, dan begitu seterusnya. Linglung masyarakat terhadap apa 

yang menjadi respon mereka, menjadikan keputusasaan akan apa yang selama ini dipertanyakan 

dengan maksud mencari jawaban yang jelas dan benar, namun justru persoalan semakin berbelit 

belit, dan masyarakat tidak tahu harus kemana lagi, seolah tidak menemukan tempat untuk 

bertanya.  

  

5. Konflik Politik  Pilkades 

 

Perhelatan pilkades diakhir tahun 2014 lalu, sekitar bulan November, memberikan 

pemahaman baru terkait dengan konflik yang pada masa itu masih hangat hangatnya di 

masyarakat Desa Tegaldowo. Paling tidak masyarakat yang tergabung kedalam kelompok 

kontra tetap harus memberikan pilihan untuk memilih calon kepala desa enam tahun kedepan. 

Sejenak melupakan kisruh pabrik semen, bergembira dalam suasana kemeriahan pilkades pada 

masa itu. Baik masyarakat pro maupun kontra saling melupakan peristiwa peristiwa yang 

menimbulkan kerenggangan di antara mereka. Seolah menjadi obat meski hanya beberapa hari 

saja.  

Pada kesempatan yang sama, disebut oleh informan bahwa, pada saat pencalonan kepala 

desa pada saat itu, kepala desa sekarang pernah berjanji untuk mendukung gerakan dalam 

melawan pabrik semen. Namun setelah pesta demokrasi selesai, dan menjadi pemenang janji 

janji yang diucapkan seolah sirna hilang entah kemana. Seperti yang disampaikan kepala desa 

sekarang pada masa itu “nek aku dadi ora bakalan ono pabrik semen” tapi setelah jadi jawaban 

menjadi berbeda “jaman kuwi ancen politik”.  

Masyarakat seolah hanya menjadi alat politik untuk mencapai kekuasaan, dan tentu saja 

banyak yang merasa kecewa dengan hal tersebut. Meski begitu masyarakat kontra tambang 

sudah bisa melupakan hal hal semacam itu, namun tetap menjadi catatan dalam diri mereka, dan 

menjadikan pengalaman berharga untuk waspada dikemudian hari. Perhelatan politik pilkades 

menimbulkan perpecahan di dalam tubuh masyarakat yang kontra terhadap pabrik semen, 

ditimbulkan pengaruh dari masing masing pasangan calon yang berusaha memperoleh suara 

dengan berbagai cara untuk menang. Setelah proses pilkades selesai, perhatian masyarakat 

tertuju pada kepentingan calon kepala desa yang di usungnya, seperti harga diri, 
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menyembunyikan diri dari interaksi, bahkan dampak yang ditimbulkan dari pilkades terhadap 

kelangsungan integrasi mekanik yang selama ini dibangun seakan menjadi pudar.  

  

6. Campur Tangan Pendatang 

  

Kelompok pendatang telah disinggung sebelumnya sebagai kelompok yang sudah lama 

bertempat tinggal dan menjadi anggota tetap masyarakat Desa Tegaldowo. Sejak munculnya 

perusahaan tambang, semakin banyak pendatang yang masuk ke wilayah desa, dan menjadi 

kebiasaan membawa budaya baru kedalam masyarakat. Kelompok pendatang pada umumnya 

adalah kelompok yang sudah memiliki pemikiran terbuka, tidak kolot, menerima setiap 

perubahan yang berbeda dengan masyarakat asli Desa Tegaldowo, yang masih sulit menerima 

perubahan secara kompleks. Bahkan masyarakat asli sangat menolak keras budaya pendatang 

yang bisa disebut  budaya negatif. Budaya negatif yang tidak disenangi oleh masyarakat asli 

adalah praktek minuman keras. Sejak kelompok pendatang masuk, budaya minuman keras 

semakin meledak, dan melanda para pemuda-pemuda desa.  

Kelompok pendatang tipe ini kemudian bergabung dengan kelompok kelompok lain yang 

pro dengan pertambangan, membentuk koloni baru dan makin kuat, makin beringas karena 

setiap ada kasus yang menjadi algojo adalah mereka yang disebut preman yang terlebih dahulu 

minum minuman keras dalam setiap akan melakukan tindakan. Perilaku campurtangan 

pendatang dalam berbeda pendapat dengan masyarakat yang kontra dibuktikan dari beberapa 

pendatang yang selalu ikut mendukung kegiatan pro tambang. 

 

7. Pabrik Semen PT. Semen Indonesia Tbk. sebagai Konflik Baru 

 

Hadirnya pabrik semen skala besar yaitu PT. semen Indonesia Tbk, menimbulkan 

beberapa pandangan negatif bagi sebagian masyarakat yang selama ini telah mengalami 

berbagai perlakuan, tindakan yang tidak mengenakkan dari kasus kasus perusahaan tambang 

sebelumnya.  Seolah menemukan kesempatan baru, untuk dapat mengekspresikan apa yang 

selama ini mereka rasakan, yang selama ini mereka simpan dan makin menumpuk. Luapan 

amarah, benci, dendam, terhadap oknum masa lalu menjadi alasan pokok dalam setiap kegiatan 

protes yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pabrik tambang. Apalagi praktek praktek 

tindakan tidak mengenakkan itu terjadi di era pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk saat ini. 

Bagi oknum yang telah menjalankan peran sebelumnya, dengan hadirnya PT. Semen Indonesia 

Tbk, pundi pundi uang juga akan semakin banyak, jika mendapatkan objek tanah yang empuk.  

Harga tanah semakin mahal dari yang sebelum PT. Semen Indonesia Tbk. datang. Harga 

tanah dari awal sebelumnya datang pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. kisaran dibawah 

seratus ribu / meter menjadi dua kali lipat, bahkan beberapa tempat bisa tiga kali lipat. Maka 

tidak heran jika beberapa masyarakat seperti ketiban rezeki nomplok. Beberapa orang 

masyarakat menerima milyaran rupiah dari hasil jual beli tanah. Dan tentu saja bagi makelar, 

uang cibika cibiki menjadi sumber penghasilan baru bagi mereka, dan hasilnya sangat lumayan. 

Dengan kata lain, demi keuntungan yang sangat menggiurkan tersebut, tidak bisa dipungkiri 

bahwa praktik praktik kecurangan kerapkali terjadi, antara pihak makelar dengan pemilik tanah, 

dan bukan dengan pihak PT. Semen Indonesia Tbk. (bukan berarti didalam internal PT. Semen 

Indonesia Tbk. sendiri tidak ada oknum).  
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Jika dicerna dari berbagai pendapat masyarakat, disimpulkan bahwa sesungguhnya 

kebanyakan masyarakat menerima dengan keberadaan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. 

namun karena agent yang membawa kebudayaan baru tidak memiliki kapasitas dan kemampuan 

sebagai layaknya agent, maka yang terjadi adalah apa yang menjadi substansi nilai tidak bisa 

berjalan, dan meski berjalan tidak berada dalam proses yang benar. Dan kemudian apa yang 

menjadi tujuan semula, tidak terlaksana, dan mengacaukan semuanya, dan yang mendapatkan 

kerugian adalah masyarakat dan PT. Semen Indonesia Tbk. akibat ulah oknum oknum yang 

tidak bisa membawa substansi ke proses yang benar. 

 

8. Isu-Isu yang Menambah Konflik Berkembang 

 

a. Kerusakan Lingkungan 

 

Ekologi menjadi faktor sangat krusial dalam usaha menolak setiap jenis pertambangan 

baik dalam scope nasional maupun nasional. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui, eksploitasi alam dalam skala besar sangat tidak diperbolehkan, dalam dunia 

manapun, dikarenakan alam adalah tiang utama dalam ekosistem kehidupan manusia. Jika alam 

rusak atau hilang maka ekosistem kehidupan akan berjalan tidak semestinya, dan bahkan tidak 

dikatakan lagi sebagai sebuah ekosistem karena satu struktur ekosistem sudah tidak ada.  

Alam disebut sebagai kekuatan terkuat sebagai penopang sistem kehidupan dunia. Maka 

untuk tetap menjadi keberlanjutan sebuah ekosistem, alam harus tetap ada, dan dilestarikan 

selama lamanya. Dengan kata lain jika alam semakin rusak, maka semakin mempercepat 

kehidupan dunia menuju jurang kehancuran. Seperti halnya sebuah sistem manusia dalam 

wilayahnya, dimana Negara menjadi tiang utamanya, yang menopang segala subsistem yang 

berada dibawahnya, harus tetap kuat dan harus sangat kuat jika misalkan dari subsistem tidak 

berada pada jalan sesuai Negara. Jika Negara lemah, maka sistem akan rusak dan ataupun 

hilang, dan kehidupan tidak integritas lagi, karena subsistem akan berjalan sendiri sendiri.  

Bagi manusia yang merupakan subsistem dari kehidupan, tentu sangat memahami tentang 

keberadaan dari alam itu sendiri. Jika alam lestari, sistem akan asri, jika alam merana, sistem 

akan sengsara. Jika alam sengsara, manusia pun merana, jika alam musnah manusia akan punah, 

dan seterusnya. Untuk menjaga alam agar tetap lestari, manusia yang harus beraksi, tidak boleh 

berbasa basi, pada orang orang yang berniat merusak atau menghilangkan alam harus segera 

dihadapi.  

Bagi masyarakat DesaTegaldowo, Pegunungan Watuputih adalah sebuah perumpamaan 

saudara seiman sebudaya. Jalinan kekerabatan yang dibangun di antara mereka sudah ada sejak 

nenek moyang dahulu kala. Sistem yang dibangun sejak lama, bahkan sebelum nenek moyang 

perusahaan tambang lahir, mereka sudah saling terikat satu sama lain, saling memahami, bahkan 

saling take and give. Disebut oleh penggerak gerakan, Pegunungan Watuputih ibarat ibu bumi, 

ibu yang menelorkan segala bentuk kekayaan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan 

masyarakat, ibu yang memberikan kenyamanan bagi anak anaknya, dengan mengerami mereka 

dari cuaca dingin, ibu yang memelihara anak anak mereka hingga tumbuh dewasa, ibu yang 

memberikan mereka minum pada anak anak yang kehausan, dan ibu yang selalu mengawasi 

segala tingkah laku anak anaknya dengan kasih saying, dan seterusnya.  

Sepanjang sejarah masyarakat Desa Tegaldowo, Pegunungan Watuputih memang 

memiliki hamparan lahan yang subur, bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk 
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mencukupi kebutuhan hidup, bisa memberikan cukup air karena dibawah pegunungan terdapat 

CAT (cekungan air tanah) yang memiliki sumber air bisa disebut tidak akan pernah habis, bisa 

membantu mengurangi hawa yang dingin, dan bisa memberikan ketentraman, kenyamanan, dan 

kedamaian dalam kesunyian.  

Apa yang terjadi kemudian jika Pegunungan Watuputih tidak lagi memiliki makna 

sebagai ibu bumi, tidak lagi memiliki identitas dengan kekokohan sebagai sistem besar, apa 

yang terjadi jika Pegunungan Watuputih merana, sengsara, dikarenakan keserakahan manusia, 

kepentingan sesaat manusia, apakah sistem primordial akan selalu kalah oleh kepentingan 

kekuasaan? 

Pegunungan Watuputih, seperti dijelaskan tentang makna dan nilai nilai bagi kehidupan 

manusia, Pegunungan Watuputih juga disebut sebagai sistem besar yang didalamnya terdapat 

subsistem yang saling terintegrasi dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. 

Pegunungan Watuputih berubah menjadi ekosistem yang pincang sejak hadirnya perusahaan 

tambang dimulai tahun 1996, dan secara massif diikuti perusahaan tambang lainnya, dan dengan 

melakukan kegiatan penambangan dan peledakan, meskipun masih dibilang dalam skala kecil 

atau galian C, namun tetap saja  menimbulkan  ketidaknyamanan bagi sebuah ekosistem. Dan 

jika proses pertambangan terus dilakukan, maka tidak mungkin subekosistem akan hilang atau 

punah.  

Bagi masyarakat telah disebutkan bahwa ekosistem yang terjalin dengan alam 

Pegunungan Watuputih sudah terjalin sudah sangat lama, dan jika Pegunungan Watuputih 

hancur maka yang menerima dampaknya adalah masyarakat yang ada disekitarnya. Masyarakat 

dalam menjalankan sistemnya akan berjalan pincang, tanpa ada Pegunungan Watuputih. 

Subsistem yang terkena dampaknya adalah hilangnya tanaman pertanian yang merupakan 

komoditas jangka pendek petani untuk menopang kehidupan sehari hari, seperti jagung, yang 

bisa panen 2 kali dalam setahun, dan hilangnya hewan hewan ternak seperti sapi, ayam, bebek, 

yang membutuhkan makanan yang berasal dari sumber tanaman jagung.  

Sub-ekosistem lain yang akan turut hilang adalah ekosistem gua dibawah Pegunungan 

Watuputih, yang kelelawar dan binatang binatang lain nyaman tinggal di habitat mereka. 

Ekosistem dalam gua disebut sangat membantu pertanian masyarakat desa, karena dengan 

adanya kelelawar yang makanan favoritnya adalah serangga, dapat membantu petani dalam 

mengurangi hama serangga bagi tanaman pertanian, dan tentu saja sangat sedikit diperlukan 

obat obatan untuk mengusir serangga tersebut.  

Air menjadi sub-ekosistem yang akan hilang dengan masifnya penambangan. Kebutuhan 

air bagi manusia sangat tidak bisa ditawar lagi, yang selama ini kebutuhan air diambil dari 

sumber yang berasal dari goa goa yang berada di bawah Pegunungan Watuputih, dan mengalir 

ke sumur sumur masyarakat, menjadi kebutuhan pokok sehari hari, seperti minum, mandi, dan 

sebagainya. Selain menjadi kebutuhan pokok sehari hari, kebutuhan air juga sangat diperlukan 

untuk mendukung ekosistem pertanian masyarakat.  

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa demi kepentingan satu sistem, mengakibatkan 

sistem sistem lain musnah. Demi kepentingan satu kelompok, mengakibatkan kelompok lain 

musnah. Demi kepentingan pertambangan ekosistem yang terbangun selama ini akan musnah, 

hancur. 

Dampak pertambangan yang selama ini menjadi dorongan dalam memberikan argument 

setiap gerakan sosial adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa berasal dari 
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suara mesin mesin tambang, mesin mesin truk pengangkut hasil tambang, suara ledakan, serta 

pencemaran yang berasal dari debu dan asap yang dihasilkan dari mesin mesin tersebut.  

Pencemaran lingkungan bagi masyarakat Desa Tegaldowo bukan hal yang baru, karena 

sebelum munculnya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. penduduk sudah menerima 

dampak lingkungan dari perusahaan tambang terdahulu. Dampak pencemaran lingkungan 

sangat dirasakan oleh masyarakat desa, adalah debu jalanan pada saat kendaraan pengangkut 

hasil tambang melintas di tengah tengah pemukiman penduduk. Debu mengepul disaat roda 

bergerak di atas jalan yang tidak beraspal dan hanya dilapisi struktur tanah padas, putih, di 

atasnya, menambah parahnya cuaca panas yang semakin menyesakkan dada.  

Debu dan suara yang dihasilkan dari kendaraan pengangkut hasil tambang, sangat 

mengurangi kenyamanan yang selama ini menjadi ciri lingkungan pedesaan. Banyak 

masyarakat yang tidak bisa memejamkan mata walau sejenak, akibat suara dari truk pengangkut 

hasil tambang, kebisingan sangat dirasakan dengan kondisi sekarang. Dampak kebisingan yang 

ditimbulkan selain mengarah pada kondisi fisik, juga menimbulkan kebisingan mental, yang 

belum sangat diterima oleh masyarakat di Desa Tegaldowo. Mereka membayangkan jika 

seandainya pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. bener bener hadir dan beroperasi di desa 

mereka, malapetaka kebisingan yang akan terjadi. 

 

b. Ham dan Demokrasi 

 

Faktor lain yang mendorong gerakan adalah perlindungan akan hak hak asasi dalam 

berdemokrasi, hak berbicara, hak mengemukakan pendapat, hak persamaan di antara yang lain, 

diatur dalam perundang undangan.  Didalam sebuah Negara dikatakan sebagai Negara 

demokrasi jika memiliki asas (1) Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat 

manusia, (2) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. (Suyahmo :2015). Selain dapat 

menguatkan Negara demokrasi, gerakan sosial meningkatkan ikatan solidaritas organisasi yang 

tergabung didalamnya. Ornop yang ikut tergabung dalam gerakan meliputi LSM, LBH, YLBHI, 

KOMNAS HAM. Dalam gelombang gerakan sosial selanjutnya peran ornop sangat berperan 

dalam membantu setiap aksi, menjadikan gerakan sosial semakin kuat dan berlangsung sangat 

lama.  

Pada kasus gerakan masyarakat Desa Tegaldowo, membuktikan tentang perlindungan hak 

hak asasi manusia selama ini belum terlihat didalam sebuah pemerintahan demokrasi. Hak 

mendapatkan keadilan, hak memperoleh kebenaran informasi belum terwujud. Justru yang 

terjadi adalah perwujudan kekuatan otoritas mereka yang sewenang wenang sebagai sistem 

yang memaksa terhadap wong ndeso yang dengan segala kekurangannya.  

Mereka juga senantiasa melakukan hal hal dengan dasar legitimasi kekuasaan untuk 

melanggengkan budaya superior mereka. Budaya tidak perduli dengan masyarakat yang kritis, 

budaya mendiskriminasi subsistem, karena menurut pandangan mereka adalah ethnosentrism. 

Mereka sengaja memiringkan, menyeringai, terhadap pandangan berbeda, yang menurut mereka 

disebut mengada ada, tidak sendiko dhawuh.  

Mereka melupakan bahwa perekembangan zaman sudah bergerak sangat cepat, 

perkembangan pola pikir masyarakat sudah meningkat, dimana demokrasi menjadi milik 

masyarakat seutuhnya. Dan harusnya mereka justru menjadi juru kunci bagi pelaksanaan 

kelangsungan demokrasi, berhasil atau tidaknya sebuah Negara demokrasi dapat diketahui dari 

seberapa jauh dari masyarakat dapat berkontribusi dalam setiap pembangunan Negara. 
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Model pembangunan harusnya tidak lagi dari up to bottom, isu sentralistik, pada 

pembangunan tertentu perlu model bottom up, partisipasi masyarakat menjadi ukuran, baik dari 

segi ekonomi, sosial budaya. Masyarakat Desa Tegaldowo selama ini memiliki sumber 

penghasilan yang mencukupi, dan dari pertanian mereka sudah sangat bisa untuk kebutuhan 

hidup mereka sendiri dan keluarga.  

Model pembangunan sentralisasi hendaknya harus dirubah dengan model desentralisasi, 

di mana tujuan pembangunan sebenarnya adalah untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan, 

dan keadilan. Untuk mewujudkan hal itu harusnya ada perubahan paradigm dari power centered 

menjadi society centered. Untuk menjadikan paradigm society centered, sangat diperlukan 

aspirasi dan partisipasi dari masyarakat, sebagaimana prinsip dasar dari sebuah Negara 

demokrasi.  

Sejak era reformasi bergulir hingga sekarang menciptakan sebuah sistem demokrasi yang 

semakin berkembang dari tahun ketahun, seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat yang 

semakin meningkat. Kesadaran akan tugas, kewajiban, dan fungsi sebagai masyarakat, yang 

harus melawan pada hal hal yang bertentangan dengan asas dan prinsip prinsip kebenaran, 

kesejahteraan, dan ketidakadilan.  

Reformasi memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Negara demokrasi, 

dengan membuka cakrawala pemikiran pemikiran baru bagi masyarakat bawah atau masyarakat 

pedesaan, mulai menyadari tentang pentingnya memperjuangkan hak hak asasi mereka, hak hak 

hidup, hak hak memperoleh keterbukaan, hak hak keadilan, baik dalam hukum rakyat maupun 

dalam forum diskusi.  

Reformasi juga menghilangkan demokrasi yang disebabkan oleh ketakutan karena 

pengaruh otoritas sebuah sistem dengan menggunakan sarana alat keamanan, dan menggunakan 

legitimasi kekuasaan politik untuk menghapus segala bentuk inspirasi dan aspirasi dari 

masyarakat bawah, membungkam bentuk kritik dari masyarakat yang selama ini masih terjadi di 

sebagian wilayah di Negara ini. Salah satu bukti bahwa pemerintah daerah tidak mampu 

menyeimbangi pemikiran pemikiran yang muncul dan berkembang di era sekarang, dan justru 

masih cenderung kolot dan tradisionalistik.  

Demokrasi juga mengembangbiakkan masyarakat terbuka dari masyarakat tertutup, 

dengan menggeser budaya ethnosentrisme menjadi budaya penuh keterbukaan, 

mengembangkan pemikiran dan menyumbangkan buah pemikiran yang nantinya dapat 

memberikan kritik dan juga bisa menerima kritik. Pemerintah daerah dalam kasus ini seolah 

tidak merepresentasikan upaya memilki pemikiran terbuka yang selama ini menjadi paradigma 

dalam demokrasi, bukan merasa bangga memiliki masyarakat yang sudah bergerak maju dari 

mereka, malah justru mengatakan hal hal yang mengatasnamakan simbol kekuasaan mereka. 

Ironi dan tragis bisa disebut demikian, karena fakta tidak akan bisa di pungkiri dan tidak bisa di 

ingkari, sekalipun mata mereka terpejam, namun bayangan mereka tidak akan pernah setuju 

dengan mata terpejam, justru semakin susah untuk di lupakan.  

 

c. Dinamika Konflik   

 

Dinamika konflik memiliki fungsi untuk menjelaskan tentang alur dari dari awal konflik 

hingga konflik masih berlangsung hingga sekarang. Konflik pertambangan pabrik semen di 

Rembang menciptakan dua jenis konflik, yaitu konflik tertutup dan konflik terbuka. Konflik 

tertutup terjadi sebelum masuknya perusahaan tambang skala besar yaitu pabrik semen PT. 
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Semen Indonesia Tbk. yaitu konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang dalam 

skala kecil atau galian C, yang sudah mulai ada sejak tahun 1995.  

Konflik tertutup merupakan ciri khas dari masyarakat pedesaan, yang memilih untuk 

menyembunyikan sebab sebab konflik, dikarenakan faktor budaya dan norma yang masih 

melekat dalam prinsip hidup mereka. Konflik menjadi terbuka dan terang terangan membuka 

pengetahuan masyarakat karena kondisi yang semakin semrawut dan tidak sesuai dengan 

harapan mereka.  

Bermula konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat dengan pengelola tambang 

skala kecil atau Pertambangan Galian C, dengan menyerobot lahan milik warga dengan 

menggunakan alat berat untuk memuluskan akses jalan menuju tambang. Konflik berlanjut 

dengan aktor yang berkepentingan dalam jual beli tanah, berkelompok dengan aktor yang 

memiliki kewenangan dalam tingkat lokal, menyudutkan masyarakat yang selama ini menjadi 

korban semakin terpojok dan tidak bisa berbuat apapun. Konflik pertanahan berkembang 

menjadi konflik berkepentingan, baik dari aktor lain maupun dengan aktor yang berwenang 

dalam membuat kebijakan di tingkat lokal.  

Semenjak terdengar pabrik semen berencana untuk mendirikan perusahaan tambang skala 

besar di sekitar wilayah mereka, mereka sudah memiliki ancang ancang tentang apa yang akan 

di lakukan demi kepentingan kantong mereka. Konflik pertanahan semakin sengit dan rawan di 

karenakan melambungnya harga tanah. Daya jual beli naik 1000 x lipat, sangat menguntungkan 

mendengar kata milyaran dari per hektar lahan. Aktor konflik semakin berkembang, di tambah 

dengan tengkulak tanah dan makelar tanah. Konflik dengan aktor yang memiliki kewenangan 

kebijakan bukan hanya tingkat lokal, namun sudah berkembang menuju tingkat daerah.  

Bentuk konflik yang sebelumnya di sembunyikan, sekarang berubah menjadi konflik 

terbuka dan terang terangan. Dendam yang bersemayam selama puluhan tahun muncul ke 

permukaan, semburannya begitu kuat menambah daya gedor dan semangat bagi masyarakat 

yang dulu menjadi korban. Bergabung bersama dengan masyarakat lain yang memiliki 

kepedulian akan lingkungan, dari yang selama ini menjadi pengetahuan tentang kebenaran akan 

adanya pabrik tambang. Konflik semakin berkembang dari ruang lingkup hanya lokal menjadi 

lingkup nasional, di karenakan banyak kelompok yang ikut nimbrung dan masing masing 

membawa kepentingan kelompoknya. Konflik kepentingan dari masing masing aktor membuat 

konflik semakin melebar dan tidak selesai hingga sekarang.  

Dinamika konflik yang terjadi di Rembang dalam kasus pertambangan pabrik semen PT. 

Semen Indonesia tbk. belum mengarah kepada tujuan akhir yaitu penyelesaian konflik. Di 

karenakan masing masing pihak atau aktor yang berkonflik masih kokoh terhadap tujuan dan 

belum menemukan titik temu. Suharko (2016), Upaya masyarakat adat Sedulur Sikep yang 

menuntut keterlibatan Lembaga Kepresidenan telah membuka peluang untuk penyelesaian 

konflik melalui jalur non-litigasi. Presiden telah memutuskan untuk melakukan KLHS terhadap 

ekosistem Pegunungan Kendeng Utara sebelum dilakukan eksploitasi batu kapur untuk pabrik 

semen. Dalam jangka pendek, keputusan Presiden tersebut bisa meredakan konflik. Selanjutnya, 

hasil KLHS akan menjadi rujukan bagi upaya mediasi oleh pihak ketiga (terutama Presiden atau 

Pemerintah Pusat) untuk menyelesaikan konflik ini. 
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KESIMPULAN  

 

Konflik pabrik semen di Rembang pada dasarnya bukanlah murni konflik antara PT. 

Semen Indonesia Tbk. dengan masyarakat lokal, namun konflik telah berlangsung sekian lama 

semenjak perusahan tambang kecil berdiri dari 20 tahun yang lalu. Konflik masyarakat lokal 

dengan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. adalah bentuk konflik baru yang merupakan 

serangkaian konflik yang menyambung antara perusahaan pertambangan yang lalu dengan 

perusahaan pertambangan yang lebih besar yaitu PT. Semen Indonesia Tbk. Akar konflik sangat 

perlu di pahami sebagai modal sosial agar interaksi sosial berjalan dengan maksimal dan 

keberlanjutan. Jangan jadi konflik menjadi kasep sehingga sulit di cari titik temu. Akar konflik 

menjadi penentu dalam setiap upaya pembangunan, karena dengan memahami kondisi 

lingkungan sosial budaya menjadi strategi adaptasi pengenalan hal baru yang lebih humanis, 

dan jika tidak maka konflik akan berkembang ke aras nilai, pertentangan prinsip-prinsip dalam 

budaya asli beerlawanan dengan budaya baru sehingga konflik sulit terselesaikan. Persoalan 

yang sering kali terjadi dalam setiap kegiatan pertambangan adalah proses pemahaman awal 

tentang kondisi sosial budaya masyarakat lokal tidak menjadi penting dikarenakan lebih 

dominan pada targetisasi bisnis, instan dan berada dalam konteks percepatan pembangunan. 

Pentingnya memahami akar konflik sama pentingnya memahami kondisi sosial budaya 

masyarakat lokal. Harusnya proses adaptasi menjadi proses yang sangat di utamakan, karena 

proses awal yang baik sangat menjamin akhir yang baik.    

Dalam kasus akar konflik pabrik semen Rembang, baik dari pihak perusahaan tambang 

skala kecil atau Galian C, dengan PT. Semen Indonesia Tbk. memiliki kesamaan dalam hal 

strategi pembebasan lahan yaitu menggunakan agen makelar yang sama dengan agen masa lalu 

yang telah di lakukan oleh perusahaan tambang sebelumnya, dengan cara cara yang tidak etis 

dan diskriminatif. Hendaknya PT. Semen Indonesia Tbk. sangat menghindari agen yang pada 

akhirnya tidak mendukung keberadaan pabrik semen, dan berpihak kepada masyarakat yang 

selama ini menjadi korban.  

Berdasarkan uraian singkat tentang hasil penelitian di atas, dapat di simpulkan bahwa ada 

dua point yang terkait dengan pendidikan konflik dan agent yang konflik. Pertama; Pendidikan 

konflik merupakan konsep kolaborasi antara pendidikan dalam deskripsi UNESCO dengan 

pemetaan konflik (conflict mapping) yang di jelaskan oleh Wehr dan Bartos. Kontribusi 

pemetaan konflik dalam learning to know dapat di deskripsikan dengan (1) memahami konteks 

konflik, (2) memahami aktor konflik, (3) memahami sebab-sebab konflik, (4) memahami tujuan 

konflik, (5) memahami dinamika konflik, dan (6) memahami konflik sebagai suatu hal yang 

positif, dan (7) memahami nilai-nilai konflik.  

Pemahaman konflik (learning to know of conflict) merupakan mekanisme awal dari 

konsep pendidikan konflik, berdasarkan konsep pendidikan UNESCO, bahwa tahapan proses 

pendidikan di mulai dari learning to know, learning to be, learning to do, dan learning to live 

together. Pemahaman konflik (learning to know of conflict) dalam kasus Semen Rembang 

dengan menggunakan teori pemetaan konflik yang di kemukakan oleh Wehr dan Bartos.  

Kedua, berdasarkan uraian tentang agen konflik, sangat perlu mengutus agen-agen yang 

harus bisa menjaga keseimbangan system yang telah di bangun sebelumnya. Dengan kata lain 

tugas seorang agen harus berdiri di tengah-tengah kondisi di antara keduanya. Agen harus bisa 

menjadi safety valve (katup penyelamat) yang harus memiliki keahlian (1) berdiri di tengah 

netral, mengupayakan kedua belah pihak yang berkonflik agar bisa mencapai titik temu, 
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kesepakatan sintesis, (2) mengupayakan kedua belah pihak tidak di rendahkan harkat dan 

martabatnya dan harga dirinya, (3) mengupayakan kedua belah pihak merasa di untungkan, 

sama sama memperoleh keuntungan dan tidak ada yang di rugikan, (4) mengupayakan kedua 

belah pihak agar menyadari bahwa hidup itu dinamis, penuh tantangan dan jangan 

meninggalkan kebersamaan dan kerukunan sebagai penyangga kehidupan sosial. 
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Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 

E-mail : Rizalfirdaus036@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat serius . Oleh karna itu perlu adanya penanganan 

khusus tidak hanya dari pemerintah dalam implementasi kebijakan namun perlu adanya 

partisipasi masyarakat. Suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil apabila proses implementasi 

kebijakan bisa dijalankan dengan baik dan benar, dalam penerapannya dan tidak hanya dari 

kebijakan pemerintah saja akantetapi perlu adanya partisipasi masyarakat juga menentukan 

pembangunan. Asumsinya adalah jika proses implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat 

juga sudah berjalan dengan baik dan benar maka proses pembangunan suatu wilayah bisa 

dikatakan sudah bagus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan 

pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanan dan 

untuk mengetahui partisipasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kulitatif. Adapun teknik pengumpulan data 

yaitu interview (wawancara). Sementara fokus penelitian ini adalah implementasi kebjakan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dilihat dari empat indikator yaitu komunikasi, 

sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan adanya partisipasi masyarakat. Hasil menunjukan 

bahwa dalam proses implementasi kebijakan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut bisa dikatakan Baik namun perlu 

adanya adanya sosialisasi dari pihak dinas yang rutin. Perlu adanya peraturan yang tegas 

terhadap para pelanggar peraturan dan dalam partisipasi masyarakat perlu adanya sosialisali 

menyeluruh terutama dalam hal memotivasi masyarakat, membangun masyarakat untuk paham 

akan pentingnya pengelolaan dan pemenfaatan, agar terciptanya lingkungan Kabupaten Tanah 

Laut Yang bersih dan nyaman 

 

Kata Kunci: Kebijakan Dinas, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Pengelolaan sampah menjadi pokok permasalahan yang penting untuk diperhatikan 

karena sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini disebabkan  beberapa faktor 

diantaranyabertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup 

masyarakat yang  berujung dengan meningkatnya jumlah sampah. Meningkatnya daya beli 

masyarakat terhadap berbagai macam jenis kebutuhan bahan pokok dan hasil teknologi serta 

usaha-usaha dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat memberikan 

kontribusi yang besar terhadap kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilkan. 

Seperti di Daerah Kota PelaihariKabupaten TanahLaut, masyarakatnya masih banyak 

yang tidak membuang sampah pada tempat pembuangan, di beberapa pemukiman masih 

terdapat temuan ketiadaan bak sampah yang seharusnya difungsikan sebagai tempat 

pembuangan sampah sementara. Ditambah kurangnya kesadaran dan pemahaman warga 

terhadap bahaya sampah menjadi faktor penting yang semestinya ditanggapi secara serius oleh 

pemerintah daerah. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, sampah ini tentunya akan menjadi 

dampak buruk bagi warga itu sendiri selain mempengaruhi estetika lingkungan sekitar. Dapat 

dilihat sampah-sampah yang menumpuk tanpa dikelola dengan baik, dapat menjadi penyebab 

terjadinya banjirkarena menyumbat saluran air. Selain itu sampah-sampah jenis tertentu 

berbahan plastik juga memerlukan waktu beratus-ratus tahun agar dapat terurai dalam tanah 

yang dampaknya secara tidak langsung memengaruhi ekosistem dalam kehidupan manusia pada 

umumnya. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanahlaut Nomor 10 

Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanan. Bahwa dalam rangka 

penyelenggaraan kebersihan untuk menciptakan Kabupaten Tanahlaut yang bersih, unggul dan 

serasi, perlu ada kepastian dan kejelasan peraturan pembagian kewenangan antara Daerah 

dengan paran serta masyarakat dan dunia usaha, penyesuaian dengan keadaan. 

Persoalan sampah  telah  menjadi permasalahan yang serius sehingga pengelolaannya  

perlu  dilakukan  secara  terpadu  dari  hulu  ke hilir,pengelolaan  sampah  diperlukan kepastian 

hukum,kejelasan tanggung jawab dan  kewenangan  pemerintah,pemerintah daerah,serta  peran  

masyarakat  sehinggah pengelolaan  sampah  dapat  berjalan  secara profesional,efektif  dan  

efisien.  Hal ini, juga tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 18 Tahun  

2008  tentang  Pengelolaan  Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di 

Indonesia. 

Namun,upaya  tersebut  kerap  mengalami kendala serta  sebagian  warga  yang  tidak 

disiplin  dengan  membuang  sampahseenaknya, kemudian dengan  bertambahnya  penduduk  

maka produksi  sampah  juga  meningkat,  oleh karena  itu  efektivitas  pengolahan  sampah 

harus ditingkatkan. Pengelolaan  persampahan  suatu kota  bertujuan  untuk  melayani  sampah 

yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan 

masyarakat  serta  menciptakan  suatu lingkungan  yang  bersih.   

Saat  ini pengelolaan  persampahan  menghadapi banyak  tekanan  terutama  akibat  

semakin besarnya sampah yang dihasilkan masyarakat  baik  produsen  maupun 

konsumen.Pengelolaan  sampah  yang  tidakbaik,akan  melahirkan  berbagai  dampaknegatif 

yang secara langsung maupun tidaklangsung  yang akan  dirasakan  oleh  manusia.Kebersihan 

adalah suatu fenomena umum yang perlu dikelolah secara baik dan profesional guna terciptanya 

lingkungan yang bersih, indah, sehat, ramah dan teratur. Persoalan kebersihan sangat berkaitan 
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dengan masalah sampah, persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan 

perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan 

aktivitas pembangunan. 

Pengelolaansentralisasi  adalah  pengelolaan  sampahyang terpusat dari daerah yang 

cakupannyaluas.  Kelemahan  sistem  sentralisasi  yaitubiaya  pengangkutan  sampah  yang  

cukupbesar  dan  lahan  yang  dibutuhkan  untukpengumpulan dan pengelolaan cukup luas.  

Berkaitan dengan pemikiran tersebut di atas, pentingnya penilitian ini dilakukan, dengan 

mengambil judul “Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah Studi Khusus Pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah 

Laut.” 

 

Rumusan Masalah 

 

Bagaimana implementasi kebijakan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 

Tahun 2011 tantang pengelolaan sampah dan pertamanan serta partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah ? 

 

Fokus penelitian 

 

 Penelitian ini hanya berfokus kepada implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Tanahlaut, sehubungan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan sampah dan Pertamanan. Selain itu juga penelitian ini berfokus pada objek 

Peraturan Daerah (PERDA) tersebut yaitu masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

 

Tujuan Penelitian  

 

Untuk mengetahui implementasi kebijkan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanaan. Dan untuk mengetahui 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanahlaut. 

 

Kegunaan Penelitian 

 

1. Manfaat secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar atau 

alternatif yang menyajikan analisa tentang StrategiKebijakan pengelolaan sampah di 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan HidupKabupaten 

Tanah Laut. 

2. Manfaat secara praktis: Penelitian ini memberi masukan untuk bahan pertimbangan dan 

evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pada Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan HidupKabupaten Tanah Laut. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Definisi Kebijakan 

 

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh 

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi permasalahan atau persoalan. Anderson 

dalam Budi Winarno (2012:21).Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan dan tidak dilakukan.Thomas R.Dyedal dalam Budi Winarno(2012:20) 

Sedangkan menurut pendapat lain definisi kebijakan adalah sebuah ketetapan yang 

berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang 

melaksanakan kebijakan tersebut.”Titmus dalam Edi Suharto (2014:7). 

Dari pendapat para ahli di atas saya memilih pendapat . Anderson dalam Budi Winarno 

(2012:21) karena suatu kebijakan itu sangat perlu adanya tindakan dan penyelesaian suatu 

permasalahan. 

Berdasarkan definsi-definsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. 

Definisi Implementasi Kebijakan 

 Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak mempunyai pengaruh 

apa-apa dalam kehidupan negara mengharuskan adanya suatu Implementasi Kebijakan.Dari hal 

tersebut  terdapat beberapa pendapat mengenai Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh 

para ahli. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Menurut Gordon dalam Pasolong dalam Deddy Mulyadi (2015:24) implementasi adalah 

,”berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. 

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2012:139),”Implementasi 

kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan badan peradilan.” 

Ahli lain juga berpendapat,”implementasi adalah suatu proses atau alur dimana suatu 

kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan.” 

 Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan adalah suatu 

tujuan atau sasaran  kebijakan dari hasil keberhasilan yang ingin dicapai. 

Definisi Partisipasi Masyarakat 

 Adapun beberapa pendapat mengenai partisipasi masyarakat diantaranya adalah sebagai 

berikut:  H.A.R.Tilaar,  (2009: 287),  mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud  

dari  keinginan  untuk  mengembangkan  demokrasi  melalui  proses desentralisasi  dimana  

diupayakan  antara  lain  perlunya  perencanaan  dari bawah  (bottom-up)  dengan  

mengikutsertakan  masyarakat  dalam  proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. 

Ahli lain juga berpendapat bahwa partisipasi  adalah  pelibatan  seseorang  atau  beberapa  

orang  dalam  suatu kegiatan.  Keterlibatan  dapat  berupa  keterlibatan  mental  dan  emosi  

serta fisik  dalam  menggunakan  segala  kemampuan  yang  dimilikinya (berinisiatif)  dalam  

segala  kegiatan  yang  dilaksanakan  serta  mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab 

atas segala keterlibatanMenurut Made  Pidarta  dalam  Siti  Irene  Astuti  D (2009:  31-32)” 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ,”Partisipasi Masyarakat  

adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan untuk mencapai suatu 

tujuan. 
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Indikator Variabel penelitian 

 

Indikator Implementasi Kebijakan  

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode implementasi kebijakan menurut para ahli. Adapun 

indikator implementasi kebijakan menurut,” George C.Edward III(1980) dalam Deddy 

mulyadi (2015:68) adalah: 

1. Komunikasi  

2. Sumberdaya 

3. Diposisi 

4. Struktur birokrasi 

 Indikator Partisipasi Masyarakat 

Dalam penelitian ini penulis mengambil indikator,Partisipasi masyarakat  menurut salah satu 

pendapat ahli. Adapun menurut Oakley  (2014:946-957) indikator yang di ukur untuk 

dalam partisipasi masyarakat yaitu: 

1. Adanya kontribusi 

2. Adanya pengorganisasian 

3. Peran masyarakat terlibat dalam proses 

4. Motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat. 

kegiatan pelaksanaan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti  populasi atau sampel tertentu. (Sugiyono, 2016:8) 

 

Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Pendekatan deskriptifyaitu suatu metode dalam peneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Jenis penelitian ini 

berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu.  

 

Lokasi Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanahlaut. Angsau, 

Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut, Kalimantan Selatan 70815. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  cara 

interview(wawancara). Dimana menurut Sugiyono (2016:137), wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
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permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil. 

 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan 

Hidub Kabupaten Tanah Laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut. Angsau, Pelaihari Kabupaten Tanahlaut Kalimantan 

Selatan. 

 

Visi-Misi Dinar Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidub 

Kabupaten Tanah Laut 

 

Visi 

 “Terwujudnya pembangunan Tanah Laut yang berkarakter berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan.” 

 

Misi 

 

1. Mewujudkan kualitas lingkungan serta menurunnya kerusakan dan pencemaran 

lingkungan hidup. 

2. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran 

lingkungan. 

3. Mewujudkan perumusan kebijakan oprasional, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan 

pemantauan dan pemulihan. 

4. Mewujudkan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan peran serta 

masyarakat  dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

5. Mewujudkan kelembagaan lingkungan hidup yang mantap. 

 

Struktur Organisasi  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan 

Hidup 

 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas dan 

wewenang masing-masing identitas untuk bersama-sama mencapai tujuan organaisasi. Pada 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technology In Disruption Era   42 
 

dasarnya bertujuan untuk mengkoordinir suatu kelompok yang terdiri dari berbagai staf serta 

mendayagunakan kemampuan yang ada secara keseluruhan untuk diarahkan kepada tujuan 

tertentu.Adapun pentingnya pembagian tugas dalam suatu organisasi, yakni : 

1. Memperjelas antara tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. 

2. Spesialisasi penempatan tenaga kerja menurut keahlian yang dimiliki tenaga kerja. 

3. Menjaga keharmonisan, memperlancar komunikasi dan koordinasi antara unit dan 

perusahaan. 

Penulis menyajikan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.I.2 

struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan         

       Lingkungan Hidup 

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

PEMBAHASAN  

 

Implementasi kebijakan 

 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanan  di 

Kabupaten Tanahlaut dalam hal ini pemerintah daerah tentunya ikut berperan dalam 

pengelolaan sampah di Kabupaten Tanahlaut. Berbagai upaya  dilakukan dalam menanggulangi 

sampah baik di perkotaan maupun pedesaan melalu Dinas Perumahan Rakyat yang memiliki 

tugas seperti yang tercantum dalam peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 tentang uraian 

tugas.  

Namun pada dasarnya masih perlu adanya pembenahan-pembenahan lagi dalam proses 

menjadikan  Kabupaten Tanahlaut menjadi kota bersih kota idaman. Dalam segi lingkungan 

Kabupaten Tanah Laut sudah bisa dikatakan baik namun ada beberapa hal yang menjadi 

perhatian penulis yaitu di daerah lingkungan perkotaan yang masih kurang paham atau mungkin 

dari masyarakatnya yang tidak mau memahami tentang apa manfaat dan hasil dari sampah 

tersebut. 

Oleh sebab itu penulis meneliti bagaimana proses implementasi kebijakan di Dinas 

Permukiman Rakyat, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Penulis meneliti dalam segi 

implementasi kebijakan berdasarkan teori “George C.Edward III(1980) dalam Deddy Mulyadi 

(2015) ada beberapa indikator mempengaruhi: 
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Komunikasi 

 

Dalam proses pelaksanaan kegiatan diDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman 

Kabupaten Tanahlaut telah dilakukan  melalui berbagai macam gegiatan yaitu dari bidang tugas 

sub bagian bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup misalnya, dalam upaya 

penyampaian mengenai pengelolaan sampah, bagaimana menanggulanginya dan apa 

manfaatnya sampah dikehidupan kita,  maka oleh sebab itu peran dinas dalam hal ini sangatlah 

penting, dalam proses kegiatan  

Pelaksanaan implementasi kebijakan di Kabupaten Tanahlaut telah di sosialisasikan sejak 

tahun 2009 sampai dengan saat ini 2018, berbagai perubahan telah dilakukan demi tercapainya 

Kabupaten Tanahlaut yang bersih.Seperti  tahun 2015 dimana Kabupaten Tanahlaut meraih 

gelar Adipura hingga saat ini, dalam hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Tanahlaut setiap 

tahunnya selalu ada peningkatan terutama dalam bidang kebersihan pengelolaan sampah. 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam proses sosialisasi diantaranya melaui media-media 

seperti media elektronik dan media cetak. 

1. media  elektronik 

peroses penyampaian sosialisasi menggunakan media radio biasanya dilakukan setiap 

pagi dan sore hari. Isi dari media radio biasanya pernyataan larangan larangan dan himbauan-

himbauan kepada masyarakat tentang larangan membuang sampah sembarangan diradio 

Gematara 100,5 MZ Pelaihari. 

2. Media Cetak 

Tidak hanya media elektronik saja tetapi dimedia cetakpun juga ada, seperti pembagian 

brosur-brosur kepada masyarakat yang isinya himbauan kepada masyarakat tentang membuang 

sampah sembarangan, dan bagaimana sampah yang awalnya tidak memiliki nilai menjadi 

barang yang bernilai dengan pengelolaan sampah itu sendiri, pemsangan poster sepanduk juga 

ada biasanya himbawan tersebut dipasang di tiang dekat TPS(Temapat Pembuangan Sampah) 

Penulis juga  meneliti pesoses penyampaian terkait kebijakan pengelolaan sampah telah 

disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisai-sosialisasi  ketiap tiap-tiap wilayah baik itu 

ke kecamatan, kelurahan,pedesaan  dan sekolah- sekolah. 

Proses sosialisasi di Kabupaten Tanahlaut telah dilakukan sejak tahun 2005 namun belum 

bisa berjalan lancar, berbagai kendala dalam segi biaya operasional, kekurangan jumlah 

pegawai menjadi faktor utama. Tetapi daerah tidak tinggal diam yang dibuktikan dengan 

dilakukannya perbaikan-perbaikan dan evaluasi hingga pada akhirnya setiap tahun selalu 

mengalami perubahan ke arah yang lebih baik hingga  saat ini. 

Sosialisasi ke lembaga-lembag baru bisa berjalan lancar sejak tahun 2009 melalui 

kelurahan-kelurahan, pedesaan hingga ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini peneliti juga 

mengemukaan dari beberapa orang dalam proses wawancara kepada pihak Dinas tentang 

sosialisasi, diantaranya beberapa pendapat menyampaikan proses sosialisasi itu telah dilakukan, 

dan menurut ketentuan peraturan daerah dalam setahun dua kali sesuai jadwal program 

pemerintah,  namun pada akhirnya dalam proses kegiatan  setahun mereka bisa lebih dari 

sepuluh kali sosialisasi, dikarenakan tidak hanya dari Dinas sendiri yang mengadakan namun 

dari beberapa kelurahan, desa-desa, komunitas-komunitas  bahkan dari RT maupun RW ada 

yang meminta dinas untuk sosialisasi.  

Untuk saat ini dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup dalam proses sosialisasi lebih berfokus kepada perkotaan, dikarenakan perkotaan menjadi 
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sudut pandang  penilaian, terutama pada sektor pasar perlu adanya penanganan khusus dalam 

pengelolaan sampah dan menjadi poin penilaian baik buruknya suatu wilayah. Nampaknya 

suatu sampah diperkotaan apabila tidak dikelola maka akan menimbulkan berbagai dampak 

negatif pencemaran lingkungan, bahaya yang ditimbukan dan mengurangi nilai keindahan di 

kota Pelaihari Kabupaten Tanahlaut. 

Selain di pasar,sosialisasi juga sering diterapkandi sekolah-sekolah khususnya beberapa 

sekolah yang masuk dalam kategori Adiwinata. Adiwinata adalah sekolah yang dijadikan 

percontohan sekolah bersih terhindar dari sampah sekolah bersih. Di Kabupaten Tanah Laut itu 

sendiri ada tiga sekolah yang masuk dalam adiwiyata SMK PP(sekolah pertanian), SMKN 1 

Pelaihari, dan SDN Angsau 4. 

 Pihak berwenang lebih senang melakukan sosialisai ke sekolah-sekolah  karena menurut 

mereka penyampaian sosialisai kepada anak-anak itu lebih mudah ketimbang ke orang tua, 

anak-anak lebih peka dan bisa diarahkan.  

 Setelah itu baru fokus utama diarahkan kepada lembaga kelurahan dan pedesaan 

dikarenakan  untuk proses penanganan sampah lebih sedikit ketimbang di wilayah perkotaan  

2.    Sumber daya 

Dilihat dari sumber daya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup dari segi yang terlibat terutama dibidang  

a. Bidang tata kota dan kebersihan 

Penulis menilai bidang inilah yang menjadi peran penting dalam penanganan pengelolaan 

sampah di Kabupaten Tanahlaut. Dikarenakan mereka mempunyai tugas bagaimana suatu 

wilayah bersiah. Dalam proses kegiatanya bidang tata kota sudang melaksanakan kegiatan 

dengan baik sesuai dengan peraturan bupati tanah laut nomor 35 Tahun 2017 tentang tugas dan 

fungsi. Namun ada beberapa kendala seperti di penggolongan dana yang belum memadai 

sehingga berbagai jenis tempat yang digunakan sebagai TPS sebagian masih belum standar 

seperti masih banyak TPS yang tempatnya masih bergabung antara barang Organik dan Non 

organik . 

b. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup 

Bidang inilah yang mempengaruhi terutama didalam masyarakat karena memiliki tugas 

mempengaruhi para lembaga masyarakat untuk menjalakan proses yang berkaitan dengan 

membuang sampah pada tempatnya, pengelolaan sampah, sampah yang awalnya tidak ada 

manfaatnya menjadi barang yang bermanfaat. Dalam proses pelaksanaan kebijakannya sudah 

berjalan baik namun yang menjadi kendala didalam dana Pemerintah dalam proses kegiatan, 

dan penambahan personil untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

c. Bidang tata lingkungan  

Bidang ini mempunyai tugas menata lingkungan yang awalnya tidak sesuai dan 

berdampak negatif menjadi tatanan yang bagus dan rapi seperti letak pembuangan sampah yang 

terdekat. Dalam proses kegiatanya pelaksanaannya sudah berjalan lancar didak ada kendala. 

Tidak hanya lembaga Dinas yang terlibat namun dari pihak kelurahan, perdesaan juga 

terlibat dalam upaya panangan sampah, seperti dari dinas menyampaikan kepada kelurahan atau 

pedesaan dan kelurahan menyampaikan kembali ke pada para RT dan RW nya, bahkan dari 

dinas bisa langlung ke RT atau RW apabila ada penangan khusus di daerah tersebut. Di Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Llingkungan Hidup penulis meneliti untuk 

monitoring sudah selalu dilakukan terutama daerah yang terjadi penumpukan sampah paling 

banyak di area perkotaan terutama di pasar. Untuk bentuk kegiatan yang dilakukan. 
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1. Masyarakat baik itu pedagang pasar maupun perumahan selalu disuruh membedakan 

antara sampah makanan dan sampah plastik. Tujuanya yaitu supaya  pihak lembaga dinas 

lebih mudah mengelola karena sampah itu tidak semuanya dibuang ke TPA(Tempat 

Pembuangan Akhir) melainkan di fungsikan sesuai kategori sampah seperti organik 

(sampah sisa makanan yang mudah terurai) sedangkan yang plastik dikumpulkan ke 

tempat TPSD ( Tempat pembuangan sementara). 

2. Dari pihak dinas selalu mengevaluasi terhadap para karyawan yang bekerja dilapangan 

apakah sudah bersih atau belum,  

3. Para tenaga kerja pengangkut sampah selalu dicek apakah sudah sesuai jadwal yang 

ditentukan saat proses pengambilan sampah di TPS-TPS. 

Untuk sistem monitoringnya dari pihak dinas tidak dilakukan secara tidak berkala karena 

keterkaitan dengan tugas tidak cuma itu saja yang dikerjakan, namun dilihat dari peneliti para 

tenaga kerja sudah sesuai dalam proses kebersihannya. Dalam proses kegiatan pada dinas 

perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup sudah berjalan lancar sesuai dengan 

peraturan Bupati Tanahlaut Nomor 35 tahun 2017 tentang tugas dan fungsi dan  dapat diperoleh 

hasilnya, diantaranya 

1. Terciptanya lingkungan yang bersih diwilayah Kabupaten Tanahlaut. 

2. Terciptanya lingkungan yang indah terutama pertamamanan  perkotaan yang teratur dan 

indah 

3. Terciptanya lingkungan yang teratur karena dikelola oleh dinas perumahan rakyat 

kawasan permukiman di Kabupaten Tanahlaut 

Dalam proses pengangkutannya biasanya para pekerja mulai mengangkut dua kali sehari 

pertama dari jam 08.00 Wita mengangkut sampah-sampah dilingkungan komplek perumahan 

yang mudah dijangkau oleh alat transportasi sampai dengan 15.00 Wita, dilanjutkan pukul 15.00 

Wita mengangkut sampah yang berada di TPS terdekat sampai dengan pukul 17.00 Wita dan 

untuk para pekerja di dinas hari sabtu dan minggu libur dan untuk para pekerja di lapangan 

sistem kerjanya hari minggu saja liburnya. 

Untuk jumlah TPS di Kabupaten Tanahlautyaitu 25 TPS yang meliputi tiap kota, pasar, 

wilayah sekolahan, dan kecamatan. 

 

Disposisi  

 

Dalam pelaksanaan kegiatan para lembaga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tanahlaut mempunyai komitmen menjalankan tugas sesuai 

dengan peraturan  dan mempunyai target untuk tercapainya suatu lingkungan yang kondusif, 

bersih terhindar dari sampah.  Dari segi evaluasi penulis mngemukakan bahwa evalusi selalu 

dilakukan  oleh dinas berupa penilaian kinerja pegawai baik pegawai dinas maupun pekerja 

lapangan, agar menjadi perbaikan dimana proses kegiatan yang terkendala dan perbaiakan untuk 

menciptakan Kabupaten Tanahlaut yang lebih baik lagi. 

 Untuk proses kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan selama ini para pegawai  sudah 

tepat waktu namun biasanya para pegawai tidak selamanya di kantor mereka biasanya ke 

instansi lain untuk sosialisai berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sub 

bagian. Dalam proses kegiatan juga ada sanksi-sanksi  yang tegas berupa surat peringatan dan 

penurunan pangkat dan golongan serta pemecatanapabila pegawai tidak melaksanakan tugas dan 

melakukan penyelewengan dana anggaran dan pencemaran nama lembaga dinas. 
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 Dari segi kesadaran para pegawai sudah melaksanakan tugas sesuai bagiannya masing-

masing, penulis meneliti para pegawai sudah langsung bekerja dan paham apa saja yang harus 

dilakukan tidak ada suruhan terus mener 

us dari atasan. Ini menunjukan bahwa para pegawai sudah mengerti dan paham dengan 

tugas dan tanggung jawab bagian masing masing.Para pegawai di lapangan pun juga 

mempunyai tugas sesuai bagianya masing-masing. Untuk bagian bersih cuma satu kali saja 

dalam sehari terkecuali ada penugasan dari pimpinan dan untuk bagian pengangkut satu kali 

bagi pengangkut menggunakan gerobak dan bagian pekerja mengunkan dum truk melaksanakan 

dua kali dalam sehari. 

Dari segi bekerja biasanya para pekerja melaksankan kegiatan di waktu pagi  sekitar 

pukul 06.00 Wita untuk bagian bersih-bersih sampai dengan pukul 10.00 Wita terkadang juga 

mereka ditugaskann apabila ada acara di lingkungan sekitar Kabupaten Tanahlaut dan untuk 

bagian pengangkut sampah mereka mulai beraktivitas mulai pukul 08.00 Wita sampai selesai. 

Ketika di lapangan secara rutin sebelum tengah hari para pekerjasudah selesai 

melaksanakan kegiatanya bersih-bersih berupa bagian sapu jalan, potong rumput, bagian 

kebersihan parit. Penulis meneliti disetiap lingkungan. perkotaan baik itu pasar, lingkungan 

kedinasan, perkantoran dan komplek-komplek sekitar sudah bersih terhindar dari sampah. 

Faktor penghambat  

 Dalam pelaksanakan kegiatan ada beberapa hambatan diantaranya para pekerja di 

lapanganyaitu masyarakat yang seharusnya membuang sampah di TPS diwajibkan pukul 18.00 

Wita sampai  pukul 06.00 Wita pagi hari sesuai peraturan daerah Tanah Laut, dalam 

kenyataannya masih banyak  yang membuang sampah di siang hari di luar peraturan. Hal ini 

membuktikan bahwa  masyarakat tidak berperan serta dalam program pemerintah yang mana 

juga dibuktikan dengan banyaknya sampah yang berserakan dilingkungan sekitar tidak 

dimasukan ke tempat yang telah disediakan, pembuangan sampah di selokan  yang 

menyebabkan penumpukan jika dibiarkan akan menyebabkan penyumbatan pada selokan, 

pembuangan sampah tidak dibungkus denagan plasik juga menyulitkan para pekerja karena 

harus mengumpulkan, menumpuk barulah dimasukan ke dalam dump truk, tidak dibedakan 

antara sampah organik nan non organik sehingga para pekerja memilah-milah dulu barulah 

dimasukan kedalam dum truk inilah penyebab terkendalanya proses kegiatan menyebabkan 

pekerjaan tidak sesuaian pelaksanaan dan ketidaksesuaian waktu. 

Faktor Pendukung 

 Dalam proses kegiatan pelaksanaan terdapat hal yang memudahkan para pekerja 

diantaranya disediakannya alat tranportasi gerobak pengangkut sampah di setiap kelurahan dan 

desa-desa sehinggaa memudahkan pengangkutan sampah yang berada di pelosok-plosok   

Struktur Birokrasi 

 Dalam proses pekerjaan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

lingkungan hidup Kabupaten Tanahlaut banyak melibatkan para pekerjadi lapangan, para 

pekerja juga sudah melaksankan tugasnya sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) 

diantaranya 

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan para pekerja memakai sepatu boot tujuanya yaitu agar 

melindungi kaki dari bahaya kecelakaan kerja 

2. Memakai sarung tangan tujuannya supaya tangan terhindar dari bahaya kecelakaan kerja 

3. Memakai helm pengaman tujuannya supaya terhindar dari bahaya kecelakaan kerja 
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Para pekerja di lapangan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan 

Lingkungan Hidup tidak melibatkan pihak ketiga seperti CV maupun PT, melainkan sitemnya 

kontrak atau pekerja tidak tetap. 

1.2.2. Partisipasi Masyarakat 

Dalam Program pemerintah tentunya memerlukan peran serta partisipasi masyarakat 

terutama sebagai pelaksana yang menentuakan baik atau buruknya suatu wilayah, terutama 

dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Laut. Selain sebagai 

pelaksana masyarakat juga sebagai titk fokus pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah, 

dikarenakan masyarakat tidah hanya bisa membuang samapahnya saja tapi juga mengetahui 

manfaat dari sampah dan fungsi  sampah bernilai ekonomis. 

Agar terciptanya partisipasi masyarakat penulis meneliti dalam beberapa faktor yang 

mempengaruhi, menurut pendapat Oaklaey diantaranya: 

 

1. Adanaya Kontribusi 

 

Peran pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Laut tidak hanya menjadi tugas 

pemerintah namun menjadi tugas dari pihak masyarakat. Berdasarkan penelitian penulis 

meneliti  di lingkungan Kabupaten Tanah Laut sebagian besar para masyarakat masih kurang 

peduli terhadap pengelolaan sampah, ini juga bisa dapat diartikan masyarakat tidak mengerti 

dan tidak paham akan pengelolaan sampah. lemahnya peraturan dan sosialisasi kepada 

masyarakat yang kurang, bisa menjadi faktor utama. Bisa juga sudah disosialisasikan kepada 

lembaga namun peroses penyampaian tidah sampai ke tingkat bawah  yaitumasyarakat 

pinggiran, seperti contoh dari pihak kecamatan, terus disampaikan kepada  kelurahan atau desa 

namun tidak disampaikan kembali kepada para masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi tidak 

tahu apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan di 

Kabupaten Tanah Laut. 

Keterlibatan dalam pengelolaan sampah di lingkungan  Kabupaten Tanah Laut menjadi 

tugas bersama baik itu pemerintah, masyarakat maupun para lembaga. Keterlibatan masyarakat 

dilingkungan Kabupaten Tanah Laut menurut peneliti sebagian besar saja yang terlibat dalam 

pengelolaan sampah, sebagianya lagi masih tidak tahu dan belum terlibat dalam pengelolaan 

sampah. Seperti masyarakat sekitar pedalaman didaerah pelosok kompek Almanar misalnya 

diwilayah kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. sampah yang berserakan ini menunjukan 

balum ada keterlibatan terutama dari pihak masyarakat sendiri. Peran serta keterlibatan tidak 

hanya di lingkungan masyarakat tetapi lembaga pendidikan juga menentukan seperti 

dilingkungan sekolahan di kabupaten Tanah Laut, memberikan peraturan larangan membuang 

sampah sembarangan dan memberikan sanksi kepada para siswa yang membuang sampah 

sembarangan, ini bisa menjadi contoh bahwa keterlibatan dalam pengelolaan itu memang harus 

ada untuk membangun daerah lingkungan yang nyaman dan indah terhindar dari sampah. 

 

2. Adanya pengorganisasian 

 

Pengelolaan dan pemanfaatan sampah dikabupaten Tanah Laut menurut peneliti sebagian 

daerah masih belum ada, misalnya didaerah komplek sekitar perkotaan di kecamatan pelaihari 

belum nampak adanya pengelolaan dan pemanfaatan, namun diantaranya sebagian daerah 

pelosok seperti daerah tirtajaya kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sudah ada yang 
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mengelola sampah dan memanfaatkan seperti membuat kerajinanan tangan seperti hiasan 

dinding dari botol plastik dan ada pula yang memanfaatkan dari sampah organik seperti daun, 

sisa makanan menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan. 

 Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sampah dilingkungan Kabupaten Tanah Laut 

sudah berjalan namun belum maksimal perlu adanya sosialisai menyeluruh dan terjadwal 

sehingga masyarakat Kabupaten Tanah Laut tahu tentang cara mengelola dan memanfaatkan 

sampah menjadi barang yang bernilai. 

Pengawasan dalam pengelolaan sampah dari pihak masyarakat maupun lembaga 

pendidikan di lingkungan Kabupaten Tanah Laut sudah berjalan. seperti dilingkungan perkotaan 

sudah ada pengawasan dari pihak  kepla RT(Rukun Tetangga) maupun RW(Rukun Warga) yang 

selalu mengintruksikan membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan 

lingkungan. Pengawasan tidak hanya pada masyarakat akantetapi dari pihak lembaga 

pendidikan juga mengawasi terutama kepada para siswanya selalu diingatkan dan diawasi oleh 

para guru untuk membuang sampah tidak sembarangan. 

 

3. Peran Masyarakat Terlibat Dalam Proses 

 

Peran Masyarakat terlibat dalam proser pengelolaan sampah di lingkungan Kabupaten 

Tanah Laut menurut peneliti para masyarakat belum mengerti tentang pengelolaan sampah, 

dikarenakan dalam proses wawancara kepada masyarakat masih kadang-kadang saja membuang 

sampah pada tempatnya, ini membuktikan bahwa masyarakat tidak tahu tentang cara 

memanfaatkan sampah, lemahnya peraturan  daerah juga bisa menjadi faktor utama, perlunya 

ketegasan dari pihak lembaga pemerintah terhadap para masyarakat yang membuang sampah 

sembarangan. 

Masyarakat kota sebagian tidak tahu tentang peraturan larangan membuang sampah pada 

jam yang ditentukan, seperti dilingkungan perkomplekan lingkungan sekolahan di Kabupaten 

Tanah Laut, padahal ada papan himbawan larangan membuang sampah  di jam-jam tertentu di 

setiap TPS(Tempat Pembuangan Sampah) akan tetapi masih saja membuang sampah di siang 

hari. Tidak sesuai jam aturan dalam peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011. Hal ini 

menunjukan perlunya adanya pengawasan khusus dari pihak lembaga pemerintah. 

 

4. Motivasi dan tanggung jawab 

 

Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Tanah Laut dalam hal proses kebersihan dan 

membuang sampah, menurut peneliti  sebagian masih belum ada kesadaran dalam membuang 

sampah seperti dilingkungan pertaman di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, para 

masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan padahal ada disediakan tempat 

pembuangan sampah. Perlu adanya sosialisasi dan ketegasan dari para lembaga untuk 

menangani para masyarakat yang membuang sampah sembarangan. 

Peneliti juga meneliti dalam proses wawancara kepada masyarakat  sebagian masih belum 

ada perasaan ingin membuang sampah pada tempatnya. Hanya kadang-kadang saja, ini 

membuktikan bahwa belum ada motivasi dari pihak masyarakat. Hal ini menunjukan perlunya 

penanganan pemerintah dalam hal kesadaran masyarakat perlunya sosialisasi penyampaian 

kepada masyarakat akan pengelolaan dan manfaat dari sampah itu sendiri. 
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Dalam proses ke ikut sertaan para masyarakat penulis meneliti sebagian masih belum ada 

perasaan keikut sertaa dalam membuang sampah pada tempatnya. Terutama para masyarakat 

generasi muda dikarenakan mungkin motivasi dukungan dari pihak baik dinas, lembaga maupun 

dari masyarakat yang kurang. Berbeda dengan masyarakat dewasa sebagian sudah mengerti dan 

ikut serta dalam proses membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menunjukan bahwa peran 

pemerintah, para lembaga perlu adanya mengajak generasi muda untuk ikut serta dalam 

mewujudkan lingkungan yang bersih terutama di lingkungan Kabupaten Tanah Laut .  

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil wawancara, studi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut mengenai implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah undang-undang nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Komunikasi yang terdiri penyampaian komunikasi, kejelasan, dan konsistensi dalam 

implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 Tentang pengelolaan 

sampah dan pertamanan di Kabupaten Tanah Laut merupakan cara agar masyarakat dapat 

menjalankan dan memahami kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 

kepada masyarakat , agar tidak tejadi salah paham dalam menerima informasi. Oleh 

karena itu implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011. Tentang 

Pengelolaan sampah dan pertamanan sudah berjalan dengan baik namun belum efektif. 

2. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 

tentang pengelolaan sampah  dan pertamanan di Kabupaten Tanah Lautbelum belum 

maksimal, dikarenakan terhambat dengan anggaran sehingga terlambatnya pembuatan 

bak sampah di lingkungan Kabupaten Tanah Laut. 

3. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan sampah dan pertamanan di Kabupaten Tanah Laut sudah bisa dikatakan 

sudah baik dikarenakan para pegawai Dinas sudah melaksanakan tugasnya sesuai 

bidangnya masing-masing namun  

4. Struktur Birokrasi diDinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tanah Laut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP(Standar 

Oprasinal Prosudure). 

Dan Berdasarkan hasil wawancara, di lapangan mengenai partisipasi masyarakat, 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Adanya kontribusi kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dinilai masih masih 

kurang peduli dikarenakan perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam proses sosialisai 

berkala agar masyarakat paham dan mengerti akan pengelolaan sampah di lingkungan 

Kabupaten Tanah Laut. 

2. Adanya pengoorganisasian dalam proses pengelolaan limbah dan pemanfaatan sampah 

dinilai belum maksimal karena hanya sebagian daerah saja, perlu adanya pemerataan 

penyampaian sosialisi, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala agar seluruh 
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masyarakat tahu pentingnya pengelolaan dan pemanfatan sampah dilingkungan 

Kabupaten Tanah Laut. 

3. Peran masyarakat terlibat dalam proses,dalam hal ini masyarakat masih banyak yang 

membuang sampah tidak pada tempatnya  dan tidak sesuai jam yang ditentukan oleh 

karna itu perlu adanya ketegasan pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut nomer 10 tahun 2011 

4. Motivasi dan tanggung jawab masyarakat lingkungan Kabupaten Tanah Laut masih 

banyak masyarakat yang belum sadar akan turut serta dalam pentingnya membuang 

sampah dikarenakan perlu adanya memotivasi  mengajak kepada masyarakat akan 

pentingnya membuang sampah pada tempatnya. 

 

Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran 

sebagai pelaksana implementasi Kebijakan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan sampah dan pertamanan: 

1. Komunikasi antara aparatur dengan masyarakat sebaiknya lebih ditingkatkan secara 

berkala yang pertama dalam sosialisai mengenai pengelolaan sampah lebih dirutinkan 

minimal dalam satu tahun bisa bersosialisasi 20 kali setidaknya. Agar masyarakat 

menjadi tahu akan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanan.  

2. Sumber daya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tanah Laut perlu adanya dana yang cukup untuk mempercepat 

penyelesaian pekerjaan pembuatan TPS yang sesuai setandar oprasional prosudure agar 

masyarakat bisa memanfaatkannya. 

3. Disposisi dalam proses program evaluasi pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Laut  

sudah baik, namun perlu adanya monitoring secara berkala agar para pegawai lebih tekun 

lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 

4. Struktur birokrasi dalam proses kegiatan sudah dikatan baik dan dipertahankan dari segi 

pegawai dan para pekerja sudah memadai terus ditingkatkan dalam proses pekerjaan di 

Kabupaten Tanah Laut. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran 

mengenai partisipasi masyarakat diKabupaten Tanah Laut. 

1. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisali berkala tiap-tiap daerah kalau perlu 

terjadwal satu bualan lima kali agar masyarakat tau akan pentingnya pengelolaan sampah 

di Kabupaten Tanah Laut. 

2. Dari pihak pemerintah Memberikan sosialisasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan 

evaluasi dan pengawasan secara berkala sampai masyarakat benar-benar paham akan 

pentingnya memanfaatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Laut. 

3. Perlu adanya tindakan yang tegas kepada pelaku yang tidak menaati peraturan dan sanksi 

yang tegas, jangan Cuma himbawan namun harus ada tidakan kepada para pelanggar 

aturan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

4. Tidak hanya pemerintah saja yang memotivasi tetapi para lembaga masyarakat juga ikut 

memotivasi mengajak menjelaskan pentingnya akan membuang sampah pada tempatnya. 
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Abstrak 

 

Prestasi kerja merupakan nilai kinerja yang dilandasi atas dasar nilai pemahaman, pengertian 

akan potensi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, bakat, minat dan keterampilan. nilai 

kinerja dalam pembelajaran ditunjang akan proses pengenalan lapangan dalam upaya 

mempersiapkan kesiapan kerja lulusan secara disiplin keilmuannya masing-masing. Tujuan 

penelitian ditunjukkan untuk memberikan gambaran terkait disiplin proses yang menyangkut 

manajemen praktek kerja lapangan dan meningkatkan kesiapan lulusan dengan asumsi memalui 

proses tersebut maka akan diperoleh nilai tambah yang bermanfaat dalam membangun prestasi 

kerja serta nilai kesiapan kerja lulusan hasil pembelajaran dimasa yang akan datang. Penelitian 

menerapkan metode pendekatan kualitatif sebagai bentuk implementasi dalam pengumpulan 

data yang seluas-luasnyamelaui proses observasi, wawancara dan dokumentasi dimana peneliti 

terlibat secara langsung didalamnya dalam mengambil nilai-nilai fokus terhadap penelitian 

dalam upaya meningkatkan kesiapan kerja lulusan dalam dukungan proses praktik kerja melalui 

pengaturan manajemen pendidikan yang searah dan berimbang. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa nilai kesepahaman akan proses pembelajaran praktik kerja belum seutuhnya membangun 

nilai kesiapan dari kerja itu sendiri, hal ini disebabkan bentuk implementasi dan keterkaitan 

secara langsung dunia kerja dan lapangan tidak sepenuhnya searah. Pembahasan menunjukan 

bahwa diperlukan pembangunan secara mendasar akan nilai secara spesifik terkait dengan 

komponen secara kognitif, afektif, psiomotorik, believe, operasional dan leadership. Dengan 

pemahaman nilai praktik kerja maka nilai simpulan menunjukan kesiapan proses dan program 

secara strategis dalam melaksanakan manajemen praktek kerja lapangan dalam meningkatkan 

kesiapan kerja secara sistematis didukung dengan orientasi pengembangan potensi dari nilai-

nilai secara individu yang membangun kelompok dan lingkungan kerja sesuai dengan kondisi 

dan situasi yang berkembang secara dinamis. Mempersiapkan kemandirian dan pemahaman 

nilai yang obyektif terhadap nilai proses pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan. 

 

Kata Kunci : Manajemen, Praktek Kerja, Peningkatan Lulusan 
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Abstract 

 

Job performance is a performance value based on the value of understanding, understanding 

the potential development of science disciplines, talents, interests and skills. the value of 

performance in learning is supported the field recognition process in an effort to prepare the 

readiness of graduates in scientific discipline respectively. The purpose of the study is shown to 

provide an overview of the discipline of processes related to field work practices management 

and improve the readiness of graduates with the assumption memalui process will be obtained 

value-added that is useful in building work performance and the value of the readiness of 

graduates of learning results in the future. The research applies qualitative approach method as 

a form of implementation in the most extensive data collection through observation process, 

interview and documentation where the researcher is directly involved in taking the focus 

values of the research in order to improve the readiness of the graduates in support of work 

practices process through management arrangement education that is unidirectional and 

balanced. The results showed that the value of understanding of the learning process of work 

practices has not fully build the value of readiness of the work itself, this is because the form of 

implementation and direct linkage of work and field is not completely unidirectional. The 

discussion shows that fundamental development is needed for values specifically related to 

components cognitively, affectively, psiomotorik, believe, operational and leadership. By 

understanding the value of work practices, the value of conclusion shows the readiness of 

processes and programs strategically in implementing fieldwork management practices in 

improving systematic work preparedness is supported by the potential development orientation 

of individual values that build groups and work environments in accordance with the conditions 

and situations that develop dynamically. Preparing independence and understanding of 

objective value of the value of the process of continuous implementation of activities. 

 

Keywords: Management, Work Practice, Graduate Improvement 

 

PENDAHULUAN 

 

Konsep dasar pembangunan sumber daya manusia terukur dalam kesiapan dan persiapan 

nilai secara komponen akan nilai proses kerja. pembelajaran merupakan proses didalamnya 

sebagai langkahmempersiapkan sumber daya manusia dalam membangun lingkup kegiatan 

kerja yang membangun prestasi kerja yang nyata. Secara sistem mekanisme pembangunan 

sumber daya manusia terbangun atas prinsip penerapan dan pelaksanaan pendidikan dan 

pembelajaran baik secara umum maupun khusus dalam mengembangkan potensi individu dalam 

mengotimalisasikan nilai proses kegiatan kerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan 

dalam situasi kondisi yang terus meningkatkan prestasinya. Capaian ini tidak serta merta dapat 

terwujud bila dalam prosesnya dukungan pengaturan nilai tatakelola yang terbaik tidak 

ditujukan dalam penerapan pembangunan nilai sumber daya manusia sesuai dengan harapan 

dari para pemangku kebijakan. 

“Manajemen Praktek Kerja Lapangan dan Peningkatan Kesiapan Kerja Lulusan” menjadi 

nilai optimalisasi proses pembelajaran nilai pendidikan yang ditetapkan dalam lingkup 

pembangunan nilai potensi dalam lingkungan pendidikan. Kesiapan kerja menjadi nilai mutlak 

dalam mempersiapkan nilai hasil pemahaman akan disiplin ilmu pengetahuan yang diajarkan. 
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Perkembangan global yang dinamis serta persaingan nilai sumber daya manusia secara terbuka 

dalam tingkat regional di dunia membangun nilai pemahaman untuk peningkatan nilai kerja 

yang maksimal. Manajemen pembelajaran didalamnya menyangkut nilai praktek kerja 

lapangan. Komponen praktek kerja lapangan secara fokus di akomodir untuk lebih memberikan 

nilai pemahaman kerja secara nyata di lingkungan yang konkrit dunia kerja baik perusahaan 

perseorangan, terbatas maupun instansi pemerintah baik nasional maupun internasional. 

Perkembangan global telah memberikan kebijakan nilai dimana profesionalisme 

membangun keterbukaan nilai dengan sangat luas dan tidak terbatas akan nilai di lingkungannya 

sendiri, perkembangan wilayah secara nasional dan regional internasional membangun sistem 

keterbukaan antar negara secara luas. MEA membuktikan nilai perkembangan positif dalam 

pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkup wilayah perkuatan nilai secara 

hubungan internasional dalam satuan regional di Asia Tenggara dan Asia Timur. Keterbukaan 

ini menuntut program kebijakan yang nyata dalam membangun sistem manajemen pendidikan 

dan pembelajaran dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal kedepan dan 

berkualitas. 

Perguruan Tinggi sebagai lembaga penyelenggara kegiatan pendidikan dan pembelajaran 

secara khusus berdasarakan spesifikasi teknik disiplin keilmuan mempunyai nilai fungsional 

yang tinggi dalam membangun sumber daya manusia berkualitas. Bentuk implementasi nilai 

proses pelaksanaan secara sistematis diatur dalam membangun pemahaman dan pemikiran 

secara fokus terarah kepada nilai disiplin keilmuan yang diselenggarakannya. Dalam proses 

pelaksanaan sistem itu sendiri perguruan tinggi menetapkan program kerja lapangan sebagai 

bagian akhir kegiatan pembelajaran dan pendidikan yang dilaksanakan. keilmuan yang 

diperoleh dalam dunia pendidikan dikembangkan dalam lingkup ruang yang nyata dalam 

implementasi kerja dan kinerja yang sesungguhnya. Pendidikan tinggi yang baik adalah 

pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang siap pakai dan banyak lulusan yang 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Jenkins 1977: 19-21). 

Hal ini diharapkan dapat membangun nilai pemahaman dan pengertian yang luas terkait 

dengan nilai proses kegiatan praktek kerja lapangan yang membangun nilai proses 

meningkatnya kesiapan kerja bagi lulusannya. ”Manajemen Program Praktik Kerja Lapangan 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu 

lulusan” menjadi fokus penelitian ini. persaingan kerja, terbatasnya lapangan kerja dan berbagai 

lingkup lainya yang mempengaruhi nilai komponen proses kerja dan kinerja kedepan harus 

menjadi pertimbangan yang matang dalam implementasi proses pembelajaran pendidikan 

khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Indikator nilai lulusan menjadi hal terpenting dalam 

meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi yang menyelenggarakan nilai proses 

pelaksanaan kerja praktek di perguruan tinggi. 

 

LANDASAN TEORI 

 

1. Manajemen 

 

Perangkat kerja dalam melaksanakan kinerja akan selalu melalui proses untuk mencapai 

tujuannya. Konsep proses tersebut secara mendasar di tunjukan dengan langkah proses 

pelaksanaan manajemen sebagai sistem pelaksanaan sistematis yang memuat komponen proses 

secara bertahap melalui mekanisme penerapan kerja secara perencanaan, pengorganisasian, 
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pelaksanaan dan pengawasan. teori manajemen sebagai mana yang dituangkan dalam lingkup 

proses kerja secara umum dikemukakan George Terry dalam Sukarna, (2011:3), juga 

menyatakan bahwa secara prinsip management is the accomplishing of a predetemined 

obejectives through the efforts of otherpeople atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Dalam mekanismenya 

ditetapkan langkah Planning, Organizing, Actualizing dan Controlling (POAC) sebagai lingkup 

pelaksanaan teknik yang mendasari kegiatan manajemen. 

 

2. Teori Mutu. 

 

Prinsip yang mendasari Mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. 

Perusahaan yang bermutu adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil 

produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan konsumen. 

Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia membeli produk perusahaan tersebut baik 

berupa barang maupun jasa. Keterkaitan teori tersebut secara pemahaman menunjukan bahwa 

ketergantungan nilai kualitas akan lebih dominan menguasai pasar dan nilai mutu tersebut tidak 

dapat tergantikan selain dengan pengembangan nilai mutu dan kualitas itu sendiri secara 

bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar tersebut. 

Kesesuaian nilai penelitian yang mengungkapkan kesiapan kerja lulusan sangat terkait 

dengan teori mutu. Indikator teknik secara spesifik nilai proses pelaksanaan kegiatan 

menunjukan komponen proses yang mengupayakan nilai kualitas dapat terbangun. Manajemen 

yang didalamnya menyangkut nilai proses penatakelolaan sumber daya manusia secara bertahap 

merumuskan nilai-nilai indikator terkait nilai kualitas dan nilai keterkaitan lainya sebagai nilai 

proses pelaksanaan kerja yang dilaksanakan. 

 

3. Landasan Konsep 

 

“Manajemen Praktek Kerja Lapangan dan Peningkatan Kesiapan Kerja Lulusan” 

merupakan bentuk proses yang saling keterkaitan antara lingkup dunia pendidikan dan 

pembelajaran dengan dunia kerja dan perwujudan implementasinya secara berkesinambungan 

dan berkelanjutan. Nilai pemahaman dalam menentukan langkah dasar pemikiran secara 

mendasar dibangun dengan mekanisme proses yang sistematis. Secara komponen proses 

dilaksanakan dengan penerapan manajemen praktek kerja lapangan yang handal dengan harapan 

sebagai tujuan dibangun kesiapan kerja dari lulusan yang terkait dengan pemahaman disiplin 

keilmuan, pemahaman potensi akan nilai bakat minat dan keterampilan secara individu yang 

dapat mendukung nilai proses secara kelompok dan lingkungan baik dalam dunia kerja atau 

masyarakat luas pada umumnya. 

George R Terry dalam Sudjana (2010:49), mengemukakan empat fungsi manajemen 

dengan singkatan POAC, yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian) 

Actuating (pelaksanaan), dan Controlling (Pengawasan). Dengan demikian, langkah-langkah 

penerapan manajemen dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) mengacu kepada empat 

fungsi manajemen tersebut. 
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a. Perencanaan. 

Perencanaan (planning) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan 

strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam 

fungsi ini. Arti penting perencanaan adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap 

kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan se efisien dan se 

efektif mungkin. 

b. Pengorganisasian. 

Pengorganisasian dapat memberikan manfaat dalam upaya pencapaian efektivitas 

manajemen dapat tercapai dengan melaksanakan hal-hal yang tepat (doing the right thing) 

dengan melaksanakan segala sesuatu secara tepat (doing the thing right). 

c. Pelaksanaan. 

Pelaksanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan 

aktivitas organisasi. Pengertian dari pelaksanaan sepadan dengan actuating, implementasi, 

atau menggerakkan. Di antara fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, proses pelaksanaan lah yang paling rumit 

dan kompleks. Setiap rencana yang merupakan produk dari proses perencanaan perlu di 

tindak lanjuti dengan pelaksanaan, karena rencana yang baik tidak berarti apa-apa tanpa 

disertai dengan pelaksanaan yang baik. 

d. Pengawasan. 

pengawasan merupakan instrumen kunci keberhasilan setiap kegiatan operasional yang 

terencana, sehingga dalam perilaku kehidupan organisasi pengawasan dapat 

mengendalikan pelaksanaan aktivitas, pengarah kegiatan yang benar dan mampu 

menghindari penyimpangan-penyimpangan fatal yang tidak diinginkan dalam upaya 

mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan fungsi 

manajemen, Esensi pengawasan terletak pada langkah-langkah pengawasan yang 

dikaitkan dengan ketentuan dan kernapanan hasil yang diinginkan dalam proses 

perencanaan. 

 

Pengertian mendasar dari nilai Praktek Kerja Lapangan menunjukan bahwa Praktek Kerja 

Lapangan adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara Perguruan 

Tinggi dengan industri/asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP), mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan 

program dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif pelaksanaan, seperti day release, block 

release, dan sebagainya. Secara bentuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu bentuk 

pelatihan profesional yang secara sistematik mengombinasikan dan menyatukan program 

pendidikan di kampus dan program keahlian yang diperoleh melalui aktivitas kerja langsung. 

Hal ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan standar 

kemampuan dan mendapatkan keterampilan profesional tertentu. Sedangkan berdasarkan 

manfaat Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru 

untuk Mahasiswa, dapat melatih Mahasiswa untuk lebih terampil, dapat membantu pola pikir 

Mahasiswa agar dapat bersikap dewasa di dalam memecahkan suatu masalah, membantu 

Mahasiswa memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja. 
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HASIL PENELITIAN. 

 

Berdasarkan hasil Observasi terkait dengan nilai proses pelaksanaan penelitian terfokus 

terhadap komponen proses yang mendukung sistem Manajemen Praktek Kerja Lapangan dan 

peningkatan kerja lulusan mencakup nilai proses pelaksanaan teknik terkait denganpenerapan 

manajemen program Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Prodi IKM dalam upaya 

meningkatkan mutu lulusan. Sistem ketenagakerjaan mengatur secara vokasional yang 

menunjukan nilai disiplin dan profeaonalisme dalam setiap komponen proses dalam pendidikan 

dan pembelajaran secara ilmu dan pengetahuan. Manajemen yang diterapkan mengacu kepada 

komponen proses dan nilai penerapan pemahaman teknik disiplin keilmuan dan pemahaman 

yang searah dengan kebutuhan penerapan dan pelaksanaan secara implementasidi lapangan. 

Nilai proses pematangan dibentuk dengan pengenalan lapangan dari tingkat kelompok sampai 

dengan sistem layanan secara umum dalam beberapa proses pelaksanaan kegiatan praktek kerja 

melalui pengartuan manajemen pendidikan yang telah ditetapkan dalam satuan pelaksanaan 

kerja pendidikan tinggi yang ditetapkan. 

Faktor pendukung dan penghambat program Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Prodi 

IKM dalam upaya meningkatkan mutu lulusan lebih cenderung disebabkan oleh nilai aplikasi 

penerapan sistem kerjasama yang terjalin dan terkait. Dukungan dalam membangun proses 

pelaksanaan praktek kerja sangat ditunjang dengan ketetapan dan kebijakan yang dibangun 

perguruan tinggi terkait dengan penelitian secara sistematis. Aturan dan penerapan sistem 

praktek kerja sesuai dengan standar nilai pelaksanaan yang telah ditentukan sangat dibangun 

dengan komposisi yang secara cermat dibangun dengan sangat sistematis dan terproyeksi. 

Penghambat dalam implementasinya sebagai nilai proses dalam pengembangan disiplin masih 

terbatas terhadap proses penerapan sistem secara nilai disiplin keilmuan yang dipelajari. 

Pengembangan lain dengan faktor keselarasan antara bakat minat dan keterampilan masih 

belum dibentuk secara spesifik sehingga mencapai Capain yang diharapkan dari para pemangku 

kebijakan terutama dalam pengembangan nilai kerja terhadap kinerja. 

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan program Praktek Kerja Lapangan mahasiswa 

Prodi IKM dalam upaya meningkatkan mutu lulusan. Secara cermat penyelenggara pendidikan 

tinggi dengan sistematis melalui persiapan dengan matang, kesiapan dan persiapan teknik terkait 

proses praktek kerja lapangan. Dari nilai proses penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan 

bersama dengan komponen indikator yang secara dinamis berkembang guna mewujudkan nilai 

proses pelaksanaan praktek kerja yang membangun kinerja dengan handal dan berkualitas. 

Hasil penerapan manajemen program Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Prodi IKM 

dalam upaya meningkatkan mutu lulusan saat ini. praktek kerja dalam mekanisme pelaksanaan 

saat ini secara sistem acuan pelaksanaan akademis telah memenuhi komponen nilai proses, akan 

tetapi secara sistem peningkatan kinerja dalam implementasinya secara lulusan belum 

menunjukan nilai kompetensi secara nilai profesionalisme yang handal dan berkualitas. Hal ini 

masih dirasakan dengan masih kurangnya serapan ketenagaan kerjaan dari lulusan PT terkait.  

 

PEMBAHASAN 

 

Penerapan Manajemen Program Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Prodi IKM dalam 

Upaya Meningkatkan Mutu Lulusan. Manajemen Ini adalah keseluruhan karya yang ditujukan 

untuk memastikan kolaborasi dan koordinasi dalam sekelompok orang agar tujuannya dapat 
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dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. (Baykan &Uzunboylu. 2017). Penerapan 

manajemen secara terarah dalam praktek kerja mahasiswa Prodi IKM sangat penting. Tujuan 

manajemen sebagai kontrol proses tatakelola dan pelaksanaan kerja menjadi nilai obyektif guna 

menentukan efektifitas dan efesiensitas. Efektifitas di tunjukan dengan kecermatan dan 

kecekatan sementara efesiensitas menunjukan komponen proses pelaksanaan yang secara 

kuantitatif lebih rendah dengan nilai kualitas yang tinggi. 

Manajemen sendiri secara teori akan selalu dinamis. Perubahan yang terjadi menjadi 

bagian pemikiran dalam membangun rumusan untuk mencapai tujuan kerja yang diharapkan. 

perguruan tinggi sebagai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pendidikan merupakan 

bagian yang menerapkan nilai sistem manajemen yang menyangkut proses manajemen 

pendidikan. Dalam penerapannya sendiri diperlukan pertimbangan dari berbagai teori yang 

dapat diterapkan pada bidang kegiatan yang berbeda-beda. Secara konsep menunjukan nilai 

proses manajemen strategi pendidikan (Wasliman, 2007). 

 

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa 

Prodi IKM dalam Upaya Meningkatkan Mutu Lulusan. 

 

Komponen proses dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi secara 

lingkup pelaksanaan sangat mendukung program peningkatan nilai keterampilan dalam kegiatan 

praktek kerja lapangan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan praktek kerja secara komponen 

pendukung dalam kebijakan telah ditunjukkan sebagai bagian nilai proses pelaksanaan kegiatan 

di perguruan tinggi. Melalui tri darma perguruan tinggi dikemukakan bahwa kerja lapangan 

tercakup dalam bentuk proses pengabdian masyarakat dimana pembelajaran menjadi dasar 

pemahaman dan pengembangan analisis menjadi nilai pembangunan pemahaman yang di 

implementasikan dalam lingkup praktek kerja lapangan. Kesempatan terbuka bagi semua 

Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja sangat diharapkan di dunia kerja, 

melalui kerja sama teknik saling membantu dan mendukung kegiatan ini menjadi salah satu 

pendukung nilai praktek kerja menjadi nilai yang sangat efektif dalam mengembangkan nilai 

keterampilan dan pengembangan pengetahuan sekaligus pengalaman kerja dalam mendukung 

peningkatan hasil lulusan yang diharapkan para pemangku kebijakan. Dukungan institusi 

pendidikan dan lingkungan kerja menjadi faktor pendukung mutlak dan dibangun memalui 

kesepakatan kerja yang terstruktur dan terarah antar kedua belah pihak. 

Nilai kesiapan dan persiapan dalam rancangan pelaksanaan kegiatan dirumuskan dengan 

sistematis. Perencanaan lingkup kapasitas dan kegiatan kerja secara yuridis administrasi dan 

teknik diatur dalam pedoman pelaksanaan kerja praktek lapangan. Dukungan perencanaan 

menjadi nilai prinsip dalam satuan pelaksanaan tata kelola kerja praktek lapangan. Dalam 

perencanaan ditunjang dengan nilai proses kegiatan yang memetakan indikator utama dan 

satuan pelaksanaan pendukung lainya dalam upaya meningkatkan kompetensi Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan kerja.pl  

Peningkatan kualitas lulusan sendiri berdasarakan UNESCO (2015) ditunjukkan bahwa 

nilai kerangka pendidikan yang dikemukakan Delors mendefinisikan fungsi penting dari 

keterampilan hidup untuk belajar seumur hidup melalui empat pilar pendidikan: Belajar 

Mengetahui, Belajar Menjadi, Belajar untuk Hidup Bersama dan Belajar Melakukannya. 

Dari pemahaman pengertian diatas menunjukan bahwa nilai persiapan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan kontrol telah dibangun dengan komponen secara mendasar. mengetahui dan 
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belajar merupakan nilai pengembangan potensi individu secara lingkup dasar potensi diri dari 

pemahaman disiplin dan kemampuan keilmuan yang dilaksanakan. hidup bersama merupakan 

bagian dari keterampilan dalam mengatur tata kelola sumber daya manusia akan dasar 

pemahaman dan potensi diri tersebut dalam lingkup pengorganisasian sekaligus nilai kontrol 

pelaksanaan dalam implementasinya. Belajar melakukan merupakan bentuk aktualisasi atau 

pelaksanaan dari keterampilan individu yang dibangun secara kelompok untuk mendukung 

lingkungan tertentu. 

Bidang kesehatan sangat beragam. Seiring dengan perkembangannya yang dinamis 

komponen penunjang teknik kegiatan di lingkup ini terus berkembang. Kualitas lulusan menjadi 

nilai hasil yang diharapkan semua pelaksana kegatan pendidikan tinggi. Hambatan yang 

menjadi nilai dasar pengembangan salah satunya dikemukakan dalam OECD (2017) yang 

menyatakan bahwa secara Vokasional pelaksanaan pengembangan pemahaman dari pemahaman 

umum menunjukan bahwa “kebanyakan orang mengembangkan keterampilan kognitif, sosial 

dan emosional dan pekerjaan yang spesifik”. Hal ini terkait pula dengan komponen proses 

kegiatan praktek kerja yang dilaksanakan di proses IKM yang dilaksanakan. 

Dasar pemahaman yang rendah akan nilai potensi diri menjadi penting dalam 

implementasi praktek kerja dan peningkatan kualitas lulusan di lingkungan perguruan tinggi di 

bidang kesehatan. Dari keterampilan itu sendiri terbangun nilai kelompok tertentu memiliki 

kesempatan lebih terbatas untuk mengembangkan dan sepenuhnya menggunakan keahlian 

mereka. Sementara secara individu dengan pemahaman enam sistem nilai kehidupan (Sanusi 

2012) menunjukan tingkat pemahaman yang luas dan mendasar akan prinsip teologis, fisik, etik, 

estetik, logik dan teleologi. 

Kelemahan yang sangat dominan dirasakan dengan berkembangnya harapan kerja yang 

optimal dari hasil pembalajaran yang dilaksanakan para mahasiswa. Berkembangan proses 

pembelajaran vokasional di berbagai bidang dan meluas di berbagai perguruan tinggi menjadi 

nilai implementasi keterkaitan hambatan dimana komponen hasil lulusan tidak sepenuhnya 

dapat diserap oleh ruang kegiatan kerja yang sesuai dengan komponen pendidikan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan. hal ini semakin tingginya nilai persaingan antar masing-

masing disiplin termasuk dalam lingkup lingkungan kesehatan. 

Dasar manajemen tergantung dari nilai individu secara potensi dan pengembangan nilai 

didalamnya. Sistem nilai membangun individu, kelompok lingkungan menjadi budaya. 

Tantangan menjadi pemikiran kedepan untuk di rumuskan dengan membangun pemikiran 

pengembangan baru dalam lingkup keilmuan dan pengetahuan yang luas dan mendasar dari 

berbagai sumber secara multi literasi. Tidak menutup kemungkinan dengan hal tersebut potensi 

kian dapat tergali selain dengan pendidikan keterampilan yang dilaksanakannya. Dari nilai 

pengembangan tersebut dapat dibangun nilai-nilai kebersamaan dalam melaksanakan hidup dan 

berkehidupan kedepan secara nilai kebersamaan hidup. 

 

2. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan Program Praktek Kerja Lapangan 

Mahasiswa Prodi IKM dalam Upaya Meningkatkan Mutu Lulusan. 

 

Upaya mengetahui hambatan merupakan lingkup penanganan yang komplek. 

Ketergantungan nilai dan sistem nilai antar individu kelompok dan lingkungan menjadi 

cerminan tata kelola yang terintegritas. Dalam perwujudannya manajemen menjadi kunci dalam 

mengatur nilai kompetensi dari masing-masing komponen termasuk didalamnya aspek secara 
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yuridis, teknik dan administrasi yang handal. Sebagai bentuk implementasi kegiatan pendidikan 

dan pembejaran perguruan tinggi dalam mengarahkan mahasiswanya guna memenuhi kriteria 

ketetapan nilai proses praktek kerja lapangan diperlukan mekanisme dan sistem yang terarah 

terinci dan terukur selain berkesinambungan dan berkelanjutan menjadi nilai peningkatan 

kompetensi yang berimbang. 

Manajemen pendidikan perguruan tinggi dalam upaya hambatan secara mendasar 

diperlukan langkah penerapan yang matang. Langkah pertama ditetapkan dengan proses 

pembangunan proses pendidikan yang mengakomodir semua komponen secara mendasar baik 

aspek yuridis, teknik dan administrasi yang luas sehingga mencapai hasil pemahaman 

pendidikan dan pembelajaran yang luas. Langkah ke dua, membangun hubungan lingkup 

praktek kerja yang intensif terhadap pengembangan nilai pemahaman kerja yang nyata dalam 

pengembangan keterampilan. intensifikasi praktek kerja secara intensif dapat membangun nilai 

dalam meningkatkan kinerja secara keterampilan dengan lebih luas dan berkembang disesuaikan 

dengan perkembangan global yang terus berjalan. Langkah ketiga, secara mendasar 

pembangunan sistem nilai yang akan membangun individu, kelompok dan lingkungan dalam 

membentuk budaya kerja dan belajar secara intensif. Pemanfaatan nilai keterampilan yang 

berkelanjutan. 

 

3. Hasil penerapan manajemen program Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Prodi 

IKM dalam upaya meningkatkan mutu lulusan. 

 

Manajemen menjadi nilai proses terpenting dalam mewujudkan nilai kerja yang dapat 

membangun lingkup secara mendasar, dari nilai individu, kelompok, lingkungan bahkan suatu 

perkembangan negara. Sistematis didalamnya mempunyai capaian hasil dalam bentuk wujud 

kerja yang nyata. Dukungan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan Prodi IKM dalam upaya 

meningkatkan mutu secara prinsip dengan dasar pengelolaan yang matang dan sistematis yang 

terencana terhadap proyeksi kerja yang berimbang dalam membangun lingkup pemahaman 

kerja akan memberikan nilai hasil yang berdampak kepada proses kelulusan. 

Pemahaman nilai dan sistem nilai akan lingkup secara sosial dan lingkungan disiplin 

keilmuan serta pekerjaan menjadi nilai hasil yang dapat melarikan capaian kehandalan 

lulusan.manajemen pendidikan merupakan isu penting untuk memastikan pembangunan negara 

sehingga akan terus berlanjut seiring dengan perubahan dunia (Asiksoy & Ozdamli, 2017). 

Pendidikan menjadi nilai komponen proses yang mendasar dalam menentukan perubahan akan 

nilai sumber daya manusia yang diharapkan oleh para pemangku kebijakan. Praktek kerja 

lapangan didalamnya menunjukan nilai pengembangan yang saling terintegritas antara dunia 

kerja, pendidikan, pembelajaran dan pengetahuan ditunjang dengan potensi individu dengan 

keterampilan yang dimilikinya secara luas. 

Dengan pemahaman individu akan sistem nilai dan komponen mendasar terkait Kognitif, 

Afektif, Psiomotorik, Believe, Leadership dan Operasionalakan membangun nilai proses 

pelaksanaan kegiatan manajemen program Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Prodi IKM 

dalam upaya meningkatkan mutu lulusan dapat searah dengan harapan hasil yang menjadi 

capaian tujuan dan sasaran program pendidikan. Nilai pemahaman menjadi faktor utama dalam 

mengembangkan nilai-nilai potensi lainya guna membangun pemikiran yang luas dan efektif 

dalam penerapannya di lapangan sebagai implementasi kerja yang efisien. Hasil capaian yang 
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mendasar adalah terbangunnya sumber daya manusia yang handal dan berkualitas sebagai hasil 

pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi. 

 

SIMPULAN. 

 

Manajemen program Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Prodi IKM dalam upaya 

meningkatkan mutu lulusan, merupakan upaya pembangunan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Dalam implementasinya keterkaitan nilai perkembangan global akan ilmu 

pengetahuandan teknologi menjadi dasar pemikiran dalam menerapkan sistem pendidikan 

secara mendasar dan luas. pengembangan sistem nilai secara individu mejadi tolak ukur yang 

mendasar dalam membangun lulusan yang berkualitas. Pengembangan pemahaman yang luas 

akan lingkup kerja secara disiplin dan keilmuan akan keterampilan ditunjang dengan 

pemahaman secara yuridis, administrasi dan teknik yang mendasar sesuai dengan 

perkembangan yang ada di lapangan. 

Lingkup hal terpenting dalam meningkatkan nilai lulusan dari hasil pembelajaran dan 

pendidikan perguruan tinggi dalam prosespraktek kerja lapangan adalahterbangunnya sistem 

yang terintegritas dalam pengembangan keterampilan secara disiplin teknik dan keilmuan yang 

handal. Dituntut keterbukaan dan pengembangan yang berkelanjutan dalam penerapan 

manajemen yang dilaksanakan. memberikan nilai kesetaraan dan saling membangun dalam 

lingkup pengembangan keilmuan dengan terbangunnya nilai budaya belajar dalam 

meningkatkan kapasitas kompetensi keterampilan yang dimiliki. 
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Abstrak 

 

Pendidikan multikultural adalah salah satu isu strategis nasional yang bertujuan untuk 

menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Artikel ini bertujuan 

untuk mengkaji desain pendidikan multikultural di Sekolah Dasar. Pendidikan multikultural 

adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan 

heterogenitasnya dengan didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati dan 

memiliki komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Terdapat tiga tahap pengembangan 

desain pendidikan multikultural di Sekolah Dasar, yaitu: menganalisis faktor-faktor potensial 

bernuansa multikultural, menetapkan pendekatan, metode, dan media pembelajaran berbasis 

multikultural, dan menyusunan rancangan pembelajaran berbasis multikultural. Dengan 

demikian, penerapan pendidikan multikultural di Sekolah Dasar sebaiknya terintegrasi pada 

beberapa mata pelajaran yang relevan dan mengacu pada Pancasila, kondisi sosial Indonesia, 

dan tahap perkembangan anak. 

 

Kata Kunci: Pendidikan; Multikultural; Sekolah Dasar 

 

Abstract 

 

Multicultural education is one of the national strategic issues that aims to create a harmonious 

life in a plural society. This article aims to examine the design of multicultural education in 

Elementary Schools. Multicultural education is the process of developing all human potential to 

appreciate its plurality and heterogeneity based on the principles of equality, mutual respect 

and moral commitment to a social justice. There are three stages of multicultural education 

design development in Elementary Schools: analyzing potential factors of multiculturalism, 

establishing approaches, methods, and learning media based multicultural, and developing 

learning designs based multicultural. Thus, the application of multicultural education in 

Elementary Schools should be integrated into some relevant subjects and refer to Pancasila, the 

social conditions of Indonesia, and the stage of child development. 

 

Keywords: Education; Multicultural; Elementary School 
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PENDAHULUAN  

 

Di antara isu strategis dan terkini dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah isu 

multikulturalisme. Bangsa Indonesia yang terlahir multikultral tampak sering terusik dengan isu 

suku, agama, ras dan adat (SARA) yang terasa semakin mengganggu nilai-nilai luhur bangsa 

yang menjunjung tinggi nilai saling menghormati, toleransi, dan memegang semboyan Bhineka 

Tunggal Ika. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia dinilai sebagai 

salah satu solusi untuk mengelola keanegaragaman di Indonesia sehingga tidak menimbulkan 

masalah dan dapat menjadi modal untuk memajukan bangsa Indonesia. 

Konsep multikultural sebenarnya telah diperhitungkan oleh bangsa Indonesia pada masa 

awal kemerdakaan. Namun pada praktiknya, peristiwa pengeboman tempat ibadah, tawuran 

antar pelajar, konflik antar etnis yang berbeda, terorisme, dan penistaan agama juga masih 

menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memaknai konsep multikultural 

tersebut secara utuh, sehingga diperlukan sebuah desain pendidikan multikultural yang 

bertujuan untuk menanamkan multikulturalisme pada diri masyarakat sejak dini. 

Dadan Supardan dalam Barliana telah mengemukakan contoh kesuksesan hasil penerapan 

pendidikan multikultural, yakni: pembelajaran multikultural berpengaruh secara signifikan 

terhadap interaksi antar etnis maupun rasa solidaritas bangsa, dan interaksi antar etnis 

berpengaruh secara signifikan terhadap rasa solidaritas bangsa (Barliana, 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas tentang desain pendidikan 

multikultural di sekolah dasar. Agar pembahasannya lebih sistematis, artikel ini akan mengkaji 

terlebih dahulu tentang konsep dasar pendidikan multikultural dan dilanjutkan dengan 

pembahasan tentang desain pendidikan multikultural di sekolah dasar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Konsep Dasar Pendidikan Multikultural 

 

Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yakni pendidikan dan multikultural. 

Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan 

dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan Multikultural secara etimologis berarti banyak atau 

beragam budaya. Dari rangkaian kata tersebut, Rustam Ibrahim (2013) mendefinisikan 

pendidikan multikultural sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang 

menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, etnis, 

suku, dan aliran agama. 

Menurut Sumardi (2009), pendidikan multikultural adalah praktik pendidikan yang 

mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan 

dengan gender, ras, dan kelas. Pendidikan multikultural juga dinilai sebagai kebijakan sosial 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat 

antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat  

Mundzier Suparta (2008) dalam bukunya Islamic Multicultural Education, menjelaskan 

beberapa definisi pendidikan multikultural sebagai berikut.  
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a. Pendidikan Multikultural adalah sebuah filosofi yang menekankan pada makna penting, 

legitimasi dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan 

individu, kelompok maupun bangsa 

b. Pendidikan Multikultural adalah menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya 

ke dalam system pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (equality), 

saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah 

keadilan sosial 

c. Pendidikan Multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang 

didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme 

budaya;  

d. Pendidikan Multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan 

pendidikan dasar untuk semua anak didik yang menentang semua bentuk diskriminasi dan 

intruksi yang menindas dan hubungan antar personal di dalam kelas dan memberikan 

prinsip-prinsip demokratis keadilan sosial (Suparta, 2008). 

Dari beberapa definisi di atas maka pendidikan multikultural adalah proses 

pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya 

dengan didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (equality), saling menghormati dan 

menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Dalam 

hal ini, pendidikan multikultural dinilai penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis 

dalam masyarakat yang serba majemuk. 

Adapun tujuan pendidikan multikultural di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan 

lainnya terbagi ke dalam dua aspek, yaitu: aspek pengetahuan dan sikap. Tujuan pendidikan 

multicultural dari aspek pengetahuan (cognitive goals) adalah untuk memperoleh pengetahuan 

tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan 

perilaku kultural, dan pengetahuan. Sedangkan tujuan pendidikan multicultural dari aspek sikap 

(attitudinal goals) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi 

kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsive terhadap budaya, 

keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik (Zuriah, 2011).  

 

2. Desain Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar 

 

Pendidikan multikultural idealnya direncanakan dengan sebuah desain pengembangan 

kurikulum yang integratif, sequentif dan didukung dengan lingkungan serta struktur dan budaya 

yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap dan perilaku multikultur.  

Oleh karena itu, Ibrahim telah mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipatuhi 

dalam melaksanakan pendidikan multikultural, yaitu:  

a. Pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. 

Keterbukaan ini harus menyatukan opini–opini yang berlawanan dan interprestasi– 

interprestasi yang berbeda 

b.  Isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam 

lintas kelompok 

c. Materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat 

d. Pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan yang dibawa peserta didik ke kelas, dan  
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e. Pendidik hendaknya menggunakan model pembelajaran yang interaktif dan kontekstual 

agar supaya mudah dipahami oleh peserta didik (Ibrahim, 2013). 

Selanjutnya, Tilaar juga mengemukakan empat prinsip yang perlu dipegang dalam 

menerapkan pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut. 

a. Tujuanya membentuk “manusia budaya” dan menciptakan “masyarakat berbudaya 

(berperadaban). 

b. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusian, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai 

kelompok etnis (kultural),  

c. Metodenya demokratis, yakni menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman 

budaya bangsa dan kelompok etnis (multiculturalis),  

d. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi 

persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. (Tilaar, 2005). 

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, penulis mengajukan tiga tahap pengembangan desain 

pendidikan multikultural di Sekolah Dasar, yaitu: 1) menganalisis faktor-faktor potensial 

bernuansa multikultural, 2) menetapkan pendekatan, metode, dan media pembelajaran berbasis 

multikultural, dan 3) menyusunan rancangan pembelajaran berbasis multikultural. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut. 

 

3. Menganalisis Faktor-faktor Potensial bernuansa Multikultural 

 

Adapun faktor-faktor yang dipandang penting untuk dianalisis dan dipertimbangkan 

dalam pengembangan model pembelajaran berbasis multikultural adalah sebagai berikut. 

a. Analisis kompetensi mata pelajaran yang harus dibekalkan kepada peserta didik berupa 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan etika atau karakter (ethic atau 

disposition).  

b. Analisis kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan multicultural. Guru sebaiknya 

menggunakan metode mengajar yang efektif, dengan memperhatikan referensi latar 

budaya siswanya. Guru harus bertanya dulu pada diri sendiri, apakah ia sudah 

menampilkan perilaku dan sikap yang mencerminkan jiwa multicultural 

c. Analisis terhadap latar kondisi siswa. Secara alamiah siswa sudah menggambarkan 

masyarakat belajar yang multicultural. Agama, suku, ras/etnis dan golongan serta latar 

ekonomi orang tua siswa bisa mempengaruhi gaya belajar siswa. 

d. Analisis materi potensial yang relevan dengan pembelajaran berbasis multicultural, antara 

lain meliputi: (1) Menghormati perbedaan antar teman (gaya pakaian, mata pencaharian, 

suku, agama, etnis dan budaya); (2) menampilkan perilaku yang didasari oleh keyakinan 

ajaran agama masing-masing; (3) kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (4) 

membangun kehidupan atas dasar kerjasama umat beragama untuk mewujudkan 

persatuan dan kesatuan; (5) mengembangkan sikap kekeluargaan antar suku bangsa dan 

antar bangsa-bangsa; (6) tanggung jawab daerah (lokal) dan nasional; (7) 

menjagakehormatan diri dan bangsa; (8) mengembangkan sikap disiplin diri, sosial dan 

nasional; (9) mengembangkan kesadaran budaya daerah dan nasional; (10) 

mengembangkan perilaku adil dalam kehidupan; (11) membangun kerukunan hidup; (12) 

menyelenggarakan “proyek budaya‟  dengan cara pemahaman dan sosialisasi terhadap 

simbol-simbol identitas nasional, seperti bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera 
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Merah Putih, Lambang negara Garuda Pancasila, bahkan budaya nasional yang 

menggambarkan puncak-pucak budaya di daerah; dan sebagainya.  

 

4. Menetapkan Pendekatan, Metode, dan Media Pembelajaran Berbasis Multikultural 

 

Di antara pendekatan yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran berbasis 

multicultural adalah pendekatan kajian kelompok tunggal (single group studies) dan pendekatan 

perspektif ganda (multiple perspektives approach) (Sumardi, 2009). Pertama, pendekatan kajian 

kelompok tunggal adalah pendekatan yang dirancang untuk membantu siswa dalam 

mempelajari pandangan-pandangan kelompok tertentu secara lebih mendalam. Oleh karena itu, 

harus tersedia data-data tentang sejarah kelompok itu, kebiasaan, pakaian, rumah, makanan, 

agama yang dianut, tradisinya, dan kontribusi kelompok itu terhadap perkembangan musik, 

sastra, ilmu pengetahuan, politik dan lain-lain.  

Kedua, pendekatan perspektif ganda (multiple perspectives) adalah pendekatan yang 

terfokus pada isu tunggal yang dibahas dari berbagai perspektif kelompok-kelompok yang 

berbeda. Pada umumnya, guru-guru memiliki berbagai perspektif dalam pembelajarannya. 

Dalam kaitan ini, Bannet dan Spalding dalam Sumardi menyarankan agar pembelajaran 

menggunakan pendekatan perspektif ganda agar siswa menyadari bahwa suatu peristiwa umum 

sering diinterpretasikan secara berbeda oleh orang lain, dimana interpretasinya sering 

didasarkan atas nilai-nilai kelompok yang mereka ikuti. Solusi yang dianggap baik oleh suatu 

kelompok (karena solusi itu sesuai dengan nilai-nilainya), sering tidak dianggap baik oleh 

kelompok lainnya karena tidak cocok dengan nilai yang diikutinya (Sumardi, 2009). 

Selanjutnya, penggunaan metode pembelajaran dalam pendidikan multikultural harus 

mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Content Integration, yaitu mengintegrasikan 

berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori 

dalam mata pelajaran/disiplin ilmu, 2) The knowledge construction process, yaitu membawa 

pelajar untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran, 3) An equity 

paedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka 

memfasilitasi prestasi akademik yang beragam baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial, dan 

Prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode 

pengajaran yang sesuai dengan karakteristik tersebut (Tilaar, 2005). 

Adapun di antara contoh metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan 

pendidikan multikultural adalah: belajar bersama (Cooperative Learning), strategi pencapaian 

konsep (Concept Attainment), strategi analisis nilai (Value Analysis), strategi analisis sosial 

(Social Investigation), Questioning Techniques, Role Playing, Group Discussions, resolusi 

konflik, dan Exposure to Different Languages Cultures and Active Involvement. Dengan 

metode pembelajaran tersebut, siswa diarahkan untuk belajar menemukan siapa dirinya, 

identitas budaya yang dibawanya sejak lahir, serta memahami budaya di sekelilingnya 

(Barliana, 2008). 

Adapun media pembelajaran yang dapat digunakan dalam penerapan pendidikan 

multikultural adalah media yang mampu menghimpun pengalaman-pengalaman nyata dan 

berasal dari budaya yang berbeda-beda. Misalnya dengan membuat dan memutar video 

mengenai sejarah budaya tertentu dan kentalnya kegiatan gotong royong antar suku yang 

berbeda akan dapat memperkaya pengetahuan budaya peserta didik dan memberikan contoh 

sikap  saling menghargai. 
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Selain itu, guru juga dapat mengajak siswa untuk mengamati sebuah gambar atau 

mengamati langsung berbagai adat istiadat dan produk budaya yang ada di lingkungan 

rumahnya. Kemudian memberikan analisis terhadap sikap-sikap yang harus diperbuat siswa 

untuk menjaga kedamaian dan persatuan antar orang-orang yang memiliki budaya, bahasa dan 

golongan yang berbeda. 

Dari contoh di atas diketahui bahwa salah satu manfaat penggunaan media pembelajaran 

berbasis multikultural adalah untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan jarak. Artinya 

meskipun topik yang dipelajari berkaitan dengan budaya yang ada di luar pulau dan letaknya 

ribuan kilometer, namun guru tetap dapat membelajarkan secara nyata dan memberikan 

kesamaan dengan objek yang sebenarnya.  

Adapun beberapa prinsip yang harus digunakan oleh guru dalam membuat media pembelajaran 

berbasis pendidikan multikultural adalah sebagai berikut:  

a. Guru harus memperhatikan heterogenitas yang ada di dalam peserta didik, sehingga 

ketika akan membahas suatu topik harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan 

spekulasi negatif, karena perbedaan adalah masalah yang sensitif. Perlu diingat bahwa 

tujuan pendidikan multikultural salah satunya adalah untuk mengurangi prasangka dan 

diskriminasi di antara masyarakat yang plural 

b. Guru dan siswa membuat media pembelajaran yang memberikan kesan positif dari setiap 

topik yang dibahas. Misalnya, ketika ada suatu budaya yang tidak sepatutnya ditiru, maka 

guru memberikan pengertian kepada para peserta didik bahwa tidak semua budaya sesuai 

dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan mereka 

c. Media pembelajaran multikultural harus memiliki unsur komitmen terhadap nilai yang 

tinggi di antara masyarakat yang majemuk 

d. Memperhatikan kreativitas dalam menyajikan dan mengemas media pembelajaran yang 

menumbuhkan rasa ketertarikan pada peserta didik. 

Dalam pembuatan media pembelajaran berbasis multikultural, guru atau sekolah dapat 

mengacu pada dimensi-dimensi pendidikan multikultural berikut: (1) dimensi isi; (2) dimensi 

konstruksi pengetahuan; (3) dimensi pengurangan prasangka; (4) dimensi pendidikan yang sama 

atau adil; dan (5) dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial.  

 

5. Menyusunan Rancangan Pembelajaran berbasis Multikultural  

 

Penyusunan rancangan pembelajaran yang bernuansa multicultural dapat dilakukan 

melalui lima tahapan utama, yaitu: (1) analisis isi (content analysis); (2) analisis latar kultural 

(setting analysis); (3) pemetaan materi (maping contents); (4) pengorganisasian materi (contents 

organizing) pembelajaran; dan (5) menuangkan dalam format pembelajaran. Kelima tahapan 

proses dalam merumuskan rancangan pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai 

berikut:  

a. Analisis isi, yaitu proses untuk melakukan identifikasi, seleksi, dan penetapan materi 

pembelajaran berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar.  

b. Analisis latar kultural dikembangkan dari pendekatan kultural dan siklus kehidupan (life 

clycle), yang di dalamnya mengandung dua konsep, yaitu konsep wilayah atau 

lingkungan (lokal, regional, nasional dan global); dan konsep manusia beserta 

aktivitasnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Selain itu, analisis latar juga 
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mempertimbangkan nilai-nilai kultural yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung 

tinggi oleh suatu masyarakat serta kemungkinan kemanfaatannya bagi kehidupan siswa.  

c. Pemetaan materi pembelajaran yang berkaitan erat dengan prinsip yang harus 

dikembangkan dalam mengajarkan nilai dan moral, yaitu prinsip: dari yang mudah ke 

sukar; dari yang sederhana ke sulit; dari konkrit ke abstraks; dari lingkungan sempit/dekat 

menuju lingkungan yang meluas.  

d. Pengorganisasian materi berbasis multikulcultural, dengan memperhatikan dimensi 

isi/materi (content integration), dimensi konstruksi pengetahuan (konwledge 

construction), dimensi pengurangan prasangka (prejudice reduction); dimensi pendidikan 

yang sama/adil (eguitable pedagogy), dan dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan 

sruktur sosial (empawering school culture and social structure).  

e. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis multicultural yang berpusat 

kepada siswa. Menurut Atok (2016), contoh tahapan kegiatan pembelajaran berbasis 

pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. 

1) Studi eksplorasi diri dan lingkungan sosial budaya (lokal) siswa yang potensial 

dengan substansi multicultural. Pada tahapan ini siswa ditugaskan untuk 

melakukan eksplorasi lokal, yang meliputi diri sendiri dan lingkungan sosial-

budaya bernuansa multicultural (daerah asal), dengan ketentuan: memilih masalah 

yang menarik bagi mereka, menggambarkan bagaimana ekspresi budaya tersebut, 

menggali nilai-nilai dan landasan filosofik yang digunakan oleh masyarakat asal 

siswa, dan memproyeksikan prospek nilai-nilai dan filosofi dari masalah terpilih 

dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. 

2) Presentasi hasil eksplorasi. Pada tahapan ini siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil eksplorasi (bisa individual atau kelompok) terhadap 

masalah lokal yang menarik bagi dirinya, di hadapan teman atau kelompok lain. 

3) Peer group analysis. Pada tahapan ini, siswa yang telah dibagi menjadi beberapa 

kelompok, dimohon untuk mengalisis dan memberi komentar terhadap presentasi 

hasil eksplorasi masalah terpilih.  

4) Expert opinion. Pada tahapan ini, guru memberikan komentar mengenai hasil 

eksplorasi yang dipresentasikan dan beberapa komentar teman. 

5) Refleksi, rekomendasi dan membangun komitmen. Pada tahapan ini, guru bersama 

siswa melakukan refleksi tampilan siswa dan rekomendasi terhadap keunggulan 

nilainilai budaya lokal yang diperkirakan memiliki potensi dan prospek dalam 

membangun komitmen nilai yang dapat digunakan sebagai perekat persatuan dan 

kesatuan baik dalam kehidupan lokal maupun kehidupan nasional. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu: 1) 

Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang 

menghargai pluralitas dan heterogenitasnya dengan didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan 

(equality), saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral 

untuk sebuah keadilan sosial, 2) Penerapan pendidikan multikultural di Sekolah Dasar harus 

terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran yang relevan dan didasarkan pada kondisi sosial 

anak dan bukan semata hasil adopsi dari konsep pendidikan multikultural bangsa lain, 3) dan 
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pengembangan desain pendidikan multikultural di Sekolah Dasar terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

menganalisis faktor-faktor potensial bernuansa multikultural, menetapkan pendekatan, metode, 

dan media pembelajaran berbasis multikultural, dan menyusunan rancangan pembelajaran 

berbasis multikultural. 

Faktor-faktor potensial yang perlu dianalisis adalah: kompetensi mata pelajaran, 

kompetensi guru, latar kondisi siswa, dan materi yang relevan dengan pendidikan multikultural. 

Adapun strategi pembelajaran yang dapat diterapkan pada pendidikan multikultural adalah 

strategi pembelajaran yang demokratis, yakni menghargai aspek-aspek perbedaan dan 

keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis. Adapun teknik penyusunan rancangan 

pembelajarannya berbasis multikultural dapat dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu: 

analisis isi, analisis latar kultural, pemetaan materi, pengorganisasian materi pembelajaran, dan 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penyesuaian diri dengan 

motivasi belajar dan persepsi peserta didik terhadap Program Pendidikan Kesetaraan Paket C. 

Populasi penelitian ini seluruh peserta didik Program Kesetaraan Paket C pada Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang yang 

beerjumlah sebanyak sebanyak 582 orang. Sampel dipilih sebanyak 223 orang yang dipilh 

menggunakan teknik proporsional random sampling. Data dikumpulkan menggunakan  

instrumen berupa kuesioner dengan lima skala pengukuran.. Teknik analisis data menggunakan 

teknik analisis statistik regresi dan korelasi linier sederhana dan regresi-korelasi ganda. 

Pengujian hipotesis di lakukan pada taraf signifikasi 0,05. Berdasarkan hasil hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa motivasi belajar dan  persepsi peserta didik terhadap Program Pendidikan 

Kesetaraan Paket C memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan penyesuaian diri, baik 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sumbangan relatif variabel motivasi belajar dan persepsi 

peserta didik terhadap penyesuaian diri masing-masing sebesar 33,4% dan 22,3%. Sumbangan 

kedua variabel secara-bersama-sama terhadap penyesuaian diri sebesar 37,3%. Implikasi dari 

hasil penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan penyesuaian diri peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dapat dilakukan 

melalui upaya peningkatkan motivasi belajar dan persepsi peserta didik terhadap Program 

Pendidikan Kesetaraan Paket C. Penyelenggara program pendidikan kesetaraan Paket C perlu 

melakukan upaya pengembangan program-program untuk memotivasi belajar peserta didik dan 

meningkatkan persepsi positif peserta didik terhadap Program Pendidikan Kesetaraan Paket C 

secara berkesinambungan. 

 

Kata Kunci: penyesuaian diri, motivasi belajar, persepsi, dan Program Pendidikan Kesetaraan 

Paket C 
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PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Undang-Undang Repupblik Indonesia Nonor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), BAB I Pasal 1 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Hal ini mengandung makna bahwa 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan jangan sampai 

berjalan apa adanya (condisio sin quanon),  melainkan harus diupayakan secara sadar dan 

bertanggungjawab, serta direncanakan dengan baik.  

 Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kondisi geografis, demografis, dan masalah 

ekonomi merupakan kendala yang menghambat proses pembangunan pendidikan. Hal ini 

menyebabkan layanan pendidikan bagi masyarakat mengalami keterbatasan, sehingga tidak 

semua masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan melalui jalur 

formal atau persekolahan. Untuk itu, pemerintah Indonesia menyediakan layanan pendidikan 

melalui jalur pendidikan nonformal bagi masyarakat yang tidak memperoleh kesempatan 

mengikuti pendidikan melalui jalur formal yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-

undang Sisdiknas Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa ”jalur pendidikan terdiri atas pendidikan 

formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Artinya, 

ketiga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan layanan pendidikan kepada 

masyarakat. Khusus berkaitan dengan jalur pendidikan nonformal ditegaskan pada Pasal 26 ayat 

(1) bahwa ”pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap 

pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat. Untuk itu, pendidikan 

nonformal harus mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut dalam rangka meningkatkan akses 

pendidikan bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mendapat pendidikan melalui jalur 

formal. Sebagai wujud dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah menyediakan layanan 

pendidikan jalur pendidikan nonformal melalui program pendidikan kesetaraan untuk berbagai 

tingkat pendidikan, seperti setara SD/MI (Paket A), SMP/MTs (Paket B), dan SMA/SMK/MA 

(Paket C).  

Program pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan jalur pendidikan 

nonformal yang relatif diminati masyarakat sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak 

memiliki akses pada jalur pendidikan formal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kecendrungan 

peningkatan jumlah peserta didik program kesetaraan dari tahun ke tahun. Salah satu progam 

pendidikan kesetaraan yang peminatnya cenderung meningkat adalah program Paket C. 

Program Paket C adalah program pendidikan yang dirancang sebagai salah satu program 

pendidikan nonformal yang bertujuan memberi layanan pendidikan setara SLTA kepada warga 

masyarakat yang tidak berkesempatan memasuki SMA/SMK/MA pada sistem pendidikan 

persekolahan karena beberapa kendala/keterbatasan.  

Terdapat perbedaan pola dan intensitas pembelajaran antara program Paket C dan SLTA 

jalur formal atau reguler. Pola belajar pada program Paket C menuntut peserta didik untuk 

belajar mandiri. Hal ini dikarenakan waktu untuk tatap muka bagi pembelajarannya tidak 

dirancang sebanyak waktu pembelajaran di pendidikan formal seperti SMA, SMK, ataupun MA. 
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Pertemuan tatap muka pada program Paket C bukan dimaksudkan sebagai pembelajaran seperti 

umumnya yang dilaksanakan di sekolah, melainkan tutorial. Dengan demikian diharapkan para 

peserta didik betul-betul menggunakan kesempatan-kesempatan dalam berbagai kegiatan 

hidupnya sehari-hari untuk belajar sendiri. 

Perbedaan juga terjadi pada latar belakang kehidupan peserta didik SLTA jalur formal 

dengan program Paket C. Peserta didik sekolah formal secara umum tidak dihadapkan pada 

kendala ekonomi maupun sosial yang berarti,  sehingga proses pendidikan yang dijalaninya 

dapat berjalan lancer. Sebaliknya, peserta didik program Paket C sebagian besar dihadapkan 

pada masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dapat membuatnya tidak bisa hidup dengan 

tenang, teratur, dan damai, sehingga berpengaruh terhadap kelancaran dan motivasinya dalam 

belajar. Beberapa contoh masalah yang dihadapi diantaranya kegoncangan keluarga, 

ketakpedulian dan ketiadaan kasih-sayang orang tua, ketidakpastian hidup. Belum lagi 

keterbatasan waktu dan tutor, serta kurang lengkapnya sarana dan prasaran penunjang untuk 

belajar juga menjadi kendala tersesendiri bagi peserta didik program Kesetaraan Paket C untuk 

dapat menyerap materi pembelajaran. Situasi dan kondisi kehidupan yang berbeda tersebut 

berdampak pada kondisi psikologis peserta didik yang akhirnya mengganggu proses belajarnya.  

Kondisi yang dialami peserta didik tersebut menunjukkan adanya masalah yang cukup 

berat yang dirasakan oleh peserta didik program kesetaraan, yaitu masalah dalam menyesuaikan 

dirinya terhadap proses pembelajaran pada program kesetaraan Paket C. Penyesuaian diri terjadi 

ketika seseorang menghadapi kondisi lingkungan yang baru dimana diperlukan adanya respon 

dari individu. Penyesuaian diri yang efektif dapat terjadi jika individu dapat menerima 

keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat diubah namun tetap melakukan modifikasi terhadap 

keterbatasan- keterbatasan itu seoptimal mungkin. Penyesuaian diri yang baik dalam belajar 

memungkinkan peserta didik menjadi lebih mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik 

sehingga diharapkan dapat mencapai prestasi yang optimal.. 

Adaya berbagai kendala yang dihadapi peserta didik program pendidikan kesetaraan 

Paket C menyebabkan penyesuaian dirinya dalam mengikuti kegiatan  pembelajaran menjadi 

rendah. Rendahnya kemampuan penyesuaian diri peserta didik terhadap penyelenggaraan 

program pendidikan kesetaraan Paket C, tentu saja disebabkan oleh banyak faktor. Ada faktor 

penyebab yang berasal dari diri invidu (intrinsik) maupun dari luar diri individu (ekstrinsik).  

Faktor intrinsik diantaranya: motivasi belajar, persepsi terhadap program Peket C, disiplin, etos 

kerja, kecerdasan, dan faktor intrinsik lainnya, sedangkan faktor ekstrinsik diantaranya: 

lingkungan belajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, kualitas 

pendidik/instruktur,  dan faktor ekstrinsik lainnya. Pada penelitian ini, penyesuaian diri peserta 

didik akan dikaji dari dua variabel internal, yaitu motivasi belajar dan persepsinya terhadap 

program pendidikan kesetaraan Paket C. 

 

2. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

a. Apakah ada hubungan kausalitas antara motivasi belajar dengan penyesuaian diri peserta 

didik program Paket C? 

b. Apakah ada hubungan kausalitas antara persepsi peserta didik terhadap program Paket C 

dengan penyesuaian diri peserta didik program Paket C? 
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c. Apakah ada hubungan kausalitas antara motivasi belajar dan persepsi peserta didik 

terhadap program Paket C secara bersama-sama dengan penyesuaian diri peserta didik 

program Paket C? 

 

TINJAUAN TEORI 

 

1. Penyesuaian Diri 

 

Ransom (2001) menyatakan bahwa ketika peserta didik meninggalkan sekolah formal, 

akan ada masa-masa penyesuaian diri yang biasanya disebut sebagai deschooling atau 

decompression. Deschooling sendiri menurut Saba dan Gattis (2002) merupakan masa (periode) 

dimana orangtua dapat membiarkan peserta didiknya untuk beristirahat sejenak dan beradaptasi 

dengan situasi baru yang lebih bebas, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan 

pengalaman sekolah yang berbeda dari sekolah sebelumnya. 

Penyesuaian diri merupakan salah satu domain kajian psikologi kepribadian. 

Menurutnnya Randy J. Larsen (2008: 18), … the adjustment domain refers to the fact 

that personality plays a key role in how we cope, adapt, and adjust to the ebb and flow 

of event in our day-to-day lives. Pendapat ini mengarahkan pada adanya dua kelompok 

bentuk penyesuaian diri yaitu : 1) Penyesuaian adaptif, Sering dikenal dengan istilah 

adaptasi. Bentuk penyesuaian diri ini lebih bersifat individu badani. Artinya perubahan-

perubahan dalam proses-proses badani untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan 

lingkungan; 2) Penyesuaian adjustif, suatu bentuk penyesuaian yang lain, dimana 

tersangkut kehidupan psikis, biasanya disebut sebagai penyesuaian yang adjustif. 

Misalnya bila harus pergi ke tetangga atau teman yang tengah berduka cita karena 

kematian salah seorang anggota keluarganya, maka mungkin sekali wajah dapat diatur 

sedemikian rupa sehingga menampilkan suatu wajah duka, sebagai tanda rupa 

menyesuaikan terhadap suasana sedih dalam keluarga tersebut. 

Muitadin Z (2002) memnadang bentu penyesuaian diri individu dengan 

lingkungan dari aspek prosesnya.  Menurutnya, pada dasarnya proses penyesuaian diri 

memiliki dua aspek: 1) Penyesuaian Pribadi, yaitu kemampuan individu untuk 

menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya 

dengan lingkungan sekitarnya. Keberhasilan penyesuaian pribadi ditandai dengan tidak 

adanya rasa benci, lari dari kenyataan atau tanggungjawab, dongkol, kecewa,  atau tidak 

percaya pada kondisi dirinya. Kehidupan kejiwaannya ditandai dengan tidak adanya 

kegoncangan atau kecemasan yang menyertai rasa bersalah, rasa cemas, rasa tidak puas, 

rasa kurang dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya. Sebaliknya kegagalan 

penyesuaian pribadi ditandai dengan keguncangan emosi, kecemasan, ketidakpuasan 

dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya, sebagai akibat adanya gap antara individu 

dengan tuntutan yang diharapkan oleh lingkungan. Gap inilah yang menjadi sumber 

terjadinya konflik yang kemudian terwujud dalam rasa takut dan kecemasan, sehingga 

untuk meredakannya individu harus melakukan penyesuaian diri; 2) Penyesuaian Sosial, 

Setiap individu hidup di dalam masyarakat dimana terdapat proses 

saling  mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Dari proses tersebut timbul suatu 
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pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat dan 

nilai-nilai dipatuhi, demi untuk mencapai penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup 

sehari-hari.  Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu 

hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan tersebut mencakup 

hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, keluarga, sekolah, teman 

atau masyarakat luas secara umum.  

Kedua hal tersebut merupakan proses pertumbuhan kemampuan individu dalam 

rangka penyesuaian sosial untuk menahan dan mengendalikan diri. Pertumbuhan 

kemampuan ketika mengalami proses penyesuaian sosial, berfungsi seperti pengawas 

yang mengatur kehidupan sosial dan kejiwaan. Boleh jadi hal inilah yang dikatakan 

Freud sebagai hati nurani (super ego), yang berusaha mengendalikan kehidupan 

individu dari segi penerimaan dan kerelaannya terhadap beberapa pola perilaku yang 

disukai dan diterima oleh masyarakat, serta menolak dan menjauhi hal-hal yang tidak 

diterima oleh masyarakat.  

Karyadi dkk (2003: 146) menjelaskan beberapa ciri penyesuaian diri yang 

digunakan untuk mendiskripsikan individu yang memiliki penyesuaian diri positif 

sebagai berikut: 1) Kemampuan menerima dan memahami diri sebagaimana apa 

adanya; 2) Kemampuan menerima dan menilai kenyataan lingkungan di luar dirinya 

secara objektif, sesuai dengan perkembangan rassional dan perasaan; 3) Kemampuan 

bertindak sesuai dengan potensi, kemampuan yang ada pada dirinya, dan keadaan 

objektif di luar dirinya; 4) Memiliki perasaan aman dan memadai; 5) Rasa hormat pada 

manusia dan mampu bertindak toleran; 6) Terbuka dan sanggup menerima umpan balik; 

7) Memiliki kestabilan psikologis terutama kestabilan emosi; dan 8) Mampu bertindak 

sesuai dengan norma yang berlaku, serta selaras dengan hak dan kewajibannya.  

Sementara itu, Fahmy (2002:66) menyebutkan bahwa ada sejumlah sikap positif 

yang memiliki penyesuaian diri yang baik, yaitu: 1) Penerimaan terhadap diri sendiri; 2) 

Mendapatkan pengertian orang lain terhadap diri; 3) Penghargaan orang lain terhadap 

diri; 4) Mampu menerima orang lain; 5) Pengertian terhadap diri sendiri; 5) Memahami 

tanggung jawab terhadap orang lain; 6) Rasa bebas; dan 7) Memiliki kesiapan diri untuk 

memilih pekerjaan. Apa yang dikatakan Fahmi di atas menunjukan bahwa individu yang 

memiliki penyesuaian diri baik akan menemui kemudahan saat menjalani dan 

menentukan hidupnya.  Sedangkan penyesuaian diri yang buruk adalah individu yang 

menerima secara pasif dan tidak melakukan usaha apapun untuk mengoptimalkan 

potensi yang dimilikinya, dan individu tersebut tidak dapat mencapai keharmonisan 

hubungan dengan lingkungan fisik dan sosial dalam bentuk kebutuhan fisik, psikis, dan 

sosial  

Menurut Fudyartanta (2002 : 298-289), kriteria penyesuaian diri yang baik 

ditinjau dari arti penyesuaian diri sebagai hasil, antara lain: 1) kesehatan fisik; 2) 

konfortabilitas psikologis; 3) efisiensi kerja; dan 4) aseptabilitas sosial: mereka dapat 

diterima oleh kelompok dan massyarakat social luas.  

Berdasarkan kajian teori sebagaimana diuraikan di atas, dapat di simpulkan bahwa 

penyesuain diri peserta didik program kesetaraan Paket C adalah proses yang 
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melibatkan respon-respon mental dan perbuatan individu dalam upaya untuk memenuhi 

kebutuhan, dan mengatasi ketegangan, frustasi dan konflik secara sukses serta 

menghasilkan hubungan yang harmonis dan seimbang antara kebutuhan dirinya dengan 

norma atau tuntutan lingkungan.  

Indikator penyesuaian diri peserta didik program Peket C dalam penelitian ini 

adalah: 1) menerima dan memahami diri sebagaimana apa adanya; 2) menerima 

kenyataan lingkungan di luar dirinya termasuk orang lain secara objektif; 3) memiliki 

perasaan aman dan mamadai; 4) bertindak sesuai potensi dan norma yang berlaku; 5) 

berinteraksi dan memelihara tata hubungan dengan orang lain. 

 

2. Motivasi Belajar 

 

Motivasi adalah usaha untuk meningkatkan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. 

Motivasi itu berlaku untuk semua kegiatan termasuk kegiatan belajar. Jadi, jika dikatakan 

motivasi belajar, maksudnya adalah mendorong atau memberi semangat kepada individu yang 

melakukan kegiatan belajar, agar lebih giat belajar supaya prestasinya meningkat menjadi lebih 

baik. Motivasi dapat timbul baik dari luar maupun dari dalam diri individu  (Ki RBS 

Fudiyartanta, 2002: 258). Makna meningkatkan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan dalam 

definisi ini, menyangkut tiga elemen utama motivasi yaitu intensitas, arah, dan ketekunan. 

Dalam hubungan antara motivasi dan intensitas, intensitas terkait dengan dengan seberapa giat 

seseorang berusaha, tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan 

kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Sebaliknya 

elemen yang terakhir, ketekunan, merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang dapat 

mempertahankan usahanya.  

Pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas dikemukakan oleh A.M. 

Sardiman (2004: 73), bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Artinya, motivasi akan menyebabkan terjadinya perubahan energi dalam diri individu, sehingga 

menimbulkan gejala kejiawaan atau psikologi, perasaan, dan juga emosi individu, yang 

mendorongnya untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi merupakan 

rangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang ingin 

melakukan sesuatu.  

M. Ngalim Purwanto (2004:71), mengatakan bahwa motivasi adalah suatu usaha yang 

disadari untuk menggerakan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar terdorong 

untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Berkaitan 

dengan motivasi ditambahkan oleh Sondang (2002 : 194) bahwa salah satu hal yang amat 

penting untuk diperhatikan ialah bahwa tingkat motivasi itu berbeda-beda antara seorang 

dengan orang lain dan dalam diri seorang yang berlainan. 

Muhammad Surya (2003 : 100) mengemukakan bahwa ada lima hal yang menjadi alasan 

bahwa motivasi itu merupakan proses yang komplek, yaitu: 1) motif yang menjadi sebab dari 

tindakan seseorang itu, tidak dapat diamati tetapi hanya diperkirakan; 2) individu mempunyai 

kebutuhan atau harapan yang senantiasa berubah dan berkelanjutan; 3) manusia memuaskan 

kebutuhannya denga berbagai cara; 4) kepuasan dalam suatu kebutuhan tertentu dapat mengarah 

kepada intensitas kebutuhan; 5) perilaku yang mengarah kepada tujuan, tidak selamanya dapat 

menghasilkan kepuasan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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Menurut Syamsudin (2004 : 37) motivasi menuju kepada sesuatu yang sama, bahwa 

motivasi merupakan: 1) suatu kekuatan (power) atau tenaga (forces) atau daya (energy), 2) suatu 

keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak kearah tujuan 

tertentu, baik disadari maupun tidak disadari.  

Robbins (2008: 223-224) yang menyatakan, motivasi merupakan hasil sejumlah proses 

yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap 

entusiame dan persistensi dalam hal melakspeserta didikan kegiatan-kegiatan tertentu.
 
Motivasi 

sebagai proses yang berperan pada intensitas, arah dan lamanya berlangsung upaya individu ke 

arah pencapaian tujuan. 
 

Berkitan dengan pengertian belajar, Ngalim Purwanto (2004:84) mendefinisikan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola 

baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu 

pengertian. Dalam proses belajar sangat diperlukan motivasi, karena seseorang yang tidak 

mempunyai motivasi belajar, tidak akan mungkin memiliki aktivitas belajar. Hamzah (2008 : 

22) mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan interaksi antara individu dan lingkungannya yang dilakukan secara formal, 

informal, dan nonformal. Sejalan dengan pendapat tersebut, Istanti Surviani (2004: 18) 

menguraikan makna belajar sebagai proses psikologi dasar pada individu dalam mencapai 

perkembangan hidupnya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sri Esti (2006: 191) yang 

mengemukakan bahwa belajar adalah bentuk hubungan atau kesatuan stimulus dan respon. 

Sementara itu, Iwan Mahmud (2009 : 22) menuliskan bahwa aktivitas belajar yang dilakukan 

secara terus menerus akan efektif jika di dalam diri peserta didik ada dorongan yang kuat, 

terutama dorongan motivasi belajar. Muhibbin Syah (2005 : 68) bahkan memperkuat pendapat 

ini dengan menyatakan bahwa belajar adalah tahapan perubahan tingkah laku peserta didik yang 

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang bersifat permanen (tahan lama) sebagai akibat dari pengalaman individu dalam 

berinteraksi individu dengan lingkungan. 

Motivasi memiliki peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. A.M. 

Sardiman (2004:75) mengartikan motivasi belajar belajar sebagai keseluruhan daya penggerak 

dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Winkel (2002:150) 

motivasi belajar ialah keseluruhan daya penggerak psikis didalam diri peserta didik yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah 

pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Artinya motivasi belajar memegang 

peranan penting dalam memberikan gairah atau semangat dalam belajar, sehingga peserta didik 

yang bermotivasi kuat memiliki energi yang banyak untuk melakukan kegiatan belajar.  

Motivasi belajar mempunyai fungsi untuk: a) mendorong manusia untuk berbuat. Jadi 

sebagai penggerak atau motor yang mengeluarkan energi, b) menentukan arah perbuatan, yakni 

ke arah tujuan yang hendak dicapai, dan c) menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut (Sardiman: 2004: 85) 

Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar, antara individu yang 

memiliki motivasi belajar dengan yang tidak, tentunya akan menampakan pola perilaku yang 
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berbeda. Syaiful Bahri Djamarah (2002:119) menyebutkan bahwa individu yang memiliki 

motivasi belajar akan menunjukan karakteristik sebagai berikut: 1) memiliki semangat belajar 

yang kuat; 2) berusaha memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya; dan 3) mentaati jadwal belajar 

yang dibuatnya. Hal senada juga dikatakan oleh A.M. Sardiman (2004:102) bahwa ciri-ciri 

individu yang memiliki motivasi belajar adalah sebagai berikut: 1) tekun menghadapi tugas; 2) 

ulet dalam menghadapi kesulitan pelajaran; 3) menunjukan minat dalam belajar; dan 4) 

memiliki kemandirian dalam belajar  

Sardiman (2004: 82) mengemukakan bahwa ciri-ciri seseorang yang memiliki motivasi 

tinggi adalah: 1) tekun dalam menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai), 2) ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus 

asa), 3) menunjukkan mini terhadap macam-macam masalah, 4) lebih senang bekerja mandiri, 

5) cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (ha-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu 

saja sehingga kurang kreatif), 6) dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu), 7) tidak mudah melepaskan ha-hal yang diyakini itu, dan 8) senang mencari dan 

memecahkan masalah/soal-soal. 

Menurut Muhibbin Syah (2003:151-152), bentuk-bentuk motivasi belajar individu adalah: 

1) Motivasi intrinsik, yaitu hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri individu sendiri yang 

dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. 2) Motivasi ekstrinsik, yaitu adalah hal dan 

keadaan yang datang dari luar diri individu yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan 

belajar, seperti pujian dan hadiah, peraturan atau tata tertib kuliah, teladan orang tua dan guru. 

Menurut Harter dan Connell (1984), motivasi belajar seseorang muncul karena didorong 

oleh hal-hal yang bersifat spesifik yang muncul dari dalam dirinya (intrinsik) daripada yang 

bersifat umum dan dari luar dirinya (ekstrinsik). Menurutnya, karakteristik motivasi yang 

bersifat intinsik mencakup lima aspek sebagai berikut: 1) memilih tugas yang menantang 

daripada tugas yang mudah; 2) minat pribadi dan rasa ingin tahu menjadi pendorong untuk 

bekerja daripada menyenangkan guru atau memperoleh nilai baik; 3) mencoba menguasai 

materi dengan bekerja sendiri (bebas) daripada tergantung kepada guru; 4) penimbangan secara 

mandiri (bebas) ketimbang menggantungkan diri pada penimbangan guru; dan 5) menggunakan 

kriteria internal untuk sukses atau gagal  daripada kriteria eksternal. 

Adapun hal-hal yang menumbuhkan motivasi intrinsik menurut Winkel (2004:160), 

adalah: 1) Pengetahuan tentang kemajuannya sendiri; Dengan mengetahui hasil-hasil atau 

prestasinya sendiri, individu akan mengetahui apakah ia ada kemajuan atau bahkan mengalami 

kemunduran. Individu yang mendapat nilai kurang, akan terdorong untuk lebih giat lagi dalam 

belajar agar mendapat nilai yang baik. Sebaliknya individu yang mendapat nilai baik akan 

terdorong untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi atau paling tidak akan mempertahankan 

prestasi yang telah dicapainya. 2) Cita-cita; Cita-cita yang menjadi tujuan dari hidupnya 

merupakan pendorong bagi kegiatan  belajar. 3) Suatu kebutuhan; Dengan adannya suatu 

kebutuhan, maka akan dapat mendorong individu untuk berbuat atau berusaha. Individu yang 

bermotivasi intrinsik mempunyai tujuan menjadi orang terdidik yang berpengetahuan dan ahli 

dalam bidang studi tertentu (A.M. Sardiman, 2003:89). 

Sementara itu, hal-hal yang dapat menumbuhkan motivasi ekstrinsik menurut Winkel 

(2004:160) adalah: 1) Ganjaran yang merupakan alat motivasi yang berbentuk pujian, perhatian 

dan hadiah. Ganjaran menjadi pendorong bagi individu untuk lebih giat belajar yang 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing, baik dari individu sendiri maupun 

pengajar. 2) Hukuman yang merupakan alat didik yang tidak menyenangkan, namun demikian 
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dapat menjadi pendorong untuk mempergiat individu dalam belajar. Individu yang pernah 

mendapat hukuman akan berusaha untuk tidak memperoleh hukuman lagi dan selalu memenuhi 

tugas-tugas belajarnya, agar terhindar dari hukuman. 3) Persaingan atau kompetisi yang dapat 

menjadi tenaga pendorong yang sangat besar.  

Berdasarkan kajian teori sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud motivasi belajar dalam penelitian ini adalah dorongan yang timbul secara spesifik dari 

dalam diri peserta didik (intrinsik) yang mendasari perilaku belajarnya sehingga  lebih 

semangat, antusias, giat, tekun dan disiplin.  Indikator-indikator motivasi belajar dalam 

penelitian ini adalah: 1) memilih pekerjaan yang menantang daripada tugas yang mudah; 2) 

memiliki minat dan rasa ingin tahu yang besar; 3) berusaha menguasai pelajaran secara mandiri; 

4) mandiri dalam menentukan batas menguasai pelajaran; 5) memiliki  kriteria internal 

dalam  kesuksesan atau kegagalan. 

 

3. Persepsi Tehadap Program Pendidikan Kesetaraan Paket C 

 

Persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan, dan 

menafsirkan stimulus lingkungan. Krech menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses 

kognitif yang kompleks dan menghasilkan gambaran yang unik tentang kenyataan yang 

barangkali sangat berbeda dengan kenyataan (Umar Nimran, 1996: 139). Proses persepsi 

meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan dan penafsiran. Sifat 

persepsi tidak statis, melainkan bisa berubah-ubah atau dengan perkataan lain sifatnya relatif 

atau tidak absolute, tergantung pada pengalaman yang tepat sebelumnya. Perubahan persepsi 

disebabkan oleh proses faal (fisiologis) dari sistem syaraf pada indera-indera manusia maupun 

disebabkan proses psikologik. Kedua faktor itu harus diperhatikan agar persepsi yang dilakukan 

seseorang bisa menjadi lebih mantap dengan meningkatnya pengalaman. Dengan demikian agar 

berfungsi secara efektif maka kemampuan untuk mengadakan persepsi tentang sesuatu harus 

dikembangkan sebagai suatu kebiasaan. 

Menurut Thoha, persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap 

orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman (Miftah Thaha, 1992: 198). Kunci untuk 

memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu 

penafsiran yang unik terhadap situasi. Kemudian Luthans (dalam Miftah Thaha, 1992)  

mempertegas bahwa persepsi itu adalah lebih kompleks dan lebih luas kalau dibandingkan 

dengan penginderaan. Proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, 

penyusunan dan penafsiran. Mengingat sifat persepsi tidak statis, melainkan bisa berubah-ubah 

atau dengan perkataan lain sifatnya relatif atau tidak absolute, tergantung pada pengalaman 

yang tepat sebelumnya. Perubahan persepsi disebabkan oleh proses faal (fisiologik) dari sistem 

syaraf pada indera-indera manusia maupun disebabkan proses psikologik. Kedua faktor itu 

harus diperhatikan agar persepsi yang dilakukan seseorang bisa menjadi lebih mantap dengan 

meningkatnya pengalaman. Dengan demikian agar berfungsi secara efektif maka kemampuan 

untuk mengadakan persepsi tentang sesuatu harus dikembangkan sebagai suatu kebiasaan. 

Tahap paling awal dalam penerimaan informasi adalah sensasi, berarti sensasi bagian dari 

persepsi, maka untuk menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensai, 

melainkan juga emosi, ekspektasi dan memori, selain faktor personal dan faktor situsional yang 

mempengaruhi persepsi, menurut Krech dan Crutchfield mengemukakan bahwa ada dua faktor 
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yang mempengaruhi persepsi seseorang : 1) faktor fungsional dan 2) faktor structural (Jalaludin 

Rahmat, 1999: 51). Dari kedua faktor ini dihasilkan empat dalil dengan perumusan sebagai 

berikut: Pertama, faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi berasal dari kebutuhan 

pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut faktor personal. Kedua, 

faktor-faktor stuktural yang menentukan persepsi merumuskan prinsip-prinsip yang struktural 

yang dikenal dengan teori Gestalt yaitu bila mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai 

suatu keseluruhan tidak boleh melihat bagian-bagiannya lalu menghimpunnya. Ketiga, yaitu 

sifat-sifat perceptual dan kognitif serta substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat 

struktural secara keseluruhan. Artinya individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat 

individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok, 

dengan efek yang berupa asimulasi atau kontras. Keempat, objek atau peristiwa yang 

berdekatan dalam ruang dan waktu menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai 

bagian dari struktur yang sama. Dalam komunikasi, dalil kesamaan dan kedekatan ini sering 

dipakai oleh komunikator untuk meningkatkan krebidilitasnnya.  

Berdasarkan kajian teori di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan penilaian 

yang dilakukan seseorang melalui inderanya untuk selanjutnya dibentuk kesan-kesan dari objek 

tentang dirinya maupun kondisi fisik dan sosial di luar dirinya, dan proses selanjutnya melalui 

interpretasi kesan tersebut akan dibentuk menjadi bagian-bagian yang bermakna yang 

terorganisasi di dalam otak. Artinya persepsi dibangun melalui pembentukan kesan-kesan yang 

tediri atas tiga dimensi kelas, yaitu : (1) dimensi evalusi (baik buruknya), (2) dimensi potensi 

(tentang kuat lemah) dan (3) dimensi aktivitas (tentang aktif psif). Secara formal dimensi 

evaluasi merupakan dimensi yang paling penting dan sejumlah dimensi dasar yang 

mengorganisasikan kesan menyeloroh tentang orang atau obyek lainnya. 

Program Kesetaraan Paket C merupakan layanan pendidikan pada jalur nonformal bagi 

masyarakat yang tidak memiliki akses pada pendidikan jalur formal tingkat SLTA. 

Penyelenggaraan program Paket C sangat berbeda dengan layanan pendidikan formal, dilihat 

dari segi waktu penyelenggaraan, frekuensi tatap muka dalam pembelajaran, kondisi lingkungan 

belajar, ketersediaan bahan ajar, dan hal-hal lainnya. Persepsi peserta didik program Paket C 

memungkinkian dirinya menilai apakah kondisi pembelajaran pada program Paket C sesuai 

dengan harapannya. Dalam hal ini, peserta didik melalui pengamatan indranya melakukan 

penilaian terhadap program Paket C sebagai objek yang dipersepsinya sehingga menimbulkan 

kesan dalam dirinya yang akan mempengaruhi perilaku belajarnya. 

Dalam penelitian ini, persepsi peserta didik terhadap program kesetaraan Paket C 

didefinisikan sebagai pandangan guru berupa kesan dan interpetasi terhadap program kesetaraan 

Paket C sebagai tempat baginya untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap atau nilai sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya. Indikator persepsi peserta 

didik terhadap program kesetaraan Paket C meliputi: 1) kesan terhadap lingkungan belajar, 2) 

keyakinan memperoleh kebutuhan belajar, 3) citra dan harga diri sebagai peserta didik, 4) 

memberi kesempatan mengembangkan diri, dan 2) peluang peningkatan kompetensi. 
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METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik 

korelasional. Unit analisis yang nenjadi subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik 

Program Pendidikan Kesetaraan Paket.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di UPT SKB Kabupaten 

Sukabumi, SKB Kabupaten Bekasi, dan UPTD SKB Karawang yang berjumlah 586 orang. 

Jumlah sampel ditetapkan berdasarkan tabel Nomogram Harry King. Perhitungan jumlah 

sampel untuk populasi sebanyak sebanyak 586 orang, dengan taraf kepercayaan sebesar 95%, 

faktor pengalinya adalah 1,195. Dengan demikian, sampel yang diambil sebanyak 0,32 x 584 x 

1,195 = 223,32 atau dibulatkan menjadi 223 orang peserta didik.. Sampel diambil dengan 

menggunakan Teknik Proporsional Random Sampling dari ketiga SKB.. 

Pengumpulan data menggunakan tiga instrumen berupa angket, yaitu angket untuk 

mengukur variabel penyesuaian diri  peserta didik, motivasi belajar, dan persepsi peserta didik 

terhadap Program Pendidikan Kesetaraan Paket C. Sebelum digunakan, ketiga instrumen diuji 

cobakan dulu sehingga memenuhi kriteria valid dan reliabel. 

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif untuk 

mendeskripsikan karakteristik ketiga variabel yang diteliti, sedangkan untuk menguji hiptesis 

digunakan teknik regresi dan korelasi linier sederhana dan teknik regresi dan korelasi ganda. 

Pengujian hiptesis dilakukan pada taraf siginifikansi α = 0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hipotesis yang akan diuji adalah adanya hubungan antara penyesuaian diri peserta didik 

dengan motivassi belajar dan persepsi peserta didik terhadap pendidikan kesetaraan program 

Paket C, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pengujian hipotesis menggunakan 

teknik korelasi multivriat dengan formula Pearson Product Moment. Analisis data dalam uji 

hipotesis menggunakan bantuan program SPSS versi 17 for windows 

 

1. Hubungan antara motivasi belajar dengan penyesuaian diri peserta didik program 

Paket C 

 

Hipotesis statistik yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut: 

Hipotesis pertama: 

Ho : ρy1  0 (Tidak terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan penyesuaian 

diri). 

Ha : ρy1 ˃ 0 (Terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan penyesuaian diri). 

Hasil uji hipotesis pertama yang bertujuan untuk menguji hubungan antara motivasi 

belajar dengan penyesuaian diri disajikan pada tabel 1. Dari hasil uji hipotesis tersebut diperoleh 

hasil bahwa harga koefisien korelasi r = 0,578 pada p = 0,00 (p ˃ 0,05). Dengan demikian, 

hipotesis nol pertama ditolak dan hipotesis kerja diterima. Dari hasil uji hipotesis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa “terdapat hubungan yang sangat signifikan antara motivasi belajar 

dengan penyesuaian diri”. 
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Tabel 1. Tabel Anava Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Penyesuaian Diri 

 
Dari tabel 1 juga dapat dijelaskan bahwa r

2
 sebesar 0,334, yang menunjukkan bahwa 

subangan relatif variabel motivasi belajar terhadap penyesuaian diri sebesar 33,4%. Artinya, 

variasi nilai yang terjadi pada penyesuaian diri dapat dijelaskan oleh variabel motivasi belajar 

sebesar 33,4%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain. 

 

2. Hubungan antara persepsi peserta didik terhadap program Paket C dengan 

penyesuaian diri peserta didik program Paket C 

 

Hipotesis statistik yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut: 

Hipotesis kedua: 

Ho : ρy2  0 (Tidak terdapat hubungan positif antara persepsi peserta didik terhadap 

program Paket C dengan penyesuaian diri) 

Ha : ρy2 ˃ 0 (Terdapat hubungan positif anatara persepsi peserta didik terhadap program 

Paket C dengan penyesuaian diri) 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua yang bertujuan untuk menguji hubungan antara 

persepsi peserta didik  terhadap program Paket C dengan penyesuaian diri sebagaimana 

disajikan pada tabel 2, diperoleh hasil bahwa r  = 0,473 pada p = 0,00 (p ˃ 0,05). Dengan 

demikian, hipotesis nol kedua ditolak dan hiptesis kerja diterima. Dari hasil uji hipotesis 

tersebut dapat disimpulkan bahwa “terdapat hubungan yang sangat signifikan antara 

persepsi peserta didik terhadap program Paket C dengan penyesuaian diri”. 

 

Tabel 2. Tabel Anava Hubungan antara Persepsi Peserta Didik dengan Penyesuaian Diri 

 
Selain itu, dari tabel 2 juga dapat dijelaskan bahwa r

2
 sebesar 0,223, yang menunjukkan 

bahwa subangan relatif variabel persepsi peserta didik  terhadap penyesuaian diri sebesar 

22,3%. Artinya, variasi nilai yang terjadi pada penyesuaian diri dapat dijelaskan oleh variabel 

persepsi peserta didik  terhadap program Paket C sebesar 22,3%, sedangkan sisanya dapat 

dijelaskan oleh variabel lain. 
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3. Hubungan antara motivasi belajar dan persepsi peserta didik terhadap program 

Paket C secara bersama-sama dengan penyesuaian diri peserta didik program 

Paket C 

 

Hipotesis ketiga: 

Ho : ρy.12  0 (Tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dan persepsi peserta didik 

terhadap program pendidikan kesetaraan Paket C secara bersama-sama dengan 

penyesuaian diri) 

Ha : ρy.12 ˃ 0 (Terdapat hubungan antara motivasi belajar dan persepsi peserta didik 

terhadap program pendidikan kesetaraan Paket C secara bersama-sama dengan 

penyesuaian diri) 

Untuk menguji hipotesis ketiga, yaitu hubungan antara motivasi belajar dan persepsi 

peserta didik terhadap program pendidikan kesetaraan Paket C secara bersama-sama dengan 

penyesuaian diri dilakukan menggunakan teknik korelasi multivariat. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis ketiga yang rangkumannya disajikan pada tabel 3, diperoleh hasil bahwa R= 0,611 

pada p = 0,00 (p ˃ 0,05). Dengan demikian, hipotesis nol ketiga ditolak dan hipotesis kerja 

diterima. Dari hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa “Terdapat hubungan 

antara motivasi belajar dan persepsi peserta didik terhadap program pendidikan 

kesetaraan Paket C secara bersama-sama dengan penyesuaian diri”. 

Dari tabel 3 juga dapat dijelaskan bahwa R
2
 sebesar 0,373, yang menunjukkan bahwa 

subangan relatif variabel motivasi belajar dan persepsi peserta didik terhadap program 

pendidikan kesetaraan Paket C secara bersama-sama terhadap penyesuaian diri sebesar 37,3%. 

Artinya, variasi nilai yang terjadi pada penyesuaian diri dapat dijelaskan oleh variabel motivasi 

belajar dan persepsi peserta didik terhadap program pendidikan kesetaraan Paket C secara 

bersama-sama sebesar 33,4%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang 

member kontribusi terhadap penyesuaian diri. 

 

Tabel 3. Tabel Anava Hubungan antara Motivasi Belajar Dan Persepsi Peserta Didik 

Secara Bersama dengan Penyesuaian Diri 

 
Hasil uji korelasi parsial antara variabel penyesuaian diri dengan persepsi peserta didik 

terhadap program pendidikan kesetaraan Paket C yang dikontrol oleh variabel motivasi belajar, 

diperoleh r = 0,241 pada p = 0,00 (p < 0,05). Artinya, dengan mengontrol variabel motivasi 

belajar, ada hubungan yang signifikan antara persepsi peserta didik terhadap program 

pendidikan kesetaraan Paket C dengan penyesuaian diri.  

Hasil uji korelasi parsial antara variabel penyesuaian diri dengan motivasi belajar yang 

dikontrol oleh variabel persepsi peserta didik terhadap program pendidikan kesetaraan Paket C, 

diperoleh r = 0,439 pada p = 0,00 (p < 0,05). Artinya, dengan mengontrol variabel persepsi 
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peserta didik terhadap program pendidikan kesetaraan Paket C, ada hubungan yang signifikan 

antara motivasi belajar dengan penyesuaian diri.  

 

KESIMPULAN DAN REKONENDASI 

 

1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi peserta didik dengan 

penyesuaian diri program pendidikan kesetaraan Paket C. 

b. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara motivasi belajar dengan 

penyesuaian diri peserta didik Program Kesetaraan Paket C. 

c. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi peserta didik terhadap 

program pendidikan kesetaraan Paket C dan motivasi belajar secara bersama-sama 

dengan penyesuaian diri peserta didik Program Kesetaraan Paket C. 

 

2. Rekomendasi 

 

a. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Agar tingkat generalisasi dari hasil penelitian ini lebih luas, disarankan untuk melibatkan 

responden secara lebih luas, bukan hanya peserta didik program Paket C dari SKB saja, 

melainkan juga dari lembaga PNFI lainnya yang melaksanakan program pendidikan kesetaraan 

Paket C, seperti Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM), Pondok Pesantren, yayasan yang 

bergerak dalam bidang pendidikan, dan lembaga lainnya. Responden juga disarankan berasal 

dari kelas X, XI, dan XII, sehingga semua jenjang program pendidikan kesetaraan Paket C 

terwakili. 

b. Bagi Pengelola dan Tutor Program Pendidikan Kersetaraan Paket C 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara persepsi peserta didik terhadap program pendidikan kesetaraan Paket C dan 

motivasi belajar dengan penyesuaian diri peserta didik Program Kesetaraan Paket C, baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Artinya, motivasi belajar dan persepsi peserta didik 

merupakan dua variabel prediktor yang relatif dominan terhadap kemampuan penyesuaian diri 

peserta didik program pendidikan kesetaraan Paket C.  

1) Peningkatan citra program pendidikan kesetaraan Paket C. Pengelola dan tutor 

pendidikan kesetaraan Paket C harus berusaha meningkatkan kualitas layanan 

pendidikannya, sehingga peserta didik program Paket C memiliki kesan positif dan 

meyakini bahwa program Paket C dapat pengganti pendidikan formal jenjang SLTA yang 

dapat membantunya dalam meningkatkan kompetensi dan mewujudkan cita-citanya. 

2) Menyelenggarakan program motivasi belajar. Motivasi belajar pada diri individu 

senantiasa mengalami fluktuasi. Ada kalanya tinggi, tetapi pada saat yang lain mengalami 

penurunan bahkan tidak ada motivasi belajar sama sekali. Untuk itu, pengelola program 

pendidikan kesetaraan perlu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang terprogram, yang 

tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik.  
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Abstrak 

 

Kemajuan disegala bidang, terutama ilmu dan teknologi terasa pula dampaknya terhadap 

keluarga Indonesia, khususnya di kota-kota. Kehidupan kota yang penuh persaingan terutama 

dalam memenuhi kebutuhan atau tuntutan kemajuan zaman membawa perubahan pada 

kehidupan keluarga . kehidupan keluarga yang tadinya akrab dan hidup damai mulai berubah 

menjadi kurang perhatian, renggang, tegang, dan sering cemas. Untuk menghadapi masalah 

tersebut peserta didik perlu mendapatkan layanan bimbingan dan konseling keluarga yang 

bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dalam keluarga sehingga setiap anggota 

keluarga mampu bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing dan pada 

akhirnya dapat  menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis. Adapun teknik yang 

diberikan dalam layanan bimbingan dan konseling keluarga yaitu melalui teknik role playing. 

Yang memungkinkan peserta didik mampu mengatasi permasalahan dalam keluarga dan 

merupakan suatu medium bagi ahli terapi untuk menganalisis konflik-konflik. Wujud dari 

pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga ini yaitu terciptanya keluarga yang harmonis 

atau bahagia dalam keluarga peserta didik, baik keluarga saat ini maupun keluarga peserta didik 

sendiri dimasa depan. 

 

Kata kunci: Bimbingan dan konseling keluarga, bimbingan kelompok, keluarga harmonis,  

                   role playing 
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PENDAHULUAN 

 

Perubahan masyarakat berintikan perubhan keluarga. jumlah anggota keluarga semakin 

kecil (small family), yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak (nuclear family). Sayangnya 

interaksi antar anggota keluarga mulai renggan. Sang ayah terlalu sibuk sehingga kurang 

perhatian terhadap ibu dan anak-anaknya. Ibupun ikut-ikutan sibuk karena ia pun harus bekerja 

untuk memperoleh uang. Kehidupan keluarga yang demikian memberikan dampak negative 

terhadap anak dan remaja yang ada di rumah itu. Ayah ibu yang sibuk dan penuh persaingan, 

cenderung mendapat gangguan emosional dan bahkan neurosis. Sering terjadi pertengkaran 

antara ayah – ibu dan tidak jarang pula berakibat fatal.  

Akibatnya anak-anak juga mengalami gangguan emosional atau neurotic. Keadaan anak 

yang demikian itu membawa akibat terhadap perilakunya yang menyimpang seperti kenalakan, 

kejahatan, menghisap ganja, dan kecanduan narkotika. Pengembangan potensi anak dan remaja 

kurang mendapat perhatian. 

Kemajuan disegala bidang, terutama ilmu dan teknologi terasa pula dampaknya terhadap 

keluarga Indonesia, khususnya di kota-kota. Kehidupan kota yang penuh persaingan terutama 

dalam memenuhi kebutuhan atau tuntutan kemajuan zaman membawa perubahan pada 

kehidupan keluarga . kehidupan keluarga yang tadinya akrab dan hidup damai mulai berubah 

menjadi kurang perhatian, renggang, tegang, dan sering cemas.  

Keadaan orang tua yang demikian itu menyebabkan hilangnya perhatian dan kasih sayang 

terhadap anak-anaknya. Hal ini memberi dampak negative terhadap perilaku anak, seperti tidak 

betah dirumah walaupun keadaan serba mewah. Keadaan psikis anak semakin parah karena 

orang tua mengalami gangguan emosional, karena persaingan hidup yang keras serta kebutuhan 

ekonomi yang semakin tinggi. Kondisi kejiwaan orang tua segera menular pula kepada anak-

anaknya. Merekapun berprilaku mirip orang tuanya, gangguan emosional, bertengkar, murung, 

menyendiri dan sebagainya. Hal ini akan berdampak negative terhadap pergaulan sosial dan 

prestasi belajarnya. Bahkan banyak yang lari ke alcohol hingga narkoba.  

 

PEMBAHASAN 

 

Pengertian tentang bimbingan dan konseling keluarga 

 

Menurut willis sofyan.s: 2013:83) menjelaskan bahwa Famly counseling atau konseling 

keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem 

keluarga (pemahaman komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin 

dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga 

berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.  

Hasnida (repository.usu.ac.id/bitstream) mendefinisikan konseling keluarga sebagai suatu 

proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostatis 

(kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang) sehingga anggota keluarga 

dapat merasakan nyaman. 

Jadi konseling keluarga adalah proses pemberian bantuan oleh orang yang ahli (konselor) 

kepada klien (anggota keluarga) melalui sistem kehidupan yang ada dalam sebuah keluarga, 

yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dalam keluarga sehingga setiap anggota 
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keluarga mampu bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing dan pada 

akhirnya dapat  menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis.  

 

Pengertian tentang layanan bimbingan kelompok 

 

Menurut Nurihsan, Ahmad Juntika (2006), bimbingan kelompok merupakan bantuan 

terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat 

berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok membahas masalah-masalah 

pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial. Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam tiga 

kelompok, yaitu kelompok kecil (2-6 orang), kelompok sedang (7-12 orang), dan kelompok 

besar (13-20 orang) ataupun kelas (20-40 orang). Pemberian informasi dalam bimbingan 

kelompok terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, aturan-

aturan dalam kehidupan, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas, serta 

meraih masa depan dalam studi, karir, ataupun kehidupan. Aktivitas kelompok diarahkan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman lingkungan, penyesuaian 

diri, serta pengembangan diri. 

Sedangkan menurut prayitno (1995: 178) mengemukakan bahwa bimbingan kelompok 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. Artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas 

mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Apa yang 

dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk 

peserta lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok merupakan proses pemberian bantuan 

berupa penyampaian informasi ataupun untuk memecahkan sebuah permasalahan individu 

dalam bentuk kegiatan dinamika kelompok. Dimana dalam dinamika kelompok tersebut terjadi 

interaksi antar anggota kelompok. yang bertujuan untuk melatih setiap anggota kelompok agar 

mampu mengaktualisasikan dirinya menjadi lebih optimal. Sehingga setiap anggota kelompok 

mampu menyelesaikan sebuah permaslahan yang sedang mereka hadapi tanpa mengalami 

kecemasan yang berlebih.  

 

Tujuan dan fungsi layanan bimbingan kelompok dalam bimbingan dan konseling 

keluarga 

 

Menurut amti (1992: 108) bahwa tujuan bimbingan kelompok terdiri dari tujuan umum 

dan tujuan khusus. Secara umum bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu para siswa 

yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu juga mengembangkan pribadi 

masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, 

baik suasana yang menyenangkan maupun suasana yang menyedihkan. Secara khusus 

bimbingan kelompok bertujuan untuk: 

1. Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat dihadapan teman-temannya 

2. Melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok 

3. Melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok 

khususnya dan teman diluar kelompok umumnya  

4. Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Melatih siswa 

untuk dapat bersikap tenggang rasa denan orang lain. 
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5. Melatih siswa memperoleh keterampilan sosial 

6. Membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungannya dengan orang 

lain. 

Tujuan bimbingan kelompok seperti yang dikemukakan oleh (prayitno, 1995: 178) adalah 

sebagai berikut: 

1. Mampu berbicara di depan orang banyak 

2. Mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya 

kepada orang banyak 

3. Belajar menghargai pendapat orang lain 

4. Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya 

5. Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi (gejolak kejiwaan yang bersifat 

negative) 

6. Dapat bertenggang rasa 

7. Menjadi akrab satu sama lainnya 

8. Membahas masalah atau topic-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan 

bersama.  

 

Adapun tujuan khusus dari bimbingan kelompok menurut Willis, Sofyan (2013: 181), 

bimbingan kelompok bertujuan memberi kesempatan klien untuk berpartisipasi dalam memberi 

ceramah dan diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat seperti mahasiswa, sarjana, dan 

tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru bk disekolah, para siswa, anggota DPR, ibu-ibu pengajian, 

dan sebagainya. 

Willis sofyan. S ( 2013: 88-89) menjelaskan tentang tujuan dilaksanakannya konseling 

keluarga terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun penjabarannya 

sebagai berikut: 

Tujuan umum konseling keluarga 

1. Membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika 

keluarga adalah kait-mengait diantara anggota keluarga. 

2. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota 

kleuarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan 

interaksi anggota-anggota lain. 

3. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap 

anggota. 

4. Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. 

Tujuan-tujuan khusus konseling keluarga 

1. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara 

yang istimewa (idiocyncratic ways) atau keunggulan-keunggulan anggota lain. 

2. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami 

frustasi/kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau 

diluar sistem keluarga. 

3. Mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara 

mendorong (mensupport), memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut. 

4. Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orangtua secara realistic dan sesuai dengan 

anggota-anggota lain. 
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Fungsi bimbingan kelompok 

 

Sedangkan fungsi bimbingan kelompok diantaranya sebagai berikut: 

1. Memberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan tanggapan tentang 

berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar 

2. Mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal 

tentang apa yang mereka bicarakan, 

3. Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan sendiri dan lingkungan mereka yang 

berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok 

4. Menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap sesuatu hal 

yang buruk dan memberikan dukungan terhadap sesuatu hal yang baik 

5. Melaksanakan kegiatan yang nyata dan langsung untuk membuahkan hasil sebagaimana 

apa yang mereka programkan semula.  

 

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan dan fungsi yang ada dalam bimbingan kelompok, 

serta tujuan bimbingan dan konseling keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan 

fungsi layanan bimbingan kelompok dalam bimbingan dan konseling keluarga yaitu agar setiap 

peserta didik memiliki pemahaman tentang keluarga dengan baik dan sebagai bekal saat mereka 

akan berkeluarga agar dapat terbuka dengan anggota keluarga yang lain, lebih memahami peran 

dan tanggung jawab masing-masing sebagai anggota keluarga, agar dapat saling menghormati 

dan menghargai sesama anggota keluarga, serta menciptakan suasana keluarga yang nyaman 

dan harmonis.  

 

Tahapan bimbingan kelompok  

 

1. Tahap Awal (Beginning a group) 

 

Awal konseling merupakan langkah yang kritis dalam proses konseling kelompok. Fokus 

utama dari langkah ini adalah terbentuknya kelompok. Dalam pelaksanaan pembentukan 

kelompok perlu mempertimbangkan tahapan-tahapan pembentukan kelompok, tugas-tugas 

pembentukan kelompok, potensi masalah pembentukan kelompok, dan prosedur pembentukan 

kelompok 

a. Tahapan-tahapan pembentukan kelompok 

Pembentukan kelompok merupakan tahap yang paling krisis dalam proses konseling 

kelompok. Menurut glading (1999) keberhasilan dalam melakukan pembentukan kelompok 

akan sangat menentukan efektifitas konseling. oleh karena itu. Konselor perlu melaksanakan 

pembentukan kelompok dengan langkah-langkah dan tahapan yang akurat, sistematis, dan 

berkesinambungan. 

b. Tugas – tugas pembentukan kelompok 

Menurut glading (1999) tugas pertama dalam memulai suatu kelompok adalah para 

anggota kelompok melakukan kesepakatan tentang permasalahan yang akan dibahas. Batasan-

batasan ini perlu disepakati bersama agar menjadi pedoman bertindak anggota kelompok dalam 

pelaksanaan proses konseling. Batasan ini disamping mengikat para anggota uga mengikat 

pimpinan kelompok. Penetapan batasan ini dapat berupa membatasi waktu kegiatan kelompok, 

sampai berapa lama kegiatan ini berlangsung dan bagaimana konsekuensinya bila waktu yang 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technology In Disruption Era   92 
 

sudah ditetapkan habis, apakah akan dilanjutkan atau tudak. Selain itu batasan ini juga dapat 

berupa isi (content) dari kegiatan kelompok, dan bagaimana konsekuensinya bila anggota sudah 

berbicara diluar isi yang dibicarakan sesungguhnya.  

c. Potensi masalah pembentukan kelompok 

Menurut glading (1999) pada saat proses pembentukan kelompok, meskipun telah 

dilakukan dengan memenuhi langkah-langkah seperti yang diteorikan dalam pelaksanaannya 

akan menjumpai beberapa masalah yang akan menjadi batu sandungan dalam melaksanakan 

proses konseling. Masalah tersebut terkait dengan masalah anggota kelompok dan masalah 

procedural kelompok.  

d. Prosedur pembentukan kelompok  

Untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam proses pembentukan 

kelompok, konselor hendaknya melakukan upaya merumuskan prosedur yang tepat dalam 

melakukan proses awal konseling.  

Menurut glading (1999) secara umum ada beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan 

dalam memulai suatu kelompok, yaitu (1) kerjasama, (2) kesepadanan, (3) menghentikan atau 

memutuskan pembicaraan, (4) lebih menjelaskan, (5) memperjels maksud.  

 

2. Tahap transisi 

 

Tahap transisi adalah periode kedua pasca pembentukan kelompok dan merupakan tahap 

awal sebelum memasuki tahap kerja.  

 

3. Tahap kerja (performing stage) 

 

Peserta lebih akrab setelah masalah dipecahkan perasaan empati, keharuan, perhatian 

penuh, dan kedekatan emosional kelompok berangsur-angsur tumbuh. Keterpaduan dan 

kekompakan biasanya bertambah dalam kelompok. Hal ini sebagai akibat interaksi antar 

anggota kelompok dan pemahaman masing-masing anggota kelompok yang lebih baik. Hal lain 

yang berpengaruh terhadap hubungan antar anggota kelompok adalah keterbukaan diri (self 

disclosure) 

Perhatian utama dalam tahap kerja adalah produktifitas kinerja. Masing-masing anggota 

kelompok terfokus pada peningkatan kualitas kinerja untuk mencapai tujuan individu dan 

kelompok.  

Cara lain yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produktifitas kelompok adalah 

melalui role playing (bermain peran). Sebab dalam bermain peran anggota kelompok 

berkesempatan untuk mengekspresikan identitas yang berbeda jauh dari identitas mereka saat 

ini. Teknik psikodrama ini dapat membantu anggota kelompok untuk membayangkan suatu 

kondisi sebelum situasi / kondisi tersebut benar-benar terjadi didalam kelompok.  

Hal yang sangat penting dalam proses bermain peran adalah adanya kepercayaan dan 

perhatian setiap anggota kelompok. Proses bermain peran akan berjalan dengan optimal dan 

menghasilkan banyak keuntungan jika masing-masing anggota kelompok fokus terhadap peran 

yang dimainkannya, manfaat yang dapat diambil diantaranya adalah anggota kelompok dapat 

mengevaluasi proses bermain peran yang telah dilakukan, pemimpin kelompok dapat 

mengevaluasi hikmah, konsekwensi, alternative solusi dari permaslahan yang timbul dalam 

proses bermain peran tersebut.   
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4. Tahap terminasi (termination stage) 

 

Menurut gladding (1999) tahap terminasi adalah tahap yang tidak akalah pentingnya 

dengan tahap pembentukan kelompok. Dalam proses pembentukan kelompok, setiap anggota 

kelompok berusaha untuk saling mengenal dan memahami karakteristik masing-masing anggota 

kelompok. Dalam tahap terminasi anggota kelompok mencoba untuk mengenal dan memahami 

lebih dalam lagi.  

 

Wujud pembinaan keluarga harmonis 

 

Dengan dilaksanakannya bimbingan dan konseling keluarga melalui layanan bimbingan 

kelompok, diharapkan peserta didik mampu memahami serta melaksanakan  peran dan tugasnya 

dengan baik didalam anggota keluarga, peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap apa 

saja yang dilakukannya, mempunyai bekal yang lebih matang apabila mereka telah beranjak 

dewasa dan akan memasuki jenjang pernikahan. Apabila peserta didik telah dibekali pendidikan 

keluarga yang cukup, maka setelah menikah mereka akan mampu menghadapi berbagai macam 

tantangan dan rintangan yang ada dalam sebuah keluarga. sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya perselisihan dalam keluarga. mereka akan lebih memahami tentang sikap saling 

menghargai dan menghormati di dalam sebuah keluarga. selan itu peserta didik akan menyadari 

bahwa kerja sama dan interaksi dalam sebuah keluarga juga harus terlaksana dengan baik.  

Apabila ayah – ibu – anak sibuk dengan kesibukannya masing-masing maka interaksi dalam 

keluarga tersebut akan memburuk. Agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan saat 

berkeluarga nanti, maka peserta didik harus benar-benar menyadari bahwa interaksi dalam 

anggota keluarga sangatlah penting karena dapat mempengaruhi suasana serta kenyamanan 

dalam keluarga tersebut.  

Wujud dari pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga ini yaitu terciptanya keluarga 

yang harmonis atau bahagia dalam keluarga peserta didik, baik keluarga saat ini maupun 

keluarga peserta didik sendiri dimasa depan. Dengan terciptanya keluarga yang harmonis 

tersebut maka tidak akan ada lagi anak yang terlantar atau terjerumus dalam pergaulan bebas 

karena kurang perhatian dalam keluarganya, tidak akan ada lagi kekerasaan dalam rumah tangga 

yang menyebabkan tingkat perceraian yang sangat tinggi seperti sekarang ini, dan tidak akan 

ada lagi pertengkaran keluarga yang menyebabkan anak menjadi korbannya. Yang ada hanyalah 

cinta dan kasih sayang, kenyamanan, perhatian, dan ketenangan hidup dalam setiap anggota 

keluarga. 

 

Pengertian keluarga harmonis 

 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian keluarga adalah sebagai berikut: 

1. Keluarga merupakan perserikatan hidup antara manusia yang paling dasar dan kecil. 

2. Perserikatan itu paling sedikit terdiri dari tua orang dewasa yang berlainan jenis kelamin. 

3. Perserikatan itu berdasar atas ikatan darah, perkawinan dan atau adopsi. 

4. Adakalanya keluarga hanya terdiri dari seorang laki saja atau seorang perempuan saja 

dengan atau tanpa anak-anak. 

Dengan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian keluarga, maka dapat 

dirumuskan pengertian Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan 
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antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau 

seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri 

atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. 

Betapa manisnya istilah Keluarga Bahagia bila terdengar oleh setiap insan, namun 

demikian janganlah selalu dibayangkan bahwa keluarga bahagia terdiri dari pasangan suami istri 

yang tampan cantik, serasi dan berkedudukan tinggi, berlimpah harta serta putra-putri yang 

mungil menyenangkan dengan segala fasilitasnya yang mewah. 

Tetapi banyak juga suami isteri beserta anak-anaknya yang tinggal di rumah sederhana 

dengan perabot rumah yang ala kadarnya serta penghasilannya cukup, mampu membuat suasana 

rumah tangga yang menyenangkan, penuh kedamaian, karena setiap anggota keluarganya 

menyadari hakekat dan fungsinya di dalam keluarga tersebut. Jadi kebahagian keluarga tidak 

semata-mata terletak pada harta, kedudukan dan fasilitas kehidupan. 

Setiap keluarga atau pasangan calon keluarga selalu mendambakan terciptanya keluarga 

bahagia dan tidak jarang setiap keluarga mengusahakan kebahagian dengan berbagai jalan dan 

upaya. Bahkan mereka menempa anak-anaknya agar mampu mempersiapkan diri dalam 

membentuk kehidupan berkeluarga yang bahagia, sesuai dengan yang didambakan orang 

tuanya. 

Jadi yang disebut dengan Keluarga Bahagia adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan 

atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang 

layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan 

seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 

 

Karakteristik keluarga harmonis 

 

Untuk merumuskan bagaimana yang disebut keluarga bahagia, Danuri (1972, hal: 19) 

mengutarakan cirri-ciri keluarga sejahtera sebagai berikut: 

a. Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dalam keluarga dan 

masyarakat. 

c. Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial. 

d. Cukup sandang, pangan dan papan. 

e. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia. 

f. Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar. 

g. Ada jaminan di hari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua. 

h. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar. 

 

SIMPULAN 

 

Konseling keluarga adalah proses pemberian bantuan oleh orang yang ahli (konselor) 

kepada klien (anggota keluarga) melalui sistem kehidupan yang ada dalam sebuah keluarga, 

yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dalam keluarga sehingga setiap anggota 

keluarga mampu bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing dan pada 

akhirnya dapat  menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis. Sedangkan bimbingan 

kelompok merupakan proses pemberian bantuan berupa penyampaian informasi ataupun untuk 

memecahkan sebuah permasalahan individu dalam bentuk kegiatan dinamika kelompok.  
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Tujuan dan fungsi layanan bimbingan kelompok dalam bimbingan dan konseling 

keluarga yaitu agar setiap peserta didik memiliki pemahaman tentang keluarga dengan baik dan 

sebagai bekal saat mereka akan berkeluarga agar dapat terbuka dengan anggota keluarga yang 

lain, lebih memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai anggota keluarga, agar 

dapat saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga, serta menciptakan suasana 

keluarga yang nyaman dan harmonis. Untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis 

tersebut maka dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yaitu 

dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. Sebab dalam 

bermain peran anggota kelompok (peserta didik) berkesempatan untuk mengekspresikan 

identitas yang berbeda jauh dari identitas mereka saat ini.  

Teknik psikodrama ini dapat membantu anggota kelompok (peserta didik) untuk 

membayangkan suatu kondisi sebelum situasi / kondisi tersebut benar-benar terjadi didalam 

kelompok. Adapun wujud dari pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga ini yaitu 

terciptanya keluarga yang harmonis atau bahagia dalam keluarga peserta didik, baik keluarga 

saat ini maupun keluarga peserta didik sendiri dimasa depan. 
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