
SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

 

 

1 

 

 

 

978-623-95121-0-1

ISBN :  

978-623-95121-0-1 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

 

 

2 

 

 

PROSIDING 

SEMINAR NASIONAL HUKUM BISNIS SAINS TEKNOLOGI 

 

 
Strategi dan Tantangan Penerapan Recovery Bisnis & Industri Dalam Menghadapi Masa 

New Normal 

 

 

 

 

 

 

Surakarta, 26 September 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diterbitkan Oleh : 

Fakultas Hukum & Bisnis dan Fakultas Sains & Teknologi 

Universitas Duta Bangsa Surakarta 

 

 

 

 

 

 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

 

 

3 

 

 

 

PROSIDING 

SEMINAR NASIONAL HUKUM BISNIS SAINS TEKNOLOGI 

 

Strategi dan Tantangan Penerapan Recovery Bisnis & Industri Dalam Menghadapi Masa 

New Normal 

 

 

SUSUNAN PANITIA 

 

Pengarah 

Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta 

Dr. Singgih Purnomo, M.M. 

 

Penanggung Jawab 

Wakil Rektor 1 Universitas Duta Bangsa Surakarta 

Tominanto, S.Kom., M.Cs. 

 

Panitia 

Ketua Panitia   : Indah Wahyu Utami, S.T., M.Si 

Sekretaris   : Sigit Rahmat Rizalmi, S.T., M.Sc 

Bendahara  : Erna Chotidjah Suhatmi, SE, M.Ak 

Sie Pembicara  : Dr. Rina Arum Pratyanti, SH., MH 

Sie Website  : Sopingi, S.Kom., M.Kom 

    : Marta Ardiyanto, S.Kom 

Sie Prosiding  : Indra Hastuti, S.E., M.Si., M.M 

      Ratini Setyowati, S.Pd., MA 

Sie Humas   : Agus Suyatno, S.Pd., M.M 

        Aris Priyo, SH., MH 

Sie Video   : Wahyu Adhi Saputra, S.P., M.Sc 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

 

 

4 

 

 

 

PROSIDING 

SEMINAR NASIONAL HUKUM BISNIS SAINS TEKNOLOGI 

 

Strategi dan Tantangan Penerapan Recovery Bisnis & Industri Dalam Menghadapi Masa 

New Normal 

 

Editor :  

Indah Wahyu Utami, S.T., M.Si 

Indra Hastuti, S.E., M.Si., M.M 

Sigit Rahmat Rizalmi, S.T., M.Sc 

Aris Priyo, SH., MH 

 

Reviewer : 

Adi Santosa, SE., M.M    (Universitas Muhamadiyah Ponorogo) 

Farid Fazdi, M.M, PhD   (Universitas Muhamadiyah Surakarta) 

Dr. Dewi Ratna Nurhayati, M.P   (Universitas Slamet Riyadi) 

Dr.Ir H. Suranto, S.T., MM., M.Si  (Universitas Muhamadiyah Surakarta) 

Dr. Rina Arum Prastyanti, S. H., M. H (Universitas Duta Bangsa) 

Ratini Setyowati, S.Pd., MA   (Universitas Duta Bangsa) 

Dr. Abdullah     (STIE YAI Jakarta) 

 

 

ISBN 

© 2020 Fakultas Hukum & Bisinis dan Fakultas Sains & Teknologi 

         Universitas Duta Bangsa Surakarta  

Alamat  : Jl. Pinang Raya No.47 Cemani Sukoharjo 

Email  : fst@udb.ac.id 

 

 

 

 

mailto:fst@udb.ac.id


SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

 

 

5 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

Kegiatan Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi  (HUBISINTEK) 

2020 ini merupakan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Duta Bangsa 

Surakarta melalui kolaborasi Fakultas Hukum & Bisnis dan Fakultas Sains & Teknologi. 

Tema seminar HUBISINTEK 2020 adalah Strategi dan Tantangan Penerapan Recovery 

Bisnis & Industri Dalam Menghadapi Masa New Normal . Kegiatan seminar nasional 

HUBISINTEK bertujuan sebagai salah satu media untuk mempertemukan para mahasiswa, 

akademisi, praktisi, dan umum untuk berbagi pengetahuan, pertukaran gagasan, kalaborasi 

serta presentasi hasil penelitian di bidang hukum, bisnis, sains dan teknologi. 

Secara keseluruhan, artikel ilmiah yang dipresentasikan akan dimuat dalam prosiding 

ber-ISBN. Panitia berharap penerbitan prosiding HUBISINTEK 2020 ini dapat menjadi 

referensi dalam pengembangan penelitian di masa mendatang. Seminar Nasional 

HUBISINTEK 2020 ini dapat terlaksana dengan sukses berkat partisipasi dan bantuan dari 

berbagai pihak. Panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pihak yang telah 

berkontribusi dalam pelaksanaan Seminar Nasional HUBISINTEK 2020 ini baik pembicara 

utama, reviewer, pemakalah, sponsorship, peserta, dan seluruh panitia yang terlibat. Kami 

menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan pada 

penyusunan prosiding ini. 

 

 

 Surakarta, 26 September 2020 

Ketua Panitia 

 

 

 

Indah Wahyu Utami, S.T., M.Si 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

 

 

6 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman Cover          1 

Halaman Cover          2 

Susunan Panitia Hubisintek         3 

Susunan Editor dan Reviewer        4 

Kata Pengantar          5 

Daftar Isi           6 

Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media Instagram (Studi Kasus Navia_Kebab) 7 

Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-

19            17 

Pengembangan Peluang Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Duta Bangsa 

Surakarta dalam era New Normal di Tempat Usaha “Shiftcomp”    23 

Masalah Karakter Pada Siswa Korban Tindak Bullying Di Sekolah    28 

Perilaku Masyarakat Dalam Penerapan Ketahanan Nasional Di Era Covid 19 Sebagai Bentuk 

Bela Negara            33 

Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Terhadap Kinerja Guru Di Sman 16 Gowa

            39 

Perlindungan Hukum Konsumen Dalam E-Commerce     48 

Keefektifan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap 

Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta      56 

Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan 61 

Analisis Pengguna Rokok Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Nogosari  66 

Analisis Yuridis Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Oleh Bpjs Di Karanganyar 71 

Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban 

Kekerasan           77 

Study Kasus Penyebab Meningkatnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Surakarta 87 

Bahaya Emisi Gas Buang Kendaraan Berbahan Bakar Bensin Dan Menumbuhkan 

Lingkungan Hijau Di Perkotaan        94 

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas    99 

Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)  106 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

 

 

7 

 

 

Metode Prototype Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Siswa Di Smk Kesehatan Daarul 

Hidayah Sukoharjo          111 

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Reseller     123 

Penegakan Sanksi Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong 144 

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis  154 

Perlindungan Pada Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia   162 

Curahan Tenaga Kerja Wanita tani dan Hubungannya dengan Pendapatan Rumah Tangga 

Petani Bawang Merah di Kabupaten Bojonegoro      167 

Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia   174 

Analisis Network Planning Pada Optimalisasi Waktu Dan Biaya Proyek Pembangunan 

Masjid BPJS Kantor Cabang Cileungsi Bogor      180 

Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia      191 

Pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surakarta 197 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan LQ 45 Pasca Krisis 

Global            202 

Peningkatan Umkm Melalui Pengelolaan Manajemen Keuangan Di Kecamatan Gatak 212 

Kesejahteraan Wanita Melalui Hukum Yang Berlaku Di Indonesia    216 

Determinan Pola Pangan Harapan Pada Keluarga Petani Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus 

Desa Mandiri Pangan)          224 

Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018       236 

Program Pengembangan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa  di Universitas Duta Bangsa 

Surakarta           246 

Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Mahasiswa dalam  Mengahadapi Virus 

Corona            254 

Pengaruh Solvabilitas Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018       261 

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-

19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara    273 

Wall-E : dalam Perspektif Orientalisme Edward Said     283 

Pertimbangan Konsumen Dalam Membeli Produk Sayuran Di Yogyakarta   289 

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah  294 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

 

 

8 

 

 

Kurangnya Kesadaran Penerapan Hak Kewajiban Berlalu Lintas Di Kota Surakarta 304 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

 

 

9 

 

 

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN MELALUI MEDIA 

INSTAGRAM (STUDI KASUS NAVIA_KEBAB) 

MARKETING COMMUNICATION STRATEGY THROUGH 

INSTAGRAM MEDIA (CASE STUDY NAVIA_KEBAB) 

Agus Suyatno1, Moh. Muhtarom, S.E., S.Kom., M.Kom. 

Fakultas Hukum dan Bisnis 1, Fakultas Ilmu Komputer2 

agus_suyatno@udb.ac.id,  

 
Abstrak 

 
Usaha kuliner saat ini di kota Surakarta berkembang sangat pesat, terutama pada sektor usaha 

makanan, Navia_Kebab merupakan salah satu bentuk usaha yang masuk dalam industri kuliner 

yang menyediakan produk jadi berupa kebab dan roti maryam, banyaknya persaingan di antara 

usaha ini diperlukan suatu strategi komunikasi pemasaran untuk promosi, bentuk strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan ini tidak hanyak dalam bentuk offline saja tetapi dengan 

online, strategi komunikasi pemasaran secara digital bisa menggunakan analisis SOSTAC 

(Situation, Objective, Strategy, Tactics, Action dan Controlling), penggunaan media sosial seperti 

instagram sebagai media promosi sekarang sudah digunakan oleh industri kuliner. Penelitian ini 

bertujuan melihat strategi komunikasi pemasaran dengan pemanfaatan media sosial instagram oleh 

Navia_Kebab dalam menyampaikan pesan-pesan promosi agar bisa tersampaikan kepada khalayak. 

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif deskriptif serta menggunakan 

paradigma konstruktivisme. Data penelitian ini didapatkan dari 2 informan utama dari 

Navia_Kebab dan 1 informan pendukung dari ahli bidang komunikasi serta sebagai dosen, studi 

pustaka, dokumentasi audio dan visual. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Navia_Kebab 

menggunakan beberapa strategi komunikasi mulai dari penerapan SOSTAC (Situation, Objective, 

Strategy, Tactics, Action dan Controlling), lalu strategi komunikasi seperti promosi dengan 

pemanfaatan media sosial instagram untuk menyampaikan produk-produk mereka dalam bentuk 

visual dan pesan. 

Kata kunci: Usaha Kuliner, Strategi Komunikasi Pemasaran, SOSTAC, Instagram 

 

Abstract 

 

The culinary effort in Surakarta is growing very rapidly, especially in the food effort, 

Navia_Kebab is one of the form entering in the food effort that provides finished products of 

kebab and maryam bread, the amount of competition among effort enterprises demand 

marketing communication strategy for promotion, this form of marketing communication 

strategy not only in offline form but online, marketing strategy of digital marketing can use 

SOSTAC analysis (Situation, Purpose, Strategy, Tactic, Action and Control), apply media 

mailto:agus_suyatno@udb.ac.id
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social instagram as a promotional medium is now already used by the culinary industry. 

This research focused on marketing communication strategy with utilization of social media 

instagram by Navia_Kebab in deliver message of promotion to be conveyed to the audience. 

This research used descriptive qualitative methodology and using constructivism paradigm. 

This research data was obtained from 2 main informants from Forever Young Crew and 1 

supporting informant from communications expert as lecturer, library study, audio and 

visual documentation. Based on research result that Navia_Kebab uses several 

communication strategies ranging from the application of SOSTAC (Situation, Objectives, 

Strategy, Tactics, Action and Control), then Communication Strategy such as promotion 

with the use of social media instagram for product products in the form of visual and 

message. 

Key words: Culinary Industry, Marketing Communication Strategy, SOSTAC, Instagram. 

 
 

 

1. PENDAHULUAN 

Usaha kuliner salah satu pengembangan dari sektor usaha yang tidak hanya menghasilkan 

suatu produk saja, Pada tahun 2012 usaha kuliner di Indonesia semakin menunjukkan 

perkembangan yang signifikan. Kondisi ini dapat kita lihat dari pertumbuhan usaha kuliner yang 

semakin hari semakin aktif, beberapa daerah di Indonesia yang berkembang perekonomian lewat 

usaha kuliner seperti kota Surakarta.  

Beralihnya budaya jual beli dari cara offline ke sistem online memang telah mengubah 

perilaku budaya masyarakat dalam berbelanja, hal itu pun berlaku dalam sistem penjualan kuliner 

yang menjadi trademark Kota Surakarta selama ini. Banyaknya usaha kuliner di kota Surakarta 

penulis memilih salah satu usaha dengan nama Navia_Kebab, Dalam menjalankan suatu bentuk 

usaha diperlukan strategi komunikasi pemasaran yang tepat dan efektif bauran promosi (promotion 

mix) yang lengkap meliputi 6 (enam) saluran : Periklanan (advertising), penjualan personal 

(personal selling), berita dari mulut ke mulut (word of mouth), promosi penjualan (sales 

promotion), publisitas (publicity), dan hubungan masyarakat (public relations). (Hermawan, 

2012:52-54). Instagram merupakan media sosial yang memiliki fitur-fitur membagikan foto serta 

memberikan caption dan hashtag, instagram sendiri menjadi sebuah media sosial untuk saling 

berkomunikasi dan berbagi informasi secara cepat disertai dengan foto kejadian. 

Navia_Kebab memanfaatkan instagram sebagai media promosi, akun instagram 

navia_kebab sebagai sarana media promosi mulai dari mendisplay setiap produk-produk sendiri 

kemudian yang dihasilkan dari beberapa konsumen sebelumnya. pada kolom judul foto terdapat 

informasi mengenai produk, foto konsumen dengan produk, hashtag produk dan informasi 

mengenai Navia_Kebab sendiri. Berdasarkan urain latar belakang di atas maka penulis melakukan 

analisis mengenai strategi komunikasi pemasaran, yang diajukan sebagai sebuah peneletian dengan 

judul “STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN MELALUI MEDIA INSTAGRAM 

(STUDI KASUS NAVIA_KEBAB)” 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI 
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2.1 Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan arus informasi 

tentang produk dari pemasar sampai pada konsumen. Pemasar menggunakan iklan, pemasaran 

langsung, publisitas, promosi penjualan dan penjualan langsung untuk memberikan informasi yang 

mereka harapkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. Sebaliknya, 

konsumen menggunakannya dalam proses pembelian untuk menghimpun informasi tentang ciri dan 

manfaat produk (Machfoedz, 2010: 16). 

 

 

2.2 Strategi Komunikasi Pemasaran Era Digital dalam Analisis SOSTAC 

SOSTAC merupakan singkatan dari Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Action, 

dan Controlling yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari kajian SWOT (Strength, 

Weaknesses, Opportunities, Threats). Kotler mengemukakan pengertian SOSTAC adalah 

sebuah sistem sebagai dasar untuk melaksanakan langkah- langkah dan menciptakan 

rencana pemasaran. Berikut ini adalah beberapa dimensi SOSTAC, yaitu (Prisgunanto, 

2014: 152): 

1) Situation (dimana kita sekarang): Mengetahui berada pada bisnis usaha atau 

organisasi sekarang ini. Apakah sudah dikenal, tahu atau sudah akrab dengan publik. 

Tahap ini sebenarnya lebih memfokuskan kepada pengukuran apakah usaha sudah 

memahami keadaan dan lingkungan (pendekatan pada situasi dan kondisi lapangan 

atau medan dalam melakukan kegiatan bisnis). Dengan mengetahui situasi pasar dan 

pelanggan pada performa perusahaan sebelumnya, maka akan terukur kekuatan dan 

kelemahan usaha dilihat dari sisi lingkungan sekitar. 

2) Objectives (kemana kita akang melangkah): Biasanya dikaitkan dengan misi dan 

tujuan perusahaan, baik jangka panjang, menengah atau pendek. Pengukuran lebih 

mengarah kepada apakah tujuan perusahaan sudah dicapai dan sudah sampai 

dimana. Tujuan komunikasi pemasaran lebih menyangkut persoalan tingkat 

kesadaran pada brand atau merek pelanggan. 

Biasanya dapat dilakukan uji coba merek, preferensi dan positioning produk untuk 

mendapatkan gambaran pelanggan. 

3) Strategy (bagaimana mencapai tujuan tersebut): Bagaimana kita dapat mencapai 

tujuan dimaksud, biasanya lebih di jelaskan secara spesifik dalam taktik-taktik 

kegiatan promosi, seperti periklanan, promosi penjualan, dan kerja public relations. 

Keputusan strategi harus benar-benar diperhatikan dan disesuaikan dengan waktu, 

biaya, keuangan dan kemampuan lain yang dimiliki. 

4) Tactics (perincian dari strategi): Taktik merupakan kumpulan dari detail-detail 

strategi ini biasanya berisi tentang proses pengembangan dan kreatifitas. Pada tahap 

ini diperlukan nilai seni dari penyusunan rancangan komunikasi pemasaran, 

misalnya promosi inovatif, penjualan yang menyenangkan pelanggan atau pameran 

yang sensasional. 

5) Action (perincian dari taktik): Langkah yang diperlukan dalam menempatkan sarana 

ke dalam pelaksanaan. Kegiatan internal perusahaan mendukung dalam 

hubungannya dengan penyampaian komunikasi dan pesan kepada publik bila di 

kaitkan dengan waktu. 

6) Controlling (pengukuran dan pengawasan): Controlling (kontrol) untuk mengetahui 

apakah strategi dan taktik pada target sudah cocok antara perencanaan dengan 
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Instagram adalah cara yang menyenangkan dan unik untuk berbagi kehidupan dengan 

teman-teman melalui serangkaian gambar. Mengambil foto dengan ponsel Anda, lalu pilih 

filter untuk mengubah gambar ke dalam memori untuk menjaga selamanya. Kami sedang 

membangun Instagram untuk memungkinkan Anda untuk mengalami saat-saat dalam 

kehidupan teman Anda 'melalui gambar saat terjadi. Kami membayangkan dunia lebih 

terhubung melalui foto. 
2.5 Metode Penelitian 

operasional. Pemantauan dan pengendalian terhadap pertanyaan apakah strategi 

sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

2.3 Media Sosial 

Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat 

dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus 

sebagai sebuah ikatan sosial (Van Dijk dalam Nasrulloh, 2015: 11). 

2.4 Instagram 

Instagram merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial dengan berbagi foto, yang menjadi 

salah satu ciri menarik dari Instagram bahwa ada batas foto ke bentuk persegi, mirip dengan 

gambar Kodak Instamatic, dan polaroid, yang sangat berbeda dengan rasio aspek 16:9 sekarang, 

biasanya digunakan oleh kamera ponsel (Salbino, 2014: 47). 

Penelitian yang diteleti ini, penulis menggunakan pendekatan dengan studi deskripstif. Jenis 

penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, 

secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6). 

Dalam cara berpikir di penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, 

konstruktivisme adalah ketika individu-individu berusaha memahami dunia tempat mereka hidup dan 

bekerja. Mereka mengembangkan pengalaman subjektif dari pengalaman mereka, makna-makna yang 

diarahkan pada benda atau objek tertentu. Sering kali makna-makna subjektif ini dinegosiasikan 

secara sosial dan historis. Dengan kata lain, tidak hanya sekedar dilekatkan pada individu-individu, 

tetapi dibentuk melalui interaksi dengan yang lain dan melalui norma-norma historis dan kultural 

yang berlaku dalam kehidupan individu individu tersebut. Mereka juga memabangun pemahaman 

mereka sendiri tentang pengetahuan yang dipelajarinya. (Creswell, 2014: 32). 

3. PEMBAHASAN 

3.1 Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Analisis SOSTAC 

Pada bagian subbab ini peneleti akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan 

mengaitkannya dengan teori. Hasil yang didapat kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan 

untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan  pihak Navia_Kebab mengenai strategi komunikasi pemasaran 

menggunakan media Instagram, peneliti mendapatkan data-data hasil wawancara yang dapat 

membantu menjawab penelitian yang sedang dilakukan. 

Berikut peneliti akan menjabarkan penjelasan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penggunaan 

strategi komunikasi pemasaran SOSTAC dalam menjalankan strategi Navia_Kebab di media 

Instagram. 

1. Situation 
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Mengetahui berada pada bisnis usaha atau organisasi sekarang ini. Apakah sudah dikenal, tahu 

atau sudah akrab dengan publik. Tahap ini sebenarnya lebih memfokuskan kepada pengukuran 

apakah perusahaan sudah memahami keadaan dan lingkungan (pendekatan pada situasi dan kondisi 

lapangan atau medan dalam melakukan kegiatan bisnis) (Prisgunanto, 2014: 152). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan pada Navia_Kebab, bidang kulineri yang dijalankan pada kebab dan roti 

maryam, Navia_Kebab menjelaskan bahwa dalam situasi pasar kuliner ini mereka mengenal kebab 

navi dengan kebab brand lain. Navia_Kebab ini mengetahui brand Kebab lainnya untuk 

mempermudah dan saling berbagi informasi tentang perkembangan kebab yang ada agar nantinya 

konsumen tetap ingin membeli Kebab dan roti maryam. Hal ini berkaitan dengan teori (Quinn dalam 

Ruslan, 2002: 16) Objektif yang jelas dan menentukan semua ikhtiar diarahkan untuk mencapai 

pemahaman yang jelas, menentukan dan bisa mencapai keseluruhan tujuan. 

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Adi Maryanto menjadi sebuah keharusan 

sebuah usaha muncul ya karena pelaku usaha mengamati situasi pasar dari pengamatan itu pelaku 

usaha dalam hal ini penghasil produk atau produsen dia bisa memastikan dengan baik apakah pasar 

memerlukan produk tersebut. 

Dari segi persaingan Navia_Kebab menganggap bahwa brand lain  bukan sebagai saingannya 

tetapi brand dari kebab luar lebih di anggap sebagai saingan, tapi ada brand lokal yang mengganggap 

Navia_Kebab sebagai salah satu brand baru tetapi sudah menjadi bahan sorotan para produsen kebab 

yang muncul terlebih dahulu seperti kebab babarafi. Dalam hal ini Navia_Kebab memahami keadaan 

dan lingkungan industri melihat brand lokal sebagai teman dan brand luar sebagai saingan. Bapak 

Adi Maryanto menjelaskan Analisis situasi ini bisa dilakukan dari paling gampang sampai paling 

rumit, paling gampang adalah kita mengamati apakah sudah ada produsen yang membuat produk 

sejenis, langkah rumit adalah menjajaki respon dari konsumen, konsumen biasanya diriset. 

Navia_Kebab belum pernah mengadakan riset berkaitan dengan konsumen. 
2. Objectives 

Biasanya dikaitkan dengan misi dan tujuan perusahaan, baik jangka panjang, menengah atau 

pendek. Pengukuran lebih mengarah kepada apakah tujuan usaha sudah dicapai dan sudah sampai 

dimana (Prisgunanto, 2014: 152). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Navia_Kebab, 

visi dan misi yang sudah diterapkan pengusaha sebagian sudah dilakukan seperti memperkenalkan 

produk, tapi Navia_Kebab terus melakukan penelitian ulang agar produknya kuat dan kualitas yang 

tidak bisa dibandingi dengan brand luar. Dari kualitas yang  bagus Navia_Kebab mengharapkan 

produk bisa dinikmati tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi masyarakat internasional hal ini 

berkaitan dengan teori (Quinn dalam Ruslan, 2002: 16) memelihara inisiatif Strategi inisiatif 

menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya komitmen. Strategi mestinya menentukan langkah 

dan menetapkan tindakan terhadap peristiwa. 

Pemanfaatan media sosial untuk pemasaran menjadi kunci viralnya kebab dan roti ini 

dimasyarakat dengan memasarkan melalui postingan-postingan yang sering dilakukan pada media 

sosial, kemudian dalam pemasaran melalui media sosial ini dilakukan postingan dan hashtag di 

media sosial, hal tersebut sesuai dengan teori (Kotler dan Keller, 2009: 172) mengenai bauran 

komunikasi pemasaran direct marketing Penggunaan surat, telepon, faksmile, e-mail, atau internet 

untuk berkomunikasi secara langsung dengan meminta respons atau dialog dari pelanggan dan 

prospek tertentu. Selain itu objektif pencapaian ini dicapai dengan melakukan misi yang sudah 

dilakukan seperti melakukan postingan di media sosial. Hal ini sama dengan penjelasan Bapak Adi 

Maryanto orang-orang sales tidak ada transaksi bila tidak ada interaksi dan tidak ada interaksi kalau 
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tanpa komunikasi ya artinya komunikasi ini menjadi kunci, mengkomunikasikan produk harus 

dipertimbangakan dengan baik seperti cara mengkomunikasikan. Navia_Kebab telah melakukan 

kegiatan komunikasi dengan membuat konten promosi melalui media sosial. 

3. Strategy 

Bagaimana kita dapat mencapai tujuan dimaksud, biasanya lebih di jelaskan secara spesifik 

dalam taktik-taktik kegiatan promosi, seperti periklanan, promosi penjualan, dan kerja public 

relations (Prisgunanto, 2014: 152). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Navia_Kebab, 

dengan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang Navia_Kebab memanfaatkan media sosial 

untuk strategi komunikasi, hal yang dilakukan dengan cara posting di media sosial Navia_Kebab, 

kemudian strategi dalam memasarkan kepada reseller dengan cara sistem beli putus yang dimana 

dilakukan pembelian tanpa harus ada barang yang dikembalikan ke Navia_Kebab hal ini 

mempermudah Navia_Kebab dalam mengatur produk serta mempermudah promosi penjualan, 

strategi yang dilakukan berkaitan dengan teori (Keeler dalam Prisgunanto, 2014: 194) pemasaran 

digital adalah bentuk sesuatu yang relatif baru dan digunakan untuk menggambarkan aktivitas 

pemasaran dengan menggunakan media komputer dan telekomunikasi. 

Untuk menarik strategi komunikasi ini Navia_Kebab memulai kolaborasi degan brand- brand 

lain. Untuk membuat strategi komunikasi ini membutuhkan biaya yang dikeluarkan banyak tapi 

biaya yang dikeluarkan dari hasil-hasil penjualan di booth event-event serta adanya investasi dari 

donatur. Bapak Adi Maryanto mengatakan Dalam menjalankan strategi perusahaan mengalokasikan 

dana secara khusus untuk aktivitas komunikasi. Navia_Kebab dalam menjalan promosi sudah 

mengeluarkan biaya yang banyak. 

4. Tactics 

Taktik merupakan kumpulan dari detail-detail strategi ini biasanya berisi tentang proses 

pengembangan dan kreatifitas (Prisgunanto, 2014: 152). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

pada Navia_Kebab, pengembangan kreatifitas Navia_Kebab mulanya dari ide desain yang mengikuti 

tren, kemudian ditambahkan lagi teknologi high tech atau teknologi terbarukan dari kebab dan roti, 

perancangan strategi ini untuk membuat image Navia_Kebab naik kelas jadi menurut owner 

Navia_Kebab brand yang baik itu selalu meningkatkan brand image secara image itu tidak dikenal 

dalam beberapa segmen pasar sepatu jadi harus ada peningkatan agar dikenal di segmen-segmen 

lain. 

Bapak Adi Maryanto mengatakan Sebuah perencanaan yang bagus harus diikuti dengan 

pembagiaan pekerjaan ke orang-orang yang tepat dengan ketaatan terhadap jadwal artinya ada lini 

waktu pengerjaannya, dalam hal ini Navia_Kebab belum menerepakan sistem manajerial waktu yang 

tepat dalam mengembangkan taktit, jadi hanya melihat bagaimaan respon dari pasar saja. 

5. Action 

Langkah yang diperlukan dalam menempatkan sarana ke dalam pelaksanaan. Kegiatan internal 

perusahaan mendukung dalam hubungannya dengan penyampaian komunikasi (Prisgunanto, 2014: 

152). Menurut hasil penelitian pada Navia_Kebab, kegiatan internal usaha yang utama adalah rapat, 

rapat di Navia_Kebab ini dilaksanakan setiap bulan tapi ada juga rapat yang dilaksanakan ketika 

menjelang ingin melakukan event. Navia_Kebab memiliki kunci penting dalam merencanakan 

sesuatu aksi jadi dalam setiap rapat walaupun ada satu atau dua orang yang tidak hadir tetap harus 

memberikan masukan karena menurut mereka komunikasi itu penting dari komunikasi itu pula lahir 

ide-ide baru. Hal tersebut serupa dengan teori (Suprapto, 2009: 132-133) strategi komunikasi 
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mengandung suatu perencanaan untuk mencapai tujuan berangkat dari fungsi-fungsi manajemen itu 

sendiri berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 

Bapak Adi Maryanto mengatakan Dalam pembuatan taktik tentu itu harus melalui saran 

komunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang menjadi operator, menjadi operator dalam 

artian orang-orang yang memang mendapatkan tugas untuk menjalankan, dalam hal aksi 

Navia_Kebab semua pihak yang ada ikut memberikan masukan kepada setiap aksi. 

6. Controlling 

Controlling (kontrol) untuk mengetahui apakah strategi dan taktik pada target sudah cocok antara 

perencanaan dengan operasional. Pemantauan dan pengendalian terhadap pertanyaan apakah strategi 

sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan (Prisgunanto, 2014: 152). Menurut hasil penelitian 

pada Navia_Kebab. Navia_Kebab melihat strategi yang ada relatif bisa dibilang cocok dan tidak 

cocok tergantung dengan kondisi namun Navia_Kebab tidak menutup kemungkinan merubah sistem 

strategi yang berlaku, hal tersebut seperti pada penjelasan teori (Quiin dalam Ruslan, 2002: 16) 4) 

Fleksibilitas strategi hendaknya diniatkan untuk bekerja dengan efektif dalam situasi apapun. Bapak 

Adi Maryanto mengatakan Sebuah strategi itu dirasa cocok untuk perusahaan itu ketika bisa 

memberikan dampak postif terhadap usaha. Disini Navia_Kebab mengatakan strategi yang sudah 

ada cocok atau bisa dibilang sudah memberikan dampak yang postif kepada perusahaan. 

Untuk melakukan pantauan terhadap sistem strategi yang ada dilakukan dengan laporan via chat 

whatsapp di Navia_Kebab ini memiliki 5 grup chat whatsapp yaitu produksi, internal, owner, 

problem (masalah), pemasaran dalam setiap grup ini memiliki topik pembicaraan sesuai dengan 

namanya. Bapak Adi Maryanto menjelaskan Dilihat dari laporan-laporan yang masuk, melakukan 

pantauan produk yang yang paling diminati di gerai dan reseller atau melakukan riset kepada 

konsumen, dalam bentuk laporan sudah dilakukan Navia_Kebab tetapi dalam hal melihat produk 

yang diminati dan riset ke konsumen belum ada. 

3.2 Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Media Sosial instagram 

Persaingan antara pengusaha di jaman sekarang ini semakin berat, penyebab awalnya karena setiap 

tahun pengusaha mengadakan strategi-strategi komunikasinya dan keunggulan produk yang dimiliki. 

Untuk melihat berhasil suatu usaha perusahaan dalam menghadapi persaingan bisa kita lihat dari 

beberapa aspek seperti contoh dibidang pemasaran. Menurut Machfoedz (2010: 16) komunikasi 

pemasaran adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan arus informasi tentang produk dari 

pemasar sampai pada konsumen. Pemasar menggunakan iklan, pemasaran langsung, publisitas, 

promosi penjualan dan penjualan langsung untuk memberikan informasi yang mereka harapkan 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. Sebaliknya, konsumen menggunakannya 

dalam proses pembelian untuk menghimpun informasi tentang ciri dan manfaat produk. 

Navia_Kebab sebagai salah satu brand awal dalam melakukan komunikasi pemasarannya 

dilakukan secara online kemudian offline dengan mengikuti beberapa acara, dari hasil wawancara 

yang dilakukan dengan Navia_Kebab tentang komunikasi pemasaran, Pemanfaatan media sosial 

sebagai alat pemasaran sangat menguntungkan karena melihat media sosial sekarang hampir semua 

orang menggunakan media sosial, Navia_Kebab menjelaskan didalam media sosial penggunanya 

lebih update jadi secara lebih menguntungkan aktif di dunia online khususnya media sosial. Media 

sosial dengan memuat segalanya secara digital lebih membuat praktis memberikan pesan yang ingin 

disampaikan. Dalam penjelasan teori oleh Hadi Purnama (2011: 116) media sosial mempunyai 
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karakteristik Jangkauan (reach), Aksebilitas (accessibility), Penggunaan (usability), Aktualitas 

(immediacy), Tetap (permanence). Dari karakteristik media sosial tersebut komunikasi pemasaran 

bisa dilakukan di media sosial. 

Pemilihan media sosial sebagai sarana komunikasi pemasaran oleh Navia_Kebab menurut pendapat 

Bapak Adi Maryanto Media sosial itu efektif dan tidaknya bisa kita lihat dari respon, kalau bicara 

ketepatan tantangannya adalah seberapa banyak informasi yang mampu di sajikan dan seberapa tepat 

orang yang membaca informasi. Media Sosial yang digunakan Navia_Kebab adalah Instagram, 

Facebook, Twitter, Pinterest, dan Youtube. Berdasarkan teori Van Dijk dalam Nasrulloh (2015: 11) 

Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat 

dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus 

sebagai sebuah ikatan sosial. 

Menggunakan media sosial instagram sebagai sarana komunikasi pemasaran pada tahun 2015, 

pemilihan Instagram dengan tujuan memperkenalkan produk Navia_Kebab ke masyarakat Indonesia 

serta menjelaskan tentang brand sebuah kebab dan roti maryam kemudian Navia_Kebab dengan 

instagram ini mencoba mendapatkan konsumen-konsumen yang benar-benar dekat dengan brand 

Navia_Kebab, seperti dalam manfaat media sosial dalam kecepatan transimi informasi dalam teori 

(Rulli Nasrulloh, 2015: 168) Tidak dibatasi oleh platform dan menyebar saat itu juga tanpa dibatasi 

oleh wilayah. Kemudian agar menjadi modal awal Navia_Kebab untuk bisa melindungi konsumen 

Navia_Kebab dari brand-brand lain. 

Adapun kelebihan dari instagram yang dimanfaatkan Navia_Kebab memiliki fitur foto dan video, 

dan kita melihat kecenderungan pengguna media sosial yang suka lihat foto terlebih dahulu, Bapak 

Adi Maryanto menjelaskan bahwa instagram merupakan hal yang baru karena sebelumnya sudah ada 

facebok dan twitter, tetapi media sosial instagram ini memiliki fitur-fitur posting foto, caption, 

hashtag. Dengan adanya fitur posting foto serta dan caption Navia_Kebab memulai postingan 

dengan berupa story telling tentang proses pembuatan awal sampai bertemu dengan pembeli pertama 

produk Navia_Kebab. Penggunaan media sosial yang dilakukan sama dengan teori (Brian Solis, 

2010: 263) Context: Bagaimana membentuk sebuah pesan atau informasi. 

Navia_Kebab menjelaskan bagaimana kelebihan instagram selain dari posting foto dan caption 

instagram memiliki hashtag dari penggunaan hashtag ini ketika konsumen ingin mencari lebih 

spesifik tentang brand Navia_Kebab membuat pengguna instagram aware terhadap brand 

Navia_Kebab, kemudian di instagram menurut brand Navia_Kebab lebih mudah untuk digunakan 

serta membalas respon dari konsumen lebih mudah. 

Navia_Kebab dalam memposting foto di instagram 

https://www.instagram.com/navia_kebab/?hl=en memiliki beberapa kriteria pertama hasil foto 

produk dari Navia_Kebab sendiri, foto dari reseller Navia_Kebab, dan hasil repost atau posting 

ulang dari pembeli produk Navia_Kebab yang diposting di instagram, untuk kriteria foto hasil usaha 

sendiri biasanya diambil dari gambar produk dari desain awal yang dibuat di komputer  atau barang 

yang sudah jadi kemudian di foto di studio foto produk agar lebih membuatnya menarik. Kemudian 

untuk memaksimalkan potensi instagram Navia_Kebab memberikan informasi tentang kebab dan 

roti maryam, dan event-event yang diikut Navia_Kebab. Dalam menyampaikan informasi adanya 

penggunaan bahasa tertentu menjadi menarik bagi para pengguna media sosial dalam hal pemilihan 

gaya bahasa Navia_Kebab menggunakan yang tidak terlalu formal atau bisa dibilang seperti bahasa 
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percakapan anak muda. 

Instagram memiliki fitur caption atau memberikan keterangan di setiap postingan, Navia_Kebab 

dalam memanfaatkan fitur caption sebagai detail informasi konten agar lebih menjadi daya tarik bagi 

setiap postingan di Navia_Kebab, bahkan di foto yang di repost dari pengguna produk Navia_Kebab 

caption yang digunakan sama seperti postingan aslinya tetapi ada beberapa yang captionnya di ubah 

karena tidak sesuai dengan image tagline Navia_Kebab Kemudian ada fitur hashtag di instagram, 

Navia_Kebab dengan penggunaan hashtag, dilihat pada postingan Navia_Kebab hashtag yang 

digunakan adalah https://www.instagram.com/navia_kebab/tagged/?hl=en. Hastag ini mempermudah 

pencarian produk Navia_Kebab serta ketika seseorang mengklik hashtag dia bisa melihat produk 

yang digunakan oleh orang lain jadi agar konsumen tahu bahwa produk 

https://www.instagram.com/navia_kebab/tagged/?hl=en itu banyak digunakan. Hal tersebut sesuai 

dengan teori (Brian Solis, 2010: 263) communication: Cara berbagi cerita atau informasi yang 

meliputi cara mendengarkan, merespon, dan menumbuhkan. Untuk memposting di Instagram 

https://www.instagram.com/navia_kebab memilih waktu pada pukul 5 pagi, pukul 1 siang atau 2 

siang , pukul 4 sore, dan pukul 8 malam pemilihan waktu ini menurut Navia_Kebab karena pada jam 

5 pagi orang-orang baru pada bangun pasti yang di cek pertama handphonenya kemudian di pukul 1 

siang, 2 siang dimana orang-orang pada sedang istirahat pada pukul tersebut banyak yang melihat 

media sosialnya, kemudian pukul 4 sore ketika orang-orang siap-siap pada pulang kerja dan yang 

terakhir jam 8 malam ketika malam hari ini dianggap prime time. 

Respon pada setiap postingan foto instagram navia_kebab seperti dengan fitur like instagram dalam 

bentuk ikon love, terus respon pada kolom komentar bentuknya bermacam-macam mulai dari 

menanyakan harga sepatu, kualitas foto, menanyakan informasi produk, serta pemberian saran 

produk. Komentar-komentar yang telah diberikan oleh konsumen instagram navia_kebab tidak 

hanya didiamkan saja tetapi dibalas setiap komentar yang diberikan oleh admin Navia_Kebab, 

bentuk balasannya menggunakan bahasa anak muda yang bisa dipahami kemudian pemilihan 

bahasanya dilihat karena tidak ingin komentar itu menyinggung konsumen. Hal tersebut berkaitan 

dengan teori (Brian Solis, 2010: 263) Connection: Pemeliharaan hubungan yang terbina. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

1. Navia_Kebab bisa dikatakan sudah menerapakan strategi komunikasi pemasaran dengan 

menerapkan SOSTAC, Pertama pada bagian Situation  Navia_Kebab sudah mengetahui 

bagaimana situasi bisnisnya mulai dari pesaing-pesaingnya, kedua Objective dalam mencapai 

visi produk yang bisa dinikmati masyarakat maka dilakukan misi dalam hal ini Navia_Kebab 

terus memperkenalkan produknya dan meningkatkan kualitas dari produknya, Ketiga Strategy 

menerapakan promosi dengan berkolaborasi bersama EO sebuah acara atau pameran kemudian 

dalam kegiatan online memposting konten promosi, keempat Tactics dengan membuat 

pengembangan kreatifitas, ide desain yang mengikuti tren, kemudian peningkatan teknologi 

produk, kelima Action Navia_Kebab selalu mengadakan rapat dalam setiap bulan atau ketika 

mendekati kegiatan dalam suatu acara serta dalam kegiatan komunikasi internal itu semua pihat 

membagikan ide dan saran- saranya. Keenam Controlling Navia_Kebab menerapkan strategi 

yang ada namun strategi itu bisa terus dikembangkan serta selalu melakukan laporan-laporan 

dari setiap kegiatan dalam Navia_Kebab dari setiap aspek perusahaan. 

2. Strategi komunikasi pemasaran media sosial instagram yang dilakukan oleh perusahaan melalui 
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akun instagramnya https://www.instagram.com/navia_kebab/?hl=en yaitu, secara online 

dahulu kemudian disusul dengan offline pada offline mereka membuka outline dan mengikuti 

beberapa acara, sedangkan untuk di online melalu instagram Navia_Kebab melakukan 

postingan-postingan awal yang bersifat story telling, pada setiap postingan foto di Instagram 

memiliki 3 jenis foto berupa foto produk milik Navia_Kebab, foto produk dari reseller, foto hasil 

repost oleh pengguna produk Navia_Kebab, kemudian informasi yang diberikan pada postingan 

instagram berupa artikel produk, harga produk, bahan-bahan produk, stock produk, reseller 

produk, event-event yang di ikuti Navia_Kebab kemudian untuk membuat konsumen paham 

bahasa yang digunakan dalam postingan bahasa yang tidak formal yang sifatnya seperti gaya 

bahasa anak muda, kemudian untuk melihat bagaimana konsumen menikmati menggunakan 

produk Navia_Kebab serta agar orang tahu bahwa produk ini banyak digunakan, maka 

digunakan hashtag seperti # navia_kebab, pemilihan waktu posting instagram pukul 5 pagi, 1 

siang, 2 siang, 4 sore, dan 8 malam dianggap sebagai prime time, pada akun @navia_kebab 

respon yang diberikan oleh konsumen dalam bentuk komentar selalu dibalas oleh admin untuk 

konsumen paham tentang informasi yang diberikan 

4.2 Saran 

1. Saran Akademis  

Diharapkan penelitian ini digunakan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

ingin mengambil tema strategi komunikasi pemasaran melalui media instagram, penulis berharap 

untuk selanjutnya mengkaji lagi analisis teori SOSTAC dalam peneraman strategi komunikasi 

pemasaran. Selain itu ada hal-hal yang menarik untuk diteliti dalam pemanfaatan media sosial 

instagram seperti personal branding, analisis isi konten, serta penggunaan fitur-fitur baru dari 

instagram seperti insta story dan live instagram. 

2. Saran Praktis 

1. Bagi usaha Navia_Kebab, harus mampu memperjelas feed instagram di akun @navia_kebab 

dengan foto-foto produk yang lebih baik lagi serta menggunakan fitur instagram ads dalam 

mempromosikan,melakukan peningkatan terhadap kinerja usaha dalam memperkaya konten, 

serta tetap melahirkan ide-ide kreatif yang dapat berguna untuk produk. 

2. Pemanfaatan media sosial instagram sangat banyak sekali dan bisa diterapkan pada usaha lain, 

dengan media sosial tidak terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan, ditambah bila usaha 

ingin mengincar kalangan remaja dan dewasa media sosial instagram sangat sesuai dengan 

mereka karena sekarang hampir semua menggunakan media sosial instagram, dalam 

menggunakan instagram dalam promosi disarankan tidak menyinggung produk-produk lain 

usahakan selalu menemukan kreatifitas baru. 
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ABSTRAK 

Covid-19 melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu upaya dalam 

menghadapi pandemi ini adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 

2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam 

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Namun pemberian asimilasi 

tersebut malah berakibat buruk bagi masyarakat. Permasalahan dari penelitian ini adalah 

bagaimana dampak asimilasi narapidana terhadap maraknya kriminalitas ditengah pandemi covid-

19 (Faktor yang mempengaruhi narapidana asimilasi kembali berbuat kriminal karena tidak memiliki 

efek jera, tidak punya pekerjaan serta sifat yang telah melekat pada dirinya. Kebijakan yang diambil 

narapidana akan dihukum semaksimal mungkin dengan pemberatan hukuman.) 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data 

sekunder. Data yang diperoleh secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa asimilasi tidak 

membuat jera pelaku kriminal. Para pelaku malah berulah kembali dan meresahkan masyarakat. 

 

Kata kunci: Asimilasi, Covid-19, Kriminalitas. 

 

ABSTRACT 

Covid-19 hit many countries in the world including Indonesia.  One of the efforts to deal with 

this pandemic is the issuance of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No.10 of 2020 

concerning the Requirements for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and 

Children in the Context of Prevention and Combating the Spread of Covid-19.  However, the 

provision of assimilation is actually bad for society.  The problem of this research is how the impact 

of the assimilation of prisoners on the rampant crime in the midst of the Covid-19 pandemic (Factors 

that influence assimilated prisoners to commit crimes again because they do not have a deterrent 

effect, do not have a job and are inherent in nature. Policies taken by prisoners will be punished as 

much as possible.  maybe with a weighted sentence.) 

This research method uses a normative juridical approach, with secondary data collection.  

The data obtained qualitatively, the results of the study show that assimilation does not make a 

criminal offender.  The perpetrators even acted again and disturbed the community. 
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1. PENDAHULUAN 

Fenomena Pandemi virus corona atau COVID-19 sebagai bencana global menimbulkan dampak 

yang begitu luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung dimuka bumi, Coronavirus 

Diseasa ( COVID-19) sendiri adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya 

pada manusia ( Isbaniahet al., 2020 ), yang menyebabkan ketidakseimbanagn terjadisaai ini 

berlangsung dalam kurun waktu yang relatif begitu cepat, menyebabkan seluruh aktivitas dunia 

menjadi tidak pada jalur yang semestinya. Ekonomi yang amat sangat kacau terjadi, kondisi politik 

yang tidak beraturan adalah dampak dari efek domina dari virus corona yang sedang terjadi. Tak 

terkecuali di Indonesia, semenjak pemerintah menyatakan ini sebagai bencana nasional, berbagai 

langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu opsi untuk menanggulangi dan 

mengurangi dampak dari virus corona ini. Desakan pemerintah untuk mengambil segera menagmbil 

langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan 

tenega medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau covid-19 terus bergulir. 

Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan 

dari pandemi Corona Virus atau covid-19. Dalam rangka memberi jamina tersebut, salah satu upaya 

yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau covid-19 yaitu 

mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak 

melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil 

dengan pertimbangan yang matangbahwa hampir semua lembaga pemasyaarakatan dan rumah 

tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau 

covid-19 dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.  

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah 

wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut 

didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded 

atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal main-main. 

Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 

130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut 

mengakibatkan overcrowded hingga 107%. Bahkan Occupancy rate 23 negara di benua Asia pada 

tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang 

mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, 

Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina. 

Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontriversi di kalanga akdemisi maupun masyarakat. 

Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah 

masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai 

dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya sudah 

hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah 

Nomor 99 tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang  

Nomor 12 tahun1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada 

narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi corona 

virus atau covid-19. Namun, akhirnya ditegaskan oleh pemerintah bahwa program asimilasi dan 

integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan 
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korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi. 

  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana kebijakan hukum bagi narapidana asimilasi yang kembali berulah? 

2.METODE PENELITIAN 

2.1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian hukum ini menggunakan metode hukum normatif-empiris. Hukum Normatif 

ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga di sebut dengan penelitian 

perpustakaan. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi 

untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu 

lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya 

ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai 

unsur-unsur empiris. 

2.2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :  

1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  

2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, 

misalnya hasil penelitian dari kalangan hukum, jurnal.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif 

maupun berasal dari sosiologi hukum, filsafat hukum yang digunakan untuk melengkapi atau 

menunjang peneletian ini. 

2.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil pencarian beberapa dokumen online dan berita online 

tentang pencurian saat pandemi covid-19 dan karena keterbatasan aktivitas akibat pandemi ini 

peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data dari kasus ini. 

 

2.4. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu 

metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode analisis data menggunakan 

teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus. Dimana proses memilih 

berbagai penngertian,membandingkan,menggabungkan yang selanjutnya semua data dianalisis 

untuk menjawabmasalah dalam penelitian ini. 

3. PEMBAHASAN 

3.1. Faktor Penyebab Narapidana Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal 
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Pembebasan mereka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam keputusan Kemenkumham nomor 

M.HH-19.PK/01.04.04 tentang  Pengeluaran dan Pembebasaan Narapidana dan Anak melalui 

Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.Salah 

satu pembebasannya karena para tahanan dinilai sangat rentan terhadap penyebaran virus corona. 

Sosiologi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menjelaskan, 

setidaknya ada 4 kemungkinan mengapa mereka kembali berulah : 

 

 

 

1.Tidak ada efek jera 

Kalpolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya tengah memperlihatkan barang bukti 

dalam kasus pencurian dan kekerasan yang dilakukan napi asimilasi yang baru bebas beberapa hari.  

Menurut Drajat, kemungkinan pertama adalah hukuman yang diberikan tidak membuat para napi 

jera. Dilansir dari Kompas.com, Drajat mengatakan bahwa hukuan pada dasarnya dipakai untuk 

membuat pelaku atau pelanggar hukum mengalami pengucilan. Represif bukan restitusif. Represif 

artinya ditekan, dikucilkan, dan dijauhkan dari keluarga, teman-temannya, serta dunia luar supaya dia 

jera. Drajat menjelaskan, ketika napi berada di dalam penjara ada yang bisa bergaul dengan baik, 

mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain yang justru memudahkan hidupnya. Sehingga napi 

betah di penjara dan tidak merasa jera. 

2. Minim persiapan 

Kemungkinan kedua menurut Drajat adalah karena tidak adanya persiapan untuk bertahan hidup di 

dunia luar. Biasanya sebelum para napi dibebaskan, ada proses moderasi untuk menyiapkan dia 

beradaptasi dengan dunia atau pemasyarakatan. Yang dimaksud pemasyarakatan adalah dia kembali 

ke masyarakat, sehingga haris mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat . Proses tersebut 

dimediasi oleh penjara. 

Drajat mengatakan bahwa penjara sebenarnya punya fungsi untuk melatih orang, tidak sekadar 

mengucilkan, tidak sekadar represif tapi juga melatih untuk dia ketika keluar dia siap. Ada persiapan 

dari segi hukum, budaya, ekonomi (termasuk bagaimana mencari pekerjaan), mental, dan spiritual. 

Ketika para napi keluar dengan persiapan yang belum tuntas, akibatnya di luar mereka tidak 

mengalami kepatuhan. Para napi dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para napi tidak 

tertular covid-19. Sehingga menurutnya kemungkinan mediasinya di penjara belum selesai atau tidak 

ada mediasi seperti itu.  

3Tidak punya pekerjaan dan tabungan 

Selain hal di atas, sebab selanjutnya yakni para napi tidak memiliki pekerjaan karena mereka 

ditahan sekian lama dipenjara. Ada yang tidak punya tabungan, ada juga yang tabungannya sudah 

habis. Kecuali bagi mereka yang sangat kaya. Menurut Drajat, di sinilah ada proses stigmatisasi yang 

kemudian membuat mereka terpepet melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan mendapatkan pengakuan.  

4. Bawaan atau sifat yang telah melekat 

Selain faktor-faktor di atas, bisa jadi seorang napi tidak jera karena memang sudah trait atau sifat 

bawaan yang dimiliki secara sosial dan individi. Secara individu maksudnya sifat-sifat itu telah 

melekat pada dirinya. Sementara itu secara sosial artinya dia terpengaruh teman-teman dekatnya 

untuk melakukan perbuatan kriminal. Sehingga napi mencari peluang-peluang mumpung bebas. 

3.2. Dampak Dari Asimilasi 
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Pembebasan Narapidana Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di 

tengah pandemi covid-19 mulai muncul. Pertama, di tengah pandemi Covid-19, eks narapidana akan 

dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam skema paket 

kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan Pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan 

pra kerja bagi para eks narapidana yang telah dibebaskan. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat 

situasi covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan “gulung tikar”, menghentikan operasi, 

merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Bahkan data terakhir 

Kementeriaan Koordinasi Perekonomian memperlihatkan sudah ada 1,5 juta karyawan korban WFH 

dan PHK (Republika, 14 April 2020). Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana 

di lapas. Ketiga, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Melihat dampak yang timbul, pembebasan 

narapidana jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah covid-19, namun tetap harus 

memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan.  Hal ini sesuai dengan teori 

pemidanaan relatif yang dikemukakan oleh Muladi, di mana pemidanaan bukan sebagai pembalasan 

atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat (Muladi 2002: 15). Tujuan 

pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi 

kejahatannya kembali.  

Terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus 

lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan 

pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk 

membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi 

maupun integrasi. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Misal 

berkomunikasi melalui video conference dan grup whatshapp agar program asimilasi dan integrasi 

tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerjasama dengan aparat 

hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal sharing alamat tempat 

tinggal narapidana yang sedang menjalani asmiliasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki 

instrumen sampai ke tingkat desa/kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen 

Pemasyarakatan mengenai persebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat 

melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. 

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran covid-19 di tengah padatnya lapas 

merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over 

kapastis adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan 

hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase 

penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi 

dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan 

hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu 

padat dan berisiko dalam penyebaran virus. Pemerintah perlu memikirkan pendekatan restorative 

justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep restorative justice merupakan suatu 

pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para 

pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada 

pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas 

penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Untuk itu DPR RI 

bersama pemerintah perlu melakukan revisi KUHP. Di dalam KUHP mestinya ada ruang pengaturan 

diversi atau alternati penahanan/pemidanaan pada kasus-kasus ringan sehingga lapas di Indonesia 

tidak over kapasitas. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan seperti pengawasan dan pengabdian 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

 

 

25 

 

 

masyarakat dipandang lebih efisien daripada hukuman penjara karena dapat mencapai tujuan 

membina atau merehabilitasi narapidana sebelum akhirnya bisa bebas dan kembali hidup di 

lingkungan masyarakat. 

3.3. Kebijakan Untuk Napi Asimilasi Yang Kembali Berulah 

Narapidana asimilasi jangan berani lagi berulah di tengah masyarakat. Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta, agar narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan 

melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19, dihukum semaksimal mungkin 

dengan pemberatan hukuman. Bagi orang-orang yang melakukan kejahatan berikutnya ini, diberikan 

tuntutan semaksimal mungkin dan diberi aspek pemberatan. Itu yang bisa diatur oleh hukum yang 

disediakan.  

Berdasarkan catatan Komnas HAM, setidaknya terdapat 15 narapidana yang kembali berulah usai 

dikeluarkan dari penjara di tengah pandemi covid-19. Choirul meminta, Kementrian Hukum dan 

HAM, agar juga mencabut hak asimilasi dan integrasi yang telah diberikan kepada mereka 

sebelumnya. Lebih lanjut dia menekankan, tentang pentingnya pengawasan terhadap narapidana dan 

anak yang telah dikeluarkan tersebut. Menurut Choirul, pengawas yang dilakukan Kemenkumham, 

melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saat ini belum berjalan maksimal karena wabah 

coronavirus. “Sebenarnya pengawasan ada, tapi karena situasi seperti sekarang ini maka 

pegawasannya tidak maksimal”. 

Choirul mengatakan bahwa mereka bisa diberdayakan untuk melakukan pengawasan, karena 

memang statusnya bukan dibebaskan,tapi dalam program asimilasi dan bebas bersyarat. Artinya 

kontrol masih ada, tinggal pengawasannya. Apalagi, kebijakan secara umum adalah tinggal di rumah, 

tidak keluyuran. Nah, jantung pengawas itu distruktur pemerintah yang paling bawah.  

Sebelumnya, Menteri Hkum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, narapidana yang kembali 

berulah setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi ditengah pandemi covid-19, akan 

mendapatkan sanksi berat. Yasonna mengungkapkan, dirinya sudah mengintruksikan jajaran 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham, untuk berkoordinasi dengan Polri 

dan Kejaksaan guna mengoptimalkan pengawasan tersebut. Kata Yasonna dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, jika berulah lagi, warga binaaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. 

Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru. 

4. KESIMPULAN 

Dari pembahasaan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Salah satu upaya dalam menghadapi pandemi ini adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum 

dan HAM No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana 

dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Narapidana yang 

kembali berulah setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi ditengah pandemi covid-

19, akan mendapatkan hukuman semaksimal mungkin dan  sanksi berat. jika berulah lagi, warga 

binaaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi 

untuk diproses tindak pidana yang baru. 
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Abstrak 
Kewirausahaan merupakan kegiatan inovasi dan kreatifitas dalam memanfaatkan peluang untuk 

meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kondisi pandemik seperti saat ini menyebabkan segala 

aspek bidang mengalami dampak yang buruk, seperti sekolah maupun perguruan tinggi harus 

melaksanakan kegiatan secara daring, yang harus menggunakan perlatan teknologi seperti laptop, 

komputer, dan smartphone untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya. Sehingga dari 

seringnya penggunakan media daring tersebut, tidak sedikit peralatan teknologi yang mengalami 

gangguan atau kerusakan. Dari latar belakang tersebut perlu pengembangan peluang kegiatan 

kewirausahaan pada era new normal seperti saat ini. Shiftcomp merupakan suatu bentuk 

pengembangan kegiatan kewirausahaan mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta yang 

bergerak pada bidang jasa servis kususnya komputer, laptop, dan juga smartphone. Metode yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapang dengan mempelajari intensif latar 

belakang keadaan yang sedang terjadi saat ini.  Pengembangan kegiatan kewirausahaan Shiftcomp 

ini adalah dengan menerapkan sistem jemput bola untuk proses pemasaran, yang bisa membantu 

pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang sangat mudah dan tetap menerapkan sistem protokol 

kesehatan. Sehingga dengan pengembangan peluang kewirausahaan tersebut, dapat mengatasi 

dampak dari pandemik dengan memanfaatkan peluang kewirausahaan pada era new normal saat ini.  

Kata Kunci:  Kewirausahaan, New Normal, Shiftcomp 

 

Abstract 
Entrepreneurship is an activity of innovation and creativity in taking advantage of opportunities 

to improve a better quality of life. The current pandemic condition causes all aspects of the field to 

experience bad impacts, such as schools and colleges having to carry out online activities, which must 

use technological equipment such as laptops, computers, and smartphones to carry out teaching and 

learning activities. So that from the frequent use of online media, not a few technological equipment 

has experienced interference or damage. From this background, it is necessary to develop 

opportunities for entrepreneurial activities in the new normal era as it is today. Shiftcomp is a form of 

developing entrepreneurial activities for students at University of Duta Bangsa Surakarta, which is 

engaged in servicing services, especially computers, laptops, and smartphones. The method used is 

qualitative with a field research approach by studying intensively the background of the current 

situation. The development of Shiftcomp entrepreneurial activities is to implement a pick-up system 

for the marketing process, which can help customers to get very easy services and still apply the 

mailto:ardian.pamungkas@fikom.udb.ac.id
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health protocol system. So that by developing these entrepreneurial opportunities, we can overcome 

the impact of the pandemic by taking advantage of entrepreneurial opportunities in the current new 

normal era. 

Keywords: Entrepreneurship, New Normal, Shiftcomp 

 

1. Pendahuluan  

Kegiatan inovasi dan kreatifitas dalam memanfaatkan peluang sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kewirausahaan adalah sumber inovasi, penciptaan 

lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, karena sangat penting untuk menarik kaum muda dan yang 

berpendidikan untuk menjadi pengusaha (Looi & Khoo-lattimore, 2015). Pertumbuhan kewirausahaan 

di masyarakat luas tidak terlepas dari peran Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab untuk 

mendidik dan memberikan pelatihan untuk pengembangan kewirausahaan kepada para mahasiswanya 

serta memberi motivasi untuk melakukan wirausaha. Badan Pusat Statistik (2019) memaparkan 

bahwa jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67 persen dari total angkatan kerja 

sekitar 13 juta orang, sedangkan sektor industri yang berkembang belum dapat menyerap tenaga muda 

dengan pendidikan tinggi.  

Universitas Duta Bangsa merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di kota Surakarta dengan 

visi “The Global Entrepreneur University” yang akan menyiapkan mahasiswanya untuk menjadi 

seorang wirausaha. Dalam upaya meningkatkan kemampuan pengembangan minat kewirausahaan 

mahasiswa pasca kelulusannya dari perguruan tinggi, maka pendampingan dan pelatihan keahlian 

kewirausahaan harus diberikan kepada mahasiswa selama menempuh pendidikan tingkat pertamanya. 

Mata kuliah Kewirausahaan ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mahasiswa 

terhadap kewirausahaan serta memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam 

dunia wirausaha sebagai wirausahawan muda yang Tangguh dan mampu memanfaatkan peluang yang 

tersedia, sehingga mahasiswa mampu berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan kewirausahaan. 

Indonesia terkena dampak wabah Covid-19 sejak bulan maret 2020 berdasarkan 

kompas.com(2020), yang mengharuskan seluruh warga masyarakat melaksanakan Social Distancing 

dan tidak boleh melakukan banyak aktivitas di luar jika bukan melakukan kegiatan yang berarti agar 

terhindar dari virus tersebut. Kondisi pandemik seperti pada saat ini memberikan dampak yang kurang 

baik bagi beberapa aspek kehidupan, salah satunya adalah dunia Pendidikan, yang sekarang ini 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara dalam jaringan (daring), sehingga pengajar dan 

pelajar tidak dapat bertatap muka secara langsung. Kegiatan daring yang dilaksanakan biasanya 

menggunakan teknologi masa kini, seperti komputer, laptop, dan juga smartphone. Teknologi 

semakin sering digunakan tanpa perawatan yang baik bisa mengalami kerusakan ataupun gangguan 

pada system di dalamnya.  

Shiftcomp merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa servis khususnya servis 

komputer, laptop, dan juga smartphone, yang mulai berdiri pada bulan April 2018, dan beralamatkan 

di desa Blimbing 01/06, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, lebih tepatnya didepan Pondok Pesantren 

Modern Imam Syuhada. Pada tahun 2020 ini tepatnya tanggal 29 Juli Shiftcomp mendapatkan Surat 

Keputusan lolos pendanaan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia. Berdasarkan latar 

belakang tersebut dapat dirumuskan “ bagaimana cara pengembangan peluang kegiatan 

kewirausahaan pada era new normal di tempat usaha Shiftcomp seperti saat ini ? ”, setelah diketahui 

cara untuk pengembangan peluang kegiatan kegiatan kewirausahaan pada era new normal di tempat 

usaha Shiftcomp ini, dapat digunakan oleh khusunya perguruan tinggi untuk memberikan 

pendampingan dan motivasi kepada mahasiswa untuk mampu memanfaatkan peluang usaha pada saat 

era seperti saat ini. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia Pendidikan khususnya di bidang 

kewirausahaan dalam mengetahui cara pengembangan peluang kegiatan kewirausahaan pada era new 

normal seperti saat ini.   

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif dikemudian hari bagi 

semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya adalah (1) Bagi peneliti, penelitian ini 

memberikan pemahaman yang lebih lanjut mengenai cara pengembangan peluang kegiatan 

kewirausahaan pada era new normal seperti saat ini. (2) Bagi pihak perguruan tinggi, dapat 

mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan peluang usaha pada saat era new 

normal. 

2. Metodologi 

Metode yang digunakan adalah kualitatif, metode kualitatif merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Sugiyono(2017), dengan pendekatan 

penelitian lapang dengan mempelajari intensif latar belakang keadaan yang sedang terjadi pada 

kondisi masyarakat yang terdampak pandemik dan kondisi usaha Shiftcomp jasa servis komputer, 

laptop, dan smartphone. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan Review 

Mendalam. Penelitian berlangsung selama 1 bulan, yaitu pada bulan Agustus 2020, dengan lokasi 

penelitian di tempat usaha Shiftcomp jasa servis komputer, laptop, dan smartphone. Keterlibatan 

dalam penelitian ini adalah seluruh TIM Shiftcomp yang telah mengikuti bimbingan kewirausahaan di 

Universitas Duta Bangsa Surakarta dan juga mengikuti serta lolos pendanaan Kegiatan Bisnis 

Manajamen Mahasiswa Indonesia (KBMI) tahun 2020. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini melibatkan semua TIM Shiftcomp yang terdiri dari 4 orang mahasiswa Universitas 

Duta bangsa Surakarta yang sedang melaksanakan kegiatan kewirausahaan dan pengembangan usaha 

yang terlibat dalam penelitian ini merupakan kelompok kewirausahaan Universitas Duta Bangsa 

Surakarta lolos pendanaan Kegiatan Bisnis manajemen Mahasiswa (KBMI) tahun 2020 dengan 

penghasilan omset yang semakin meningkat pada masa pandemik ini. Observasi dilakukan pada bulan 

agustus dengan menggunakan data laporan keuangan bulan juni hingga agustus dan mempelajari 

proses pelaksanaan proses usaha, selain observasi pengumpulan data juga dilakukan dengan 

wawancara semua anggota TIM sesuai dengan bidangnya masing-masing terkait keadaan yang sedang 

terjadi dan juga terkait kewirausahaan. 

Hasil observasi terkait laporan keuangan bulan juni hingga agustus didapat dari laporan bagian 

keuangan tempat usaha Shiftcomp, dengan hasil seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Laporan keuangan bulan juni-agustus 

NO BULAN OMSET 

1. Juni 2020 Rp. 1.785.500,- 

2. Juli 2020 Rp. 2.527.000,- 

3. Agustus 2020 Rp. 3.728.500.- 

Dari laporan keuangan tempat usaha Shiftcomp menunjukkan peningkatan hasil  omset yang cukup 

signifikan. Hal tersebut menunjukan bahwa usaha Shiftcomp yang bergerak di bidang jasa servis 

komputer, laptop, dan smartphone ini memiliki proses pelaksanaan berwirausaha yang baik dari segi 

pemanfaatan peluang maupun dari segi marketing. 

Dari hasil observasi tersebut kemudian dihubungkan dengan pengumpulan data dengan 

wawancara terhadap semua anggota TIM Shiftcomp. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua 

anggota TIM Shiftcomp dapat dikemukakan keberhasilan kenaikan omset tersebut karena melakukan 

analisis terkait kondisi lingkungan masyarakat sekarang ini. Kondisi pandemic saat ini menyebabkan 
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kegiatan dalam bidang Pendidikan maupun pekerjaan kantoran tidak bisa melaksanakan tatap muka 

ataupun pertemuan secara luar jaringan (luring), sehingga harus menggunakan teknologi seperti 

komputer, laptop, ataupun smartphone untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Banyaknya 

dari pengguna teknologi yang tidak mengerti permasalahan kerusakan yang terjadi pada perangkat 

teknologinya maka sangat diperlukan sebuah jasa yang bisa membantu untuk memperbaiki ataupun 

memberikan solusi terkait kerusakan ataupun gangguan yang terjadi pada perangkat teknologinya, hal 

tersebut dimanfaatkan oleh Shiftcomp untuk meningkatkan penghasilan pada usahanya tersebut.  

Peraturan Menteri Kesehatan karena adanya wabah Covid-19 mewajibkan seluruh masyarakat 

untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar rumah agar terhindar dari wabah tersebut dikutip dari 

covid19.go.id(2020), pengembangan peluang usaha perlu dilakukan untuk mengatasi kondisi seperti 

yang terjadi saat ini, sehingga Shiftcomp melakukan inovasi pengembangan peluang usaha yaitu 

pengembangan peluang dengan meningkatkan proses marketing, dengan menggunakan sistem jemput 

bola, sistem tersebut dapat membantu mengurangi banyak kerumunan, sehingga pelanggan yang 

membutuhkan jasa servis masih tetap bisa melakukan servis komputer, laptop, maupun smartphone 

dengan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga dengan pengembangan strategi marketing tersebut 

dapat meningkatkan pendapatan pada tempat usaha Shiftcomp. Pengembangan peluang usaha tersebut 

sangat membantu dalam mengatasi penurunan kondisi ekonomi pada masa pandemik seperti ini. 

Sebagai seorang wirausaha terkhususnya sebagai seorang mahasiswa yang sedang melakukan sebuah 

usaha, hasil dari wawancara bersama dengan TIM Shiftcomp mengatakan harus memiliki 

pengetahuan dasar seperti : 

a. Kemampuan membaca peluang usaha sesuai dengan kondisi pasar terkini; 

b. Kemampuan dalam menyusun strategi bisnis; 

c. Kemampuan dalam memberdayakan Sumber Daya yang ada; 

d. Kemampuan leadership yang berani mengatasi resiko yang akan terjadi. 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan peluang usaha sangat diperlukan dalam mempertahankan usaha agar tetap 

berjalan, dengan menganalisis kondisi lingkungan dalam masyarakat, terkait kebutuhan yang 

sedang banyak dibutuhkan masyarakat luas; 

2. Pengembangan marketing dengan menyesuaikan peluang usaha yang ada sesuai kondisi 

lingkungan yang terkini, seperti kondisi pandemik seperti saat ini, Shiftcomp melakukan 

pengembangan strategi marketing dengan system jemput bola, sehingga dapat meningkatkan 

penghasilan usaha pada masa pandemik. 

3. Sebagai seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan dasar seperti : 

a. Kemampuan membaca peluang usaha sesuai dengan kondisi pasar terkini; 

b. Kemampuan dalam menyusun strategi bisnis; 

c. Kemampuan dalam memberdayakan Sumber Daya yang ada; 

d. Kemampuan leadership yang berani mengatasi resiko yang akan terjadi. 

         4. Sebagai seorang mahasiswa harus memiliki jiwa inovasi untuk pengembangan peluang usaha 

dan pengembangan strategi  bisnis untuk mempertahankan berjalannya usaha bisnis. 

4.2    Saran 

         Dari hasil penelitian ini disarankan untuk kegiatan wirausaha lebih dikembangkan lebih baik 

lagi, karena di masa pandemik seperti ini menjadi seorang wirausaha merupakan salah satu cara untuk 

memperbaiki kondisi ekonomi, dan menjadi seorang mahasiswa harus lebih inovatif untuk 

memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada, sehingga sebagai seorang mahasiswa dapat 
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membantu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi. 
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Abstrak  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan  kasus bullying di Indonesia dari data statistic komisi 

perlindungan anak Indonesia (KPAI), ditemukan kasus bullying di Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti fenomena  perundangan di  sekolah  yang akhir-akhir ini sering terjadi. Penelitian ini 

menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif 

dengan subyek korban bully. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipasi 

pasif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyajian data dan redukasi data. Siswa yang 

membully  memiliki kekuatan fisik dan sosial yang lebih dibandingkan dengan siswa lain, kurang 

bertanggung jawab, kurang empati,  dan agresif. Korban bullying memiliki penampilan fisik yang 

pendiam, tidak mau bergaul, sosial yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang di 

lingkungan kita sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Begitu juga orang tua sangat penting 

untuk mengawasi dan memahami keadaan anaknya. 

Kata Kunci: anak – anak, korban, intimidasi, bullying. 

 

Abstract 

Based on the results of a preliminary study of cases of bullying in Indonesia from statistical data 

on the Indonesian child protection commission (KPAI), found cases of bullying in Indonesia. This 

study aims to examine the phenomenon of legislation in schools that often happens lately. This study 

uses qualitative research methods with a descriptive qualitative research design with bully victims. 

The data collection technique used is passive participation observation. Data analysis techniques 

used are data presentation and data education. Students who bully have more physical and social 

strength compared to other students, are less responsible, less empathetic, and aggressive. Victims of 

bullying have a quiet physical appearance, do not want to get along, low social. The results showed 

that people in our environment are very influential in our lives. Likewise, parents are very important 

to supervise and understand the condition of their children. 

Keywords: children, victims, intimidation, bullying.
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1 Pendahuluan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti fenomena  perundangan di  sekolah  yang akhir-akhir ini 

sering terjadi, karena akhir – akhir ini sangatlah marak terjadi tindakan bullying di sekolah maupun di 

kalangan remaja. Kasus bullying sendiri sangatlah banyak di kalangan anak – anak dan tidak 

mengenal batas usia terhadap tindakan bullying. 

Bullying juga dapat berupa tindakan tidak langsung seperti menjauhi karena di anggap berbeda. 

Bullying sendiri pada dasarnya tindakan intimidasi ataupun psikologisy yang terjadi berulang – ulang 

secara terus menerus membentuk suatu pola tindak kekerasan. 

Bullying pun sendiri berbeda dengan perkelahian yang biasa terjadi pada anak. Korban bully ini 

biasanya anak yang lebih lemah di banding si pelaku tindak bullying. “Sekolah yang seharusnya 

menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak dalam belajar ,namun seringkali peristiwa kekerasan 

terjadi di lingkungan sekolah(Din 2006). 

Pada penelitian ini akan membahas apa saja faktor dan dampak adanya kasus bullying yang 

terjadi saat ini, pada pembahasan ini akan terlihat masalah yang akan terpecahkan adanya kasus 

bullying ini. 

2 Metodologi 

a. Objek penelitian dalam penelitian ini mengenai kasus bullying yang terjadi di sekolah yang 

bertujuan meneliti fenomena perundangan di sekolah.  

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipasi pasif. Teknik analisis 

data yang digunakan yaitu penyajian data dan redukasi data 

 

3 Hasil penelitian 

Berikut rata – rata kekerasan oleh anak di institute pendididikan tahun 2011 -2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : komisi perlindungan anak indonesia((Lokadata n.d.) 

 

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),bahwa dari tahun 2 011 – 

2018 menunjukkan kenaikan tiap tahunnya meskipun pada tahun 2017 sempat turun tetapi tahun 

berikutnya naik lagi  kembali naik, di institut pendidikan tahun 2018 meningkat 9,48 persen dan tahun 

2017  menjadi 127 kasus”(Lokadata n.d.). 
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Dalam UU No. 23 tahunm 2002 pasal 54 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak di 

dalam dan di lingkungan sekolah wajib di lindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, 

pengelola sekolah atau teman temanya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga 

pendidikan lainya. Dalam undang undang sudah tertera seperti itu tapi masih saja banyak 

kasus kasus  sekolah. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bullying, yang paling banyak dibully adalah    

seseorang yang kebudayaannya berbeda dengan yang lain di suatu kelompok tersebut.Bullying di 

lingkungan sekolah adalah sekelompok orang  yang ada pembagian peran. Bully yang berkuasa dan 

paling agresif  dalam perilaku bullying. Asisten ikut terlibat aktif dalam aksi pembullyan. Reinforcer, 

yang menyaksikan kejadian bullying ,melihat dan mentertawakan korban. Outsider, mereka tahu 

menyaksikan, tapi mereka tidak peduli. Karekter korban bullying yaitu pendiam, pasif, lebih lemah, 

susah berinteraksi, tidak percaya diri, harga diri rendah. Korban bullying bisanya anak  yang 

cenderung selalu punya rasa cemas, yang jika di sosial menyingkirkan diri, merasa terkucil dan secara 

fisik lemah dibandingkan teman-teman sebaya(Fauzi 2019). Sedangkan pelaku bully biasanya kuat, 

agresif ,biasanya pelaku juga menunjukan  perilaku agresif terhadap orang tua dan orang dewasa 

lainnya.  

 
1.1 Faktor bullying 

Ada dua faktor yang mempengaruhi terhadap terbentukya sifat tindak kekerasan ini, yaitu 
1. Rasa marah yang tidak memperoleh pembinaan untuk menjadi untuk menjadi perilaku positif 

dan produktif 

2. Lingkungan yang memberi contoh tindak kekerasan. 

 
Faktor primer yang memicu terjadi tawur antar sekolah (Zakiyah, Humaedi, and Santoso 2017)yaitu; 

1. Lingkungan sekolah menjadi mitos sebagai ahli tawur. 

2. Ideology tawur yang disosialisasikan oleh senior di sekolah. 

3. Individu – individu yang berpotensi meyulut tawur. 

4. Di bentuknya sikap loyalitas dan terpaksa mendukung tawur. 

5. Lemahnya sanksi terhadap pelaku tawur. 

 

Sedangkan faktor sekunder adalah tidak di dukung berkembangnya aspek positif di sekolah. 

1. Perilaku Non – Verbal Lansung 

Perilaku yang menggunakan bahasa tubuh,tindakan langsung pada korban bullying. Contoh 

nya seperti pandangan sinis, ekspresi wajah yang menampilkan merendahkan seseorang dan 

lainnya.  

2. Perilaku Non – Verbal Tidak Lansung 

     Perilaku ini di wujudkan dengan mendiamkan seseorang, berbuat curang pada teman atau 

orang lain yang bisa mengkibatkan keretakan pertemanan, mengucilkan teman dengan 

sengaja. 

3. Pelecehan Seksual  

Perilaku ini biasa di lakukan oleh laki -  laki terhadap perempuan. Pelecehan seksual 

dilakukan secara fisik atau lisan dengan mengejek atau kata – kata yang tidak sopan. Perilaku 

ini bisa dilakukan dengan sengaja dengan memegang pada bagian – bagian intim lawannya 

jenisnya. 

 
1.2 Dampak bullying 

Bullying merupakan tindakan yang tidak terpuji dan banyak merugikan orang lain(Andriani 

2018). Bullying yang di lakukan terus menerus bisa meimbulkan trauma, ketakukan, depresi, 
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kecemasan, bahkan kematian. Dampak perilaku bullying dapat dilihat dari psikologis adalah sebagai 

berikut: 

1. Dampak Korban Bully 

Bullying sendiri dapat mebuat remaja ketakutan dan cemas, mengganggu konsentrasi 

belajar. Jika bullying ini berlanjut terus menerus dapat meningkatkat isolasi sosial, rentan 

depresi, perilaku menjauh dari orang, tidak aman,menjadi nekad, bahkan bisa membunuh atau 

membunuh diri sendiri. 

2. Dampak Pelaku Bully 

  Para pelaku ini mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan harga diri yang tinggi, bersifat 

agresif pro dengan kekerasan, berwatak keras, toleransi yang kurang. Siswa pelaku bullying ini 

tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap memandang, kurang empati, 

menganggap diriya paling kuat dan merasa di segani oleh bnyak orang, jangka panjang ,mudah 

menjadi pelaku tindak criminal. 

 

4 Keimpulan dan saran 

Bullying seharusnya tidak terjadi, karena itu perbuatan yang sangat tidak pantas. Bullying dapat 

merusak mental , karakter , bahkan dapat merusak masa depan sikorban yang terkena perlakuan 

bullying. Tindakan bullying tidak boleh di abaikan , harus ada tindakan tegas dari instansi terkait. 

Guru dan dosen sebaiknya saling memahami apa yang terjadi dan sedang di alami oleh anak 

didiknya diluar lingkungan pendidikan. Biasanya perilaku anak itu menirukan atau mencontoh 

perilaku orangtuanya di rumah. Ditingkat perguruan tinggi atau universitaspun dimana mahasiswa 

sudah dewasa dan sudah dapat berfikir secara dewasa. Niat dan semangat untuk mengerjakan tugas 

sekolah pun menurun dan minat untuk mengikuti kegiatan sekolah pun juga menurun. 

Kita semua berperan dalam menangani tindak bullying, dari pihak keluarga, teman – teman 

bermainnya,pihak sekolah, serta pemerintah harus tegas dalam menindak tegas kasus bully yang 

sering terjadi di sekolah. Jangan biarkan generasi penerus bangsa ini mengalami gangguan yang dapat 

merugikan mereka yang menjadi korban. 
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  Abstrak  

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tengtang Pertahanan Negara Pasal 6 ayat 

(1) menyebutkan bahwa Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan 

membina kemampuan, daya tangkal Negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman, akan 

tetapi kenyataannya pemerintaah dan masyarakan masih kurang dalam mempertahankan ketahanan 

Negaranya disegala ancaman, bahkan ditengah ancaman virus Covid-19 yang semakin hari semakin 

meluas penyebarannya. Sehingga grafik yang terinfeksi virus semakin menaik apalagi setelah 

diberlakukannya “New Normal” ini.  Penularan Covid-19 semakin melonjak dikarenakan banyak 

masyarakat yang kurang mematuhi protocol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertahanan dan bela Negara terhadam 

ditengah ancaman seperti Covid-19 ini yang semakin harinya semakin tinggi angka yang terinfeksi.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan 

cara membuat google form yang kemudian disebarkan kemsyarakat. Bentuk penelitian ini adalah 

deskriptif yang bertujuan agar dapat menggambarkan dari rumusan masalah. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

literature-literatur, dab adapun analisis data menggunakan analisis kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta, bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

mampu menerapkan pertahanan Negara dan bela Negara, seperti: keluar rumaah tidak memakai 

masker, dan tidak mematuhi protocol kesehtan.  

Kata kunci : Pertahanan dan Bela Negara 

 

Abstract 

Based on Law No. 3/2002 on National Defense, Article 6 paragraph (1) states that State Defense is 

carried out through efforts to build and develop the capability, deterrence of the nation, and to cope 

with every threat, but in reality the gevornment and society are still lacking in depth. Maintain the 

resilience of the country in all threats, even in the midst of the threat of the Covid-19 virus which is 

increasingly spreading. So that the virus infected graph is getting better especially after the 

implementationof this “New Normal”. The transmission of Covid-19 has increased due to the fact 

that many people do not comply with the healt protocols established by the government.  

The problem in this research is how to defend and defend the State in the midst of threats like 

Covid-19, the number of infected is getting higher every day.  

The method used in this research is a sociological juridical approach by making a google form 

which is then distributed to the community. The form of this research is descriptive which aims to 

mailto:auliamiftah313@gmail.com
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describe the formulation of the problem. Data collection techniques in this study are based on 

primary and secondary data, namely data obtained from the literature, and data analysis using 

qualitative analysis. 

Based on the research results, it is found that there are still many people who have not been able 

to implement State defense and State defense, such as: leaving the house without wearing a mask, and 

not obeying health protocols. 

Keywords: Defense and State Defense 

 

1. PENDAHULUAN 

   Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif 

Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono 

menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke 

Indonesia sejak awal Januari. "Sejak awal Januari kemungkinan besar virus (SARS-CoV-2) itu sudah 

masuk ke Indonesia," kata Pandu dalam diskusi daring bertajuk "Mobilitas Penduduk dan Covid-19: 

Implikasi Sosial, Ekonomi dan Politik" pada Senin (4/5/2020). Hanya saja, identifikasi kasus pertama 

pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya 

virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. 

Sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah 

menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di China. Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung 

menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan, yang ada di sekitar enam bandara. Antara 

lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, Makassar. 

Pemerintah Indonesia merasa sudah cukup melakukan langkah-langkah antisipasi. Antara lain 

menggunakan Health Alert Card atau Yellow Card, juga Thermal Scanner untuk mengecek suhu 

tubuh diatas 38,5 derajat Celsius di pintu masuk dan keluar RI. Alhasil, menurut Pandu, data laporan 

kumulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah 

menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah 

Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

 PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Corona Virus 

Disease 2019 menjadi Pandemi Internasional. Coronavirus Pandemic telah diumumkan oleh WHO, 

Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020. Artinya negara-negara di seluruh dunia harus 

merespon, mencegah serta menangani Pandemi Virus Corona. Pemerintah menjawab salahsatunya 

dengan PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Berbagai negara melakukan LockDown sebagai 

salah satu strategi masuk dan keluarnya penduduk untuk membatasi atau memperlambat gerak 

pandemi virus corona yang dibawa oleh manusia, namun banyak juga yang tidak melakukan 

lockdown, masing-masing negara memiliki strateginya masing-masing. Namun isolasi mandiri, 

dan physical distancing (pembatasan jarak fisik) dilakukan sebagaimana protokol kesehatan covid-19 

yang diterbitkan oleh WHO dan menjadi standar protokol internasional untuk menanganani 

persebaran virus corona yang menggila karena kebrutalan tingkah laku manusia. 

Jumlah kasus orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dari hari ke hari. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada 
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sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254 orang sembuh, dan meninggal sebanyak 773 orang telah 

meninggal dunia akibat virus tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan wabah Covid-19 itu 

sebagai bencana non alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Dari aspek peraturan perundang-undangan, 

setidaknya Indonesia telah memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang 

mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum 

tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. 

Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah.   

Menurut Sumarsono Hakikat ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang 

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan 

hidup bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional 

adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan 

selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.  

Berikut adalah contoh masyarakat yang melanggar peraturan mengenai PSBB yang telah 

dikeluarkan pemerintah: 

a. Dikutip dari berita di liputan 6 tanggal 18 mei 2020, larangan mudik saat pandemic Covid 19, 

terpantau ratusan orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni di Lampung, dan berhasil 

mendarat di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. 

b. Dikutip dari berita di kompas.com 21 mei 2020, Masih Banyak Warga yang Keluyuran Tak 

Pakai Masker. Titik pemeriksaan itu berada di pintu masuk bagian utara Kota Pekanbaru. 

Contoh di atas adalah sebagian dari  pelanggaran PSBB yang dilakukan masyarakat dan masih 

banyak lagi permasalahan di lapangan yang belum terpublikasikan. 

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “PERILAKU 

MASYARAKAT DALAM PENERAPAN KETAHANAN NASIONAL DI ERA COVID 19 

SEBAGAI BENTUK BELA NEGARA“. 

Rumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam jurnal penelitian ini adalah : 

Bagaimana perilaku masyarakat dalam penerapan ketahanan Nasional di era Covid 19 sebagai Bela 

Negara ?  

Bagaimana upaya masyarakat terhadap bela Negara ?   

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, 

yuridis sosiologi adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan fakta empiris mengenai 

perkembangan masalah dan kebutuhan dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang 

akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat.  

 

2.2. Bentuk Penelitian 
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Bentuk penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan agar mendapatkan gambaran mengenai 

pencegahan dan kebijakan pemerintah, serta gambaran mengenai ketahanan negara sebagai 

masyarakat Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus covid 19. 

 

2.3. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari laporan penelitian, artikel, website dan lain-lain yang terkait dengan 

perundang-undangan. 

2.4. Analisis Data 

Adapun analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab bagaimana 

pencegahan dan kebijakan yang diambil pemerintah negara Indonesia untuk memutus 

rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dan penerepan bela negara di tengan 

pandemic Covid-19. 

3. PEMBAHASAN DAN ANALISA  

Menurut Basrie (2002) mengemukakan bahwa yang diperlukan untuk dapat membangun 

ketahanan Nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh Negara untuk menciptakan stabilitas nasional. 

Ketahanan Nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh atau komprehesif integral 

yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsaa yang terangkum 

dalam asta gartra.  

Menurut Harjomataram mengemukakan bahwa pertahanan Nasional adalah daya tahan suatu 

bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau 

luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan nasional hidup.  

Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 6 ayat (1) 

menyebutkan bahwa “Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina 

kemampuan, daya tangkal Negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”.  

Pasal 7 ayat (1)  menyebutkan bahwa “Pertahanan Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 6 ayat (1) , diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengansistem 

pertahanan Negara”.   

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Diperkuat dengan 

ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 

pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan 

pengabdian sesuai dengan profesi.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan melalui kuesioner terhadap 10 

orang di Kabupaten Sragen Jawa Tengah di peroleh data sebagai berikut :  

 

Diagram 1.1  

Penerapan Pertahanan Bela Negara di era pandemic Covid 19 di Indonesia  
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Diagram diatas merupakan data hasil penelitian menggunakan kuesioner yang disebar kepada 

masyarakat melalui google form. Data diatas menunjukan bahwa 87% masyarakat yang tetap berada 

dirumah atau stay at home dalam kondisi seperti ini, karena masyarakat menyadari bahwa akan 

pentingnya stay at home dikondisi pandemi Covid 19 ini. Meskipun belum semua stay at home akan 

tetapi ini sudah mengurangi penyebaran virus Covid 19, dan mengurangi angka peningkatan pasien 

yang terkena virus ini.  

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat sudah menerapkan protokol 

kesehatan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi rantai penyebaran virus Covid 19. Dari data 

di atas juga sudah bisa dikatakan sebagai wujud Bela Negara di dalam kondisi pandemi covid 19. 

Adapun pemerintah membuat peraturan dan masyarakat yang menerapkan, keduanya harus saling 

melengkapi untuk menciptakan rasa bela negara dan ketahanan Negara. Akan tetapi data diatas masih 

terdapat kekurangan. Artinya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan ketahanan dan bela 

Negara.  

Dari uraian di atas juga peneliti melihat banyak masyarakat yang belum mematuhi PSBB atau 

mematuhi peraturan protocol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Adapun diagramnya 

sebagai berikut :  
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4. PENUTUP  

4.1. Simpulan  

Setelah meneliti mengenai Perilaku Masyarakat Dalam Penerapan Ketahanan Di Era 

Covid 19 Sebagai Bentuk Bela Negara peneliti menyimpulkan bahwa :  

1. Penerapan ketahanan nasional dan bela Negara di tengah pandemi ini merupakan 

kesadaran masyarakat masing-masing akan kewajibannya. Kesadaran ini perlu 

ditumbuhkan melalui sosisalisasi pemerintah terhadap masyarakat yang akan kurang 

pengetahuannya. Proses sosialisasi ini untuk ketahanan dan bela Negara akan berhasil 

disetiap warga dan Negara.  

2. Masyarakat yang sudah menerapkan protocol kesehatan yaitu masyarakat yang tau 

bahwa akan pentingnya menjaga jarak, memakai masker saat keluar rumah, dan selalu 

stay at home untuk memutus atau mengurangi rantai penyebaran virus Covid 19 ini. 

Kegiatan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai salah satu contoh penerapan 

ketahanan nasional dan bela Negara.  

4.2. Saran  

1. Saran untuk pemerintah, sebaiknya pemerintah lebih tegas dalam masyarakat yang 

melanggar akan peraturan protocol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan 

pemerintah sebaiknya menyediakan fasilitas-fasilitas untuk para tenaga medis dan 

masyarakat, seperti masker dan handsanitaizer untuk dibagikan kepada masyarakat, 
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dan menyediakan APD yang lebih banyak lagi untuk tenaga medis yang berada 

dirumah sakit.  

2. Saran untuk masyarakat, sebaiknya masyarakat sadar akan pentingnya menerapkan 

protocol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid 19. Dan selalu 

melakukan cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker saat keluar rumah dam 

olahraga yang cukup, serta makan makanan yang bergizi juga seimbang.  
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Abstrak 

Monitoring dan evaluasi merupakan proses pemantauan dan penilaian kemajuan serta 

keberhasilan suatu kegiatan pendidikan terutama dalam peningkatan kinerja guru yang dapat 

menunjang berjalannya proses pendidikan yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui teknik 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru SMAN 16 Gowa dan untuk mengetahui 

kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru di 

SMAN 16 Gowa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, Wa 

bidang kurikulum serta empat orang guru pembelajaran. Teknik pengumpulan data adalah 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

terhadap kinerja guru berjalan secara efektif dan efisien menggunakan berbagai teknik pelaksanaan 

dan membandingkan hasilnya, melakukan evaluasi terhadap program untuk mengetahui sejauh mana 

program telah berjalan dan mengurangi dampak kerugian dari pelaksanaannya serta meningkatkan 

kinerja guru.  

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pelaksanaan jadwal kepala sekolah untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi tidak ada jadwal yang teralokasi untuk pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi serta tidak adanya anggaran diplot oleh pemerintah untuk melaksanakan monitoring 

dan evaluasi. 

Kata Kunci : monitoring, evaluasi, penilaian kinerja, guru, kepala sekolah,  

1. PENDAHULUAN 

Di era milenial ini, sekolah harus dihadapkan dengan tuntutan baru terutama menyangkut 

pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. 

Dengan demikian, setiap sekolah dituntut untuk menyusun, melaksanakan serta memonitor dan 

mailto:ayulestariperdana.dty@uim-makassar.ac.id
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mengevaluasi rencana program pengembangan guna memenuhi standar tersebut untuk selanjutnya 

berusaha meningkatkan kualitas sekolah ke standar yang lebih tinggi. 

 Menurut Wijaya Cece (1991), bahwa dalam meningkatkan kualitas sekolah, salah satu faktor 

yang sangat dominan dan paling penting adalah guru karena guru adalah pendidik profesional dan 

mempunyai tugas fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu guru 

merupakan orang yang langsung berinteraksi dengan anak didik, bagi siswa guru sering dijadikan 

tokoh teladan. Peran guru dalam menentukan keberhasilan pembelajaran tersebut,maka guru dituntut 

memiliki kinerja yang tinggi yaitu kemampuan kerja dalam menjalankan tugas-tugas terutama 

kegiatan proses belajar mengajar secara profesional sesuai dengan etika profesi keguruan. Beberapa 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja profesional guru, tetapi upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran sering menemui kendala. Kelompok kegiatan guru dan musyawarah guru mata 

pelajaran telah berjalan namun kegiatan ini sering kurang memadai untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah. Kurang memadainya keefektifan forum-forum di atas ialah suatu 

penyebabnya yaitu pelaksanaan monitoring dan MONEV yang semestinya merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari kinerja manajerial kepala sekolah kurang berjalan optimal.  

 

Menurut Arikunto (2007), Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi 

(berdasarkan indikator yang sudah diterapkan) mengenai kegiatan program atau kegiatan sekolah 

sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau kegiatan sekolah 

selanjutnya. Evaluasi ada proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan kinerja guru untuk 

memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program atau kegiatan sekolah 

mendatang. Idealnya sekolah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program atau 

kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. Program atau 

kegiatan sekolah tersebut dilakukan sekolah dibawah kendali kepala sekolah yang merupakan level 

manajemen di sekolah. (Rosmiati dan Kurniady, 2007) menyatakan bahwa Pada level manajemen, 

puncak kemampuan di dalam melihat sesuatu secara keseluruhan yang kemudian dapat 

merumuskannya seperti dalam mengambil keputusan, menentukan kebijakan. Dalam hubungan ini, 

perlu ditentukan bahwa seorang pemimpin (karena level manajemen puncak merupakan pemimpin) 

yang baik adalah pemimpin yang tidak melaksanakan sendiri tindakan-tindakan yang bersifat 

operasional dan lebih banyak merumuskan konsep-konsep. Ketrampilan ini juga yang menyebutkan 

dengan manajerial skill.  

SMAN 16 Gowa sebagai lokasi penelitian, dikarenakan SMAN 16 Gowa adalah suatu bagian 

dari lembaga pendidikan formal yang sama-sama dituntut untuk terus berupaya dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. SMAN 16 Gowa merupakan salah satu sekolah yang terus menerus meningkatkan 

kinerja guru, sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan sejalan dengan apa yang diterapkan di 

SMAN 16 Gowa. Ada kondisi obyektif bahwa SMAN 16 Gowa bisa dikatakan menjadi sekolah 

favorit di kalangan masyarakat Kecamatan Biringbulu, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa-

siswinya serta menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non 

akademik. Dalam upaya meningkatkan kinerja guru di SMAN 16 Gowa maka guru yang profesional 

sebagai ujung tombak dalam pendidikan juga dituntut untuk selalu optimal dalam menjalankan 

program. Setiap program yang dijalankan sekiranya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 

kepala sekolah agar mendapatkan titik temu permasalahan dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur 
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keberhasilan guru. Observasi di SMAN 16 Gowa, ada beberapa fenomena yang terlihat terkait dengan 

rendahnya kinerja guru di SMAN 16 Gowa diantaranya : 

Guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan alokasi waktu yang telah 

ditentukan, masih adanya sebagian guru yang menjadikan mengajar hanya kewajiban saja tanpa 

memikirkan kepentingan siswa dan kepentingan sekolah, kurang adanya inisiatif guru berupa 

kreativitas dalam pembelajaran, sebagian guru yang mementingkan kepentingan pribadi diatas 

kepentingan sekolah. Inilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi terhadap kinerja guru di SMAN 16 Gowa Kecamatan Biringbulu.  

2. METODOLOGI 

I. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk meneliti suatu 

kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini merupakan fakta dan 

keadaan yang terjadi di SMAN 16 Gowa terkait dengan masalah monitoring dan evaluasi. Pendekatan 

ini digunakan karena memerlukan informasi mendalam yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan studi dokumentasi. Jenis penelitian ini, penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian 

dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data 

tersebut. Penelitian kualitatif lebih bersifat terbuka, artinya memberikan kesempatan kepada subjek 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pemahaman dan kerangka pikir subyek 

yang bersangkutan.  

II.  Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Instrumen utama peneliti adalah peneliti sendiri, yang didukung oleh pedoman wawancara dan 

daftar ceklist observasi. Penelitian ini tidak menentukan patokan waktu, akan tetapi peneliti mencari 

data sesuai dengan kesempatan guru.  

III. Lokasi Penelitian 

SMAN 16 Gowa, Jl. Pendidikan Kelurahan Leuwa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. 

IV. Subjek Penelitian  

Kepala sekolah SMAN 16 Gowa yang telah memimpin selama lebih dari 2 tahun. Subjek 

pendukung terdiri dari wakil kepala bidang kurikulum, dan 4 orang guru pembelajaran di sekolah 

tersebut.   

V. Teknik Pengumpulan Data 

• Wawancara (tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung) 

• Observasi, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sekolah 

• Dokumentasi, mengumpulkan beberapa informasi tertulis mengenai data pribadi guru, arsip 

penting lainnya yang mendukung 

VI. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Huberman, bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sehingga data penuh 

yaitu terdapat tiga tahap sebagai berikut ; 

1. Reduksi data, ialah merangkum, memilih hal-hal pokok 

2. Penyajian data, ialah data hasil yang didapat di lapangan dan telah dikelompokkan sesuai 

dengan apa yang menjadi jawaban atau hasil yang telah didapat. 
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3. Penarikan kesimpulan, ialah kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.  

VII. Keabsahan Data  

Pemeriksaan keabsahan data peneliti berdasarkan atas dasar kriteria-kriteria tertentu untuk 

menjamin kepercayaan data yang peneliti peroleh melalui penelitian. Menurut (Lincoln dan Guba, 

1985 ) Kriteria keabsahan ada empat, yaitu : 

• Uji kredibilitas 

• Transferabilitas 

• Dependabilitas 

• Konfirmabilitas  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a) Gambaran umum lokasi penelitian  

SMAN 16 Gowa merupakan sekolah menengah atas yang pertama berdiri di Kecamatan 

Biringbulu dan beralamatkan di Jl. Pendidikan, LauwaKec. Biringbulu Kab. Gowa. Saat ini 

SMAN 16 Gowa dipimpin oleh Drs. Asman Nur, terdaftar sebagai sekolah yang memiliki 

akreditasi B. 

b) Pembahasan dan hasil Penelitian  

1. Proses pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan terhadap kinerja guru di SMAN 16 

Gowa  

2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah sudah menerapkan seluruh proses 

monitoring dan evaluasi kinerja guru dengan baik, hal ini dapat dilihat dari proses monitoring 

dan evaluasi yang telah diterapkan di SMAN 16 Gowa selama beberapa semester ini sejak 

Bapak Drs. Asman Nur menjabat sebagai kepala sekolah, beliau melaksanakan monitoring 

dan evaluasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai ke evaluasi dan pelaporan. 

3. Hal ini senada dengan Soekartiwi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan 

mengikuti langkah-langkah berikut; 

a. Melakukan kegiatan perencanaan, dimana langkah-langkah dan prosedur serta komponen 

isi yang akan dimonitoring dan dievaluasi disiapkan dengan baik. 

b. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi  

c. Melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan tertulis sebagai bahan untuk evaluasi 

dan balikan atas program-program yang sudah dilakukan. 

1) Perencanaan monitoring dan evaluasi  

Perencanaan yang dilaksanakan di SMAN 16 Gowa meliputi beberapa proses 

diantaranya ; 

a) Mempersiapkan dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu dimonitor gunanya agar 

pada saat proses pelaksanaan monitoring, tim monitoring sudah ada kesiapan dan 

menguasai hal-hal apa saja yang harus dimonitor, maka tim juga mengetahi arah 

tindakannya.  

b) Menentukan variabel apa yang dimonitor dan menggunakan indikator yang 

sesuai.  

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi  

Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi di SMAN 16 Gowa ada beberapa 

tahapan waktu yang di MONEV, diantaranya ketika persiapan mengajar, pelaksanaan 

program pembelajaran dan pasca program pembelajaran yang memiliki indikator 

yang diukur.  

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah, WA Kurikulum dan Guru 

di SMAN 16 Gowa, indikator yang diukur pada saat persiapan mengajar seperti 
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kelengkapan RPP, adanya kalender pendidikan, kesesuaian metode pembelajaran 

untuk tujuan yang telah disusun. Penggunaan media mengajar dan hal lain 

sebagainya.  

3) Evaluasi  

Perencanaan dan pelaksanaan maka akan dilakukan evaluasi yang diperlukan 

untuk mengukur sejauh mana tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan 

hasil wawancara pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah tidak 

hanya diakhir program, pada pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar meminimalisir 

kerugian, waktu pelaksanaannya dan ketidaktepatan sasaran dari MONEV tersebut. 

Pendapat Nanang Fattah, evaluasi diperlukan untuk menentukan apakah 

prestasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan serta mengukur kegiatan 

yang sudah dilakukan dengan standar yang harus dicapai. 

4. Teknik pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru di SMAN 16 Gowa  

Ada tiga cara yaitu : 

a. Observasi  

b. Wawancara  

c. FGD 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam teknik pelaksanaan MONEV, 

peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan dalam pelaksanaan MONEV tersebut sudah baik 

dengan pemilihan teknik pelaksanaan MONEV yang baik, terstruktur, mempunyai 

perencanaan dan termanage dengan baik.  

Kendala dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja guru di SMAN 16 Gowa; 

1. Tidak ada jadwal yang teralokasikan untuk pelaksanaan MONEV 

2. Padatnya jadwal Kepala Sekolah untuk melakukan MONEV sehingga pelaksanaan 

MONEV yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terhenti dan dilanjutkan dengan timnya, 

hal ini akan berpengaruh terhadap hasil MONEV yang didapatkan karena hasilnya pasti 

akan tidak sesuai dengan apa yang Kepala Sekolah harapkan serta berdampak pada 

terjadinya kesenjangan emosional antar guru yang menilai dan guru yang dinilai  

3. Tidak adanya anggaran oleh pemerintah untuk melancarkan kegiatan MONEV sehingga 

menambah beban fikiran Kepala Sekolah, hal ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan 

MONEV karena membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.  

Untuk menutupi kekurangan ini, sekolah melakukan beberapa langkah yaitu: 

1. Musyawarah dan rapat dilaksanakan di waktu jam istirahat, maupun pada jam akhir mata 

pelajaran di akhir pekan, sabtu, karena di hari tersebut mata pelajaran hanya sedikit dan siswa 

lebih cepat pulang, waktu itu dipakai sebulan sekali.  

2. Kepala sekolah membentuk tim dengan memilih guru senior dan wakilnya untuk melakukan 

kegiatan MONEV sepenuhnya.  

3. Kepsek menyisihkan sedikit dan BOS untuk kelancaran kegiatan MONEV berdasarkan 

kesepakatan bersama.  

 

1. Uji Kredibilitas 

Membuktikan data yang berhasil peneliti kumpulkan sesuai dengan nyata serta sebenarnya, 

beberapa teknik, yaitu : 
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a. Triangulasi sumber data 

Membandingkan hasil informasi dari subjek penelitian yaitu Kepala Sekolah dan guru.  

b. Metode, membandingkan hasil informasi wawancara, observasi dan dokumentasi 

yang ditentukan peneliti  

c. Triangulasi Teori 

Membandingkan informasi dengan perspektif teori yang relevan untuk kesimpulan yang 

dihasilkan.  

2. Pengujian Transferabilitas 

Hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan atau 

ditransfer pada Kepala Sekolah dan sekolah lainnya.  

3. Pengujian Dependabilitas 

Menjaga kehati-hatian akan terjadi kesalahan dalam pengumpulan data sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

Konsep dependabilitas (ketergantungan) lebih luas dikarenakan dapat memperhitungkan apa 

yang dilakukan oleh seluruh civitas SMAN 16 Gowa. 

4. Uji Konfiormabilitas 

Dalam pelacakan audit ini peneliti menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti data 

lapangan berupa; 

a. Catatan lapangan dari hasil pengamatan  

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru  

c. Wawancara dan transkrip wawancara dengan kepala sekolah  

d. Hasil rekaman 

e. Analisis data 

f. Catatan proses pelaksanaan penelitian yang mencakup metodologi strategi serta usaha 

keabsahan  

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan MONEV 

terhadap kinerja guru di SMAN 16 Gowa sudah berjalan dengan baik, dimulai dari 

perencanaan MONEV dengan cara melakukan diskusi yang melibatkan guru agar 

pelaksanaan MONEV kinerja guru berjalan secara efektif dan efisien, menggunakan teknik 

pelaksanaan dan menghubungkan hasilnya, melakukan evaluasi terhadap program untuk 

mengetahui sejauh mana program telah berjalan dan mengurangi dampak kerugian dari 

pelaksanaan serta meningkatkan kinerja guru kedepan.  

2) Teknik pelaksanaan MONEV terhadap kinerja guru di SMAN 16 Gowa ada tiga macam; 

 

 

a. Observasi  

Kepala sekolah melakukan kunjungan secara langsung sehingga kegiatan yang sedang 

berlangsung atau objek yang ingin diobservasi dapat dilihat. 

b. Wawancara 

Kepala sekolah melakukan monitoring yang ditujukan untuk satu orang dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung.  

c. FGD 

Monitoring melalui proses menyelesaikan suatu persoalan dengan cara menyatukan 

persamaan fikiran dan menyikapi hal-hal dimaksud yang telah disepakati bersama melalui 

diskusi kelompok.  
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1. Beberapa kendala dalam proses pelaksanaan MONEV di SMAN 16 Gowa yaitu : 

a. Tidak ada jadwal yang teralokasi untuk pelaksanaan MONEV sehingga inisiatif yang 

dilakukan untuk menutupi kendala tersebut ialah musyawarah dan rapat dilaksanakan pada 

jam istirahat, maupun pada jam akhir pelajaran di akhir pekan yaitu hari sabtu. 

b. Padatnya jadwal kepala sekolah untuk melakukan MONEV, untuk mengantisipasi kendala 

tersebut Kepala Sekolah membentuk tim dengan memilik guru senior dan waktunya untuk 

melanjutkan kegiatan MONEV 

c. Tidak adanya anggaran yang diplot oleh pemerintah untuk melancarkan kegiatan MONEV, 

maka penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah yaitu menyisihkan sedikit dana BOS 

untuk kelancaran kegiatan MONEV, tentunya dengan kesepakatan bersama seluruh 

pegawainya.  

Dari hasil penelitian yang lakukan, dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut : 

1. Kebutuhan dan pemanfaatan monitoring, dapat terus dilakukan oleh pihak sekolah meski 

membuat jadwal monitoring satu kali dalam seminggu supaya tidak berbenturan dengan jadwal 

proses belajar mengajar. 

2. Meskipun dalam menghadapi tugas monitoring dan evaluasi muncul beberapa kendala baik dari 

internal maupun eksternal sekolah, pihak kepala sekolah hendaknya mengatasi masalah-

masalah tersebut dengan bijak, berdiskusi dengan pihak yang bersangkutan dan menemukan 

bagaimana solusi yang terbaik, sehingga kendala tesebut dapat selesai. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, memeriksa kembali item instumen penelitian untuk memaksimalkan 

hasil penelitian yang melakukan penelitian serupa hendaknya menggunakan referensi-referensi 

primer, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademisi. 
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Abstrak 

Banyak kemudahan ditawarkan dalam transaksi online, terutama dalam hal efisiensi waktu. 

Konsumen yang mengalami kerugian perlu mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha. 

Berdasarkan data dari Badan Pengaduan Konsumen Nasional (BPKN) pada tahun 2020  terdapat  

479 keluhan, 41 di antaranya adalah tentang kasus-kasus E-commerce. Masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana mengimplementasikan Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen untuk transaksi online atau e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen untuk transaksi online atau E-commerce. Metode penelitian adalah doktrinal, 

dengan pengumpulan data studi literatur. Dalam Undang-Undang Perdagangan, sistem perdagangan 

E-commerce yang diatur mengatur bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan 

barang atau jasa harus menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar. Kesimpulannya 

adalah bahwa penerapan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen dalam transaksi online atau e-commerce, adalah tepat, dalam hal ini, 

program penjualan Flashsale dan Tokopedia. Pelaku bisnis memiliki itikad baik, Tokopedia dan 

Lazada telah meminta maaf kepada konsumen 

Kata kunci: Transaksi online atau e-commerce; Hukum perlindungan konsumen; Implementasi pasal 

4 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

 

Abstract 

Many conveniences are offered in online transactions, especially in terms of time efficiency. 

Consumers who suffer losses need to get accountability from business people. Based on data from the 

National Consumer Complaints Agency (BPKN) in 2020 there were 479 complaints including 

complaints about e-commerce cases. The problem in this research is how to implement Article 4 

paragraph (2) of Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection for online transactions or e-

commerce. This study aims to analyze the implementation of article 4 paragraph (2) of Law Number 8 

of 1999 concerning consumer protection for online or e-commerce transactions. The research method 

is doctrinal, with literature study data collection. In the Trade Law, the regulated e-commerce trading 
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system regulates that every person or business entity that trades goods or services must provide 

complete and correct data and information. The conclusion is that the application of Article 4 

paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in online or e-commerce 

transactions, is appropriate, in this case, the Flash sales program and Tokopedia. business people 

have good faith, Tokopedia and Lazada have apologized to consumers. 

Keywords: Online or e-commerce transactions; Consumer protection law; Implementation of article 4 

paragraph (2) of Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection. 

 

1. Pendahuluan 

Orang membeli barang melalui sistem jual beli online atau sering disebut E-commerce di era 

modern ini. E-commerce adalah transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau pihak lain 

dalam hubungan yang serupa untuk pengiriman barang, layanan, dan pengalihan hak (Nugrahaningsih 

& Erlinawati, 2017). Transaksi E-commerce dilakukan secara online menggunakan internet. Banyak 

kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan dalam E-commerce, terutama dalam hal efisiensi 

waktu. Dalam istilah ekonomi, masyarakat selaku pembeli sering disebut sebagai konsumen, 

sedangkan penjual atau pelaku usaha dapat disebut sebagai produsen. Tetapi dalam sistem E-

commerce juga dapat terjadi masalah khusus terkait produk hukum mengenai perlindungan 

konsumen. Keadaan di mana banyak konsumen dirugikan, memberikan ketidaknyamanan jangka 

panjang jika tanggung jawab konsumen tidak segera ditindaklanjuti dengan upaya pelaku usaha. 

Menurut Zulham (2016), hak-hak konsumen diperlukan oleh bisnis, meminta konsumen untuk 

memenuhi prosedur dalam kegiatan jual beli, dan pertanggungjawaban atas jawaban yang harus 

dilakukan terkait dengan default bisnis atau kerugian kepada konsumen. Kerugian yang terjadi dapat 

disebabkan oleh kegagalan bisnis yang tidak disengaja karena sistem E-commerce yang rusak. 

Namun, tidak demikian halnya dengan bisnis yang dengan sengaja membuat kerugian bagi konsumen 

untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa mempertanyakan aturan yang berlaku dalam kegiatan 

pembelian dan penjualan. 

Di zaman modern, kreativitas manusia juga berkembang dengan semua ide menarik dalam 

membuat iklan, aplikasi, dan sistem promosi dalam transaksi E-commerce. Jika tidak hati-hati, 

konsumen dapat dengan mudah tergoda oleh iklan atau promosi yang disediakan oleh bisnis. 

Misalnya, para konsumen aplikasi belanja online Tokopedia yang memprotes karena mereka gagal 

melakukan transaksi ketika ada program penjualan Flashsale, konsumen mengungkapkan bahwa 

pembayaran untuk pembelian penjualan Flashsale di Tokopedia telah dikumpulkan, tetapi transaksi 

tersebut dianggap tidak berhasil oleh Tokopedia. Ini membuat pelanggan merasa kecewa dan 

dirugikan, tetapi Tokopedia sudah mengambil langkah dengan mengembalikan pembayaran untuk 

semua transaksi yang gagal. Tokopedia berusaha agar program promosi lebih lanjut dapat 

memberikan yang lebih baik sehingga konsumen tidak dirugikan (Galih Gumelar / CNN Indonesia). 

Tanpa disadari, konsumen hanya mengikuti prosedur dan aturan yang ada dalam sistem yang tentu 

saja dibuat oleh pelaku bisnis dan aturan ini sering menimbulkan kerugian besar bagi konsumen. 

2. Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yang 

terkait dengan hukum dan peraturan yang terkait dengan Undang-undang, dilakukan dengan 
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menggunakan literatur atau data sekunder tentang prinsip-prinsip penelitian hukum perpustakaan 

(Soekanto & Mamudji, 2001). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. 

Menurut Ali (2010) data literatur bersumber dari undang-undang dan peraturan, buku, dokumen 

resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Yaitu menjelaskan variabel judul dengan pemikiran peneliti sendiri dan sesuai dengan 

aturan yang ada. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

1. Studi tentang E-commerce dan dasar hukum untuk perlindungan konsumen di Indonesia 

Meningkatnya kebutuhan manusia disertai dengan kemajuan teknologi yang berkembang 

pesat. Membawa ide-ide kreatif untuk membantu efisiensi dalam memenuhi kebutuhan, salah satunya 

dalam transaksi, terutama dalam transaksi online (E-commerce). Meski begitu, tetap tidak 

mengesampingkan kemungkinan terjadi masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Ada begitu 

banyak masalah yang bisa ditimbulkan, terutama jika pelaku usaha curang. Di Indonesia sendiri ada 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dibuat untuk 

memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan pelaku usaha. Di dalamnya terdapat pasal yang 

mengatur hak-hak konsumen, salah satunya adalah dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "Hak untuk 

memilih barang dan/atau jasa dan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi dan jaminan terjamin ". Menurut Salami et al. (2008), hak untuk memilih 

adalah hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Dengan menggunakan hak pilih mereka, 

konsumen dapat membuat pilihan dalam memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku 

usaha sesuai dengan kebutuhan dan hati nurani mereka secara bebas tanpa tekanan dari konsumen 

luar. Konsumen juga memiliki hak untuk membeli atau tidak membeli barang yang ditawarkan oleh 

pelaku usaha. Jika konsumen membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, itu 

berarti bahwa konsumen telah menyetujui harga yang ditentukan dan tentu saja konsumen harus 

melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam Pasal 4 ayat (2) juga dijelaskan 

bahwa konsumen berhak mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan ketentuan 

serta jaminan yang dijanjikan. Dalam transaksi online (E-commerce) konsumen tidak dapat langsung 

melihat kondisi barang yang akan dipilih, hanya dapat melihat gambar dan/atau video yang diposting 

oleh pelaku usaha dan membaca spesifikasi tertulis. Tetapi dengan jaminan, konsumen dapat dengan 

mudah mempercayai pelaku usaha karena mereka merasa aman dengan adanya jaminan, ketika terjadi 

masalah dalam transaksi mereka dapat dipertanggungjawabkan. 

Kemudian mengenai kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf (a) yang berbunyi "dengan 

itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya". Pasal ini menekankan bahwa pelaku usaha harus 

memiliki itikad baik kepada konsumen yang cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah jika 

dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak dirugikan karena tindakan 

dan/atau ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian pasal 7 huruf (a) mensyaratkan 

pelaku usaha untuk memiliki niat baik dalam melakukan aktivitas perdagangan online (E-commerce) 

bersama dengan konsumen. Pelaku usaha dituntut untuk memiliki itikad baik dengan cara berikut. 

1. Memberikan informasi yang baik, benar dan jelas tentang kondisi dan jaminan yang diberikan pada 

barang dan / atau jasa; 
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2. Melayani konsumen dengan baik dengan bahasa yang sopan dan tidak membeda-bedakan 

konsumen satu sama lain; 

3. Memberikan kompensasi atas kerugian yang dapat disebabkan oleh sistem dan / atau hal-hal lain 

kepada konsumen. 

 

 

2. Implementasi E-commerce di Indonesia 

Berdasarkan data dari Badan Pengaduan Konsumen Nasional (BPKN) pada tahun 2020 terdapat 

478 keluhan 41 di antaranya adalah keluhan tentang kasus-kasus E-commerce. Berikut ini adalah 

Gambar 1 grafik keluhan konsumen dari data BPKN 

 

Gambar 1, Grafik Pengaduan Konsumen Tahun 2020 

 

Salah satu contohnya adalah yang dibahas dalam pendahuluan tentang transaksi melalui situs E-

commerce Tokopedia. Konsumen mengikuti program Flashsale yang diselenggarakan oleh Tokopedia 

dan melakukan pembayaran dengan mentransfer mengikuti instruksi yang tertera di situs. Dalam hal 

itu konsumen mendapatkan hak untuk menerima barang yang telah ia beli tetapi Tokopedia 

menganggap bahwa transaksi tersebut gagal, sehingga saldo konsumen berkurang tetapi tidak 

mendapatkan barang yang ia bayar. Kemudian konsumen tidak menerima ini dan kemudian 

menghubungi Tokopedia dan kasus ini ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999. Tokopedia dengan itikad baik mencoba merefund atau mengembalikan pembayaran 
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untuk semua transaksi yang gagal dan berusaha meningkatkan program di waktu yang akan datang. 

Kasus selanjutnya terjadi pada konsumen Lazada, situs aplikasi belanja online pada Juli 2015. 

Seorang konsumen yang memesan perangkat iPhone dan ketika barang tiba ternyata paket itu hanya 

berisi sabun mandi batangan. Untungnya, manajer belanja online Lazada segera melakukan upaya 

untuk memperbaiki kesalahan sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh kedua 

belah pihak. Semakin banyak kasus yang dapat muncul atau sering muncul dapat mengakibatkan 

hilangnya kepercayaan konsumen pada situs aplikasi belanja online (E-commerce). 

3. Studi teori hukum progresif 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan. Dengan demikian, 

hukum dijadikan sebagai pedoman dalam aspek kehidupan masyarakat. Karena selain itu, hukum juga 

berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Menurut Rahardjo (2007), faktor-faktor yang disajikan di 

masa depan adalah faktor manusia dan masyarakat sehingga hukum ditampilkan sebagai perjuangan 

atau perjuangan manusia. Baik hukum maupun operasi hukum, harus dilihat dalam konteks hukum itu 

sendiri, bahwa hukum itu ada bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk manusia dalam hal ini 

kebahagiaan. Lebih lanjut Raharjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum progresif tidak hanya 

menegakkan hukum hanya dengan kata-kata dalam peraturan, tetapi memiliki makna yang lebih 

dalam. Dikatakan bahwa hukum ditegakkan dengan empati, dedikasi, dan komitmen terhadap apa 

yang dialami oleh masyarakat, dengan mencari jalan keluar dari yang biasa. Penegakan hukum tidak 

hanya secara formal sesuai dengan aturan tertulis. Namun, hukum harus dilihat dari sisi keadilan di 

masyarakat. Singkatnya, bahwa hukum itu tidak hanya murni doktrinal, tetapi juga melihat pada aspek 

perilaku sosial. 

Menurut Prastyanti (2013), pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi kini telah 

mengubah kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi juga membuat hubungan dunia lebih mudah untuk mengakses sesuatu dan dapat 

menemukan informasi dengan mudah dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang 

signifikan terjadi dengan sangat cepat. Teknologi informasi saat ini dapat bermanfaat dan merugikan 

orang-orang yang menggunakannya dan lingkungan selain memberikan kontribusi pada peningkatan 

kesejahteraan manusia, kemajuan, dan peradaban, serta menjadi sarana yang efektif untuk bertindak 

melawan hukum, karena ketidaktahuan tentang aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. 

Perkembangan E-commerce dalam beberapa tahun terakhir telah menjadikan E-commerce sebagai 

bisnis besar di dunia perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

menjadi rujukan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi E-commerce, baik tatap muka 

secara langsung (offline) atau melalui E-commerce (online). Hukum Perlindungan Konsumen secara 

umum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen baik di bidang hukum perdata 

maupun di bidang hukum publik, posisi Hukum Perlindungan Konsumen ada dalam studi Hukum 

Ekonomi. Tujuan dari peraturan tentang Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 3, bahwa tujuan Perlindungan Konsumen adalah untuk 

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka 

sendiri ketika melakukan transaksi E-commerce, sehingga konsumen dapat memilih, menentukan dan 

menuntut haknya sebagai konsumen, serta untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

memiliki unsur kepastian hukum dan pengungkapan informasi serta akses ke informasi hukum dan 

pengungkapan informasi. Dalam Undang-Undang Perdagangan, sistem perdagangan E-commerce 

yang diatur mengatur bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa 
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harus menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar. E-commerce diatur dalam Undang-

Undang Perdagangan Bab 8 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dalam pasal 65 dan 66. 

Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah pedoman bagi pelaku usaha dan konsumen dapat 

menjalankan usaha mereka dengan benar dan tidak membahayakan konsumen. Perlindungan 

konsumen dalam E-commerce telah menjadi hal yang penting dan perlu, karena penjual dan pembeli 

hanya mengandalkan prinsip kepercayaan dalam melakukan transaksi E-commerce. 

Menurut Az. Nasution (1995), dalam perlindungan konsumen, ada dua istilah hukum yaitu 

hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurut Yusuf (2011) Hukum konsumen dan 

hukum perlindungan konsumen adalah bidang hukum baru dalam bidang akademik dan praktik 

penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen 

membahas hal yang sama, yaitu kepentingan hukum dan hak konsumen. Bagaimana hak konsumen 

diakui dan diatur dalam hukum dan bagaimana mereka ditegakkan dalam praktik kehidupan 

masyarakat. Dengan demikian, Undang-undang perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat 

diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan 

produsen yang muncul dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Undang-Undang 

No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha 

diatur dengan jelas. Untuk hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 yang pada 

intinya konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak untuk memilih dan 

mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar atau harga, hak untuk mengoreksi informasi, hak untuk 

didengar pendapat dan keluhan, berhak atas apa pun yang diatur dalam ketentuan perundang-

undangan lainnya. Maka konsumen harus membaca informasi, memiliki niat baik, membayar sesuai 

dengan harga atau nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya hukum dengan tepat. Sedangkan hak 

dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7, yang intinya, pelaku usaha berhak menerima 

pembayaran, mendapatkan perlindungan hukum, membela, dan berhak atas apa pun yang diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan lainnya. Dalam Pasal ini diatur bagaimana konsumen dan pelaku 

usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan. Hukuman dalam Undang-Undang 

No.8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang menyatakan "Segala upaya yang menjamin kepastian hukum", 

diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku 

usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen, dan sebaliknya jaminan hukum kepastian 

bagi konsumen (Miru & Yudo, 2004). Kasus konsumen Tokopedia yang memprotes karena ketika 

transaksi dianggap gagal oleh Tokopedia meskipun mereka mengklaim saldo mereka telah terputus 

dan kasus konsumen Lazada yang barang pesanannya ditukar dengan sabun. Di sinilah perlindungan 

konsumen diperlukan, karena konsumen E-commerce hanya mau menggunakan elektronik tanpa tatap 

muka membuat konsumen lebih mudah tertipu. Dengan promosi atau diskon besar-besaran, konsumen 

secara otomatis tergoda oleh promosi ditambah dengan sifat manusia hedonis yang membuat pebisnis 

berbondong-bondong untuk menetapkan strategi untuk keuntungan besar. Pelaku usaha Tokopedia 

dan Lazada dapat didakwa dengan artikel yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

karena merugikan dan mengecewakan banyak konsumen, tetapi dengan itikad baik Tokopedia dan 

Lazada telah meminta maaf kepada konsumen dan mencoba mengembalikan atau membalikkan 

pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dan mengganti perintah ditukar. Secara khusus, 

Tokopedia juga mengakui bahwa kesalahan ada dalam sistem mereka karena pada waktu itu ada 

program penjualan Flashsale dan Tokopedia juga mencoba membuat program berikutnya lebih baik 

dan agar konsumen tidak merasa dirugikan. 
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Untuk memperjuangkan hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan ada dua jenis jalan yang 

bisa ditempuh, yaitu melalui pengadilan dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika pelaku usaha tidak memperhatikan keluhan 

pelanggan atau konsumen, itu ditemukan dalam Pasal 23. Konsumen harus kembali ke pelaku usaha, 

tetapi menurut Pasal 23, jika pelaku usaha tidak bereaksi, sengketa konsumen muncul yang dapat 

diselesaikan dengan pilihan melalui pengadilan atau melalui BPSK. Berdasarkan hal tersebut 

membuktikan bahwa perdagangan online yang biasa dilakukan sehari-hari sangat rentan terhadap 

risiko atau kerugian konsumen. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha dan mereka yang tidak 

menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang harus dipenuhi dalam 

transaksi. Di era globalisasi saat ini, E-commerce harus menjadi alat yang berguna dan memfasilitasi 

konsumen dalam kegiatan perdagangan. Implementasi transaksi E-commerce yang berkembang pesat 

harus diimbangi dengan adanya pengawasan ketat dalam setiap implementasi. Pengawasan transaksi 

E-commerce memang tidak semudah mengawasi transaksi perdagangan konvensional. Kementerian 

Perdagangan sebagai wali amanat sektor perdagangan, mewajibkan semua produk atau barang yang 

diperdagangkan melalui toko online (E-commerce) untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia 

(SNI) dan kewajiban untuk memasang label Indonesia. Fungsi pengawasan dan legislator serta 

masyarakat sebagai konsumen yang cerdas karena karakteristik perdagangan E-commerce yang 

berbeda dari perdagangan konvensional. 

4. Implementasi pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen untuk transaksi online atau e-commerce 

Implementasi pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen dalam transaksi online atau E-commerce, dalam hal ini Tokopedia dan pihak Lazada 

memiliki niat baik meminta maaf kepada konsumen dan mencoba untuk mengembalikan atau 

membalikkan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dan mengganti pesanan yang ditukar. 

Secara khusus, Tokopedia juga mengakui bahwa kesalahan ada dalam sistem mereka karena pada 

waktu itu ada program penjualan Flashsale dari Tokopedia juga mencoba membuat program 

berikutnya lebih baik dan agar konsumen tidak merasa dirugikan. Ini juga menunjukkan bahwa 

Undang-undang dibuat sebagai pedoman dalam aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini termasuk 

kegiatan E-commerce. Pasal 4 yang berbunyi "Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan untuk 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang 

dijanjikan". Dengan upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, hak konsumen untuk memilih 

barang dan mendapatkan barang sesuai dengan kondisi yang dijanjikan telah dipenuhi oleh pelaku 

usaha, dengan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Dengan demikian, ini juga 

menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen di Indonesia, memiliki sifat progresif, tidak 

hanya menegakkan hukum hanya demgan kata-kata dalam peraturan (yang telah dibuat oleh pelaku 

usaha saja atau Undang-undang saja), tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yaitu bahwa hukum 

tersebut ditegakkan dengan empati, dedikasi, dan komitmen terhadap apa yang dialami oleh 

masyarakat, dengan menemukan solusi sesuai dengan hukum. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Implementasi pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

pada transaksi online atau E-commerce, telah sesuai dalam hal ini, program Flashsale dari 

Tokopedia. Pelaku usaha memiliki itikad baik dengan pembuktian bahwa pihak Tokopedia dan 

Lazada sudah meminta maaf kepada konsumen dan berusaha merefund atau mengembalikan 
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pembayaran yang sudah dilakukan konsumen serta mengganti pesanan yang 

tertukar. Hal ini sesuai dengan  amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen yang berbunyi “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. 

Saran kami yaitu perlu adanya Sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk mendukung 

tercapainya tujuan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Hak-hak dan kewajiban serta 

tanggung jawab harus diketahui oleh kedua belah pihak guna untuk menghindari kecurangan dan 

kerugian yang bisa terjadi. Pelaksaan transaksi e-commerce harus diberi pengawasan yang tegas, 

pengawasan transaksi E-commerce memang tidak mudah tetapi pemerintah dan masyarakat harus 

bersama sama melakukan tindakan agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumen. Para pelaku usaha 

dan konsumen juga harus mengerti dan paham hak-hak dan kewajiban mereka, harus pula 

mempertanggung jawabkan segala hal yang terjadi dalam bertransaksi. Konsumen memiliki hak untuk 

mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan informasi yang diberikan dari pelaku usaha, untuk 

memperjuangkan hak-hak konsumen ada dua jenis cara yang bisa ditempuh, yaitu melalui pengadilan 

atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Konsumen tentu saja dapat menuntut 

pelaku bisnis melalui penyelesaian perselisihan di luar pengadilan atau melalui pengadilan di 

lingkungan pengadilan umum. 
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Abstrak  

Permasalahan narkoba di Indonesia sudah begitu marak, hal itu dapat dibuktikan dengan begitu 

banyaknya kasus yang  menunjukkan ke eksistensiannya dikancah perdagangan Indonesia.   

Peredaran narkoba mencakup banyak aspek baik dari pihak tentara, guru, polisi dan bahkan 

pelajar/mahasiswa sebagai pelaku terbanyak. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dimana kemajuan 

teknologi. Pasar dapat merambah banyak sektor, karena hal tersebutlah banyak negara yang seperti 

kehilangan garis batas wilayah negaranya terhadap negara lain. Kemajuan indonesia mendorong 

rakyatnya untuk mengakses banyak dari bidang-bidang vital secara massal. Tindakan tersebut 

terdapat penyelewengan terhadap kewajibannya. Banyak penyeleweng yang mengunakannya untuk 

kebutuhan pribadi.       

Kata kunci : dampak narkoba, penyalahgunaan narkoba, hukum pidana  

Abstrack   

The problem of drugs in Indonesia has to much, it can be proven with so many cases that show the 

existence of Indonesia's trade arena. Drug trafficking covers many aspects both from the army, 

police, teachers and even students as the most common perpetrators. It can not be separated where 

technological progress. The market can penetrate many sectors, because of this many countries are 

like losing their borders to other countries. Indonesia's progress encourages its people to access 

many of the vital fields en masse. Such actions have a distortion of their obligations. Many abusers 

use it for personal needs.  

Keywords: drug effects, drug abuse, criminal law 

1. PENDAHULUAN   

 Penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap aturan pakai, guna, dan juga Setiap harinya 

seseorang akan peredarannya. Fenomena penyimpangan mengalami sakit dan membutuhkan 

obatobat-obat sering terjadi di lingkungan obatan. Dalam penyelenggaraan tindakan Indonesia. 

Dimulai dari pengedaran obat- medis terdapat obat-obatan yang masing- obatan palsu, 

penyalahgunaan obat dan masing memiliki kategori dan dosis yang juga obat sebagai jalur mengakhiri 

hidup. memiliki tingkata berbeda-beda. Dalam Dari sekian banyak sisi negatif yang pelaksanaannya 

sering kedapatan dimiliki oleh obat-obatan ilegal tersebut memunculkan ide bisnis haram, yaitu 

narkoba. Narkoba sendiri adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Walaupun 

narkoba masih sangat dibutuhkan untuk beberapa penangan medis, seperti untuk melakukan anestesi, 
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morfin untuk pereda nyeri kanker.  Pengedaran narkoba tergolong cukup luas, mencakup banyak 

asepek masyarakat. Dari siswa, mahasiswa, guru, tentara, bahkan polisi pun yang menjadi aparat 

berwenang dalam pengawasan keamanan juga terjaring dalam kasus penyalahgunaan narkoba itu 

sendiri.   

Penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta telah mencapai 149 kasus dengan jumlah pengguna 

mencapai 165 orang di tahun 2017, sedang ditahun 2018 jumlah kasus mencapai 118 dengan jumlah 

pengguna 140 walau sempat menurun namun fenomena penyalahgunaan narkoba kembali meningkat 

ditahun 2019 dengan jumlah 139 kasus dengan jumlah pengguna mencapai 149. Dengan jumlah 

sekian Kota Surakarta naik menjadi peringkat 1 di jawa tengah dengan penyalahgunaan narkoba 

yang sebelumnya berada di peringkat kedua setelah Kota Semarang. Hal tersebut tentulah sangat 

miris dimana Kota Surakarta menjadi acuan nasional sebagai kota ramah anak di Indonesia. Dalam 

kasus tersebut diketahui bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba rata-rata bukalah warga asli Kota 

Surakarta, melainkan orang rantau yang bekerja di Kota Surakarta mengingat Kota Surakarta sebagai 

kota inti atau kota pusat untuk aktivitas pekerjaan pada kota satelit maupun kota penyokong 

disekitarnya.    

1.2. TINJAUAN PUSTAKA  

a. Anak Menurut WHO 

 Rentang usia anak menurut WHO adalah anak yang masih dalam kandungan hingga usia 19 

tahun, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa anak adalah yang belum mencapai 18 tahun, termasuk yang berada didalam 

kandungan. Serba kurang adalah kondisi dimana bayi dilahirkan sebab banyak banyak fungsi organ 

tubuh yang belum bisa bekerja secara optimal. Oleh karena itu anak manusia mempunyai 

kemungkinan panjang untuk bebas berkembang. Maksud dari bebas berkembang tesebut adalah untuk 

bisa mempertahankan hidupnya dan untuk bisa menyesuaika diri dalam lingkungannya (murni. 

20:2017).   

Masa anak-anak adalah masa dimana perkembangan jiwa dan motorik sedang aktif. Masa tersebut 

juga bisa disebut dengan masa estetika atau juga dimana bisa disebut dengan masa 

pembangkang/memberontak. Pada fase itu anak-anak akan cenderung mencari informasi mengenai 

diri sendiri, mencari jati dirinya sendiri. Anak akan cenderung mudah mendapat profokasi pada masa 

ini. Apa yang baginya asik dan menyenangkan akan diikuti dan dilakukannya, jika hal negatif yang 

diikuti maka akan meghasilkan tingkah laku anak yang cenderung agresif/kenakalan remaja. Faktor 

yang membuat kenakalan remaja disebabkan oleh pandangan diri atau juga keyakinan terhadap diri 

sendiri yang menyangkut kelebihan diri sendiri beserta dengan kekurangannya sehingga akan 

berpengaruh besar pada output atau perilaku individu tersebut.    

b. Teori Hukum Perlindungan Anak   

Pada teori tujuan hukum terdapat 2 teori, yaitu Teori Etis, dan Teori Utilities. Tori Etis bertujuan 

untuk semata-mata mendapat keadilan dan membagikannya kepada mereka yang berhak, sedang untuk 

Teori Utilities bertujuan untuk memberikan manfaat sebanyaknya bagi masyarakat. Secara umum 

hukum bertujuan untuk mengatur, memaksa dan mengikat para pelaku kehidupan untuk melakukan 

kegiatan dan kehendak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan secara bersama. Sedang 

teori perlindungan anak adalah segala hal ataupun aktivitas yang menjamin dan melindungi anak 

beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara bebas, dan berpartisipasi secara 
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optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

tanpa diskriminasi sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindugan Anak. 

c. Teori Hukum Narkotika  

  Narkotika menurut Undang-Undang adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang. 

Dalam penggunaannya terdapat beberapa obat yang diperbolehkan untuk pemakaiannya berdasar 

kegunaan tindakan medis. Macam penggunaan obat tersebut tentu dibatasi dan diawasi 

penggunaannya oleh pemerintah dan pihak berwenang. Dalam peredaran obat terlarang tersebut yang 

sering diedarkan adalah opium, dan kokain (Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika Pasal 1 

Ayat 1).    

2. METODE  

 Jurnal dengan judul “keefektifan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di 

Kota Surakarta”merupakan penelitian studi kepustakaan. Penelitian ini didasari pada fenomena 

darurat narkoba di Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan ditengah pandemi COVUD-19 . Data ini diambil dari beberapa kasus di 

Indonesia dan data penyalahgunaan narkoba dari satresnarkoba Kota Surakarta.   

3. PEMBAHASAN  

3.1. Penyalahgunaan Narkoba  

  Tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta mencapai peringkat 1 di Provinsi Jawa 

Tengah. Hal tersebut didukung dengan semakin ramainya arus perdagangan dan arus kemajuan 

teknologi di kota tersebut. Padahal Kota Surakarta menyandang sebagai Kota Ramah Anak dan 

sebagai acuan secara nasional untuk hal tersebut. Dalam kasus tersebut pada tahun 2017 kasus 

narkoba di Kota Surakarta terdapat 158 kasus dengan 179 tersangka, dengan barang bukti 482 gram 

sabu-sabu 57,75 butir ekstasi, 472.46 gram ganja. Pada tahun 2018 mengungkap 118 kasus dan 

mengamankan sebanyak 140 pelaku, dengan barang bukti 617,02 gram sabusabu, 26 butir ektasi, 4 

linting tembakau gorila/ganja. Barang bukti lainnya antara lain 35 unit sepeda motor, 94 telepon 

seluler, 1unit mobil, dan uang tunai Rp 6,297 juta. Lalu pada tahun 2019 satresnarkoba kota 

surakarta mengungkap 139 kasus dengan 149 pelaku yang terdiri atas 34 orang sebagai pengedar, 45 

kurir, dan 70 pengguna obat terlarang. Dari sekian jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba 70% 

diantaranya adalah pelajar. Di Kota Surakarta sendiri pelaku penyalahguna narkoba bukanlah warga 

asli Kota Surakarta melainkan orang-orang yang bekerja di Kota Surakarta atau perantau maupun 

pelajar yang berpendidikan di Kota Surakarta.  

  Pelajar yang menggunakan narkoba menjadi momok yang nyata dikalangan masyarakat, karena 

pemuda/pelajar tersebutlah yang menjadi penerus bagi kelangsungan hidup bangsa. Pelajarlah yang 

menentukan bagaimana kondisi negara Indonesia kedepannya, apakah indonesia dibawa maju ataupun 

tidak.  Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dimana pertumbuhan emosi dan perkembangan 

mental sedang dalam masa derasnya dan dalam puncak rasa ingin tahu  

3.2. Efektiitas Undang-Undang 

  Hukum Pidana sebagai salah satu tiang hukum di Indonesia tentu memiliki peran yang besar dalam 

pengaturan, pengembangan, dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan hukum di 
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Indonesia terdapat perangkat-perangkat hukum yang menjadi pengawas masyarakat akan ketertiban 

dan kewajiban masyarakat terhadap negara. Perangkat-perangkat tersebut juga memiliki protokol 

protokol/aturan yang mengikat. Salah satu bidang hukum yang mengatur tentang keseluruhan dari 

regulasi tetap yang menentukan kategori tindak pidana, dan menetapkan hukuman bagi para 

pelanggarnya. Hukum ini spesifik mengatur pada urusan/hukum yang bersiat publik maupun privat. 

Hukum pidana memiliki kendali terhadap beberapa sektor terhadap lingkupnya. Dasar pemidanaan 

terhadap korban penyalahgunaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika.   

 Dalam setiap pelanggaran atas penyalahgunaan narkotika tentu memiliki sanksi atas tindakan 

tersebut. Sanksi dalam hukum ditujukan untuk memberikan efek jera pada pelaku baik yang bersiat 

prefentif maupun refresif. Sanksi perihal tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana pelaku akan dikenakan 

pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) 

tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan 

dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.  

3.3. Dampak Narkoba  

Dampak nyata penyalahgunaan narkoba terhadap kejiwaan anak antara lain: menyebabkan sifat 

agresif pada anak, penyendiri, pemurung, dan anak menjadi lebih sering berbohong. Anak-anak 

dengan kasus penyalahgunaan narkoba cenderung memiliki kondisi keluarga yang kurang 

mendukung, seperti keluarga yang hancur, anak korban “Broken Home”, korban bullying, atau karena 

ekonomi yang rendah. Berbagai tawanan yang ditawarkan narkoba bagi mereka yang tercantum diatas 

tentu sangat menggiurkan. Upah untuk menjadi kurir narkoba bisa mencapai nominal yang fantastis. 

Narkoba juga mampu memberikan mereka yang terkena depresi sebuah euphoria yang tak 

terbayangkan. Sedangkan dampak langsung narkoba pada negara antara lain: menjerumuskan 

tiangtiang penerus bangsa pada jdalan gelap, menurunkan angka produktifitas negeri. Menurunkan 

kemampuan daya saing uda negeri, dan juga melemahkan ekonomi dengan maraknya narkoba pada 

pasar.   

3.4. Penanganan Terhadap Kasus Narkoba  

  Dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkoba di indonesia dinilai kurang efektif dalam 

penanganannya. Sistem hukumam kurungan atau penjara dianggap kurang mampu menyelesaikan 

perkara peyalahgunaan narkoba. Seperti yang terjadi pada pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota 

Probolinggo, Siti Ambar Wulandari. Wanita berumur 51 tahun tersebut adalah residivis kasus yang 

sama pada penahanan sebelumnya, ia mengaku mengenal narkoba temannya, ia juga mengaku jika 

narkoba tersebut sebagai obat kuatnya selama bekerja di pengolahan kayu gaharu. Ia kembali terjun 

ke dunia narkoba lantaran sebagai penghasilan utamanya.  

4. KESIMPULAN  

  Dalam pengadaan hukum tersebut terdapat kendala yang cukup besar yaitu  penyelewengan 

wewenang dan juga penyalahgunaan barang medis. Pada fenomena tersebut kasus didominasi oleh 

remaja / anak sekolah. Fenomena tersebut dilatar belakangi oleh gaya hidup yang berlebih dan juga 

kondisi ekomomi beserta dengan gangguan psikis yang mendorong remaja untuk melakukan hal 

tersebut. Kendala ekonomi juga mampu menjadikan seseorang sebagai salah satu pelaku pengedar 

narkoba. Dampak-dampak yang diberikan narkoba pada negeri pun mampu melemahkan 
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perekonomian bangsa karena dengan marakya peredaran narkoba mampu mengurangi daya 

produktifitas negeri. Hukuman kurungan maupun penjara dinilai kurang efektif dalam penanganan 

terhadap masalah ini. Seperti dalam contoh kasus Siti Ambar Wulandari yang sebelumnya dibahas, 

bahwa hukuman kurungan belum bisa berjalan secara maksimal bahkan didalam lapas maupun 

penjara, narkoba masih mampu berotasi atas bantuan beberapa pihak yag tidak bertanggung jawab.  
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Abstrak 

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) menjelaskan 

bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” namun faktanya 

ada beberapa sekelompok orang yang tidak memiliki toleransi untuk bebas memeluk agama 

dan beribadah sesuai agamanya.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

toleransi antar umat beragama di Indonesia untuk mempertahankan kerukunan.Metode 

penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menggunakan pengumpulan 

data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat institusi yang melarang 

karyawannya un tuk menggunakan jilbab saat bekerja, tidak diberikan waktu untuk 

menjalankan sholat. 

Kata Kunci: Toleransi, umat beragama, kerukunan 

 

                                                           Abstract 

Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution ("UUD 1945") explains that 

"everyone is free to embrace religion and worship according to their religion, choose 

education and teaching, choose a job, choose citizenship, choose a place to live in the 

territory of the country and leave it. , and have the right to return, ”but the fact is there are 

some groups of people who do not have the tolerance to freely embrace religion and worship 

according to their religion. The problem in this research is how tolerance among religious 

communities in Indonesia is to maintain harmony. 

This research method uses a literature approach using secondary data collection. Based 

on the results of the research, there are still institutions that prohibit their employees from 

wearing the headscarf while working, they are not given time to pray. 

Keywords: Tolerance, religious community, harmony 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam 

lingkungan sosial. Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap salingg menghargai, tenggang 

rasa maupun saling menghargai.  

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. 

Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam 

dunia pergaulan. Sebagai mahluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerja sama 

dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) menjelaskan 

bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” namun faktanya ada 

beberapa sekelompok orang atau institusi yang tidak memiliki toleransi untuk bebas memeluk 

agama dan beribadah sesuai agamanya. 

Seorang atasan melarang karyawanya untuk menggunakan hijab, rok panjang dan tidak 

memberikan waktu untuk beribadah sesuai agamannya. Padahal setiap orang bebas memeluk 

agama dan beribadah menurut agamanya masing- masing. 

Indonesia memiliki contoh-contoh keberhasilan penanganan konflik besar dan kecil dari 

ambon, Tolikara-Papua, Medan hingga Sinkil-Aceh atau daerah-daerah lainnya. Namun 

Papua mungkin adalah ujian terberat saat ini karena dipicu dari masalah kecil yaitu kelompok 

Kristen merasa keberatan dengan pengeras suara. Selain menangani kasus Tolikara hingga 

tuntas, tugas membangun Papua sebagai tanah damai dimana bagi seluruh masyarakat Papua, 

terlepas dari latar belakang agamanya merupakan salah satu tugas besar Indonesia, 

pemerintah masyarakat. Setiap dari kita berhutang untuk memberikan sumbangan kearah itu. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana toleransi antar umat beragama? 

2. Bagaiamana perlindungan hukum tentang bebas memeluk agama? 

2. Metode Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil pencarian beberapa dokumen online dan berita online 

tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia dan karena keterbatasan aktivitas akibat 

pandemi Covid-19 ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sekunder dari kasus 

ini. 

2. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu 

metode yang lebih menekankan pada aspek penambahan secara mendalam terhadap suatu 

masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi Metode Analis 

 

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

3.1. STUDI KEBIJAKAN UNTUK KASUS TOLERANSI 

Sebagai Negara yang berlandaskan pancasila yang mengakui keragaman, maka 

pemerintah berkewajiban dalam hal ini untuk menjamin terciptannya kebebasan beragama, 

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

69 

 

 

mengamatkan bahwa kebebasan beragama itu dijamin penuh oleh Negara sebagai bagian dari 

prinsip.  

Negara kita yang mengakui perbedaan. Pelarangan penggunaan jilbab bagi anggota 

Polwan tidak hanya ditinjau dari segi kewajiban berjilbab itu sendiri juga harus dipandang 

sebagai kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan apa yang diyakininya tanpa 

mengabaikan kewajibannya sebagai seorang abdi negara yang sejatinnya melaksanakan tugas 

dengan profesional, bermoral, dan bersahaja.  

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, 

yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”): 

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan 

dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal 

diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Namun dalam Surat 

Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian 

dinas seragam Polri dan PNS Polri, Jilbab hanya diperuntukkan bagi Polwan yang berdinas di 

Polda Nanggroe Aceh Darussalam. Namun tidak dijelaskan pula apakah di Polda lain dapat 

menggunakan jilbab atau tidak. Mengingat penggunaan jilbab adalah kewajiban untuk 

seluruh wanita muslim tanpa terkecuali, artinya penggunaan jilbab bagi seorang anggota 

Polwan tidak hanya berfokus pada salah satu Polda saja melainkan juga dapat diberlakukan 

bagi anggota Polwan yang beragama muslim di Polda-Polda lain. 

Pasal yang disebutkan diatas untuk menjamin terciptannya kebebasan beragama, 

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. dalam Peraturan 

Kapolri No.19/2015 tentang pakaian Dinas Polri yang salah satu poinnya mengatur tentang 

seragam Polwan berjilbab. Namun jilbab yang dikenakan Polwan tidak boleh sembarangan 

dan ada aturan yang harus dipatuhi. 

Seluruh umat beragama harus memberikan konstribusi yang nyata bagi pembangunan 

nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Nilai-nilai religius harus dapat memberikan 

motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan pembangunan di Indonesia. 

Peraturan dan kerjasama antar umat beragama mutlak diperlakukan. Namun adalah soal 

hubungan antar umat beragama adalah soal yang sangat peka. Banyak kejadian yang kadang-

kadang mengarah kepada permusuhan dan penghancuran aset nasional disebabkan isu yang 

dikaitkan dengan hubungan antar agama (disamping unsur lain yang sering disebut SARA, 

suku, golongan). Walaupun sebenarnya setiap umat agama mengajarkan kerukunan antar 

manusia dan antar umat beragama.  

Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah sangat diperlukan bagi 

terciptannya stabilitas nasional dalam rangaka pembangunan bangsa. Kerukunan ini harus 

didukung oleh kerukunan antar umat beragama dan kerukunan intern umat beragama. Tugas 

mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia adalah tugas bersama 

seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah. Setiap individu dan kelompok umat 

beragama dalam kesehariannya selalu terlihat dan berhubungan satu sama lain dan berbagai 

kepentingan, perlu memahami secara benar dan tepat akan arti kerukunan hidup umat 

beragama, bagi kepentingan mereka. 
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3.2. PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG BEBAS MEMELUK AGAMA 

 Hukum di Indonesia melindungi kebebasan beragama khusus untuk enam agama yang 

diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu. Meskipun 

demikian, penganut agama selain keenam agama resmi tetap memperoleh jaminan penuh oleh 

Pasal 29 (2) UUD 1945 selama tidak melanggar hukum di Indonesia. 

Perundang-undangan Kerukunan dan Toleransi antar Umat Beragama: 

1. Pancasila 

Dasar kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilihat dalam pedoman penghayatan dan 

pengalaman pancasila sebagai tertuang dalam Tap MPR No.II/MPR/1978 (MUI, 1988: 33). 

Selanjutnya dapat dilihat pula dalam butir-butir pengalaman sila pertama Pancasila. 

2. Undang-Undang Dasar 1945 Kerukunan dan Toleransi antar umat beragama terdapat dalam 

pasal 29 ayat 1 dan 2, UUD 1945. 

3. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBNH) 

Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam GBNH disebutkan dalam Tap MPR 

No.II/MPR/1988, Bab IV huruf D, angka 1 ayat b dan ayat f. 

4. Undang-Undang dan Peraturan lain. 

Perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama adalah: UU 

No.1/PNPS/1965 tanggal 15 Januari 1965, tentang pencegahan Penyalahgunaan atau 

penodaan Agama. 

4. KESIMPULAN 

Begitu pentingnya hidup antar umat beragama adalah terciptannya kehidupan masyarakat 

yang harmonis dalam kedamaian, saling bermusuhan agar agama menjadi pemersatu bangsa 

Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dalam 

Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan 

pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri, Jilbab hanya diperuntukkan bagi Polwan yang 

berdinas di Polda Nanggroe Aceh Darussalam, Namun ada dasar hukum yang menjamin 

kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”). 

Sebagai Negara yang berlandaskan pancasila yang mengakui keragaman, maka 

pemerintah berkewajiban dalam hal ini untuk menjamin terciptannya kebebasan beragama, 

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi 

mengamatkan bahwa kebebasan beragama itu dijamin penuh oleh Negara sebagai bagian dari 

prinsip, lalu dalam Peraturan Kapolri No.19/2015 tentang pakaian Dinas Polri yang salah satu 

poinnya mengatur tentang seragam Polwan berjilbab. Namun jilbab yang dikenakan Polwan 

tidak boleh sembarangan dan ada aturan yang harus dipatuhi. Jadi untuk mempertahankan 

kerukunan bangsa masyarakat Indonesia harus saling Toleransi antar umat beragama. 

SARAN 

 Adapun saran dari penulis dalam jurnal ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah 
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Pemerintah hendaknya benar-benar mengayomi semua pemeluk agama atau umat 

beragama secara adil. 

 

2. Bagi Tokoh Agama  

Untuk para pemuka agama agar memberikan pengertian kepada jama’ahnya untuk 

menjaga hubungan baik dengan orang yang berbeda keyakinan, dengan begitu para 

pemeluk agama bisa mendalami ajaran agamanya masing-masing tanpa harus 

menjelek-jelekkan agama lain. 

3. Bagi Masyarakat 

Setiap pemeluk agama agar memahami secara benar, taat dan patuh menjalankan 

syariat agamanya dengan saling bertoleransi antar umat beragama.  

DAFTAR PUSTAKA 

https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/12230 

http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/268 
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ABSTRAK 

Salah satu kelompok yang dinilai rentan terinfeksi virus Corona adalah perokok. Selain 

itu, derajat keparahan COVID-19 yang dialami perokok biasanya juga lebih berat daripada 

orang yang tidak merokok.Merokok beresiko menularkan covid-19 apabila digunakan di 

sekitar kerumunan orang banyak.Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana persentase 

pengguna rokok di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Nogosari Kabupaten 

Boyolali.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan pengumpulan data 

primer.Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 

Dari hasil penelitian di peroleh sebanyak 64% toko dikecamatan Nogosari mengalami 

kenaikan peminat atau pembeli rokok di masa pandemi, dan ada juga toko yang sepi 46 % 

atau penurunan peminat karena tempat yang menjadi wilayah karantina.Metode penelitian 

ini menggunakan pendekatan sosiologis,dengan pengumpulan data deksriptif,untuk 

membuktikan jumlah kenaikan atau penurunan perokok pada saat pandemi. Data yang 

diperoleh dianalisis secara kuantitatif Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan 

bahwa pengguna rokok di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali meningkat sebanyak 

64%. 

Kata kunci : Covid 19,Rokok,Nikotin 

   

1. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Merokok membawa pengaruh buruk terhadap kebiasaan (habits) para individu, akan tetapi 

tidak berpengaruh erat dengan pembentukan kepribadian seseorang. Sifat rokok yang menyebabkan 

kecanduan (adiktif) secara permanen yang menyebabkan kebiasaan merokok menjadi sesuatu yang 

sangat sulit untuk dihilangkan.Kebiasaan merokok menyebabkan seseorang menjadi lebih egois,hal 

mailto:Avindadea9@gmail.com
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ini dapat ditunjukkan dengan kebiasaan merokok didepan umum atau diruang publik.Perokok 

mengabaikan aturan-aturan (norma) dilarang merokok ditempat umum.Kebiasaan ini sangat 

merugikan kesehatan orang lain karena menjadikan orang lain sebagai perokok pasif yang jauh lebih 

berbahaya dibandingkan dengan perokok aktif.Resiko terkena penyakit lebih besar pada perokok 

pasif karena mereka tidak mempunyai filter dalam menyerap seluruh asap rokok yang dikeluarkan 

perokok aktif. 

Menurut WHO (2002), Indonesia menempati urutan kelima dalam konsumsi rokok di dunia. 

Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Berdasarkan data, akibat 

rokok di Indonesia menyebabkan 9,8% kematian karena penyakit paru kronik dan emfisema pada 

tahun 2001. Selain itu rokok merupakan penyebab stroke sebesar 5% dari jumlah kasus stroke yang 

ada. Lebih dari 40,3 juta anak Indonesia berusia 0-14 tahun terpapar asap rokok 

dilingkungannya.Akibatnya mereka mengalami pertumbuhan paru yang lambat dan lebih mudah 

terkena infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga dan asma. Diperkirakan hingga menjelang 2030 

kematian akibat merokok akan mencapai 10 juta perta- hunnya dan di negara berkembang 

diperkirakan tidak kurang 70% kematian yang disebab- kan oleh rokok. Meningkatnya 

kematianakibat rokok berbanding lurus dengan jumlah remaja perokok yang setiap tahunnya 

cenderung mengalami peningkatan. Hasil riset kesehatan dasar tahun2010,diIndonesia usia perokok 

makin muda, yaitu sebanyak 1,7% perokok mulai merokok pada usia 5-9 tahun.Persentase nasional 

penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok setiap hari sebesar 28,2%.Lebih dari separuh 

(54,1%) penduduk laki-laki beru- mur 15 tahun ke atas merupakan perokok harian. Persentase 

penduduk perokok yang me- rokok tiap hari tampak tinggi pada kelompok umur produktif (25-64 

tahun) dengan rentang 30,7%-32,2%. 

Terdapat 9.025 pasien Corona sekitar 17,8% yang perokok mengalami kondisi yang 

buruk.Sedangkan yang bukan perokok, hanya mengalami perburukan sebanyak 9,3 %. 

Artinya,merokok hampir dua kali lipatnya meningkatkan risiko terjadinya kefatalan dari 

Covid-19.Persentase kematian akibat Covid-19 di Indonesia berkisar di angka 6%. Padahal 

rata-rata negara Asia hanya di angka 2-3%. 

  Salah satu kompleks Pabrik PT HM Sampoerna Tbk di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa 

Timur, ditutup setelah ditemukan dua orang karyawan pabrik rokok itu meninggal terinfeksi virus 

corona baru atau Covid-19.Setidaknya terdapat 500 karyawan yang diliburkan karena berpotensi 

tertular virus corona dan pabrik tak lagi beroperasi untuk sementara.Sampai saat ini, Surabaya masih 

menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Jawa Timur.Setelah klaster pasar dan asrama haji, 

pabrik rokok Sampoerna di kawasan Rungkut, Surabaya, ini berpotensi menjadi klaster baru 

penularan Covid-19. 

Ketua Tim Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur dr Joni 

Wahyuhadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan PT HM Sampoerna terkait 

masalah tersebut. 

Semenjak ditemukannya dua karyawan PT HM Sampoerna yang meninggal karena terjangkit 

virus corona,Tim Tracing Gugus Tugas Covid-19 Jatim telah menindaklanjuti temuan itu dan sudah 

menetapkan sembilan orang karyawan di kompleks pabrik itu sebagai pasien dalam pengawasan 

(PDP). 

Selain itu, Tim Tracing Gugus Tugas Covid-19 Jatim juga sudah menjalani tes cepat Covid-

19 atau rapid test terhadap 323 karyawan lain di pabrik rokok tersebut.Dari 323 karyawan yang 

menjalani rapid test, 100 orang di antaranya reaktif atau positif rapid test. Jumlah yang dilaporkan 
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63 orang yang positif rapid test. Mereka semuanya sudah diisolasi di hotel yang disediakan 

perusahaan. 

Dengan adanya kasus tersebut, ia menyebut pabrik rokok tersebut berpotensi menjadi klaster 

baru penularan Covid-19 di Kota Surabaya.Sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui dari mana 

riwayat transmisi atau penularan dua karyawan pabrik rokok Sampoerna yang meninggal karena 

tertular virus corona itu. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berapa persentase pengguna rokok dimasa pandemi covid-19 di Kecamatan Nogosari Kabupaten 

Boyolali? 

2. METODE 

1. Pendekatan 

    Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, 

yaitu suatu penelitian yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada 

masyarakat. 

2. Bentuk 

   Bentuk penelitian ini adalah dekskriptif yang bertujuan agar mendapatkan gambaran 

dengan kondisi apa adanya. 

3. Tehnik pengumpulan data 

Pada penelitian ini  data yang diperoleh bersumber pada data observasi  yaitu data yang 

diperoleh dari pengamatan dan pengindraan,dan peneliti membuat laporan berdasarkan apa 

yang dilihat,didengar,dan dirasakan pada saat observasi. 

4. Analisis Data 

  Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis data kuantitatif,yaitu 

metode yangmengolah data dari hasil survey responden. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pandemi Covid-19 bukanlah penghalang buat sang perokok untuk berhenti atau 

mewaspadai bahayanya, banyak dari masyarakat yang menghabiskan waktunya untuk 

merokok karena banyaknya waktu yang kosong, terutama pelajar. Salah satu kelompok yang 

dinilai rentan terinfeksi virus Corona adalah perokok. Selain itu, derajat keparahan COVID-

19 yang dialami perokok biasanya juga lebih berat daripada orang yang tidak merokok. 

Itulah sebabnya, kebiasaan merokok perlu segera dihentikan, khususnya di masa pandemi 

ini.  

Dari hasil data yang diperoleh, ada beberapa toko di daerah nogosari ada yang 

mengalami peningkatan ada juga yang mengalami penurunan. Di toko kelontong mukti 

mengalami penurunan  di masa pandemi ini, melihat letak yang pernah dijadikan wilayah 

karantina pembeli menjadi berkurang dan enggan untuk membeli diwilayahnya. Pada Toko 

Sunarno mengalami peningkatan yang drastis melihat tempatnya yang strategis didekat jalan 

raya. Toko Sulis juga meningkat 2 kali lipat dari masa sebelum pandemi dan  banyak pembeli 

masih dibawah umur,remaja seumuran SMP karena tempatnya sering dijadikan tongkrongan 

walaupun dimasa pandemi ini.  
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Dari analisa kami dari beberapa toko diwiayah kecamatan nogosari, 64% toko 

mengalami peningkatan pembeli rokok dimasa pandemi. Dan tidak sedikit dari pembelinya 

adalah anak dibawah umur atau seusia remaja SMP, melihat masa pandemi yang membuat 

belajar secara online banyak waktu kosong dibuatnya untuk nongkrong dan merokok. Begitu 

pula toko yang mengalami penurunan peminat rokok, yang disebabkan menjadi wilayah 

karantina Covid-19, dan juga banyak pekerja yang dirumahkan.  

Dari beberapa toko di daerah Nogosari 45% pembelinya adalah remaja. Pengetahuan 

yang banyak tidak diketahui oleh remaja, diantaranya adalah gas yang terdapat pada asap 

rokok,yang mampu berikatan dengan hemoglobin darah (97,9%), bahaya asap rokok terhadap 

perokok aktif dan pasif (69,8%) dan zat racun yang terdapat dalam rokok (65,6%).Kurangnya 

pengetahuan mengenai hal tersebut oleh karena banyak remaja yang  belum memperoleh 

pengetahuan mendalam mengenai zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok dan 

mekanismenya dalam menimbulkan dampak negative terhadap tubuh. 

 

4. KESIMPULAN 

Dari uraian tersebut diatas peneliti menyimpulkan bahwa sebanyak 64% toko mengalami 

kenaikan pembeli rokok,mayoritas peminat rokok dimasa  pandemi juga meningkat. Peminat 

nya banyak dari seumuran remaja yang menghabiskan waktu untuk nongkrong dan 

menghabiskan waktu. Dan remaja dibawah umur yang merokok karena ingin 

mecoba,lingkungan,teman sebaya yang belum begitu mendalami akan bahayanya kandungan 

rokok dan metabolisme yang terjadi didalam tubuh. 
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ABSTRAK 

Peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan di Karanganyar sangatlah penting agar dapat meningkatkan kepuasan 

terhadap masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,bermutu, sistem 

serta harga yang terjangkau. Cita-cita awal pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah agar 

masyarakat bisa terlayani dengan baik di puskesmas namun masih terdapat permasalahan 

yang harus dibenahi. Tujuan penelitian adalah 1) untuk mengetahui dan membahas pelayanan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Karanganyar, 2) mengumpulkan 

informasi serta mengembangkan konsep pelayanan BPJS kesehatan di Karanganyar. 

Rumusan masalah dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja fasilitas yang diberikan oleh 

BPJS.  

Metode penulisan ini adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif dan 

eksploratif menggunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif.  

Hasil dari penelitian Dapat disimpulkan bahwa: 1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 2) terdapat permasalahan yang harus 

dibenahi baik berupa sistem, prosedur, SDM (tenaga medis), maupun sarana prasarana serta 

belum menerapkan prinsip responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan di Karanganyar, 3) pelayanan 

bidang kesehatan belum memenuhi standar pelayanan publik yang baik, akses masyarakat 

untuk mendapatkan manfaat pelayanan sangat terbatas, masyarakat belum bisa mendapatkan 

pelayanan di semua fasilitas kesehatan.  
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ABSTRACT 

Improving the quality of public services at the Social Security Administering Body 

(BPJS) for Health in Karanganyar is very important in order to increase public satisfaction in 

obtaining safe, quality health services, systems and at affordable prices. The initial goal of 

implementing the Healthcare BPJS was that the community could be served well at the 

puskesmas but there were still problems that needed to be addressed. The research objectives 

were 1) to find out and discuss the services of the Social Security Administering Body 

(BPJS) for Health in Karanganyar, 2) to collect information and to develop the concept of 

BPJS health services in Karanganyar.  

The formulation of the problem from this study is to find out what facilities are 

provided by BPJS.  

This writing method is a literature review with descriptive and exploratory approaches 

using secondary data analyzed ualitatively.  

The results of the research can be concluded that: 1) Social Security Administering 

Bodies, hereinafter abbreviated as BPJS, are legal entities established to administer social 

security programs. The BPJS consists of BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan. BPJS 

Kesehatan is a legal entity established to administer a health insurance program. 2) there are 

problems that must be addressed in the form of systems, procedures, human resources 

(medical personnel), and infrastructure and have not implemented the principle of 

responsiveness to community needs in order to improve the quality of public services in the 

health sector in Karanganyar, 3) health services have not met service standards good public, 

public access to the benefits of services is very limited, people have not been able to get 

services in all health facilities  

1. PENDAHULUAN  

Latar belakang penulisan ini adalah bahwa hak tingkat hidup yang memadai untuk 

kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan 

diakui oleh segenap bangsabangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum 

dalam Deklarasi Perserikatan BangsaBangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 

25 Ayat (1) Deklarasi menyatakan, “setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai 

untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, 

pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan 

berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, 

mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang 

berada di luar kekuasaannya”.  

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan yang mencirikan kondisi baik 

dan sejahtera dalam menjalani kehidupan, keadaan kesehatan seseorang termasuk seperti 

tubuh sehat, jiwa sehat, dan secara sosial memungkinkan untuk hidup produktif baik secara 

sosial maupun ekonomi. Menurut undang-undang di Indonesia pengertian kesehatan yaitu 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis.  

Hak atas kesehatan adalah hak konstitusional. Dalam amandemen UUD 1945 pasal 28H 
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ayat (1) dinyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan 

kesehatan". Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) amandemen ke-4 dinyatakan "negara 

bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak".  

Usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan 

memberikan program pelayanan kesehatan yaitu diterapkannya sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi beroperasi per 

1 Januari 2014.  

Berdasarkan perintah atribusi UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) menjelaskan bahwa negara harus lebih memperhatikah peraturan 

BPJS yang sekarang dan adil tidak membedakan semua kalangan. Sebabnya, masih banyak 

ditemukan keluhan baik dari pasien, pihak rumah sakit, LSM, politisi DPR, maupun 

kelompok lain.  

Layanan kesehatan BPJS memang hanya bisa melindungi diri di wilayah Indonesia saja. 

Berbeda dengan asuransi swasta yang bisa memproteksi kesehatan pesertanya di rumah sakit 

yang bekerja sama hingga di seluruh dunia. seperti contohnya fasilitas pelayanan di 

Karanganyar yang belum terpenuhi.  

Berdasarkan permasalahan diatas yang berkaitan tentang jaminan kesehatan masyarakat 

Indonesia yang sekarang dilayani oleh BPJS Kesehatan dan berbagai kritikan yang 

mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya BPJS Kesehatan masih jauh dari makna keadilan 

dan aturan BPJS kesehatan dianggap sebagai akal-akalan negara untuk menyerap dana dari 

publik sebagai jasa keuangan negara permasalahan terkait pelaksanaan jaminan kesehatan 

masyarakat dengan judul “Analisis Yuridis pelyanan jaminan kesehatan masyarakat oleh 

BPJS kesehatan di Karanganyar.”  

Berikut contoh kasus kurangnya pelayanan BPJS Kesehatan.  

Beberapa minggu yang lalu seorang bapak-bapak bernama Anto sedang sakit kemudian 

harus di rawat di salah satu Rumah Sakit Umum, beliau seorang PNS mendapatkan fasilitas 

yang dulunya dikelola oleh PT. Askes Indonesia dan sekarang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

Fasilitas ini sangat membantu, karena biaya RS menjadi lebih ringan yang sebagian biaya 

bisa tercover oleh BPJS Kesehatan. Tetapi alangkah tersiksanya beliau ketika menggunakan 

fasilitas BPJS terutama dalam segi pelayanan rumah sakit. Beliau tidak cepat ditangani oleh 

pihak tenaga medis RS karena hanya untuk mendapatkan kamar atau ruang perawatan, 

akhirnya beliau menunggu di Unit Gawat Darurat (UGD) hampir setengah hari.  

Setelah menunggu beberapa jam yang dimana Pak Anto seharusnya berada di kelas 2, 

akhirnya beliau mendapatkan ruang rawat inap yang bukan sesuai kelas fasilitas BPJS 

Kesehatan, melainkan dapat kelas 3. Kemudian, istrinya berdiskusi dengan pihak RS tentang 

apa yang terjadi? Lalu pihak RS mengatakan jika kelas 2 penuh dengan pasien jadi Pak Anto 

tidak kebagian kamar. Karena dari pihak keluarga tidak terima terutama istrinya, beliau 

menggunakan jalur umum non BPJS. Hanya menunggu beberapa menit saja beliau langsung 
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dapat kelas 2 dan ditangani dengan cepat.  

1.2. RUMUSAN MASALAH  

1.Fasilitas apa saja yang membedakan tiap kelas 

BPJS?  

2. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dan eksploratif dengan melakukan kajian 

pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder.Data Sekunder adalah data 

yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.  

Teknik data kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cernderung 

menggunakan analisis. Teknik analisis data kualitatif yang dilakukan penulis dengan 

mempelajari teori- teori, peraturan- peraturan, informasi yang diperoleh dari jurnal, makalah 

yang berkaitan dengan masalah penelitian.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi 

seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, 

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.  

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas 

ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan 

jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya dengan 

mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, 

pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan.  

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap 

kebutuhan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 

maka perlu mengatur Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk upaya persebaran jenis-jenis 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam suatu Peraturan Pemerintah.  

3.1. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No 24 Tahun 

2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah 

badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan 
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Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

pemerintah.  

Pelayanan BPJS Kesehatan di Karanganyar belum dapat memenuhi standar pelayanan 

minimal yang diharapkan oleh masyarakat. BPJS menetapkan bahwa peserta hanya boleh 

memilih satu faskes I untuk memperoleh rujukan. Peserta tidak bisa ke sembarang faskes I 

meskipun itu fasilitas kesehatan (faskes) yang sudah kerjasama dengan BPJS. Kondisi ini, 

misalnya, menyulitkan buat peserta yang lokasi pilihan faskes I jauh dari tempat bekerja atau 

dari rumah. Selain itu, jika sedang di luar kota dan akan berobat, peserta harus lebih dahulu 

menghubungi kantor BPJS terdekat, yang kemudian akan menujukkan Faskes I mana yang 

bisa melayani. Peserta BPJS juga hanya bisa pergi ke rumah sakit yang disebutkan dalam 

surat rujukan dari Faskes I. Misalnya, dari puskesmas harus ke RSUD yang sudah ditunjuk. 

Peserta tidak bisa sembarang pergi ke rumah sakit lain meskipun rumah sakit tersebut 

kerjasama dengan BPJS. PT ASKES juga menerapkan rujukan tapi permintaan rujukan bisa 

dilakukan di semua puskesmas. Tidak ada ketentuan harus di puskemas tertentu. Di era PT 

ASKES, peserta bisa memilih rumah sakit sesuai keinginan mereka selama rumah sakit 

tersebut kerjasama dengan PT ASKES.  

BPJS menerapkan alur pelayanan dengan rujukan berjenjang. Sebelum ke rumah sakit 

atau dokter spesialis, peserta wajib terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I 

yang telah ditunjuk, yaitu puskesmas, dokter keluarga atau klinik, untuk mendapatkan surat 

rujukan. Kecuali gawat darurat, peserta tidak bisa langsung ke rumah sakit atau dokter 

spesialis. Selama masalah kesehatan peserta bisa ditangani oleh  faskes I, maka peserta tidak 

perlu dirujuk ke rumah sakit atau dokter spesialis. Keputusan merujuk ke rumah sakit adalah 

kewenangan faskes I. Kondisi yang sangat berbeda dengan proses di asuransi kesehatan. 

Dengan asuransi, peserta tidak butuh rujukan dan bisa langsung ke rumah sakit atau dokter 

spesialis sesuai pilihannya.  

Peserta BPJS hanya bisa berobat di rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS. Di 

rumah sakit yang belum kerjasama, peserta tidak bisa menggunakan jaminan kesehatan BPJS. 

Masalahnya tidak semua rumah sakit swasta sudah kerjasama dengan BPJS. Sementara, 

dengan asuransi kesehatan, peserta bisa berobat di semua rumah sakit. Di rumah sakit yang 

sudah kerjasama dengan asuransi kesehatan, pembayaran cukup dilakukan dengan 

menunjukkan kartu (cashless). Di rumah sakit yang belum kerjasama, pembayaran dengan 

sistem reimbursement.  

4. Kesimpulan  

Dari urian diatas peeliti menyimpulkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 

selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS 

Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan. Terdapat permasalahan yang harus dibenahi baik berupa sistem, prosedur, SDM 

(tenaga medis), maupun sarana prasarana serta belum menerapkan prinsip responsivitas 

terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 
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bidang kesehatan di Karanganyar. Pelayanan bidang kesehatan belum memenuhi standar 

pelayanan publik yang baik, akses masyarakat untuk mendapatkan manfaat pelayanan sangat 

terbatas, masyarakat belum bisa mendapatkan pelayanan disemua fasilitas kesehatan. Rumah 

sakit di Karangayar memiliki banyak instalasi penunjang selain bangsal yaitu sudah memiliki 

CT- Scan sendiri. Dokter yang melayani berbagai penyakit sudah lengkap.  

Saran  

Dari pembahasan yang telah tertuang peneliti memiliki saran diantaranya  

1. Bupati Karanganyar perlu meninjau langsung pelayanan BPJS dirumah sakit  

2. Dinas Kesehatan lebih meninjau ulang pelayanan dan peraturan BPJS  

3. Tenaga Kesehatan untuk tidak membandingkan antara pasien umum dengan pasien BPJS 

dan mengedukasi atau mensosialisasikan tentang prosedur pelayanan BPJS  

4. Masyarakat lebih menaati peraturan yang berlaku dan tertib untuk membayar iuran BPJS.  
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ABSTRAK 

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak 

Asasi Manusia. Setiap tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. 

Sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan 

terjadi. Sebanyak 416.752 kasus bersumber dari peradilan agama sedangkan 14.719 kasus 

bersumber dari lembaga layanan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dan mengetahui 

apa saja yang menjadi hambatan dalam mengatasi kasus kekerasan dan pemberian 

perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis normative dengan pengumpulan data sekunder dan teknik analisis 

kualitatif. 

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil mengenai upaya pemerintah dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan telah ada 

perundang-undangan yang mengaturnya terutama mengenai KDRT yang diatur dalam UU 

Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hambatan-

hambatan dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan tidak hanya dari 

pemerintah, namun juga dari aparat penegak hukum, korban, keluarga korban, dan 

masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan . 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Perempuan 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BELAKANG 

 Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu cita-cita sekaligus tujuan bangsa 

Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  Demi 

mewujudkan hal tersebut Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya 

termasuk perlindungan terhadap hak perempuan yang merupakan hak asasi manusia. Salah 

satu hak perempuan yaitu hak mendapat perlindungan dari kekerasan. Karena kekerasan 

terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia  yang paling 

kejam yang dialami perempuan. 1  Meskipun tindak kekerasan tidak mengenal gender, 

perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dari pada laki-laki. 

 
1 Nabila Ashriyanti, Islam, Perempuan, dan Feminisme, (Bandung: Hamdan Media Umat, 2019), Hal 31. 

mailto:Fransiscmedina14@gmail.com
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 Kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya menjadi masalah individual maupun 

masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah global bahkan transnasional.2 UN Women 

yang merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan masih memiliki peluang 

mengalami kekerasan. Setiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus 

meningkat. Catatan Tahunan ( CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan ( Komnas Perempuan) 2019 mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap 

perempuan yaitu sebesar 406.178 kasus pada tahun 2018 naik sekitar 14% dibandingkan 

dengan tahun 2017  sebesar 348.446 kasus kemudian sepanjang tahun 2019 telah tercatat 

sekitar 431.471 kasus Sebanyak 416.752 kasus bersumber dari peradilan agama sedangkan 

14.719 kasus bersumber dari lembaga layanan.3  Tindakan kekerasan terhadap perempuan 

dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Tidak hanya di kota besar, kekerasan juga 

banyak terjadi di kota kecil. Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia bahkan dunia tidak 

hanya kekerasan secara fisik, namun juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan beberapa 

bentuk kekerasan lain. 

Banyaknya korban kekerasan semakin memprihatinkan karena kasus yang belum dapat 

diselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban sangat mengenaskan dan 

membuat trauma berkepanjangan.4 Berikut adalah contoh masalah dalam penanganan kasus 

kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia. 

1. Dikutip dari berita di Elshinta.com tanggal 09 Januari 2020,  Kasus kekerasan terhadap 

perempuan penyandang disabilitas tersebut banyak yang tidak tertangani dan masih banyaknya 

pelaku yang tidak di hukum karena keluarga korban tidak melaporkan kasusnya, masyarakat 

enggan menjadi saksi, dan juga masih menganggap kasus kekerasan merupakan aib yang harus 

ditutupi.5 

2. Dikutip dari Jurnal Perempuan tanggal 09 Januari 2020, Tuntutan atas rasa keadilan bagi korban 

dianggap hal yang berlebihan terutama dalam hal kekerasan seksual, karena kekerasan seksual 

dipandang sebagai hal yang wajar.6 

Contoh di atas menjadi bukti bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan masih sangat kurang. Banyak pelaku kekerasan tidak mendapatkan hukuman yang 

sesuai bahkan ada yang tidak mendapat hukuman sama sekali. Beberapa pelaku kekerasan 

memiliki masa lalu yang berhubungan dengan kekerasan yang mengakibatkan adanya proses 

 
2 Tri Wahyu Widiastuti, Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan, Wacana Hukum, Volume VII 

, No.1, 2008, Hal 30. 
3 Komnas Perempuan, 2019, Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 

sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Diakses pada: 

https://www.komnasperempuan.go.id ( Tanggal 1 April 2020) 
4 A. Reni Widyastuti, Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak 

Kekerasan di Era Globalisasi, Mimbar Hukum, Vol. 21 no. 2, 2009, Hal 396. 
5  Sigit Kurniawan, 2020, Kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas di DIY tertinggi di Kabupaten 

Sleman, Diakses pada: https://elshinta.com/news/196949/2020/01/09/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-

disabilitas-di-diy-tertinggi-di-kabupaten-sleman (Tanggal 09 Juni 2020). 
6  Mariana Amiruddin, 2019, Akibat Tidak Mengenal Istilah Korban (Victim) Diakses pada: 

https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenal-istilah-korban-victim (Tanggal 09 

Juni 2020). 

https://www.komnasperempuan.go.id/
https://elshinta.com/news/196949/2020/01/09/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas-di-diy-tertinggi-di-kabupaten-sleman
https://elshinta.com/news/196949/2020/01/09/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas-di-diy-tertinggi-di-kabupaten-sleman
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peniruan apa yang dilihat dan dirasakannya pada masa kecilnya.7 Hal itu menandakan bahwa 

korban kekerasan yang tidak mendapat perlindungan yang benar dapat membuat korban 

menjadi pelaku kekerasan suatu saat. Jika setiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan 

terus  meningkat, hal tersebut menunjukan kegagalan dalam penanganan kasus kekerasan dan 

tidak adanya perlindungan terhadap perempuan. Maka dari itu seperti yang tercantum dalam 

Deklarasi Dan Program Aksi Wina yang disetujui Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia pada 

tanggal 23 Juni 1993 mengenai pentingnya upaya penghapusan kekerasan terhadap 

perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan segala bentuk pelecehan 

seksual, human trafficking dan eksploitasi perempuan, penghapusan prasangka atas dasar 

jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, juga penghapusan  konflik apapun mengenai 

perempuan serta akibat-akibat karena merupakan suatu pelanggaran HAM perempuan.8 

2. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan 

korban kekerasan? 

2. Apa yang menjadi hambatan dalam mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan 

terhadap perempuan korban kekerasan? 

3. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian 

normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, analitis, kasus, 

perbandingan, historis dan filsafat yang bisa digunakan beberapa saja atau digabung semua 

menjadi satu. pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian dengan cara 

mengadakan penelusuran pada peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.9 

2. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian ini merupakan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan demi memperoleh data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau suatu 

gejala lainnya.10 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 
7 Hairani siregar, Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan 

Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol.14  no.1, 2015, Hal 12 
8 Achie Sudiarti Luhulima, CEDAW : Menegakkan Hak Asasi Perempuan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2014) Hal 9. 
9 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2001), hlm. 13-14. 
10 Nurul Qamar, dkk. Metode Penelitian Hukum, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), Hal 152. 
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Penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder dalam mengkaji dokumen. Bertujuan 

menjelaskan dan mengungkakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap perempuan korban kekerasan. 

4. Variabel Penelitian 

Variable dalam penelitian ini yaitu variable independent/ bebas adalah perlindungan hukum 

dan variable dependent/ terikat adalah perempuan korban kekerasan. 

 

5. Analisis Data 

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis 

data dilakukan secara kualitatif sehingga tidak menggunakan angka, rumus statistik, dan 

matematik. 11  Adapun analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab 

permasalahan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap perempuan korban kekerasan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan 

Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tertulis  bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. Kemudian pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan yang merupakan hak perempuan juga menjadi tanggung jawab pemerintah karena 

seperti yang tertulis dalam pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang 

menyebutkan bahwa Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia. 

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek 

hukum, baik yang lisan maupun tulisan karena fungsi hukum untuk memberikan suatu 

keadilan, kepastian, kedamaian dan manfaat. 12  Korban kekerasan harus mendapatkan 

perlindungan dari semua orang dan lembaga baik pemerintah maupun swasta, berhak 

mendapat pelayanan dan penanganan secara rahasia, harus mendapatkan pendampingan 

secara psikologis dan juga bantuan hukum, korban juga berhak mendapat jaminan atas 

haknya tersebut. 13  Dengan jaminan perlindungan hukum, perempuan akan lebih merasa 

aman. Perlu juga adanya perlindungan hukum secara preventif agar dapat mengurangi serta 

 
11 Zulfi Diane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam 

Penelitian Ilmu Hukum, Pranata Hukum, Vol.6, No.2, 2011, Hal 126.  
12  Suleha Nurazisah Pasinan, Tabir Keadilan, (Sulawesi Selatan: Aksara Timur,2019), Hal 14. 
13  Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Perspektif Hukum Islam, De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8, No. 2, 2016, Hal 122-123. 
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mencegah kekerasan terhadap perempuan karena adanya aturan-aturan untuk melindungi 

kepentingan mereka.14 

Philipuss M. Hadjon, menyebutkan bahwa ada 2 macam perlindungan hukum bagi 

rakyat, yaitu.15 

a) Perlindungan hukum yang preventif 

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang difinitif. Dengan demikian, perlindungan preventif memilik 

tujuan mencegah terjadinya sengketa. 

b) Perlindungan hukum yang represif 

Dalam perlindungan hukum yang represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan 

keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif yang 

berarti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah. 

1. Perlindungan hukum preventif 

a) Meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan melalui sosialisasi mengenai 

dampak kekerasan. 

b) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa kekerasan merupakan suatu 

perbuatan melanggar hukum da nada sanksi pidana bagi pelaku. 

c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam 

menangani kasus kekerasan. 

2. Perlindungan hukum represif 

a) Memberikan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis untuk korban. 

b) Memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan. 

 

Ketentuan  mengenai kekerasan yang merupakan penganiayaan telah diatur dalam pasal 

351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian dengan adanya UU No. 23 tahun 

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu upaya dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Dalam pasal 10 UU No. 23 tahun 

2004 tertulis bahwa korban berhak mendapatkan: 

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, 

atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari 

pengadilan; 

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 

c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 

d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

 
14 Anggun Lestari Suryamizon, Perlindungan Hukum Preventif  Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak 

Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 No. 2, 

2017, Hal 125. 
15 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, 

Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 

Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu , 1987), Hal 5. 
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e. pelayanan bimbingan rohani 

Perempuan korban kekerasan juga bisa mendapatkan perlindungan hukum secara 

langsung melalui lembaga seperti Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan 

(Komnas Perempuan) yang didirikan pada tanggal 15 oktober 1998. Presiden Habibie 

meresmikan pendirian Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang 

kemudian diganti dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005. Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA) juga telah melahirkan ”Peraturan Pemerintah 

No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT” dan 

kemudian memberikan mandat untuk membentuk “Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja 

Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT” (dimandatkan dalam Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 01/PERMEN PP/VI/2007). 

Perlindungan Saksi dan Korban telah diatur dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2006 

jo. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang 

menyebutkan bahwa perlindungan terhadap korban dan/atau saksi keberadaannya memiliki 

peranan penting dalam proses peradilan pidana. Ketika dilakukan penyidikan, perempuan 

korban kekerasan mungkin membutuhkan ruang tersendiri terutama jika kasus kekerasan 

tersebut adalah kekerasan seksual yang tidak semua perempuan sanggup menyampaikannya 

secara terbuka, korban harus mendapat hak tersebut.16 

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa  dalam hal perlindungan hukum terhadap 

perempuan korban kekerasan sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Harus ada 

keseimbangan antara perlindungan preventif dan represif. Akan tetapi, dalam hal 

perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan , masih ada ketidaksesuaian 

dengan peraturan perundang-undangan. Banyak perempuan korban kekerasan yang belum 

mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah belum 

sepenuhnya mampu memberikan  perlindungan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan 

3.2. Hambatan dalam mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan 

terhadap perempuan korban kekerasan 

Terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan banyakanya korban yang 

belum mendapatkan keadilan menunjukan bahwa pemerintah belum berhasil dalam 

menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan 

korban kekerasan. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah yang 

kompleks karena bermacam faktor individual, ekonomi, sosial, agama, politik, dan budaya 

yang saling berinteraksi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. 17  Dalam upaya 

mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan 

terdapat hambatan-hambatan  yang menyebabkan kegagalan. 

1. Banyaknya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib 

 
16 Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, 

Vol. 12, No. 4, 2015, Hal 731. 
17 Saparinah Sadli, Berbeda Tetai Setara, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,  2010), Hal 301. 
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a) Rendahnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Seorang 

perempuan menjadi korban KDRT akan tetapi, para perempuan sering tidak menyadari 

bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan karena meskipun mengalami kekerasan 

oleh suaminya dan ingin kekerasan tersebut dihentikan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang 

mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena dikonstruksikan 

untuk menjadi istri yang baik.18 

b) Ketakutan korban untuk melapor karena mendapat ancaman dari pelaku. 

c) Keluarga menganggap kasus kekerasan terutama kekerasan seksual merupakan sebuah aib 

yang harus ditutupi. 

d) Masyarakat yang melihat kasus kekerasan tidak mau menjadi saksi. 

2. Kurangnya dana dari pemerintah dalam membangun fasilitas untuk korban kekerasan 

baik secara fisik maupun psikis. 

3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengatasi kasus 

kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan. 

4. Aparat penegak hukum kurang sigap dalam menangani kasus kekerasan terhadap 

perempuan. 

Berdasarkan uraian diatas, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

perempuan korban kekerasan masih ada hambatan yang harus segera diselesaikan. 

Hambatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan perlu segera 

diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama bersama masyarakat agar korban 

yang mengalami kekerasan  berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan guna 

memberikan  perlindungan hukum  terhadap korban agar merasa aman dari  segala bentuk 

ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis.19 

4. PENUTUP 

Simpulan 

1. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

perempuan korban kekerasan. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia seperti: Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Kemudian untuk perlindungan 

hukum secara langsung dapat melalui lembaga-lebaga seperti KOMNAS perempuan, 

Kementerian Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya 

masih ada ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan masih 

mengalami beberapa hambatan yang menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap 

 
18  Mia Amalia, Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, Jurnal Wawasan 

Hukum,Vol. 25,  no. 2, 2011, Hal 404. 
19 Andrew Lionel Laurika , Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, Lex Crimen, Vol. V, No. 2, 2016, Hal 34 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

91 

 

 

korban. Hambatan tersebut tidak hanya dari pemerintah maupun aparat penegak hukum yang 

kurang sigap dalam menangani kasus, namun juga dari korban, keuarga korban, dan 

masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, dalam 

mengatasi kasus kekerasan dan  memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan dibutuhkan kerjasama semua pihak, dengan adanya kerjasama yang baik antar 

semua pihak, semua perempuan yang menjadi korban kekerasan akan lebih mudah mendapat 

perlindungan hukum. 

Saran 

1. Pemerintah dan pihak terkait harus mengadakan sosialisasi mengenai kekerasan kepada 

seluruh masyarakat baik mengenai arti kekerasan, apa bentuk kekerasan, apa yang 

harus dilakukan jika menjadi korban maupun saksi kasus kekerasan juga hal-hal lain 

mengenai kekerasan. 

2. Pemerintah diharapkan dapat mempermudah mekanisme pelaporan kasus kekerasan 

dan menyiapkan fasilitas yang memadai untuk korban kekerasan. 

3. Aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan semoga 

dapat menerapkan hukum sebagaimana mestinya 

4. Perempuan harus lebih berani menuntut haknya termasuk hak mendapat keadilan dan 

perlindungan hukum. 

5. Keluarga diharapkan dapat selalu mendampingi dan memberi dukungan terhadap 

korban. 

6. Masyarakat harus mendukung segala upaya pemerintah untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan. 
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ABSTRAK 

 Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di kota-kota 

besar di Indonesia, termasuk Kota Surakarta. Dengan meningkatnya jumlah warga di Kota Surakarta 

berdampak pada kebutuhan alat transportasi, sehingga akan menimbulkan beberapa masalah, seperti 

masalah kemacetan di jalan dan kecelakaan lalu lintas. Tujuan untuk mendapatkan gambaran 

tentang penyebab meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta. Metode penelitian 

ini dengan menggunakan teknik analisis data dan analisis kualitatif secara deskriptif. Hampir setiap 

hari terjadi kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta, sehingga kita dapat mengetahui apa saja factor 

yang mempengaruhi meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. 

Kata Kunci: lalulintas, kecelakaan, kendaraan, jalanan. 

 

 

ABSTRACK 

 Traffic accidents are a very serious problem in major cities in Indonesia, including the city of 

Surakarta. With the increasing number of residents in the city of Surakarta impacting on the need for 

transportation, so that it will cause several problems, such as traffic jams and traffic accidents. The 

aim is to get an idea of the causes of the increasing number of traffic accidents in the city of 

Surakarta. This research method uses descriptive data analysis and qualitative analysis techniques. 

Almost every day there are traffic accidents in the city of Surakarta, so we can find out what are the 

factors that influence the increasing number of traffic accidents. 

Keywords: traffic, accident, transportation, street. 

mailto:heningratripal@gmail.com
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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di Kota 

Surakarta. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Surakarta juga mempengaruhi kebutuhan 

transportasi yang tentu terus meningkat setiap tahunnya, seperti halnya kebutuhan transportasi 

pribadi seperti motor dan mobil. Hal ini secara tidak langsung akan menimbulkan masalah-

masalah yang harus kita diperhatikan sebagai masyarakat, yaitu masalah kecelakaan dalam lalu 

lintas. Seperti yang diketahui kecelakaan lalu lintas adalah salah satu dari beberapa faktor 

penyebab kematian terbesar di Negeri ini. 

Menurut data Satlantas Polres Surakarta yang menunjukkan adanya fluktuasi/kenaikan 

angka peristiwa kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta. Lebih dari 500 kejadian kecelakaan 

setiap tahunnya yang terjadi di sekitar 150 ruas jalan di Kota Surakarta. Masalah yang timbul 

akibat dari adanya kecelakaan tersebut dapat merugikan bagi para pengguna jalan. 

Dari pertimbangan diatas, kami melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab 

kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta. 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mendeskipsikan faktor penyebab meningkatnya kasus kecelakaan di Kota Surakarta. 

2. Mengetahui solusi/ upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi angka kecelakaan lalu 

lintas. 

C. LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 

Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai 

contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam dan sebagainya. Perkataan 

kecelakaan diambil dari kata dasar celaka. Penambahan imbuhan "ke"... dan ..."an" 

menunjukkan nasib buruk yang terjadi atau menimpa. Secara teknis, "kecelakaan" tidak 

termasuk dalam kejadian yang disebabkan oleh kesalahan seseorang, contohnya jika dia lengah 

dan gagal mengambil langkah berjaga-jaga. Jika yang akan terjadi diketahui akibat 

kelengahannya, peristiwa itu bukanlah "kecelakaan" pada peringkat itu, dan orang yang lengah 

tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian dan kecelakaan orang lain.  

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak 

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu 

Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau 

barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk 

mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, 

nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. 

Sehingga dari 2 pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecelakaan Lalu-

Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan 

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia 

dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan) (wikipedia). 

B. Dasar Hukum berlalu lintas 

 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan nomor 22 Tahun 2009 yang diundangkan 

sejak 26 Mei 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merupakan pengganti 

dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi 

lalu lintas di Indonesia sekarang. UU Nomor 22 Tahun 2009 terdiri dari 22 BAB dan 326 Pasal 

yang mengatur tentang lalu lintas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kata_dasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Imbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa_lalu_lintas
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Contoh kasus kecelakaan karena kelalaian seorang pengemudi saat berkendara yang 

mengakibatkan kecelakaan/mencelakai orang lain, dijerat pasal 310 UU nomor 22 Tahun 2009  

yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau 

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).” 

 

2. METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sumber Data 

Data Sekunder dengan mengkaji berbagai peraturan mengenai Hak dan Kewajiban warga 

negara dalam berlalu lintas. Kajian pustaka diantaranya menggunakan buku-buku yang 

berkaitan mengenai peraturan lalu lintas di Indonesia, dan juga sumber lain berupa artikel, 

jurnal, kamus, dan sebagainya. 

B. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dengan analisis kualitatif secara deskritif. Jadi membuat 

uraian dari informasi yang diperoleh dengan bahasa kualitatif. Sehingga apa yang dihasilkan 

akan memberikan penjelasan sebenarnya terhadap tujuan penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Latar Belakang meningkatnya angka kecelakaan 

 Kecelakaan lalu lintas dapat disebut juga tragedi yang dikarenakan kelalaian manusia. 

Kecelakaan di jalanan dapat menyebabkan kehilangan nyawa manusia di bawah umur 40 tahun 

merupakan umur penyebab kehilangan kehidupan yang cukup besar. Berdasarkan dengan 

bertambah jumlah penduduk di kota Surakarta tiap tahunnya, yang menyebabkan kebutuhan 

mode transportasi juga semakin meningkat pesat, secara tidak langsung dapat meningkatkan 

resiko masalah lalu lintas, seperti kecelakaan, yang berdampak pada turunnya kinerja pelayanan 

pada mode transportasi dan jalan yang dilalui. Sekitar 79% sepeda motor dan 21% mobil, 

sepeda roda dua dan para pejalan kaki kecelakaan lalu lintas di kota Surakarta. 

 Saat ini semakin banyak masyarakat atau warga yang datang ke Kota Surakarta, yang 

merupakan warga dari daerah luar Kota Surakarta. Mereka datang ke Kota budaya ini untuk 

sekedar jalan-jalan, bahkan juga ada yang menetap atau tinggal di Kota Surakarta. Kecelakaan 

dapat menimbulkan kerugian, baik dari segi manusia atau pun ekonomi, dikarenakan banyak 

korban jiwa dan materi atau kerugian yang dikeluarkan dikarenakan kejadian suatu kecelakaan 

dalam lalu lintas tersebut, melihat masalah tersebut penulis menginginkan dan mengamati 

tingkat kecelakaan lalu lintas dan penyebab meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kota 

Surakarta. 

Hampir setiap hari terjadi kecelakaan di jalanan Kota Surakarta bahkan tiap tahunnya 

semakin meningkat. Dan berikut kami lampirkan kenaikan angka kecelakaan lalu lintas di Kota 

Surakarta mulai dari tahun 2017 sampai 2019. 
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Tahun 
Jumlah Korban Kecelakaan 

Meninggal Dunia Korban Ringan 

2017 43 685 

2018 58 834 

Sampai Nov 2019 54 1.006 

(sumber: Satlantas Polres Surakarta) 

 

2. Faktor-Faktor Pengaruh Peningkatan Angka Kecelakaan 

a. Human Factor (Faktor Manusia) 

Angka kecelakaan lalu lintas di Kota Solo terbilang tinggi. Dibanding tahun kemarin, 

jumlahnya cenderung naik. Faktor inilah yang menjadi paling dominan dalam kejadian 

kecelakaan, yang hampir semua kejadian kecelakaan tersebut di karenakan manusia yang sering 

melanggar rambu lalulintas. Pelanggaraan tersebut dikarenakan kurang kesadaran dalam 

mematuhi peraturan lalu lintas atau orang atau manusia yang kurang pendidikan lalu lintas 

(tidak mengerti arti dari rambu-rambu lalu lintas. Dan bahkan banyak sekali anak-anak muda 

yang sudah berani mengendarai kendaraan bermotor di jalanan padahal belum cukup umur, 

tidak mengindahkan rambu maupun markah dan melawan arus, tidak menghormati sesama 

pengguna jalan yang lain, kurang aturan dalam menggunakan kendaraan di jalan (ugal-ugalan). 

b. Road Factor (Faktor dari Jalan) 

Faktor ini dapat dikatakan faktor yang penting untuk dipahami. Pada faktor ini terdiri dari 

beberapa masalah diantaranya yaitu banyak jalanan yang rusak (berlubang) seperti jarak 

pandang kita,dan jalan yang bergelombang itu juga dapat membahayakan bagi pengendara 

sepedamotor. Jalan yang bergelombang juga banyak membuat ketidakstabilan dan 

ketidakseimbangan dalam berkendara, sehingga pengendara menjadi sukar mengendalikan 

kendaraannya. Karakteristik ruas jalan di Solo yang banyak persimpangan jalan kampung 

dengan jalan utama. Kondisi ini juga menjadi salah satu pemicu lakalantas. Banyak masyarakat 

yang mungkin kurang hati-hati 

c. Vechile Factor (Faktor Kendaraan) 

Dimana kondisi kendaraan yang akan di gunakan untuk perjalanan juga harus kita 

perhatikan dahulu sebelum dikendarai, apakah kendaraan sudah siapkah dikendarai untuk di 

jalan raya atau belum. Jika belum atau mungkin bahkan masih ada yang perlu di perbaiki lagi 

agar dapat digunakan lebih nyaman. Permasalahan dari kendaraan sendiri yang sering terjadi 

yaitu ada beberapa hal, sebagai contoh rem blong, ban pecah, kehabisan bahan bakar/bensin, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan pada diri sendiri maupun orang lain. Maka 

dari itu kita harus lebih rutin untuk meng-check dan memperbaiki kendaraan yang kita miliki. 

d. Weather Factor (Faktor dari Cuaca) 

Pada faktor ini juga patut diperhatikan karena dapat menimbulkan kecelakaan, terutama 

saat musim penghujan. Apabila saat terjadi hujan yang cukup deras dan kita masih dalam 

keadaan mengedarai kendaraan bermotor pasti akan timbul perasaan yang tidak enak. Pada saat 

hujan deras disertai angin kencang alangkah baiknya kita berhenti sejenak sampai hujan dan 

anginnya reda.Karena akhir-akhir ini banyak kasus pohon yang tumbang di jalanan Kota 

Surakarta yang terjadi saat hujan lebat. Hal ini tak jarang memakan korban seperti roboh di atas 
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kendaran warga atau warung makan. 

3. Akibat atau Dampak yang dapat terjadi 

1. Peningkatan korban kecelakaan 

Dari faktor-faktor tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa kecelakaan lalu lintas bisa 

menimbulkan makin meningkatnya angka korban kecelakaan.Dan banyak sekali contoh 

kecelakaan yang terjadi, diantaranya kecelakaan bus yang mengakibatkan banyak korban jiwa. 

Atau yang sering terjadi di Kota Surakarta yaitu kecelakaan kendaraan bermotor di jalanan, baik 

kendaraan roda 2 maupun roda 4. 

2. Ketidaknyamanan 

Akibat dari hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat lalu lintas menjadi was-was dan 

kurang merasa nyaman dalam berlalu lintas. Bahkan juga dapat menyebabkan trauma yang berat 

bagi yang menyaksikan/melihat dengan mata kepala sendiri kecelakaan tersebut. 

3. Mengganggu alur / jalannya lalu lintas 

Kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta hampir setiap hari terjadi, efek dari kejadian 

tersebut dapat membuat akses jalanan menjadi macet total, atau bahkan dapat mengakibatkan 

kecelakaan dan menimbulkan kemacetan di mana-mana. Selain mengakibatkan macet, 

pengguna jalan yang lain juga akan merasa resah. Peristiwa yang terjadi tersebut akan 

menggaggu arus lalu lintas jalanan. 

4. Solusi/upaya yang dapat dilakukan 

1. Adanya penyuluhan ketertiban kepada masyarakat dalam lalu lintas 

Faktor utama dari kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya pengetahuan masyarakat awam 

dalam berlalu lintas di jalanan. Pengguna jalanan masih banyak yang belum mematuhi tata tertib 

dalam berlalu lintas, seperti anak sekolahan yang belum cukup umur namun sudah mengendarai 

kendaraan bermotor, atau penegmudi kendaraan yang sudah cukup umur namun belum memilik 

SIM (Surat Ijin Mengemudi). Oleh karena itu polisi lalu lintas rutin melaksanakan razia zebra 

agar pengendara/pengguna jalanana yang belum tertib dapat diberi tidakan. 

2. Adanya Peningkatan Fasilitas Transpotasi Umum 

Penigkatan fasilitas transpotasi umum merupakan solusi awal, yang dimaksud solusi awal 

yaitu dengan meningkatkan fasilitas pada transpotasi yang ada di Kota Surakarta. Bisa juga 

meningkatkan transpotasi umum, hal ini dapat mengubah menset masyarakan agar beralih ke 

transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 

3. Menerjunkan polisi lalu lintas di jalanan 

Dengan kondisi seperti ini seharusnya banyak polisi lalu lilntas yang menerjunkan 

anggotanya untuk mengatur lalu lintas di jalan. Hal ini dapat menjadikan mansyarakat lebih 

berhati hati dalam berkendara, terutama bagi yang tidah patuh dan kurang kelengkapan dalam 

berkendara. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab diatas mengenai meningkatnya kecelakaan 

lalu lintas di Kota Surakarta (penyebab, dampak, solusi) maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

a. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain: 

• faktor manusia 

• faktor kendaraan 

• faktor jalan 
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• faktor cuaca 

b. Dampak yang terjadi yaitu diantaranya semakin banyak korban kecelakaan, 

ketidaknyamanan pengguna jalan yang lain, terganggu jalannya arus lalu lintas. 

c. Solusi yang bisa kita diambil yaitu dengan peningkatan fasilitas transportasi umum, 

penyuluhan ketertiban lalu lintas, serta menerjunkan polisi lalu lintas/ petugas dari 

Dinas Perhubungan ke jalan. 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

100 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Wikipedia.com 

Dharma, Aztria (2013) Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas (Study Kasus Jalan Dalu-Dalu sampai 

Pasir Pengaraian). Jurnal Mahasiswa Teknik  Universitas Pasir Pengaraian 

10 Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi. (8 Januari 2015). Diambil dari 

https://nasional.sindonews.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-

terjadi-1420695422 

Rismawan, Eko. (2009) "FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH 

PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG". Tesis. Universitas Negeri 

Semarang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

2019, Kasus Kecelakaan di Solo Makin Tinggi, Korban Didominasi Remaja (26 Desember 2020) 
diambil dari 

https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/12/26/171812/2019-kasuskecelakaan-di-solo-

makin-tinggi-korban-didominasi-remaja 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (2009) 

diambil dari 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-

2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan. 

https://nasional.sindonews.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-1420695422
https://nasional.sindonews.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-1420695422
https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/12/26/171812/2019-kasuskecelakaan-di-solo-makin-tinggi-korban-didominasi-remaja
https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/12/26/171812/2019-kasuskecelakaan-di-solo-makin-tinggi-korban-didominasi-remaja
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan


SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

101 
 

 

BAHAYA EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERBAHAN BAKAR 

BENSIN DAN MENUMBUHKAN LINGKUNGAN HIJAU  

DI PERKOTAAN 

 
1Heri Wahyu Sudarwanto,2Indah Wahyu Utami, 3Rekno Asmoro, 4Afifah Ayu Wulandari  

1Fakultas Ilmu Komputer, 2Fakultas Sains dan Teknologi, 3Fakultas Ilmu Komputer,  

4Fakultas Ilmu Komputer 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa, Jl. Bhayangkara No.55, Tipes, Kec. Serengan, Kota 

Surakarta, Jawa Tengah 57154 

Telp. (0271) 719552 

E-mail: rikushiki453@gmail.com 

 

Abstrak 

Bahan bakar bensin tidaklah asing bagi penduduk Indonesia karena mayoritas semua 

menggunakannya, seringnya penggunaan bahan bakar ini tidak sedikit kota-kota besar di 

Indonesia yang beroperasi dijalanan mengakibatkan kemacetan, dan polusi yang semakin 

menumpuk karena pembakaran gas buang (emisi). Dari masalah tersebut penilitian ini bertujuan 

untuk mendiskripsikan unsur emisi gas buang dan bahaya emisi serta pencegahannya. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggambarkan proses pembakaran gas 

buang dan penyebarannya.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa didalam gas buang 

kendaraan (emisi) terdapat beberapa unsur kimia seperti air (H2O), karbon monoksida (CO), 

karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NOx), hidrokarbon (HC) yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan maupun lingkungan. Sedangkan upaya yang kita lakukan untuk mengendalikan 

pencemaran  udara adalah selalu merawat kendaraan secara rutin agar tidak mengakibatkan 

kerusakan dalam mesin yang mengakibatkan keluarnya gas buang yang berlebihan serta beralih 

dengan kendaraan yang ramah lingkungan dan mengedepankan kesehatan. 

 

Kata Kunci:  Bensin, Bahaya Emisi, Emisi, Kemacetan, Polusi 

Abstract 

Gasoline fuel is not foreign to the Indonesian population because the majority of all use it, often the use 

of fuel is not a few major cities in Indonesia that operate on the road resulting in congestion, and 

pollution that accumulates due to the combustion of exhaust gases (emissions). From the problem of the 

study, it aims to describe the exhaust emission elements and emissions hazards and prevention. In this 

study using quantitative methods, by describing the combustion process of exhaust gas and its spread. 

The results of the research show that in the exhaust gas (emissions) there are several chemical elements 

such as water (H2O), carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen oxide (NOx), 

hydrocarbons (HC) that are very harmful to the health and environment. While the effort we take to 

control air pollution is always caring for the vehicle regularly so as not to cause damage in the machine 

resulting in excessive exhaust gas and switching with environmentally friendly vehicles and health-

related. 

 

Key words: Gasoline, emissions hazards, emissions, congestion, pollution 
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5. Pendahuluan  

Indonesia adalah salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbesar selain  Negara India dan 

China. Begitu juga dengan pertumbuhan penduduknya yang sangat besar. Oleh hal tersebut sangat 

mempengaruhi berkembangnya berbagai sektor industri di negeri ini, yang berakibat meningkatnya 

pemakaian bahan bakar minyak maupun mineral bumi karena bahan bakar adalah sumber utama 

untuk menciptakan energi. Salah satu contoh yaitu pemakaian bahan bakar premium yang banyak 

digunakan masyarakat. Hampir setiap satu keluarga memiliki sebuah sepeda motor. Hasil 

pembakaran yang dihasilkan sepeda motor adalah sebuah asap atau gas buang yang dapat 

mencemari lingkungan. 

 

Gambar 1. Peningkatan Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta 

 
Sumber : Dishub Kota Surakarta, 2018 

 

Kemacetan merupakan hal yang wajar bagi pengendara di kota besar. Namun kejadian tersebut 

justru mengakibatkan bahaya yang tidak diketahui oleh para pengendara akan bahaya asap buang 

(emisi), dimana asap buang bersifat karsinogenik. Selain itu juga asap buang pada kedaraan bersifat 

berbahaya bagi pernapasan dan kesehatan meski jumlah yang sedikit. Paparan zat karsinogenik 

tersebut dapat merusak organ dan dapat mengakibatkan kanker. Ada dua zat kimia utama dari gas 

buang yang bersifat karsinogenik yaitu Benzena yang merusak sumsum tulang melalui sel darah 

dan Timbal yang mengganggu kerja sarap dan otak. Tak hanya merusak organ dan penyebab 

kanker, asap kendaraan juga memicu kerusakan pada system pernapasan dengan cara menurunkan 

kadar oksigen pada dalam tubuh. Dampak asap buang tidak semua orang akan terganggu akan 

masalah tersebut namun hal ini bergantung intensitas paparan dan lamanya pemaparan tersebut 

berlangsung. Gangguan kesehatan pada umumnya akan muncul jika terkena paparan secara rutin 

atau menghirup terlalu banyak. Setiap orang juga memiliki ketahanan tubuh atau antibody yang 

tidak sama. Yang lebih rentan paparan asap buang (emisi) yaitu anak-anak, orang dewasa yang 

memiliki penyakit tertentu, dan yang sangat rentan orang-orang usia lanjut. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbandingan peningkatan kendaraan bermotor di kota 

Surakarta dengan peningkatan penggunaan bahan bakar BBM  di kota Surakarta. Dengan 

menganalisis penggunaan bakar BBM yang merupakan unsur masalah utama dalam penilitian ini, 

menggunakan uji anova sehingga variabel yang mendorongnya penyumbang emisi paling banyak 

terindentifikasi. 
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6. Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif. Menurut Anggun Wahyuni (Wahyuni, 2016), 

penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu merupakan metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Tabel. 1  

No.  Jenis BBM  2015  

(KL)  

2016  

(KL)  

2017  

(KL)  

1.  Biosolar  2608  22368  17760  

2.  Dexlite  0  240  740  

3.  Minyak tanah  70  55  170  

4.  Pertalite  664  23376  58576  

5.  Pertamax Plus  784  912  0  

6.  Pertamax 

Turbo  

0  272  1080  

7.  Pertamax bluk  13940  22505  26244  

8.  Pertamina dex  275  597  935  

9.  Premium  90296  61936  22992  

10.  Biosolar + 

solar  

23784  22632  21376  

Sumber : Dishub Kota Surakarta, 2018 

 

7. Hasil dan Pembahasan 

 

JENIS ZAT EMISI GAS BUANG 

Komposisi gas buang yang merupakan hasil proses pembakaran memiliki 5 unsur yaitu berupa air 

(H2O), gas Karbon Monoksida (CO) yang merupakan unsur beracun, karbon dioksida (CO2) yang 

merupakan unsur gas rumah kaca, sulfur (Sox), senyawa oksida nitrogen(Nox), senyawa hidro 

carbon (HC), Nitrogen (N2), dan partikulat debu termasuk timbal (PB) yang termasuk proses 

pembakaran tidak sempurna serta partikel lepas. 

1. H2O 

Air (H2O) adalah senyawa yang terdiri dari dua atom hidrogen yang terikat pada atom oksigen. 

Atom-atom dalam suatu senyawa dapat disatukan oleh berbagai interaksi, mulai dari ikatan 

kovalen hingga gaya elektrostatik dalam ikatan ionik. 

2. CO 

Karbon Monoksida (CO) adalah gas beracun, tidak berbau, tidak berasa, yang dihasilkan dari 

pembakaran karbon yang tidak lengkap. ... Karbon monoksida adalah senyawa satu karbon di 

mana karbon bergabung hanya dengan satu oksigen. Ini adalah gas beracun yang tidak berwarna, 

tidak berbau, tidak berasa. 

3. CO2 

Karbon dioksida (CO2) adalah senyawa kimia yang terdiri dari satu karbon dan dua atom 

oksigen. Ini sering disebut dengan rumusnya CO2. Ini hadir di atmosfer bumi pada konsentrasi 

rendah dan bertindak sebagai gas rumah kaca. Dalam keadaan padat, itu disebut es kering. 

4. Sox 

Senyawa belerang dalam gas alam (sulfur/Sox) adalah dalam bentuk merkaptan, hidrogen 

sulfida, dan aroma. Dua yang pertama terjadi secara alami di sumbernya (ladang gas) dan telah 

dikurangi dengan pengolahan di pabrik pemrosesan gas. 
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5. Nox 

Oksida nitrogen cepat terurai dengan bereaksi dengan zat lain yang ditemukan di udara. 

Nitrogen dioksida dapat membentuk asam nitrat di bawah sinar matahari, dan merupakan unsur 

utama hujan asam, ozon troposfer, dan kabut asap. Nitrogen oksida bereaksi di tanah dan air 

menjadi asam nitrat 

6. Hc 

Dalam kimia organik, hidrokarbon adalah senyawa organik yang seluruhnya terdiri dari 

hidrogen dan karbon. Hidrokarbon adalah contoh hidrida kelompok 14. Hidrokarbon dari mana 

satu atom hidrogen telah dihapus adalah kelompok fungsional yang disebut hidrokarbon. 

7. N2 

Nitrogen adalah unsur gas yang tidak berbau tidak berwarna yang relatif tidak reaktif yang 

membentuk 78 persen (volume) udara, terjadi dalam banyak senyawa, dan merupakan unsur 

esensial protein dan asam nukleat: digunakan dalam pembuatan amonia dan bahan kimia lainnya 

dan sebagai zat pendingin. 

8. PB 

Dalam kedokteran, suatu senyawa kimia yang menunjukkan janji sebagai pengobatan untuk 

suatu penyakit dan dapat mengarah pada pengembangan obat baru. Ribuan senyawa diuji di 

laboratorium untuk menemukan senyawa timbal ("terkemuka") yang dapat bekerja pada gen 

atau protein tertentu yang terlibat dalam suatu penyakit. Setelah senyawa timbal telah 

ditemukan, struktur kimianya digunakan sebagai titik awal untuk membuat obat yang memiliki 

manfaat paling besar dan paling sedikit bahaya. Menemukan senyawa timbal adalah langkah 

pertama dalam membuat obat baru untuk mengobati penyakit. 

Gas buang kendaraan (emisi) atau yang biasa kita sebut asap knalpot adalah hasil sisa pembakaran 

mesin yang tidak sempurna. Gas yang terbuang memiliki berbagai zat kimia dan dengan sangat 

mudah terhirup siapa saja yang berada disekitar kendaraan yang membuang emisi. Tanpa kita sadari 

paparan tersebut masuk kedalam system pernapasan atau para-paru dan peredaran darah sehingga 

mengakibatkan kerusakan tubuh walau membutuhkan waktu tidak singkat. 

Asap yang timbul dari kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang polusi udara paling 

besar. Karena itu, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa menjadi langkah yang 

signifikan untuk mengurangi pencemaran yang terjadi. 

Untuk memulainya, Anda dapat membatasi penggunaannya dalam jarak tertentu. Misalnya, Anda 

hanya akan membawa kendaraan sendiri apabila tujuan yang dituju tidak memiliki akses kendaraan 

umum 

Upaya yang kita lakukan untuk mengendalikan pencemaran  udara yang diakibatkan gas buang 

(emisi) agar pengendaliannya baik dan teratur antaranya : 

1. Setidaknya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan cara beralih dengan kendaraan 

pribadi ramah lingkungan seperti sepeda. 

2. Selalu merawat kendaraan secara rutin agar tidak mengakibatkan kerusakan dalam mesin yang 

mengakibatkan keluarnya gas buang yang berlebihan. 

3. Mengadakan carfreeday setiap hari dititik-titik tertentu agar polusi dititik-titik tersebut terbebas 

polusi gas buang. 

8. Kesimpulan dan Saran 

Jadi kesimpulan untuk memenuhi kesehatan akan bebas asap emisi, masyarakat kita ajak 

untuk beralih menggunakan kendaraan pribadi yaitu sepeda yang merupakan kendaraan 

ramah lingkungan atau merawat kendaraan mereka biar tidak mengakibatkan kerusakan 

mesin yang mengakibatkan keluarnya gas emisi dan mengadakan carfreeday setiap hari di 

titik-titik tertentu agar polusi emisi menurun. 
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Abstrak 

Anak merupakan harapan bagi bangsa, yang artinya anak adalah generasi penerus 

bangsa. Anak yang juga sebagai warga negara mendapatkan hak dan kewajiban. Sebagai 

penerus bangsa anak berhak mendapatkan perlindungan,entah perlindungan dari negara 

maupun dari keluarga. Pada jaman sekarang banyak sekali anak yang menjadi pelaku tindak 

pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kasus anak dalam 

konflik dengan hukum diduga menjadi tindak pidana. Anak yang menjadi pelaku kecelakaan 

lalu lintas berhak mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan hukum.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan anak sebagai 

pelaku kecelakaan lalu lintas dengan upaya untuk mengurangi angka kecelakaan yang 

disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data 

yang diperoleh tahun 2015-2018 dapat disimpulkan jumlah kecelakaan mengalami 

peningkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu pelaku terjadinya kecelakaan 

adalah anak dibawah umur. Anak yang menjadi pelaku tindak pelanggaran lalu lintas yang 

menyebabkan terjadinya kecelakaan mendapatkan perlindungan dari keluarga dan 

perlindungan hukum dari negara, yang berupa anak diperlakukan secara manusiawi dengan 

memberikan fasilitas yang terbaik dan memperhatikan kebutuhan khusus sesuai usia anak, 

anak tidak dijatuhi hukuman penjara atau hukuman mati. 

Kata Kunci : perlindungan hukum, anak dibawah umur, kecelakaan lalu lintas  

Abstract 

Children are hope for the nation, which means children are the next generation of the nation. 

Children who are also citizens receive rights and obligations. As the successor to the nation the child is 

entitled to protection, whether protection from the state or from the family. Nowadays, there are many 

children who become perpetrators of traffic violations, causing accidents. The case of a child in conflict 

with the law is suspected of being a criminal offense. Children who become traffic accidents are entitled 

to protection, including legal protection. This study aims to find out how the legal protection obtained 

by children as traffic accidents is an effort to reduce the number of accidents caused by traffic violations 

of minors. This research uses quantitative methods based on data obtained from the Central Statistics 

Agency (BPS). Data obtained in 2015-2018 can be concluded the number of accidents has increased. 

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk00i9rLBEDHFCaOWE6cZDJpnhlsm8g%3A1595078919249&ei=B_kSX9nCDtm-3LUP8Zi6iAs&q=telp+universitas+duta+bangsa&oq=telp+universitas+duta+bangsa&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0COgQIABBHOgcIIxCwAhAnOgQIABANOgQIABBDOgIIADoGCAAQBxAeUPPgA1ip_gNgrIEEaABwAXgAgAGcAogB1g2SAQYwLjExLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiZ4vqC9NbqAhVZH7cAHXGMDrEQ4dUDCAs&uact=5
mailto:isnainiumifadhilah@gmail.com
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The results of this study indicate that one of the perpetrators of the accident was a minor. Children who 

are perpetrators of traffic violations that cause accidents get protection from family and legal protection 

from the state, in the form of children being treated humanely by providing the best facilities and paying 

attention to special needs according to the age of the child, the child is not sentenced to prison or death 

sentence. 

Keywords: legal protection, minors, traffic accidents 

 
1. Pendahuluan 

Semakin berkembang suatu negara maka semakin bertambahlah kebutuhan 

transportasinya dan permasalahan mengenai transportasi juga akan semakin meningkat. 

Masyarakat semakin dipaksa untuk memiliki kesiapsiagaan tinggi seraya menjalani 

kehidupan. Akan tetapi kemajuan teknologi serta kebutuhan masyarakat terhadap sarana 

transportasi tidaklah seimbang dengan kemajuan sarana transportasi itu sendiri.  

Kemajuan dan pertumbuhan kendaraan semakin besar maka kemungkinan terjadinya 

kecelakaan juga semakin besar. Kesiapsiagaan manusia dan barang dengan kendaraan 

bermotor berkembang pesat karena tuntutan pengembangan kesejahteraan serta 

pengembangan di bidang teknologi dan transportasi. Keadaan ini berakibat pada naiknya 

frekuensi insiden musibah tewasnya pengendara atau pengguna jalan lainnya. Tak terhitung 

lantaran melonjaknya angka kecelakaan di jalan raya misalkan yang mengakibatkan 

terjadinya kecelakaan di jalan yaitu situasi jalan serta lingkungan, kondisi kendaraan serta 

keadaan pengemudi.  

 

Sumber : https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1134  

 Kecelakaan yang banyak memakan korban jiwa ataupun kerugian materi atau harta 

benda salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas yang sampai detik ini masih menjadi fakta 

yang belum dapat diselesaikan sampai tuntas, meskipun upaya-upaya untuk 

menanggulanginya sudah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami 

bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan anak sebagai pelaku 

kecelakaan lalu lintas dengan upaya mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1134
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rata-rata anak dibawah umur yang melanggar peraturan lalu lintas. Dari data yang 

didapatkan dari BPS yang menunjukkan kasus kecelakaan pada tahun 2015-2018 

mengalami kenaikan. Salah satu yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan ini adalah 

tindak pelanggaran lalu lintas. Melalui penelitian ini dapat mendefinisikan apa saja 

penyebab anak dibawah umur melanggar peraturan lalu lintas sehingga menyebabkan 

kecelakaan dan bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan anak pelaku kecelakaan 

lalu lintas. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditemukan upaya untuk mengurangi tindak 

pelanggaran lalu lintas sehingga membuat tingkat kecelakaan dapat mengalami penurunan.  

Seorang anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas disebut anak yang berhadapan 

dengan hukum yang dimana akan mendapatkan konsekuensi atas semua yang dialaminya. 

Tak hanya pelaku namun juga korban serta saksi mata memiliki konsekuensi yang harus 

diawasi serta dipertanggungjawabkan.  

Dalam pembentukan UU tentang Pengadilan Anak, ditekankan bahwa seorang anak 

yang belum cukup umur berhak menerima peringanan hukuman untuk 

mengimplementasikan perlakuan special guna kebutuhan psikologis. Oleh sebab itu, penulis 

terbujuk untuk mengambil penelitian berjudul : Perlindungan hukum terhadap anak pelaku 

kecelakaan lalu lintas. 

1.1. Tinjauan Pustaka 

1. Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum merupakan HAM yang memberikan dukungan kepadaorang lain yang 

telah dirugikan serta dukungan tersebut diberikan warga supaya bisa menikmati dan senang 

dengan hak-hak yang difasilitasi oleh negara berlandaskan hukum atau bisa disebutkan 

bahwa perlindungan hukum yaitu berbagai macam cara hukuman yang dilayangkan kepada 

aparat penegak hukum yang seharusnya bisa menciptakan rasa aman baik menurut pikiran 

atau fisik yang bersumber dari godaan serta intimidasi dari pihak manapun.  

2. Kecelakaan Lalu Lintas 

Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan no. 22 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa : “ Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan 

Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia 

dan atau kerugian harta benda merupakan pengertian dari kecelakaan lalu lintas.” 

3. Anak  

Seorang anak yang berusia dibawah atau belum genap 18 tahun yang belum menikah dan 

belum membina keluarga dikatakan masih menjadi tanggungjawab dari orang tua.  

2. Metodologi  

2.1. Medan Penelitian 

Medan penelitian ini adalah bidang Hukum serta Perlindungan Hukum, khususnya pelaku 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Objek dari penelitian ini adalah anak dibawah umur yang 

menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.  

2.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sebab penulis mencari masalah yang harus 

dibahas secara menyeluruh dan kami juga melampirkan data dari web bps nasional yang telah 

diolah menjadi grafik penyelesaian masalah yang harus diselesaikan. 

2.3. Jenis Pengumpulan data 

Pengumpulan data dari penelitian ini berjenis data sekunder, yaitu data yang diambil secara 

tidak langsung dari obyek atau subyek penelitian. Data yang digunakan juga bersifat time 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

109 
 

series, yaitu data yang pengumpulannya dari waktu ke waktu untuk mengilustrasikan suatu 

kejadian yang cenderung sedang terjadi.  

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Bawah Umur 

Faktor yang menjadi penyebab kenapa anak dibawah umur bisa melakukan pelanggaran lalu 

lintas, yakni : 

a. Faktor keluarga  

Keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan setiap individu, di dalam 

keluarga seseorang bisa tumbuh dan berkembang dan di dalam keluargalah seorang anak 

berhak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, keluarga mempunyai peran sangat penting 

dalam tumbuh kembang anak, peran setiap anggota keluarga sangat berpengaruh terkait 

kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur. Jika orang tua tidak membiarkan begitu saja 

anaknya yang masih dibawah umur menggunakan sebuah kendaraan bermotor, maka resiko 

terjadinya pelanggaran lalu lintas akan sangat minimalis.  

Bisa disimpulkan bahwa anak dibawah umur sangat rawan terhadap pelanggaran lalu 

lintas. Tidak lepas dari dukungan setiap pihak keluarga, keluarga tidak memberikan 

pengawasan yang ketat dan tidak memberikan sebuah penegasan terhadap anaknya  yang 

masih dibawah umur untuk menggunakan kendaraan bermotor. Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa seorang anak perlu adanya perhatian dan pengawasan ketat dari 

pihak keluarga.  Karena sebuah perhatian dari orangtuanya dan pengawasan yang ketat 

maka anak akan lebih terkontrol/terarah.  Pihak keluarga yang merupakan lingkungan 

terdekat sang anak juga mempunyai peran penting terhadap tumbuh kembangnya si anak, 

jika orang tua/keluarga memberikan didikan yang benar dan memberikan fasilitas yang 

sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, jika orang tua belum memberikan semuanya 

itu, sangat mungkin terjadi jika anak nekat mengendarai kendaraan bermotor tanpa sebuah 

pengawasan dari orang tua/keluarga dan itu juga sangat mungkin anak melakukan 

pelanggaran lalu lintas yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu 

lintas.  

b. Faktor Pendidikan 

Sekolah merupakan sarana pendidikan yang digunakan untuk bimbingan sang anak, 

tidak hanya bimbingan pengetahuan tetapi juga pendidikan karakter sang anak salah 

satunya didapat dari sekolah. Pihak sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan sang 

anak. Dengan tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas, 

salah satu pelakunya adalah anak dibawah umur, Hal ini menandakan bahwa kurang 

berhasilnya sistem pendidikan anak di sekolah. 

Tidak lepas dari kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak, dan arahan-arahan dari 

pihak sekolah. Sebenarnya pihak sekolah sudah memberikan peraturan bahwa Setiap anak 

yang sudah mempunyai Surat ijin mengemudi dan surat perlengkapan berkendaralah yang 

boleh membawa motor ke sekolah. Akan tetapi dengan peraturan yang sudah dibuat 

sekolah masih saja banyak anak yang melanggar dengan membawa kendaraan bermotor ke 

sekolah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah mempunyai peranan penting 

dalam hal tidak memberikan izin membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan seharusnya 

pihak keluarga juga mendukung peraturan tersebut serta memberikan pengawasan lebih 

kepada anak.  

 

 

c. Faktor Pergaulan 

Perlu di sadari bahwa Pergaulan lingkungan juga sangat berpengaruh besar pada anak. 

Seringkali anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan pergaulan 
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teman-temanya. Semua tuntutan itu memberikan kesan memaksa dan menekan pada 

perilaku anak yang buruk, awalnya anak tidak suka melanggar peraturan, norma-norma, 

dan hukum formal. Anak-anak menjadi nakal akibat terpengaruh oleh faktor eksternal yang 

menekan dan memaksa untuk berubah sifatnya.  Semakin luas pergaulan anak maka anak 

semakin identik dengan kenakalan. Maka peranan penting orang tua untuk mendidik dan 

menyadarkan anak bahwa membatasi pergaulan itu satu hal yang penting. Membatasi 

pergaulan ini bertujuan agar anak tidak terlalu jauh masuk ke pergaulan yang tidak baik.   

3.2. Cara Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas yang di Lakukan Anak di Bawah Umur 

Upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur 

tidak hanya dilakukan oleh usaha anak dan usaha orang tua anak, akan tetapi pihak sekolah dan 

pihak kepolisian juga berperan dalam penanggulangan ini. Orang tua memberikan didikan dan 

arahan tentang peraturan berlalu lintas dirumah, sedangkan pihak sekolah bekerja sama dengan 

pihak kepolisian untuk memberikan arahan juga kepada anak tentang tertib berlalu lintas. 

Berikut upaya yang dilakukan pihak sekolah dan pihak kepolisian :  

a. Cara Prefentif 

Cara prefentif adalah cara yang bertujuan untuk meghindari terjadinya tindak kejahatan 

untuk pertama kali. Usaha pihak sekolah dan pihak kepolisian untuk menghindari 

terjadinya tindak kejahatan pada anak adalah dengan memberi sosialisasi tentang tertib 

berlalu lintas di sekolah-sekolah, meningkatkan Ketertiban di sekolah apabila ada anak 

yang melanggar tata tertib lalu lintas maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan 

sekolah, dan melakukan penegakan hukum terhadap pelajar-pelajar yang membawa 

kendaraan ke sekolah.  

b. Cara Represif 

Cara represif adalah cara yang dilakukan pada saat tindak kejahatan itu telah terjadi dengan 

memberikan hukuman guna untuk penegakan hukum. Dan apabila pihak kepolisian 

mengetahui pelajar yang belum memenuhi persyaratan berkendara tetapi tetap membawa 

kendaran ke sekolah maka pihak kepolisian akan memberikan hukuman berupa tilangan, 

sitaan ataupun teguran. Tujuan diberikannya hukuman ini agar anak merasa kapok dan 

tidak lagi melanggar peraturan dan tata tertib lalu lintas.  

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas 

Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas akan mendapat perlindungan hukum karena 

belum bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Semua yang terjadi pada anak itu masih 

menjadi tanggungan orang tua. Akan tetapi anak sebagai pelaku tentu menerima hak dan 

memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam 

mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, anak akan melalui tahapan dalam sistem peradilan 

pidana. Pemberian hak dan kewajiban kepada anak pelaku kecelakaan lalu lintas bertujuan 

untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang menghadapi peradilan pidana atau 

yang berurusan dengan hukum.  

Akibat terburuk apabila tindak peradilan pidana dengan direversi tidak bisa dilakukan 

karena tidak ada kesepakatan maka proses hukum akan terus berlanjut. Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyatakan, Anak berhak menerima perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana 

termasuk : 

a. Anak diperlakukan secara manusiawi dengan memberikan fasilitas terbaik untuk 

anak-anak dan memberikan kebutuhan khusus sesuai dengan usia anak. 

b. Terpisah dari pengaruh teman-teman yang ada di luar. 

c. Membuat kegiatan yang positif atau rekreasi. 

d. Tidak melakukan penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam lainnya, dan 

merendahkan martabat. 

e. Tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. 
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f. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai cara terakhir dalam waktu 

singkat. 

Bukan hanya itu saja, anak berhak untuk diperlakukan adil , Setiap anak memiliki hak 

untuk mendapat kasih sayang dan penghargaan akan harkat martabat sebagai manusia 

dalam tumbuh kembang anak.  

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan 

Bisa disimpulkan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan anak melakukan 

pelanggaran lalu lintas, faktor tersebut adalah faktor keluarga (kurangnya perhatian dan 

pengawasan orang tua), faktor pendidikan (sekolah kurang memberikan arahan dan sosialisasi 

tentang tata tertib berlalu lintas), dan faktor pergaulan (semakin luas pergaulan maka akan 

semakin besar juga kemungkinan anak terpengaruh oleh lingkungan/pergaulan yang kurang 

baik). Cara menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur 

adalah melalui cara yang prefentif dan represif. Cara prefentif adalah Cara yang dilakukan 

untuk mencegah kejahatan muncul pertama kali, sedangkan upaya represif adalah upaya yang 

dilakukan pada saat kejahatan itu sudah/sedang terjadi. Salah satu pelaku yang menyebabkan 

terjadinya kecelakaan adalah anak yang masih dibawah umur karena telah melanggar peraturan 

lalulintas. Sebagai pelaku tindak pidana anak harus mempertanggungjawabkan semua hal yang 

telah terjadi. Dalam mempertanggungjawabkan segala yang terjadi anak juga menerima hak-

hak, salah satunya adalah hak perlindungan hukum. Meskipun anak sedang bertentangan 

dengan hukum pidana, anak tetap mendapatkan hak untuk dilindungi. setiap anak berhak 

mendapatkan perlindungan hukum salah satunya, anak diperlakukan secara manusiawi dengan 

memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak dengan memperhatikan kebutuhan khusus sesuai 

dengan usia anak.  

4.2.  Saran 

Setiap anggota keluarga seharusnya memberikan pengawasan yang lebih ketat 

dan tidak memberi izin anak yang masih dibawah umur untuk mengendarai kendaraan 

sepeda motor. Peran orangtua sangat penting dan sebaiknya anak mendapat kan 

pendidikan yang layak. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan bagi sang 

anak. dan juga atas kerjasama dari pihak sekolah juga sangat dibutuhkan karena 

dengan adanya peraturan yang ketat dari sekolah, bisa meminimalisir akan terjadinya 

anak yang masih dibawah umur menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah juga 

sebaiknya segera membuat peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang 

Larangan bagi anak yang masih dibawah umur yang menggunakan kendaraan sepeda 

motor dan membuatkan sanksi yang tegas. Agar si anak jera. 
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Abstract 

The state is an organization in an area formed by the people of a nation within the state of 

Indonesia, There is the Human Rights Protection Law number 39 0f 1999 in the fourth part of 

the right to obtain justice” It states that everyone without discrimination has the right to ibtain 

justice by submitting applications for submissions and good activites in criminal cases civil and 

administrative as well as being tried through a judicial process which is free and impartial in 

accordance with the procedural law which guarantees an objective implementation by an 

honest and fair judge to obtain a decision” that was thrown Munir case study, Abbreviating the 

deviations of human right and legal violations in this case As well as various irregularities in 

law enforcement efforts carried out in here and things that are critical for the improvement of 

the rule off law in this country 

Abstrak 

 Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang dibentuk oleh masyarakat suatu 

bangsa , Dalam Negara Indonesia terdapat UU PERLINDUNGAN HAM nomor 39 Tahun 1999 

pada bagian ke-4 dalam bab Hak Memperoleh Keadilan di sebutkan “Setiap orang tanpa 

diskriminasi, Berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, 

Pengaduan, Dan gugatan, Baik dalam perkara pidana, Perdata, Maupun administrasi serta 

diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara 

yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh 

putusan yang adil dan benar” studi kasus munir menyingkap tentang penyimpangan 

penyimpangan pelanggaran HAM dan hukum pada kasus ini serta beragam kejanggalan dari 

upaya penegakan hukum yang di lakukan pada kasus ini serta hal hal yang sifatnya kritik untuk 

perbaikan supremasi hukum di negeri ini   

KATA KUNCI : HAK ASASI MANUSIA,KEADILAN 
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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Seiring maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini serta hal itu menimpa para 

pejuang atau tokoh tokoh yang berperan dalam menegakan keadilan terkhusus pada Hak Asasi 

Manusia dan diantara tokoh tersebut adalah Munir. 

masyarakat telah gembar gembor mengenai kasus munir, Banyak elemen masyarakat yang 

mendesak peguasa agar mampu mengungkap kasus munir dengan seterang terangnya, yang 

mungkin masyarakat merasa kurang puas terhadap penegakan hukum yang di lakukan 

pemerintah berkaitan tentang kasus ini yang telah di lakukan pada tahun 2004.  

Pada UU PERLINDUNGAN HAM nomor 39 Tahun 1999 pada bagian ke-4 dalam bab 

Hak Memperoleh Keadilan di sebutkan “Setiap orang tanpa diskriminasi, Berhak untuk 

memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, Pengaduan, Dan gugatan, Baik dalam 

perkara pidana, Perdata, Maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas 

dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif 

oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” dan pada kasus 

munir ini seolah aturan tersebut belum terimplementasikan dengan baik terbukti bahwa banyak 

kejanggalan yang terjadi, Dalam konteks kasus munir ini yang melakukan pengajuan berupa 

gugatan hukum adalah jaksa dalam bentuk penuntutan terhadap tersangka hukum pidana, 

Namun dalam faktanya yang menjadi sengketa informasi atau disinformasi adalah hal hal yang 

terjadi sebelum P21 atau pada proses dimana kasus masih di tangan penyidik dan aparat 

kepolisian lain  yang mana hal itu di tujukan dengan banyak kejanggalan yaitu  rekonstruksi 

pembunuhan munir di lakukan secara tertutup yang itu berbuah asumsi bahwa kasus munir ini 

merupakan settingan yang boleh di artikan secara rinci yaitu kematian munir merupakan upaya 

penguasa untuk melindungi Negara dengan cara yang di pandang baik namun pada hakikatnya 

adalah pelanggaran HAM yaitu dengan membunuhan Munir, Dimana Munir telah di pandang 

banyak mengkritisi pemerintah dengan dasar membela Hak asasi manusia atau menjunjung dan 

menegakan martabatnya. 

Yang mana hal itu di pandang oleh Negara sebagai sebuah Radikalisme dalam hidup 

bernegara dalam sudut pandang penguasa pada tahun tersebut, Serta di antara kejanggalan yang 

lain juga adalah adanya putusan Hakim MA yang menyatakan bahwa terdakwa (dari PT) tidak 

bersalah pada putusanya yang pertama juga semakin membuat asumsi buruk terhadap 

penegakan hukum menjadi lebih besar yang berarti seolah kasus ini benar benar settingan, 

Walaupun kasus pembunuhan berencana merupakan kasus yang memiliki kwalitas kejahatan 

lebih berat bila di bandingkan pembunuhan yang tidak di rencanakan dan memiliki hukuman 

yang berat namun pada perihal munir ini memang yang menjadi point krusial adalah pada hal 

hal aneh pada upaya yang di lakukan aparat penegak hukum bukan pada perihal objektivitas 

hakim dalam memvonis sehingga koreksi keras harus di lakukan oleh lembaga eksekutif karena 

atas nama pemerintah dalam menegakan hukum banyak melekat pada mereka.   

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menilai bahwa kasus munir ini lebih 

mudah di ungkap di banding kasus lain, pada hakikatnya bahwa terdapat kerancuan dalam 

kasus munir ini karena dalam proses hukumnya banyak terlihat kejanggalan karena banyak 

terdapat ketidak konsistensi terhadap proses hukum sehingga dari timbul asumsi yang tidak 

baik terhadap Negara pada kasus ini, Dari sinilah peneliti ingin mengkaji dalam bentuk 

penelitian dalam bentuk jurnal.  
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1.2. Rumusan Masalah 

 1, Bagaimana Negara menegakan Keadilan terkait kasus munir, sudah maksimal kah? 

2. METODE PENELITIAN  

1, Metode Pendekatan Kepustakaan  

     Metode Pendekatan Kepustakaan  adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang 

relevan dengan topik  atau masalah yang menjadi obyek penelitian dari buku buku, karya ilmiah 

, tesis, disertasi , ensiklopedia, internet, dan sumber sumber lain 

     Peneliti menggunakan metode ini karena berdasarkan dari data dan jenis penelitian yang 

berupa data     empiris yang juga terdapat peraturan hukum yang terkait dengan data tersebut 

serta adanya penetapan hukum terhadap data data kami  yang bertujuan untuk menegakan 

keadilan 

2, Bentuk Penelitian 

     Bentuk Penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan agar dapat mengetahui secara 

kesimpulan mengenai kasus munir dan up aya yang di lakukan Negara apakah sudah maksimal 

atau belum sehingga dapat kita lihat apakah penanganan kasus munir ini objektif atau tidak 

sehingga nampak keadilan terhadap kasus munir 

3, Teknik Pengumpulan Data  

  Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data sekunder 

yaitu data data yang berasal dari sumber sumber seperti website, artikel dan lain lain 

4. Analisis Data  

   Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode 

yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari 

pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, adapun teknik analisis data pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara kesimpulan terhadap upaya Negara dalam 

menegakan keadilan dalam kasus munir 

3. PEMBAHASAN DAN ANALISA  

KRONOLOGI KASUS KEMATIAN MUNIR 

1). 7 september 2004 

Ini menjadi awal perjalanan kasus yang hingga kini belum juga terseleseikan. Munir meninggal 

di dalam pesawat yang menuju Amsterdam, Belanda dengan menggunakan pesawat Garuda 

Indonesia dengan nomor GA-974. Dan sedianya Munir berencana untuk berkuliah di 

Universitas Utrecht yang ada di sana. Beliau meninggal pada usia 39 tahun  

2). 11 November 2004 

Pada tanggalini , intitusi forensic Belanda (NFI) membuktikan bahwa Munir meninggal akibat 

racun Arsenik. 

3). 12 September 2004  
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Jenazah Munir di makamkan di TPU Sisir , Kota Batu , Jawa Timur 

4). 18 Maret 2005 

Mabespolri menetapkan Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot maskapai Garuda 

Indonesia sebagai tersangka pembunuh munir dan ia pun di tahan di rumah tahanan Mabespolri 

5). 5 April 2005 

Polri menetapkan 2 tersangka dari Garuda, yakni oedi Irianto yang merupakan tim dari Pantry 

dan Yeti Susmiarti yang merupakan Pramugari yang keduanya kala itu bertugas di atas pesawat 

6). 23 Juni 2005 

Rekonstruksi kematian Munir di lakukan secara tertutup di Bandara soekarno Hatta, alasanya 

semata-mata demi kelancaran proses rekonstruksi 

7). 9 Agustus 2005 

Pollycarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan motifnya adalah demi 

menegakkan keutuhan NKRI , karena munir di nilainya banyak mengkritiki pemerintah 

8). 12 Desember 2005 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui hukuman 14 Tahun Penjara kepada Pollycarpus 

dan ia terbukti melakukan rencana pembunuhan terhadap munir dengan cara memasukan racun 

arsenik ke dalam mie goreng yang di santap Munir ketika di pesawat 

9). 27 Maret 2006 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun 

hal ini ternyata berbeda halnya dengan Mahkamah Agung, 

10). 3 oktober 2006 

MA  menyatakan bahwa Pollycarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan 

berencana terhadap Munir dan Pollycarpus hanya terbukti bersalah karena penggunaan surat 

dokumen palsu untuk perjalananya  

11). 25 Januari 2007 

MA mengabulkan permohonan PK yang di ajukan Kejaksaan terkait pembunuhan Munir dan 

Pollycarpus pun di vonis 20 tahun penjara  

12). 28 Januari 2010 

MA mewajibkan  Garuda Indonesia memberikan ganti rugi kepada Suciwati yakni istri Munir 

sebesar lebih dari 3 Milyar rupiah 

13). 28 November 2014 

Pollycarpus dinyatakan bebas bersyarat. Pollycarpus mendapat total remisi berlimpah yakni 4 

tahun 6 bulan 20 hari  

14). 10 oktober 2016 

 Penggiat Ham pun tak tinggal diam. KotraS mengajukan sengketa informasi hasil penyelidik 

TPF kasus Munir kepada Komisi Informasi Publik. Dan kontraS Meminta pemerintah untuk 

mengumumkan secara umum hasil penyelidikan tersebut. Dan pemerintah ini dikabulkan oleh 

Komisi Informasi Publik 

15). 13 Oktober 2016  

Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prastyo untuk kembali mengasut kasus 

munir. Namun Sampai saat ini masih belum terbukti siapa di balik kasus pembunuhan Aktivis 

HAM, Munir. 
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UU PERLINDUNGAN HAM nomor 39 Tahun 1999 pada bagian ke-4 dalam bab Hak 

Memperoleh Keadilan di sebutkan “Setiap orang tanpa diskriminasi, Berhak untuk memperoleh 

keadilan dengan mengajukan permohonan, Pengaduan, Dan gugatan, Baik dalam perkara 

pidana, Perdata, Maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh 

hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” 

KESIMPULAN 

Menurut pengamatan peneliti dari kronologi kejadian dapat di simpulkan bahwa kasus munir 

ini merupakan kasus pembunuhan berencana yang di lakukan oleh Pollycarpus(berdasarkan 

keputusan PT) namun dalam sudut pandang yang lain, Beragam opini opini yang 

mengisyaratkan bahwa Pollycarpus hanya sebatas actor lapangan/pesuruh dari oknum 

intelektual dalam kasus ini terlebih lagi dari keputusan MA yang pertama yang menyebutkan 

bahwa Pollycarpus tidak bersalah . 

Negara sampai saat ini masih gigih dalam mengungkap kasus Munir tersebut , Untuk 

mencari actor intelektual atau Dalang yang sebenarnya, Karena dalam kasus ini banyak sekali 

kejanggalan kejanggalan baik dari Pollycarpus yang di katakana terbukti memasukan racun 

arsenik ke dalam mie , Bagaimana mungkin seorang pilot memasak mie, dan kenapa 

rekronstruksi kasus munir di lakukan tertutup itu juga menimbulkan asumsi yang buruk bagi 

penegak hukum , Maka pada saat ini presiden Jokowi masih terus mendesak Kejaksaan Agung 

untuk mengungkap siapa sebenarnya Dalang dalam kasus pembunuhan Munir , Yang ini 

termasuk dari refleksi dari penegakan Hukum di negeri kita secara garis besar masih terdapat 

banyak mengatakan bahwa masih otoriter masih belum objektiv , Hukum masih kalah dengan 

kepentingan, Dengan di buktikan dengan banyaknya penyimpangan penyimpangan yang terjadi 

seperti yang terjadi pada kasus munir tersebut , Dalam kasus tersebut upaya perlindungan HAM 

seolah masih buaian karena pada kasus tersebut masih banyak terjadi kejanggalan.   

PENUTUP 

Saran 

1, Kepada Negara : Agar Negara mampu menegakan hukum dengan sebaik mungkin dan seadil 

adilnya agar supremasi hukum di Indonesia bisa baik dan masyarakat percaya kepada Negara 

sebagai Negara yang punya nilai luhur yang tinggi 

2, Kepada Masyarakat : Agar masyarakat Indonesia senantiasa saling mendukung serta 

berkontribusi terhadap penegakan atau perlindungan serta menjunjung tinggi HAM 
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Abstrak 

SMK Kesehatan Daarul Hidayah di Sukoharjo, merupakan sekolah menengah kejuruan 

kesehatan yang lulusannya dipersiapkan siap kerja di bidang kesehatan ke masyarakat. 

Pengolahan data siswa maupun prestasi yang dimilikinya masih menggunakan bantuan 

Ms.Excel, pelaporan dibuat dengan cara menyalin data dan pemasukkan datanya ke 

program Ms.Excel. Sistem informasi penilaian di SMK Kesehatan Daarul Hidayah Sukoharjo 

ini dirancang bangun, dengan tujuan mengurangi dan mempercepat penyampaian laporan 

kepada kepala sekolah dan orang tua siswa. 

Perancangan sistem informasi ini memnggunakan flowchart dan Data Flow Diagram 

(DFD) dan sistem pengembangannya menggunakan metode prototype dan metode analisis 

sistemnya menggunakan PIECES. Sistem informasi ini dibangun dengan menggunakan 

bahasa pemrogramman Microsoft Visual FoxPro. 

Hasil perancangan aplikasi sistem informasi peniliaan ini menunjukkan peran admin 

atau bagian kurikulum dapat melakukan pengawasan terhadap siswa dan prestasinya di 

sekolah, melalui sistem, serta kepala sekolah dapat memantau dan melihat laporan raport 

siswa masing-masing. 

Kata kunci : DFD, Prototype, Microsoft Visual FoxPro 

 

I. PENDAHULUAN 

Microsoft Visual FoxPro adalah salah satu bahasa pemrogramman, yang menyediakan 

database secara langsung serta terdapat fasilitas berupa teks dan gambar serta animasi yang dapat 

dibuat menjadi sebuah sistem informasi yang sudah dikatakan layak pakai. Aplikasi ini bersifat user 

friendly serta mudah dioperasikan oleh masyarakat pada saat ini. Aplikasi sistem informasi penilaian 

meliputi pendataan siswa, pendataan wali kelas, dan transaksi prestasi siswa yang ditempuhnya 

selama di sekolah. 

Bagian kurikulum dan guru, serta wali kelas merupakan bagian sistem sekolah yang mendapat 

tugas sebagai pengelola sistem penilaian yang akan digunakan dalam proses menjalankan seluruh 

kegiatan belajar dan proses pembelajaran di sekolah, sampai seluruh anak didiknya lulus yang 

mailto:muhtarom@udb.ac.id


SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

119 
 

sudah disesuaikan dengan kalender pendidikan di sekolah masing- masing. Wali kelas dapat 

digambarkan sebagai motor penggerak dari sebuah kegiatan di sekolah yang berfungsi untuk 

mengelola pemasukan dan pengolaahan data nilai dan menyediakan informasi-informasi yang 

dibutuhkan mengenai posisi atau prestasi siswa di sekolah sehingga informasi tersebut mudah 

diakses dan dilaporkan kepada kepala sekolah atau pimpinan yayasan. 

Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Daarul Hidayah di Sukoharjo merupakan sekolah berbasis 

kejuruan kesehatan yang hasil kelulusannya dipersiapkan bisa terjun ke dunia kerja khususnya di 

bidang kesehatan, mengolah datanya dimulai mencatat data siswa, data guru, dan data transksi 

penilaian di sekolah masih mengandalkan pengolahan datanya dengan buku laporan nilai atau raport, 

hal tersebut dirasa kurang efektif dan efisien karena pemasukkan data-data  dan mengolah  transaksi  

nilai  atau prestasi  harus diulang-ulang bahkan kadang datanya hilang karena belum terintegrasi 

sistem databasenya. 

Sistem informasi penilaian siswa adalah sistem informasi yang mengelola data transaksi dan 

pemasukan data-data siswa dan prestasi yang dimiliki. Sistem ini sebaiknya harus dapat 

menampilkan informasi-informasi penting bagi kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah dan 

orang tua siswa untuk mengetahui prestasi dari anaknya. 

Belum adanya aplikasi sistem informasi dan teknologi informasi yang jelas dan terukur, 

menyebabkan kepala sekolah sebagai manajer di sekolah dan orang tua merasa kesulitan dalam 

hal memantau dan mengontrol kegiatan siswa dan prestasi di dalam sekolahnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana membangun 

aplikasi sistem informasi penilaian siswa menggunakan metode prototyping di SMK Kesehatan 

Daarul Hidayah di Sukoharjo ?.” 

Mutu pelayanan penilaian siswa yang ada di sekolah tergantung kepada kecepatan, kemudahan, 

dan ketepatan dalam melakukan transaksi dan data-data siswa dan prestasi yang dimiliki masing-

masing siswa, yang berarti serta pelayanan wali kelas tergantung kepada efisiensi dan efektifitas 

struktur yang ada dalam keseluruhan sistem manajemen sekolah. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Merancang dan membangun sistem penilaian siswa 

menggunakan metode prototyping (2) Mengontrol dan mengetahui data siswa dan prestasi di sekolah 

oleh pihak-pihak manajemen sekolah pada SMK Kesehatan Daarul Hidayah Sukoharjo. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan data-data yang berkaitan dengan 

data-data yang diambil dari dua sumber yaitu: 

a. Primer, data atau informasi yang digali dari obyek penelitian secara langsung yaitu SMK 

Kesehatan Daarul Hidayah Sukoharjo dengan cara wawancara dengan kepala sekolah dan 

Waka.Kurikulum serta guru-guru di SMK Kesehatan Daarul Hidayah Sukoharjo. 

b. Sekunder, data atau informasi yang diperoleh dari studi literatur, yang berfungsi sebagai data 

penunjang dari data-data primer yang sudah didapat dari hasil wawancara dan observasi 

sebelumnya 

2.1. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data-data yang diperlu-kan, menggunakan metode dalam menyelesaikan laporan 

memakai observasi, wawancara dan studi pustaka.: 

1. Observasi, adalah tindakan pengamatan atau peninjauan secara langsung ke lokasi obyek 

penelitian yaitu SMK Kesehatan Daarul Hidayah Sukoharjo. 
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2. Wawancara, langkah pengumpulan data-data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dan 

pernyataan secara langsung kepada pihak responden yang terkait guna mendapatkan data-data 

yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. 

3. Studi pustaka, tindakan mengumpulkan data dan informasi diberbagai referensi melalui buku-

buku dan situs-situs internet, yang berkaitan dengan penilaian yang akan dilakukan. 

2.2. Metodologi pengembangan sistem 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah prototype, metode 

pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja (prototype) dari aplikasi baru melalui 

proses interaksi dan berulang-ulang yang sering dipakai para ahli sistem informasi dan ahli bisnis, 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Identifikasi kebutuhan, mengidentifi-kasi semua kebutuhan dari garis besar sistem yang akan 

dibangun. 

2. Membangun prototyping, membuat pe-rancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada 

waka.kurikulum dan guru-guru kelas. 

3. Revisi prototype, melalukan tahapan evaluasi apakah prototyping yang dibangun sudah sesuai 

dengan tujuan membangun sistemnya, jika belum maka dilakukan tahapan mengulang tahap-

tahap sebelumnya yang sudah dilakukan. 

4. Penggunaan dan pemeliharaan sistem, tahapan ini meliputi beberapa tahap yaitu 

pembangunan dan pemeliharaan sistem, pengujian sistem, evaluasi sistem dan penggunaan sistem. 

2.3. Perancangan sistem 

Perancangan sistem yang digunakan adalah Entity Relationship Diagram (ERD), untuk 

menggambarkan data dalam entitas dan hubungannya dalam sistem, berupa hubungan antar tabel 

dalam suatu database, dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Relasi antar tabel 

2.3.1. Diagram konteks 

Diagram konteks pada sistem ini, entitas yang digunakan beberapa entitas yaitu entitas wakakur, 

entitas guru, dan entitas kepala sekolah, serta semua entitas ini saling berhubungan, seperti gambar 2. 
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Laporan Data User 

Laporan Guru 

Laporan Data Siswa 

Laporan Raport 

 

Gambar 2. Data Flow Diagram level 0 

 

2.3.2. DFD Level 1 

Data Flow Diagram atau DFD merupakan gambaran sistem secara logika. Gambaran ini tidak 

tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur data. 

 

Kepala Sekola 
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Gambar 3. Data Flow Diagram level 1 
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Gambar 4. Data Flow Data level 1 

 

2.3.3. Struktur Tabel 

Tabel 1. Tabel user 

 

TABEL USER 

FIELD TYPE DATA KETERANGAN 

username Character Primary Key 

password Character  
nopeg Character  
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level Character  

Tabel 2. Tabel pegawai 

 

TABEL PEGAWAI 

FIELD TYPE DATA KETERANGAN 

nopeg Character Primary Key 

Nama Character  

 

 

tempatLahir Character  
tglLahir Date  
agama Character  
alamat Character  
noTlp Character  
idJabatan Character  
foto File  

 

Tabel 3. Tabel jabatan 

 

TABEL JABATAN 

FIELD TYPE DATA KETERANGAN 

idJabatan Character Primary Key 

jabatan Character  

 

Tabel 4. Tabel kelas 

TABEL KELAS 

FIELD TYPE DATA KETERANGAN 

idKelas Character Primary Key 

tahun Character  
jurusan Character  
kelas Character  

 

Tabel 5. Tabel siswa 

TABEL SISWA 

FIELD TYPE DATA KETERANGAN 

nis Character Primary Key 

nama Character  
namaOrtu Character  
tempatLahir Character  
tglLahir Date  
agama Character  
alamat Character  
noTlp Character  
idKelas Character  
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foto File  
file   

 

 

Tabel 6. Tabel biaya 

 

TABEL BIAYA 

FIELD TYPE DATA KETERANGAN 

idBiaya Character Primary Key 

spp Numeric  
praktik Numeric  
osis Numeric  
pramuka Numeric  
bangunan Numeric  
seragam Numeric  

 

Tabel 7. Tabel user 
 

TABEL USER 

FIELD TYPE DATA KETERANGAN 

noSlip Character Primary Key 

tgl Date  
nis Character  
nopeg Character  
idBiaya Character  
bulanAwal Character  
BulanAkhir Character  
lain numeric  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permasalahan yang ada pada proses pembayaran pada SMK Mandala Bhakti Surakarta di bagian 

tata usaha atau bagian keuangan merasa kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Hal ini 

disebabkan oleh system pembayaran yang masih dilakukan secara konvensional dan belum 

terkomputersasi. 

 

3.1.Tampilan menu utama 

Tampilan menu utama dalam aplikasi yang digunakan oleh user setelah melakukan login, 

terdapat akses buat admin, pengguna, staf keuangan, dan bendara dan kepala sekolah. 
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Gambar 5. Tampilan form data siswa 

 

Form data kelas berfungsi untuk mengelola data kelas. Terdapat tombol operasi baru, hapus, 

simpan, ubah dan cetak laporan. Form data kelas ditunjukkan pada gambar 6. 

 

 

Gambar 6. Tampilan form data kelas 

Form pembayaran berguna untuk mengelola data-data pembayaran siswa. Form tersebut terdapat 

tombol-tombol operasional yang dipakai untuk menambah data pembayaran, dan menghapus data-
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data pembayaran. Tampilan form pembayaran dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini : 

 

 

Gambar 7. Tampilan form data pembayaran 

Tampilan  laporan  data  siswa  berfungsi  untuk  mengelola  data-data  siswa  serta  data 

jurusan program, seperti gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Tampilan form data kelas 
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Tampilan laporan data pembayaran siswa pada SMK Mandala Bhakti Surakarta, yang mengelola data 

pembayaran SPP dan pembayaran lainnya, tampak pada gambar 9. 

 

 

Gambar 9. Tampilan form data kelas 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut : 

1. Sistem informasi permbayaran ini merupakan pengembangan sistem yang sudah berjalan saat ini 

di SMK Mandala Bhakti Surakarta, dengan memakai metode prototyping. 

2. Sistem informasi pembayaran ini yang dibangun di SMK Mandala Bhakti Surakarta dapat 

melakukan pendataan transaksi dengan lebih cepat, efektif, dan konsisten dengan adanya 

program yang lebih baik sehingga dapat mengurangi adanya duplikasi dan redudansi data serta 

penyimpanan datanya akan menjadi lebih aman. 
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Abstrak 

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Toko Riko Pancing di Jaten, Karanganyar. 

Penelitian ini menggunakan metode waterfall karena sistem sebelumnya yang masih konvesional 

menggunakan buku dan Microsoft Excel untuk pendataan barang dan laporan sehingga 

dibutuhkan system requirement yang tepat. Untuk analisis kebutuhan dengan menggunakan 

analisis pieces, sedangkan pengembangan sistem terdapat workflow sistem, use case diagram, 

dan activity diagram dan terakhir adalah testing yang menggunakan black box. Sistem informasi 

ini digunakan untuk memudahkan reseller melakukan pendaftaran, kemudian dapat melihat 

katalog semua barang dan mengetahui stok barang secara realtime, kemudian reseller dapat 

melakukan transaksi booking barang, dan terakhir admin akan melakukan konfirmasi 

pemesanan. Kemudian akan muncul laporan transaksi yang dapat dilihat oleh admin. Admin 

juga dapat mengelola data kategori, barang, supplier, transaksi pembelian dan transaksi 

booking reseller. 

Kata kunci— Manajemen, Reseller, Waterfall, UML 

 

Abstract 

This research takes a case study at the Riko Pancing Shop in Jaten, Karanganyar. This 

research uses the waterfall method because the previous system which is still conventional, there 

are uses books and Microsoft Excel for data collection so that the system requirements are 

needed. There is a needs analysis using analysis pieces, while the development of the system 

there is a workflow system, use case diagrams, activity diagrams, and the last is testing using 

black box. This information system is used to make it easy for resellers to register, then the reseller 

can see a catalog of all goods and know the stock of goods in realtime, then the reseller can 

make a booking transaction, and finally the admin will confirm the order. Then a transaction 

report will appear that can be seen by the admin.Admin can manage data categories, goods, 

suppliers, purchase transactions and booking reseller transactions. 

Keywords— Management, Reseller, Waterfall, UML 
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I. PENDAHULUAN 
Peran dari seorang reseller sangatlah penting bagi pengusaha atau pebisniskarena dapat 

membantu memasarkan produk dan penjualan khususnya dalam bidang usaha online. Toko Riko 

Pancing  Karanganyar, selain penjualan langsung ke pelanggan, reseller juga menjadi sarana 

penting dalam meningkatkan penjualan toko tersebut. Untuk proses pencatatan  transaksi  dari  

setiap reseller dilakukan secara konvensional menggunakan excel, yang kemudian data transaksi 

tersebut akan direkap dalam bentuk laporan setiap bulannya. Sarana utama untuk komunikasi 

antar admin dan reseller menggunakan WhatsApp. Kekurangan yang ada pada sistem reseller ini, 

antara lain keterbatasan  informasi  detail  dan ketersediaan produk, slow respons dari admin, dan 

rekap transaksi pada masing-masing reseller. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dianggap perlu untuk membuat sistem yang dapat membantu 

dan mempermudah admin di Toko Riko Pancing Karanganyar dalam mengelola reseller, 

mempercepat reseller  dalam pencarian barang, melihat detail deskripsi barang, mengelola 

pesanan barang dari tiap- tiap reseller, dan booking barang. Berdasarkan rumusan masalahnya, 

peneli- tian ini bertujuan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Reseller di Riko Pancing 

Karangayar untuk memudahkan admin dalam pengelolaan reseller dan juga memudahkan reseller 

dalam melihat ketersedian barang dan booking barang. 

Target luaran dari penelitian ini adalah memberikan konstribusi positif bagi pemilik toko 

dalam manajemen reseller. 

Kajian literatur dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut. 

1. Sistem Informasi 

Menurut Marakas & O'Brien (2016): “Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari orang-

orang, perangkat keras,  perangkat lunak, jaringan komunikasi,  sumber  daya data, dan 

kebijakan serta  prosedur dalam menyimpan, mendapatkan   kembali, mengubah, dan me-

nyebarkan  informasi dalam suatu organisasi.” Adapun menurut Krismaji (2015:15): “Sistem 

informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah 

serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, 

mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian  rupa  sehingga  sebuah  organisasi dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” 

2. Manajemen 

Menurut Afandi (2018:1): “Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai 

tujuan organisasi  dengan pelaksanaan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan 

(leading), dan pengawasan (controlling). Manajemen adalah suatu proses khas, yang terdiri dari 

tindakan perencanaan, pengorganisasian,  pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya”. Adapun menurut Malayu S.P Hasibuan 

(2016:1): “Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ilmu 

pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam semua organisasi manusia, perusahaan, 

pemerintah, pendidikan, sosial, keagamaan dan lain-lainnya.” 

3. Reseller 

Menurut kamus bahasa Inggris Re artinya kembali, seller artinya penjual, jadi arti reseller 

adalah menjual kembali suatu produk yang dilakukan  oleh  penjual  setelah  penjual tersebut 

membelinya. Adapun menurut Yustisia (2013: 395):  “reseller  yaitu penjualan kembali atau 

orang yang melakukan penjualan dari produk orang lain melalui website mereka dengan satu 

kesepakatan.” 
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Constructi 

on 

4. Metode Waterfall 

Menurut Pressman dalam  Muhtarom (2017) mengemukakan bahwa Watrefall (Air Terjun) 

atau biasa disebut Software Development Life Cycle (SDLC) adalah metode analisis yang 

sistematis dan berurutan, tahapan tersebut meliputi tahapan analisis, tahapan design, tahapan 

coding, dan tahapan pengujian sistem. 
Gambar 1.1 Ilustrasi Model Waterfall 

 

 
 

  

(Sumber : Pressman, 2015:42) 

5. UML (Unifield Modeling Language)  

Unified Modeling  Language (UML) adalah teknik pengembangan  

sistem menggunakan bahasa  garis sebagai alat pendokumentasian dan melakukan 

spesifikasi pada   sistem.   Atau   dapat   UML   (Unifield Modeling   Language)   adalah   bahasa   

yang sering  digunakan  untuk  membangun  suatu sistem  perangkat  lunak  dengan  melakukan 

penganalisaan  desain  dan  spesifikasi  dalam pemrograman  berorientasi  objek.  (Mulyani, 

2016:48). 

6. PHP 

PHP adalah kependekan dari HyperText Preprosessor yang merupakan bahasa utama script 

server-side. Disisipkan pada HTML, yang dijalankan diserver, dan juga biasa digunakan untuk 

membuat aplikasi desktop.PHP merupakan  secara  umum dikenal sebagai  bahasa 

pemrograman script- script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi 

di server web, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML 

yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML. Dengan menggunakan 

PHP, maintenance suatu situs web menjadi lebih mudah. Proses update data dapat dilakukan 

dengan menggunakan script PHP (Supono, 2016:11). 

7. MySQL 

Menurut Anjar Setianingsih (2015:58): “MySQL merupakan salah satu engine database 

yang sangat populer dalam pem- buatan apliasi website. MySQL berfungsi menyimpan dan 

mengelola data yang akan ditampilkan ke halaman website.”MySQL memiliki kinerja, 

kecepatan proses, dan ketangguhan yang tidak kalah dibanding database besar lainnya yang 

komersil seperti ORACLE, Sybase dan sebagainya. Bersifat open source, sehingga MySQL 

berkembang menjadi salah satu sistem manajemen database relasi terkemuka yang diakui 

secara internasional. 

MySQL menggunakan bahasa standar SQL (Struktur Query Language) sebagai bahasa 

interaktif dalam mengelola data. Pe-rintah SQL sering disebut Query.  Keunikan MySQL     

adalah     sebuah database  akan  memiliki  satu  direktori  data  yang berdiri sendiri, tidak 

bercampur dengan database lainnya yang ada didalam server tersebut. Nama sebuah database 

akan digunakan manjadi  nama dari  direktori data tersebut. Misalnya, kita memiliki database 

yang bernama mahasiswa, direktoridatanya akan bernama mahasiswa juga. 

8. Black Box Testing 

Menurut Swastika dan Putra (2016:73): “Black Box Testing merupakan teknik pengujian 

yang melakukanpendekatan kebutuhan dasar program dalam mengecek fungsional program.” 

Adapun Menurut Sukamto dan  Shalahuddin  (2015:275): “Black Box Testing yaitu menguji 

perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpamenguji desain dan kode program. 

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari 

perangkat lunak sesuai denganspesifikasi yang dibutuhkan”. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa  Black  Box  Testing adalah suatu 
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pengujian program yang dibuat bertujuan untuk menemukan kesalahan yang tidak diduga 

serta mengatasi penyelesaian penemuan kesalahan yang terjadi. 

Kajian sejenis ini diambil dari penelitian yang memiliki kesamaan topik yang diteliti oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Sherranie Jasmin, 2018: Sistem Informasi Check Stok Biji Plastik di PT Cahaya 

Kharisma Plasindo Telukan Sukoharjo. Metode perancangan proses menggunakan UML 

dan metode pengembangan sistem menggunakan Waterfall. Sistem informasi ini 

memberikan perbaikan yaitu pencatatan data persedian plastik dan penjualan menggunakan 

website.  Dimana  sistem akan menyediakan informasi cek stok kemudian admin dapat 

melihat laporan sehingga dapat mengetahui berapa  biji yang dapat diproduksi  menjadi  

plastik. Data tersebut akan tersimpan  secara terpusat didalam database, sehingga 

meminimalkan kehilangan data. Pada perbandingan ini sistem dapat melakukan input 

persedian  plastik,  pendistribusian, dan laporannya, sedangkan sistem yang dibuat 

penulistidak hanya menangani tentang persedian stok saja, tetapi juga terdapat    fitur    

booking    barang    secara  online,konfirmasi   pesanandan  pembuatan profil usaha untuk 

reseller. 

2. Dimas Hermawan, 2019: Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pengambilan 

dan Pengiriman Barang di Samsi Komputer. Metode pengembangan sistem menggunakan 

Waterfall. Sistem ini dibangun untuk membantu Toko Samsi Komputer  dalam  

mengoordinasi pembagian job sehingga semua pesanan dapat terbagi kesemua petugas, dan 

monitoring pegawai agar tidak terjadi kelalaian dalam  melakukan  pekerjaan. Serta 

pengambilan dan pengiriman barang setelah dilakukan pemesanan oleh konsumen. Pada 

perbandingan ini sistem menangani tentang pembagian job, monitoring pegawai, dan 

pengambilan barang. Adapun sistem yang dibuat penulis adalah sistem yang menangani 

tentang pendaftaran reseller, cek stok barang, booking produk secara online, konfirmasi 

pesanan,kemudian barang baru dapat diambil. 

3. Ahmad Suhail Amri, 2018: Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Reseller pada 

CV Radeya Rizki. Pengem- bangan sistem  menggunakan  SDLC. Sistem informasi reseller 

ini dibangun agar memudahkan dalam mengelola  data reseller dan memudahkan dapat 

melihat semua katalog barang lengkap dengan deskripsinya. Dengan pengelolaan data yang 

tersistem dan tersimpan dalam database, akan mempercepat  reseller dalam pencarian 

barang, dan memudahkan admin dalam melihat laporannya. Pada perban-dingan ini sistem 

dapat melakukan input reseller, barang, transaksi dan hasil laporannya. Adapun sistem yang 

dibuat penulis akan terdapat fitur seperti di atas dan akan ditambahkan fitur  pembuatan 

profil usaha  oleh  tipa-tiap  reseller sehingga memudahkan reseller dalam melakukan 

promosi. 

Berdasarkan teori dan kajian penelitian terdahulu, penelitian ini “Bagaimana cara 

pengembangan Sistem Informasi Mana- jemen Reseller di Toko Riko Pancing 

Karangayar ?”
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METODOLOGI   PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Toko Riko Pancing Karanganyar. Untuk penelitian ini 

pengumpulan data yang dilakukan adalah 1) Wawancara, secara langsung pada pemilik toko. 

2) Observasi, dengan terjun langsung ke lingkungan objek yang diteliti. 3) Studi pustaka yang 

dapat membantu menyelesaikan pembangunan aplikasi ini. 

Metode pengembangan sistem  di   Toko Riko Pancing Karanganyar menggunakan 

pendekatan SDLC (System Development Life Crycle) dengan model waterfall. Model ini 

melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena 

metode analisis yang sistematis dan berurutan, tahapan tersebut meliputi tahapan analisis, 

tahapan design, tahapan coding, dan tahapan pengujian  system  (Pressman  dalam Muhtarom, 

2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sehingga ketika semakin 

banyak reseller juga semakin 

menjadi beban untuk admin 

dalam menjawab pertanyaan 

reseller. 

pendaftaran reseller, melihat informasi 

produk secara detail, stok barang, dan 

booking barang. 

Manajemen 

Booking 
Barang 

Sistem booking yang 

menggunakan whatsapp,deng an 

cara reseller menanyakan 

langsung stok ke admin. 

Sehingga  ketika ada banyak 

reseller juga membuat admin 

kesulitan dalam menjawab pesan 

satu persatu. 

Sistem dapat menampilkan barang ready stok 

secara langsung, dan reseller bisa melakukan 
proses booking secara langsung melalui sistem. 

2 Informati on Penyajian 

Informasi 

Stok 

Ketika reseller melakukan 
booking barang, dilakukan cek 

barang secara manual, ketika 

ready baru barang dapat dipesan. 

Sistem menampilkan informasi produk secara 

lengkap dan stok barang secara realtime. 

Akurat Informasi yang disajikan masih 
rentan dengan kesalahan 

pencatatan, serta kemungkinan 

rusaknya data dan terpisah- 

pisahnya data karena disimpan 
dibeberapa buku. Sehingga 

mengakibatkan kesulitan dalam 

pencarian data dan hilangnya data. 

Dengan menggunakan sistem yang baru maka 
seluruh data tersimpan secara terpusat di 

database dan mempermudah dalam inputserta 

pengelolaan data, sehingga mengurangi resiko 

kesalahan dan hilangnya data. 
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II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Sistem 

Sistem yang berjalan di Toko Riko Pancing menggunakan whatsapp sebagai sarana 

komunikasi antar admin dan reseller. 

 

 

Gambar 3.1 Workflow Analisis Sistem yang Berjalan 

 

Analisis kelemahan sistem dibuat dengan metode PIECES yaitu sebuah analisis yang 

menguraikan ke dalam 6 fokus analisis kelemahan, yaitu Performance, Information, Economy, 

Control, Eficiency  dan  Service. Dari analisis sistem manajemen reseller pada Toko Riko 

Pancing Karanganyar ini didapatkan beberapa masalah sekaligus solusi yang diberikan, sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Analisis kelemahan Sistem 
No Analisis Indikator Sistem lama Sistem baru 

1 Performa 

nce 

Manajemen 

Reseller 
Belum adanya sistem yang 

menangani manajemen reseller, 

Sistem berbasis website yang mampu 

mengani dari mulai 

  Manajemen 

Booking 

Barang 

Sistem booking yang menggunakan 

whatsapp,dengan cara reseller 

menanyakan langsung stok ke 

admin.Sehingga ketika ada 

banyak resellerjuga membuat 

admin kesulitan 

dalam 

menjawab 

pesan satu 

persatu. 

Sistem dapat menampilkan barang ready stok 

secara langsung, dan reseller bisa melakukan 

proses booking secara langsung melalui sistem. 

2 Informatio

n 
Penyajian 

Informasi 

Stok 

tentang pengecekan stok secara 

otomatis maka harus membutuhkan 

banyak admin untuk menjawab para 
reseller, sehingga menambah biaya 

operasional. 

Sehingga mengurangi biaya dokumentasi dan 

operasional. 
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  Akurat Informasi yang disajikan masih 

rentan dengan kesalahan pencatatan, 
serta kemungkinan rusaknya data 

dan terpisah pisahnya data karena 

disimpan dibeberapa buku. Sehingga 

mengakibatkan kesulitan dalam 

pencarian data dan hilangnya data. 

Dengan menggunakan sistem yang baru maka 

seluruh data tersimpan secara terpusat di 

database dan mempermudah dalam 

inputserta pengelolaan data, sehingga 

mengurangi resiko kesalahan dan hilangnya data. 

3  Waktu Waktu yang dibutuhkan dalam cek 

stok dan menjawab pertanyaan 

reseller juga lumayan lama karena 

dijawab satu persatu. 

Dapat mempercepat waktu pencarian data atau 

laporan. Selain itu sistem juga mampu 

menampilkan data stok realtime, sehingga admin 

tidak perlu lagi menjawab pertanyaan reseller 

satu persatu. 

4 Control Keamanan Data Data masih tersimpan dalam buku 

yang disimpan di lemari, sehingga 

resiko manipulasi data sepihak serta 
pencurian data oleh orang lain 

semakin tinggi. 

Dengan sistem yang baru harus melakukan 

login terlebih dahulu sebelum masuk sistem 

sehingga keamanan data lebih terjamin. 

  Penyimpan an 
Data 

Data disimpan dalam bentuk 
pembukuan. Semakin lama, semakin 

banyaknya jumlah buku yang 

digunakan sehingga data terpisah-

pisah yang bisa hilang atau rusak. 

Data tersimpan secara terpusat didalam 

database, sehingga resiko data hilang menjadi 

lebih kecil. 

5 Efficienc 

y 

Pencatatan Data Pencatatan data dilakukan pada 

buku. Jika ada data yang salah, 

admin harus menghapus dan 
menulis ulang data tersebut. 

Semua pencatatan data dilakukan didalam 

sistem, yang disediakan fiturtambah, edit dan 

hapus. Sehingga  admin lebih mudah

 dalam pengelolaan datanya. 

  Pembuatan 
Laporan 

Membutuhkan banyak waktu Dengan  sistem baru dengan 

6 Layanan Layanan 

Booking 

Pelayanan dalam booking barang yang 

membutuhkan waktu cukup lama karena 

admin yang harus menjawab pertanyaan 

satu persatu reseller berkenaan dengan 

stok barang masih ready atau kosong. 

Pelayanan lebih cepat karena semua barang yang 

readystok dapat dilihat langsung melalui website 

dan reseller dapat langsung melakukan booking. 

  Layanan 

Reseller 

Reseller menghubungi admin hanya 

ketika melakukan booking barang 

saja. Sehingga admin tidak mengetahui 

detail identitas reseller. Dan reseller juga 

tidak dapat fasilitas lain dari pihak tok 

Reseller harus melakukan pendaftaran dahulu, 

Sehingga identitasnya jelas. Kemudian dapat 

Melakukan booking barang dan reseller 

diberikan akses untuk membuat profil usahanya 

sendiri 
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Sistem yang dikembangkan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.2 Workflow Analisis Sistem yang Diusulkan 

B. Perancangan Sistem 

Perancangan proses pada sistem manaje- men reseller ini menggunakan UML (Unified 

Modeling Language) yang meliputi penyajian perancangan dalam bentuk Use Case, Activity 

Diagram dan Class Diagram. 

1. Use Case 

Use case dari sistem informasi manajemen reseller pada Toko Riko Pancing Karanganyar 

dapat dilihat pada  gambar berikut. 

 

Gambar 3.3 Use Case Diagram Sistem Manjemen Reseller 

2. Activity Diagram 

Activity diagram adalah sebagai berikut. 

a. Pendaftaran reseller merupakan proses reseller melakukan input data pendaftaran reseller 

agar dapat masuk ke dalam sistem manajemen reseller Toko Riko Pancing. 

b. Login reseller merupakan proses reseller melakukan input data email dan password, ketika 

proses validasi berhasil,  reseller dapat masuk ke sistem. 

c. Reseller melihat daftar barang merupakan proses reseller melihat semua barang yang ada 

di Toko Riko Pancing beserta dengan harga dan keterangnya. 
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d. Reseller Melihat Daftar Barang Ready Stok merupakan proses reseller melihat barang 

ready stok secara realtime, sehingga stok barang yang habis otomatis tidak ditampilkan 

sistem. 

e. Reseller Booking Barang merupakan proses setelah melihat barang ready stok, reseller 

langsung melakukan booking. 

f. Reseller Membuat  Profil  Usaha merupakan proses  reseller  melakukan input data profil 

usaha sehingga reseller mempunyai halaman web profil sendiri. 

g. Login Admin merupakan proses admin melakukan input data email. Ketika proses validasi 

berhasil, admin dapat masuk ke sistem. 

h. Admin Mengelola Data Reseller merupa- kan proses admin dapat melihat reseller yang telah 

mendaftar ke dalam sistem, dan admin juga dapat menghapusnya. 

i. Admin Mengelola Data Supplier  merupa- kan proses admin dapat melihat, menam- bah, 

mengedit, dan menghapus data supplier. 

j. Admin Mengelola Data Kategori merupa- kan proses admin dapat melihat, me- nambah, 

mengedit, dan menghapus data kategori barang. 

k. Admin Mengelola Data Barang merupakan proses admin dapat melihat, menambah, 

mengedit, dan menghapus data barang. 

l. Admin Mengelola Transaksi Pembelian merupakan proses admin dapat melihat, dan 

menambah data pembelian barang ke supplier. 

m. Admin Mengelola Transaksi Booking me- rupakan proses admin dapat melihat, 

menambah, dan  konfirmasi  booking barang dari reseller. 

n. Admin Mencetak Laporan merupakan pro- ses admin melihat, dan mencetak laporan 

pembelian dan booking sesuai periode tertentu. 

3. Identifikasi Class Diagram 

 

Gambar 3.4 Class Diagram Sistem Manajemen Reseller 

C. Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data meliputi perancangan tabel yang digunakan untuk menampung data. 

Tabel yang dirancang meliputi Tabel User Role, Tabel User, Tabel Kategori, Tabel Barang, 

Tabel Supplier, Tabel Profil Usaha, dan Ta bel Transaksi Booking, dan Tabel Transaksi 

Pembelian. 
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D. Relasi Antar Tabel 

 

 

Gambar 3.5 Relasi Antar Tabel 

 

E. Perancangan Antar Muka 

1. Tampilan Hak Akses Reseller 

a. Tampilan Pendaftaran Reseller 

Halaman ini merupakan tampilan pendaf- taran reseller pada Sistem Manajemen Reseller 

Toko Riko Pancing. 

b. Tampilan Login Reseller 

Halaman ini merupakan tampilan login reseller pada Sistem Manajemen Reseller Toko 

Riko Pancing, reseller diharuskan mengisi form email dan password. 

c. Tampilan Menu My Profile 

Halaman ini berisi informasi data reseller 

yang telah di-input-kan ketika pendaftaran. 

d. Tampilan Menu Ready Stok 

Menu ini berisi tabel daftar barang yang ready stok, dan reseller dapat melakukan booking 

barang secara langsung. 

e. Tampilan Menu Daftar Barang 

Menu ini berisi data semua barang yang disajikan dalam bentuk tabel.. 

f. Tampilan Menu Booking 

Menu ini berisi informasi data booking yang telah dilakukan oleh reseller dan status 

dikonfirmasi atau belum. Selain itu reseller juga dapat melakukan pembatalan. 

g. Tampilan Menu Profil Usaha 

Menu ini berisi form yang dapat diisi oleh reseller, sehingga reseller dapat membuat web 

profil usaha mereka sendiri. 

2. Tampilan Hak Akses Admin 

a. Tampilan Login Admin 

Halaman ini merupakan tampilan login reseller pada Sistem Manajemen Reseller Toko 

Riko Pancing, reseller diharuskan mengisi form email dan password. 
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b. Tampilan Menu Supplier 

Halaman untuk admin mengelola data supplier dari menambah data, mengedit, dan 

menghapus. 

c. Tampilan Menu Kategori 

Halaman untuk admin mengelola data kategori barang dari menambah data, mengedit, dan 

menghapus. 

d. Tampilan Menu Barang 

Halaman untuk admin mengelola data barang dari menambah data, mengedit, dan 

menghapus. 

e. Tampilan Menu Reseller 

Halaman untuk admin melihat daftar reseller yang telah mendaftar pada sistem, dan admin 

juga dapat menghapusnya. 

f. Tampilan Menu Transaksi Pembelian Halaman   untuk   admin   menambah   data pembelian 

barang dari supplier. 

g. Tampilan Menu Transaksi Booking Halaman   untuk  admin   melihat   booking yang  

dilakukan  reseller  dan  menam-bah transaksi booking barang. Selain itu admin juga dapat 

melakukan konfirmasi pesanan. 

h. Tampilan Menu Laporan Pembelian Halaman   untuk   admin   melihat   laporan pembelian   

barang   pada   periode   waktu tertentu. 

i. Tampilan Menu Laporan Booking Halaman   untuk   admin   melihat   laporan booking   

barang   reseller   pada   periode waktu tertentu. 

F. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem pada Sistem Manaje- men Reseller Pada Toko Riko Pancing sesuai 

dengan perancangan sistem yang telah dijelaskan sebelumnya berupa database dan tampilan 

halaman sistem seperti berikut: 

1. Implementasi Basis Data 

Tahapan implementasi ini dilakukan sete- lah tahap perancangan selesai dibuat dan 

selanjutnya akan diimplementasikan pada bahasa pemrograman yang digunakan. Pem- buatan 

basis data dengan  menggunkan aplikasi pemro-graman MySQL yang ada di phpmyadmin. 

Nama database yang diguna- kan adalah ci_reseller yang  di  dalamnya terdiri tabel user_role, 

user, kategori, barang, supplier, tr_booking, tr_pembelian, dan profil_usaha. 

Database ci_reseller adalah nama database yang digunakan untuk tempat menyimpan 

kumpulan  dari  tabel  yang  digunakan  untuk 

Sistem Manajemen Reseller pada Toko Riko Pancing nantinya. Terdapat 8 tabel pada database 

ci_reseller. Setiap tabel mempunyai rincian dan fungsi masing-masing. Berikut rincian  tabel 

database ci_reseller : 

a. Tebel Role 

Tabel user role berfungsi menyimpan hak akses yang ada pada Sistem Manajemen Reseller, 

hak akses tersebut yaitu  ada admin dan reseller. 

b. Tabel User 

Tabel user berfungsi sebagai tempat penyimpanan data user  yang  telah mendaftar pada sistem, 

yang didalamnya terdapat 9 field tabel yakni id, name, email, alamat, no, password, role_id, 

is_activate, dan date_created. 

c. Tabel Kategori 

Tempat penyimpanan data kategori barang, yang di dalamnya terdapat 2 field tabel yakni 

id_kategori dan nama_kategori. 

d. Tabel Barang 

Tempat penyimpanan data barang, yang di dalamnya terdapat 2 field tabel yakni id_barang, 

id_kategori, nama_barang, harga_beli, harga_jual, stok, dan detail. 
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e. Tabel Supplier 

Tempat penyimpanan data  supplier,  yang di dalamnya terdapat 4 field tabel, yakni id_supplier, 

nama_supplier, alamat_sup- plier, dan no¬_supplier. 

f. Tabel Profil Usaha 

Tempat penyimpanan data profil usaha yang dimiliki tiap reseller, yang  di dalamnya terdapat 8 

field tabel yakni id_profil, id_user, nama_toko, logo_toko, alamat_toko, email_toko, 

deskripsi_toko dan no_wa. 

g. Tabel Transaksi Booking 

Tempat penyimpanan data booking barang yang dilakukan reseller, di dalamnya terdapat 7 

field tabel yakni id_booking, id_user, id_barang, jumlah, total, tanggal_booking, dan is_lunas. 

h. Tabel Transaksi Pembelian 

Tempat penyimpanan data pembelian barang yang dilakukan ke supplier, di dalamnya terdapat 6 

field tabel yakni id_pembelian, id_barang, id_supplier, jumlah, total, dan tanggal_transaksi. 

2. Entity Relation Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) meru- pakan  teknik  memodelkan  hubungan  antar data. 

Dalam Sistem  Manajemen  Reseller pada Toko Riko Pancing, berdasarkan tabel yang telah dibuat 

maka dapat dihubungkan seperti gambar berikut. 

 

3. Implementasi Antar Muka 

a. Implementasi Antar Muka Bagian Reseller 

1) Implementasi Halaman Pendaftaran Reseller 

Halaman untuk reseller mengisi form pendafataran agar mendapatkan  akun untuk login 

sistem. 

 

Gambar 3.7 Halaman Pendaftaran Reseller 

2) Implementasi Halaman Login Reseller Halaman   untuk   reseller   mengisi   form email dan 

password untuk login sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram 
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Gambar 3.8 Halaman Login Reseller 

3) Implementasi Halaman Profil Reseller Halaman   awal   setelah   reseller   berhasil 

melakukan login sistem. 

 

Gambar 3.9 Halaman Profil Reseller 

4) Implementasi Halaman Menu Daftar Barang 

Halaman untuk reseller melihat semua daftar barang lengkap dengan deskripnya. 

 

Gambar 3.10 Halaman MenuDaftar Barang 

5) Implementasi Halaman MenuReady Stok Halaman  untuk  reseller  melihat  barang ready

stok secara realtime. Setelah melihat daftar barang ready stok, reseller dapat booking 

barang secara langsung. 

 

Gambar 3.11 Halaman MenuReady Stok 

6) Implementasi Booking Pada Menu Ready 

Stok 

Setelah reseller melakukan action klik pada menu ready stok, reseller diarahkan ke menu 

booking barang yang diinginkan, dan melakukan input jumlah beli barang. 
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Gambar 3.12 Halaman Booking pada Menu Ready 

Stok 

7) Implementasi Menu Booking 

Pada menu booking ditampilkan booking barang yang dilakukan reseller lengkap dengan 

keterangan statusnya. Pada menu ini, reseller dapat menambahkan dan membatalkan 

booking barang. 

 

Gambar 3.13 Halaman Menu Booking 

Implementasi Tambah Booking pada Menu Booking,Ditampilkan 

booking barang yang dilaku- kan reseller. Selain itu, reseller dapat membuat tambah 

data booking  barang dengan meng-input data barang dan jumlah beli. 

 

Gambar 3.14 Halaman Tambah Booking Pada MenuBooking 

8) Implementasi Menu Profil Usaha 

Pada menu ini reseller membuat web profil usaha sendiri dengan mengisi form profil 

usaha yang disediakan. 

 

Gambar 3.15 Halaman Menu Profil Usaha 

b. Implementasi Antar Muka Bagian Admin 

1) Implementasi Halaman Login Reseller 
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Halaman   untuk   admin   mengisi   form 

email dan password untuk login sistem. 

 

Gambar 3.16 Halaman Login Admin 

2) Implementasi Halaman Dashboard 

Admin 

Halaman untuk admin melihat informasi sekilas mengenai jumlah  reseller yang telah 

tergabung dalam sistem, jumlah barang yang dimiliki, jumlah pesanan selesai, dan jumlah 

pesanan belum selesai. 

 

Gambar 3.17 Halaman Dashboard Admin 
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3) Implementasi Halaman Reseller 

Halaman untuk admin melihat seluruh reseller yang telah mendaftar. Selain itu, admin 

juga dapat menghapus  akses reseller tersebut. 

 

Gambar 3.18 Halaman Menu Reseller 

4) Implementasi Halaman Menu Supplier Halaman  untuk  admin  melihat,  menam- bah, 

mengedit, dan menghapus data sup- plier,  yang  ke  depannya  menjadi tempat pembelian 

barang. 

 

Gambar 3.19 Halaman Menu Supplier 

5) Implementasi Halaman Tambah Data Supplier 

Halaman dimana  admin  mengisi  form data supplier yang ingin ditambahkan. 

 

Gambar 3.20 Halaman Tambah Data Supplier 

6) Implementasi Halaman Edit Data Supplier 

Halaman untuk admin mengubah data supplier yang diinputkan sebelumnya dengan mengisi 

form edit supplier. 

 

Gambar 3.21 Halaman Edit Data Supplier 

7) Implementasi Halaman Menu Kategori Halaman  untuk  admin  melihat,  menam- bah,

mengedit, dan    menghapus data kategori barang. 
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Gambar 3.22 Halaman Menu Kategori 

8) Implementasi Halaman Tambah

 Data Kategori 

Halaman untuk admin mengisi form kategori barang. 

 

Gambar 3.23 Halaman Tambah Data Kategori 

9) Implementasi Halaman Edit

 Data Kategori 

Halaman untuk admin mengubah data kategori yang telah diinputkan sebelum- nya dengan 

mengisi form edit kategori. 

 

Gambar 3.24 Halaman Edit Data Kategori 

10) Implementasi Halaman Menu Barang 

Halaman untuk admin melihat, menabah, 

mengedit, dan menghapus data barang. 

 

Gambar 3.25 Halaman Menu Barang 

11) Implementasi Halaman Tambah

 Data Barang 

Halaman untuk admin mengisi form barang. 
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Gambar 3.26 Halaman Tambah Data Barang 

12) Implementasi Halaman Edit Data Barang Halaman   untuk   admin   mengubah   data barang 

yang telah diinputkan sebelumnya dengan mengisi form edit barang. 

 

Gambar 3.27 Halaman Edit Data Barang 

13) Implementasi Halaman Menu Pembelian Halaman  untuk  admin  melihat  dan  me- nambah 

data  transaksi  pembelian barang kepada  supplier  untuk  menambah  stok barang. 

 

Gambar 3.28 Halaman Menu Pembelian 

14) Implementasi Halaman Tambah Data Pembelian 

Halaman untuk admin dapat menambah data transaksi pembelian barang kepada supplier 

untuk menambah stok barang. 

 

Gambar 3.29 Halaman Tambah Data Pembelian 

15) Implementasi Halaman Menu Booking Halaman  untuk  admin  melihat,  memba- talkan,  

melakukan  konfirmasi,  dan  me- nambah data transaksi booking barang. 
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Gambar 3.30 Halaman Menu Booking 

16) Implementasi Halaman Tambah Data Booking 

Halaman untuk admin menambah data transaksi booking barang. 

 

Gambar 3.31 Halaman Tambah Data Booking 

17) Implementasi Halaman Laporan Pembelian 

Halaman untuk admin mencetak data laporan pembelian sesuai dengan periode waktu 

tertentu. 

 

Gambar 3.32 Halaman Menu Laporan Pembelian 

18) Implementasi Halaman Laporan Booking Halaman menu laporan booking 

merupakan  halaman  dimana  admindapat mencetak   data   laporan   booking   sesuai dengan 

periode waktu tertentu. 

 

Gambar 3.33 Halaman Menu Laporan Booking 

c. Manual Instalasi 

Pada manual instalasi ini akan diuraikan tahapan proses instalasi  program  aplikasi yang 

sudah dibuat ke localhost. Tahapan- tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Install aplikasi XAMPP 

2) Copy file dan ditempatkan di lokasi drive C:\xampp\htdocs. 

3) Buka XAMPP untuk  menghidupkan Apache dan MySQL. Lalu membuka browser

 kemudian ketik http://localhost/phpmyadmin/ 

4) Membuat database dan mengimport database ci_reseller.sql 

5) Kemudian   buka   browser   ketik   alamat  http://localhost/reseller/ 

4.1 Pengujian Sistem 

http://localhost/phpmyadmin/
http://localhost/reseller/
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Pengujian sistem bertujuan mengetahui program berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak, 

serta melihat kondisi implementasi sistem yang telah dibangun. Proses pengujian adalah 

mencoba program dengan memasuk- kan data ke dalam form masukan yang telah disediakan. 

Pengujian yang dilakukan dengan pengujian metode black box yang berfokus pada persyaratan 

fungsional perangkat lunak. Black Box Testing merupakan teknik pengu- jian yang melakukan 

pendekatan kebutuhan dasar program dalam mengecek fungsional program. 

Berdasarkan hasil pengujian Black Box Testing pada kriteria dan input tertentu maka 

menghasilkan keluaran seperti yang diharap- kan sehingga disimpulkan bahwa proses pada 

Sistem Manajemen Reseller pada Toko Riko Pancing telah berjalan dengan baik. 

III. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasannya, penulis membuat kesimpul- an 

sebagai berikut: 

a. Sistem dibangun menggunakan perancang- an UML (Unifield Modeling Language), metode 

pengembangan  sistem  waterfall, dan pengujian Black Box Testing. 

b. Berdasarkan hasil analisis kelemahan sistem dengan metode PIECES diperoleh kesimpulan 

bahwa Sistem Manajemen Reseller pada Toko Riko Pancing masih menggunakan proses 

booking  dengan pesan manual, yang memberatkan admin ketika reseller semakin banyak. 

c. Dalam sistem  yang dibangun ini, reseller dapat melihat informasi stok barang secara 

realtime, dan melakukan booking secara langsung. Adapun admin dapat mengelola data 

kategori barang, barang supplier, membuat transaksi pembelian  barang untuk menambah 

stok, melakukan konfirmasi booking dan melihat laporan bookingserta laporan pembelian. 

d. Hasil pengujian Black Box Testing menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan sehingga 

dapat disimpulkan bahwa proses pada Sistem Manajemen Reseller pada Toko Riko Pancing 

telah berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

Dengan adanya sistem informasi ini, dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk Toko Riko 

Pancing sebagai sistem yang dapat membantu resellerdalam proses booking barang dan membantu 

admin dalam mengelola data. 

a. Sistem Manajemen Reseller ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur 

pembatalan booking otomatis oleh sistem ketika sudah melewati periode waktu tertentu. 
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Abstrak 

Teknologi dan informasi saat ini berkembag dengan sangat pesat. Perkembagan tersebut 

selalu membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dari perkembangan 

teknologi di masa ini yaitu kemudahan untuk mendaptkan informasi dan kemudahan dalam 

segala hal. Namun meskipun begitu, dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu 

adanya penyebaran berita bohong (hoax). Hoax dapat didefinisikan sebagai berita bohong atau 

kabar palsu yang tidak memiliki sumber kredibel dan sengaja dilakukan dengan tujuan menipu seolah 

sebagai suatu kebenaran. Penyebar berita bohong biasanya dilatarbelakangi oleh bayak hal, salah 

satunya yaitu kecenderungan yang berlebihan terhadap suatu hal. Permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah bagaimana cara meminimalisir penyebaran berita bohong. Dalam 

memaparkan permasalahan yang diangkat akan menggunakan metode deskriptif kumulatif yang 

diangkap sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Penyebaran berita bohong sudah diatur dalam 

undang-undang. Salah satu undang undang yang mengaturnya yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah oleh UU Nomor 19 tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi 

Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE. Salah satu cara yang paling tepat dalam 

meminimalisir penyebaran berita bihong yaitu dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat akan behaya hoax jika semakin meluas persebarannya.  

Kata kunci: Berita Bohong, UU ITE, Meminimalisir, Sosialisai. 

Abstract 

Technology and the information at this time  emergent with very rapidly. Development is 

always bring the impact of both positive and negative. A positive impact of technological 

developments in the this is it easy to optain information and ease in everything. But even so, 

negative impacts of technological developments namely the existence of the spread of the 

news lie ( hoax ). Hoax can be defined as the news lie or false news that did not have a 

source of credible and deliberately done with the goal of cheat as as one of the truth. 

Spreader news lie usually background by very things, one of them is the tendency excessive 

against a thing. Problems that was appointed in this study is how minimize the spread of the 

news lie. In the explained problems that appointed will using methods discriminatory 

cumulative considered most in accordance with the problems that was appointed. The spread 

of the news lie set up in the legislation. One of the law laws are set it is Law No. 11 Year 

2008 About information and transaction electronic as transformed by Law No. 19 2016 about 

Change the top of the Law No. 11 2008 about Information and Electronic transactions or 

better known by the Act ITE. One of the most appropriate way in minimize the spread of the 

news lie by the way socialization and education to the public will danger hoax if more 

widespread dispersion 

 Key words: News lie, the Act ITE, Minimize, Sociolization  
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Pendahuluan 

Pada masa modern ini, teknologi terus berkembang. Bahkan, pada saat ini pun bangsa Indonesia 

tengah meningkatkan daya saing antar bangsa dalam menghadapi revolusi industri 4.0 (Winaya, 

2019). Salah satu perkembangan teknologi yang kentara adalah teknologi informasi dan komunikasi. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu program, sebagai alat bantu, manipulasi  

dan  menyampaikan  informasi (Darimi, 2017). Adanya globalisasi, seperti tidak ada sekat antara 

orang satu dengan orang yang lain. Saat ini masyarakat tidak dapat dijauhkan dari media massa. 

Masyarakat dimudahkan untuk mengakses informasi baik dalam negeri maupun luar negeri (Pendit, 

1992). Setiap orang dimudahkan untuk mendapatkan ataupun menyebarkan informasi ataupun berita 

melalui internet.  

Teknologi informasi digunakan sebagai alat pencipta, penyimpan, pengubah, serta menggunakan 

informasi dengan berbagai bentuk (Prastyanti, 2013) . Teknologi informasi saat ini menjadi pedang 

bermata dua karena memberi kontribusi diberbagai bidang sekaligus sarana efektif perbuatan 

melawan hukum (Maskun, 2013).  Kemudahan penggunaan sebuah teknologi informasi 

menggambarkan bahwa ketika pengguna telah menggunakan maka dari diri pengguna akan muncul 

tindakan dalam menyikapi teknologi informasi tersebut  (Zainuri et al., 2015). Mudahnya penggunaan 

internet yang dapat diakses siapapun membawa dampak positif pada bidang-bidang tertentu, seperti 

bidang politik, ekonomi, sosial, ataupun pendidikan. Namun, internet juga dapat membawa dampak 

negatifnya. Media memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi para pengguna sebagai sarana 

mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya atau mungkin sekedar 

menumpahkan unek-uneknya (Juliswara, 2017). Dengan keleluasaan tersebut dampak negatif yang 

terlihat dalam bertukar informasi melalui internet antar pengguna internet menjadikan apa-apa yang 

diinformasikan oleh seseorang ataupun kelompok tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya 

atau biasa kita sebut hoax.  

Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang bukan 

benar-benar merupakan fakta yang terjadi (Pinatih & Suardana, 2019). Hoax yang ada dapat 

menggiring opini publik, membuat opini, membentuk presepsi publik bahkan juga untuk menguji 

kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. (Juliswara, 2017). Ketidaktahuan 

masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan bijak menjadi salah satu faktor terjadinya 

penyebaran berita bohong. Hoax merupakan salah satu bentuk kejahatan baru yang ditimbulkan 

karena adanya teknologi informasi dan komunikasi, yang biasa kita sebut sebagai cybercrime. Hoax 

ini merupakan kejahatan yang berbentuk konvensional yaitu kejahatan terhadap  jiwa,  harta  benda,  

dan  kehormatan  yang  menimbulkan kerugian  baik  fisik  maupun  psikis  yang  baik  dilakukan  

dengan cara-cara  biasa  maupun  dimensi  baru,  yang  terjadi  di  dalam negeri (Siambaton, 2018). 

Seseorang yang menyebarkan hoax dianggap telah melakukan tindak pidana. Adapun regulasi 

yang mengatur mengenai berita bohong atau hoax adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Pasal tersebut berbunyi “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pada 

pasal tersebut diterangkan ketidakbolehan menyebarkan berita bohong yang dapat menyesatkan orang 

banyak. Dimana apabila melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai pasal 45A ayat (1) UU 

Nomor 19 Tahun 2016, yaitu: 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 1 miliar.” 

Melalui pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku penyebar berita bohong dapat 

dikenai pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp.1 Miliar. Penyebar 

berita bohong sudah sepatutnya diberi hukuman karena tindakannya yang dapat meresahkan orang 

banyak. Namun, di negara ini meskipun sudah ada regulasi yang mengharamkan penyebaran berita 

bohong tetap saja ada orang yang melanggar.  
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Tabel 1. Daftar Hoaks Bulan Agustus 2019 - Oktober 2019 

Sumber : PPID Diskominfo Provinsi Jawa Tengah 

 
Gambar.1 Data Persebaran Hoaks Terkait Virus Corona 23 Januari-30 Mei 2020 

Sumber: Kementrian Komunikasi dan Informatika  

 Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan kementrian komunkasi dan informatika 

menampilkan bahwa adanya peningkatan penyebaran berita bohong. Hal tersebut 

membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang abai akan adanya regulasi ini. 

Banyaknya berita bohong yang bereedar dapat meresahkan masyarakat. Kurangnya edukasi 
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pada masyarakat juga menimbulkan ketidaktahuan perbedaan antara berita bohong dan berita 

aktual. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keefektifan sanksi pidana yang diancamkan melalui regulasi yang mengatur  

tentang penyebaran berita bohong? 

2. Bagaimana cara meminimalisir penyebaran berita bohong? 

Berita bohong atau hoax adalah wabah yang sangat sulit untuk dihentikan. Beredarnya 

berita bohong merupakan salah satu dampak negatif darui perkembangan informasi dan 

teknologi di masa yang serba digital seperti saat ini. (Pinatih & Suardana, 2019). Akses 

media sosial seharusnya digunakan dalam hal positif seperti penunjang pendidikan, namun 

saat ini media sosial justru disalahgunakan (Nastiti et al., 2019). Dalam masyarakat hoax 

sangat mudah menyebar, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: (1) 

masyarakat lebih percaya berita bohong apabila berita tersenbut sesuai dengan opini atau 

sikap yang dimilikinya, seperti ketidaksetujuan akan sesuatu hal yang tidak sepemikiran atau 

sependapat dengannya, maka dari itu apabila menerima berita yang berkaitan dengan hal 

tersebut akan langsung percaya; (2). Masyarakat percaya berita bohong apabila berita tersebut 

sesuai dengan opini atau seikap yang dimilikinya, semperti kegemaran atau kecenderungan 

yang berlebihan akan suatu hal tertentiu, sehingga apanila ada berita yang berkaitan dengan 

hal-hal tersebut akan mudah untuk percaya (Monica, 2017). 

Mudahnya masyarakat percaya akan hal itu membuat masyarakat juga mudah untuk 

menyebarkan kembali berita bohong tersebut kepada orang lain. Biasanya penyebaran 

tersebut melalui media sosial dan aplikasi chatting. Dari hasil survei nasional tahun 2019 

yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia menyatakan bawasanya media sosial 

menjadi media penyebaran hoax dengan persentase sebesar 87,50%, sedangkan aplikasi 

chatting sebesar 67,00%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bawasannya mediaa sosial 

adalah media penyebaran berita bohong tertinggi dan di susul oleh aplikasi chatting.  

Regulasi yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran informasi berita bohong di 

Indonesia terdapat dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Undang-Undang No. 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di 

dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A (Monica, 2017). Selain itu beritabohong juga diatur 

dalam kitab undang undang hukum pidana pasal 390.  

Selain mengunakan regulasi tersebut ada beberapa cara untuk megatasi persebaran berita 

hoas tersbut ada beberapa tahap atau tingkatan yaitu pre-emtif, prefentif dan reprentif. Selain 

itu dalam upaya mengantisipasinya ada beberapa setrategi yang dapat dilakukan yaitu 

sosialisai kepada masyarakat dan  melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga yang 

berkaitan dengan teknologi informasi. 

 

Metode Penelitian 
Metode penelitian berupa langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau 

ilmu. Metode Penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan (Suryana, 2010). 

Dalam suatu penelitian penulis telah menentukan urutan dan prosedur dalam tiap penelitian. Prosedur 

tersebut merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian yang baik dan benar. 

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal tersebut dibuktikan 

dengan melihat hasil penelitian dipaparkan dengan cara menyajikan data menggunakan kata atau 

kalimat dan bukanlah angka-angka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan 

strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami 

fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci (Salim & Haidir, 2019). 
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Hasil dan Pembahasan 
A. Sanksi Pidana Yang Diancamkan Melalui Regulasi Yang Mengatur Tentang Penyebaran 

Berita Bohong 

Perkembangan teknologi Indonesia kian pesat. Namun eksistensi dan perkembangan 

teknologi selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, juga memunculkan kejahatan dengan 

modus mutakhir (Samudra, n.d.). Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat 

membuat semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital, 

seperti penyebaran berita bohong (Hoax) yang sedang marak terjadi.  

Hoax adalah suatu informasi yang biasa direkayasa sebagai penutup informasi 

yang sesungguhnya (Gumilar et al., 2017). Pada saat ini peraturan terkait berita bohong 

telah mengatur baik pembuat berita bohong maupun pelaku yang turut serta 

menyebarkan berita bohong tersebut akan dikenai sanksi pidana (Soedjono, n.d.). Dengan 

adanya regulasi yang mengatur diharapkan agar penyebaran berita bohong tidak semakin 

meluas.  

Salah satu tugas hukum ialah membatasi dan melindungi kepentingan manusia 

dalam pergaulan antar manusia(Soedjono, 2005). Begitupula kegiatan manusia dalam 

memakai media sosial juga dibatasi dan dilindungi dengan adanya regulasi. Banyak 

regulasi terkait berita bohong yang telah dibuat karena kemajuan teknologi yang begitu 

besar dampaknya bagi kehidupan. Kemajuan tekhnologi memberi peluang bagi orang 

yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dan tindakan melawan hukum. 

Maka pemerintah terdorong untuk menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan 

melalui media elektronik.  

Regulasi yang mengatur tentang berita bohong terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan 

tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pada pasal tersebut diterangkan ketidakbolehan 

menyebarkan berita bohong yang dapat menyesatkan orang banyak. Apabila melanggar aturan 

tersebut akan dikenai sanksi sesuai pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu: “Setiap 

Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 1 miliar.”  

Dari situlah dapat diketahui bawasannya orang yang menyebarkan dan membuat berita 

bohong dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam undang-undang diatas. 

Namun, meningkatnya penyebaran hoax di masyarakat membuktikan bahwa regulasi tersebut 

belum efektif.  Kesadaran dan kepemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai UU ITE 

membuat masyarakat mudah dalam menyebarkan dan percaya akan berta bohong.  

Dalam melawan hoax dan mencegah penyebaran hoax, pemerintah telah menyiapkan 

beberapa regulasi yang mengatur tentang persebaran berita bohong. Regulasi tersebut adalah. 

1. KUHP (KUHP RI, 1992) 

1) Pasal 311 KUHP, pasal tersebut menjelaskan bawasanya yang melakukan 

kejahatan pencemaran dan tidak dapat membuktikan dapat diancamkan 

melakukan fitnah, dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun penjara.   

2) Pasal 390, pasal tersebut menerangkan jika siapa yang melawan hukum dengan cara 

menyiarkan berita bohong mengenai harga barang dagang yang mengakbatkan harga 

naik atau turun dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan.  

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

1) Pasal 27 ayat (2), menjelaskan mengenai orag yang sengaja membuat dan atau 

mendistribusikan dan atau mentransaksikan dapat diaksesnya informasi dan atau data 

elektronik yang megadung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik.  

2) Pasal 28  
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Ayat (1) dalam ayat ini menyatakan bahwa orang yang sengaja menyebarkan berita 

bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

Ayat (2), menjelaskan tentang orang yang deengan sengaja menyebarkan informasi yang 

bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencia antar individu dan atau antar kelompok 

masyarakat tertentu yang berdasarkan atas dasar SARA. 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kemenkumham, 2016). 

Pasal 45A ayat (1) menjelaskan pasal 28 ayat (1) yaitu penyebar hoax akan dipidana 

dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal satu miliar 

rupiah. Perubahan undang-undang harus dikaji dan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan 

kebutuhan atau masih jauh dari harapan bersama (Mahayoni, 2019). 

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana 

a. Pasal 14 

i. Ayat (1) mengatur tantang hukuman bagi penyebar hoax dan menimbulkan 

keonaran akan dikenai hukuman penjara paling lama empat tahun  

ii. Ayat (2) menjelaskan barang siapa yang mengeluarkan atau menyiarkan 

pemberitahuan yang menimbulkan keonaran dan dapat menyangka 

pemberitahuan tersebut bohong, dapat dikenakan sanksi penjara setinggi 

tinginya tiga tahun.  

b. Pasal 15, menjelaskan barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak 

legkap, dan ia dapat mengira atau menduga bahwa kabar tersebut dapat menimbulkan 

keonaran dihukum penjara paling lama dua tahun penjara. 

Selain itu, masih ada beberapa aturan hukum yang masih bisa dikenakan bagi penyebar 

berita bohong yang menimbulkan kekacauan bagi masyarakat, terutama berita bohong yang 

mengandung unsur ujaran kebencian. Ketika membicarakan suatu penegakan hukum tidak dapat 

terlepas dari efektifitas hukum. Efektifitas hukum sangat berhubungan erat dengan usaha yang 

dilakukan agar hukum tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dalam 

artian hukum berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis (Soekanto, 1982). 

B. Cara Meminimalisir Persebaran Berita Bohong 

Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam meminimalisir persebaran hoax di 

Indonesia. Kejahatan dan kriminalitas yang telah menjadi bagian dari kehidupan cenderung lebih 

mudah untuk diminimalisir (Daffanur, 2018). Setiap orang dapat terlibat dalam melakukan 

tindakan dalam meminimalisir persebaran berita bohong. Pihak kepolisisan maupun pemerintah 

juga dapat meminimalisir penyebaran dengan ketentuan masing-masing. Polisi juga berperan 

penting dalam hal ini karena hoax yang disebarkan biasanya cenderung breupa penghinaan 

ataupun fitnah (Azran et al., 2019). Peran pemerintah sangat penting dalam menghadapi masalah 

telematika khususnya terhadap informasi yang tidak diinginkan yang tersedia bagi warganya di 

internet (cyber space) (Endeshaw et al., 2007). Bentuk peminimalisiran yang dilakukan oleh 

kepolisian yaitu dengan cara sebagi berikut (Monica, 2017). 

1. Pre-emtif, merupakan upaya awal dalam pencegahan terjadinya tindak pidana. Usaha 

dalam melakukan pencegahan secara pre emitif yaitu degan menanamkan nilai dan 

norma yang baik. Jika nilai dan norma sudah tertanam dalam diri seseorang maka 

niat untuk melakukan kejahatan akan hilang dengan sendirinya meskipun dia 

memiliki kesempatan. Salah satu bentuk daam upaya secara pre emitif yaitu 

dengan sosialisasi melalui media masa.  

2. Preventif, yaitu bentuk tindak lanjud dari upayan per emtif yang masih daam lingup 

pencegahan. Upaya preventif ini ditujukan untuk meghilhgkan kesempatan 

untukmelakukan kejahatan. Bentuk pencegahan preventif yang dilakukan oleh 

kepolisian yaitu dengan membentuk satua tiugas Cyber Patrol (Satgas Cyber 

Patrol). 

3. Refresif, bentuk dari upaya ini adalah upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak 

pidana. Upaya yang dilakukan berupa penegakan hukum, dengan menjatuhkan 

hukuman sesuai dengan atauran yang mengatur mengenai kejahatan yang telah 

dilakukannya. Upaya ini bertujuan agar para pelaku sadar akan perbuatannya yang 
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sudah manggar hukum serta memperbaiki kembali para pelaku agar tidak 

melakukan kejahatan tersebut.  

Selain cara diatas kepolisian juga memiliki strategi terendiri dalam melakukan pencegahan dan 

peminimlisiran penyebaran berita bohong (Monica, 2017). 

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai berita bohong (hoax), sosialisasi ini dapat 

berupa penjelasan mengenai ciri dan jenis berita bohong, sehingga masyarakat 

dapat memahami mengenai berita bohong; 

2. Melakukan kerjasama dengan media (online atau offllie), kerjasama ini diharapkan 

bisa membantu meminimalisir penyebaran berita bohon dan bisa membantu dalam 

klarifikasi berita terhadap masyarakat. 

3. Melakukan tindakan internal dengan menghimbau dan mengirimkan surat kepada 

polres yang berada dibawah kordiansi mengenai pencegahan penyebaran berita 

bohong.strategi ini merupakan bentuk pemaksimalan pengawasan dari tingat yan 

paling bawah melalui bhabinkamtibmas. 

4. Melakukan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada, dalam 

hal ini yang paling utama yaitu dinas komunikasi dan informatika. Mengingat 

bawasannya pengawasan mengenai pengunaan internet dan media sosial adalah 

ranah kominfo. Dari kerjasama ini diharapkan agar pengawaasan mengenai 

penyebaran berita bohong lebuh mudah. Selain itu diharapkan agar situs situs yang 

menyebbarkan berita bohong dapat diblokir. 

5. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dengan 

melakukan  pengawasan siaran berita yang merujuk pada berita bohong. 

6. Melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI), dalam 

mengklarifikasi dan meluruskan pemberitaan bohong.  

Selain cara cara diatas, masih ada pendekatan yang bisa dilakukan damlam prosen 

pengulangan berita bohong yaitu (Juditha, 2018). 

1. Pendekatan kelembagaan, dengan membuat komunitas anti berita bohong. Komunitas 

ini lah yang akan melakukan pengawasan dan pencegahan serta mensosialisaskan 

mengenai peredaran berita bohong. 

2. pendekatan teknologi, pendekatan ini yaitu dengan menggunakan aplikai yang dapta 

mengecek berita yang dicurigai sebagai berit bohong. Aplikasi tersebut yaitu hoax 

cheker. Aplikasi tersebut pasyti belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya, 

melalui media sosial lah aplikasi tersenbut disosialisasikan dengan gencarnya. 

Sosialisasi ini bertujuan agr masyarakat tahu bahwa terdapat sebuah aplikas yang 

dapat mengcek suat berita yang terindikasi terasuk dalam berita bohong. 

3. Pendekatan literasi, dimasa yang setrba digital ini perlu digerkkan literasi digital. 

Melalui wadah inilah gerakan anti berita bohong dapat digencarkan secara masal. 

Selain itu bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam pendekatan ini yaitu dengan 

membuat buaku atau komik serta cerita yang memaparkan bahaya dari berita 

bohong dan mengerakkan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan berita bohong. 

Survey yang dilakukan oleh Masyarakat telekomunikasi Indonesia pada 2019 menunjukkan hasil 

survei bawasanya cara paling efektif menghambat persebaran hoax yaitu melalui edukasi sosialisasi. 

Kedewasaan masyarakat mengenali hoax meningkat cukup besar, tampak dari menurunnya tuntutan 

edukasi tentang hoax (57.7% menjadi 33.7%). Tingkat kedewasaan ini tampak dari peningkatan opini 

untuk mengoreksi hoax melalui sosial media, report akun/posting, dan pemberitaan di media 

TV/Radio/Majalah/Koran. 

Edukasi dan sosialisasi tetap menjadi media yang paling banyak diminati dan diharapkan. 

Apalagi dimasa yang seperti ini. Sosialisasi sudah sangat mudah, yaitu dengan menggunakan media 

elektronik yang berupa media sosial. Dalam hal mengatasi persebaran berita bohong, pemerintah 

memberikan fasilitas tempat pengaduan, masyarakat dapat memberi aduan melalui laman 

aduankonten.id. Selalin itu kominfo juga menerima aduan melalui media sosial milik kominfo antara 

lain facebook, twitter, instagram, dan medsos lainnya (Nugraha & Abdurrahman, 2019). Tak hanya 

pemerintah dan kepolisian yang bertanggung jawab dalam hal ini, tetapi seluruh komponen 

masyarakat harus turut berperan aktif dalam menghindari penyebaran hoax yang meluas. 
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Simpulan 

Pada era moderen ini perkembangan teknologi semakin maju. Manusia di era ini tidak dapat 

dijauhkan dengan teknologi. Berbagai kalangan masyarakat dapat mengakses dan menyebarkan 

berbagai informasi dengan perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi dapat membawa 

dampak positif maupun negatif. Apabila teknologi digunakan oleh orang yang tidak 

bertanggungjawab maka akan memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang kentara 

adalah penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan bahkan perpecahan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang menyebarkan berita bohong dapat dikenai 

sanksi pidana. Berita bohong telah diatur dalam berbagai regulasi yaitu: (1) KUHP; (2) Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (3) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik; (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentag Hukum 

Pidana. Namun regulasi-regulasi tersebut masih belum dapat efektif dalam pelaksanaanya. Hal 

tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pengetahuan 

tentang UU ITE dan melaksanakannya. Penyebaran berita bohong dapat diminimalisir dengan 

berbagai cara. Tidak hanya pemerintah dan polisi saja yang bekerja dalam menekan peningkatan 

penyebaran berita bohong. Akan tetapi seluruh komponen masyarakat juga harus ikut serta dalam 

meminimalisir penyebaran berita bohong dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia. 

 

Saran  

 Berita bohong yang semakin menyebar luas di kalangan masyarakat dapat membuat masyarakt 

resah. Selain itu berita bohong juga akan membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Perlunya 

antisipasi dan pencegahan semakin meluasnya berita bohong harus terus digencarkan. Dalam hal ini 

masih perlunya penelitian yang mendukung mengenai penyebab mudahnya berita bohong menyebar 

luas dimasyarakat. Penelitian lanjutan ini bertujuan agar penyebaraan berita bohong dapat 

minimalisair atau bahkan dihentikan. Dengan berpaegangan pada undang undang yang mengatur 

mengenai berita bohong, penyebaran berita bohong harusnya dapat berkuang. Selain itu, perlunya 

sosialisasi menenai bahaya berita bohong dan ancaman pidananyaharus terus gerakkan secara aktif.  
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ABSTRACT 

In article 30 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection expressly regulates the 

authority to supervise business actors carried out by the government, the community, and the Non-

Governmental Consumer Protection Institute (LPMSM), but the facts on the ground consumers still 

get product guarantees from business actors that are not in accordance with Law No .8 of 1999 

concerning Consumer Protection. This shows that there has been an imbalance between regulations 

and facts on the ground. 

The problem in this study is how consumer protection against product warranties in business law 

and what are the consequences of warranties that are not in accordance with Law No. 8 of 1999 

concerning Consumer Protection. 

This research method uses a normative juridical approach, with secondary data collection, to 

prove the consequences of guarantees that are not in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning 

Consumer Protection. The data obtained were analyzed qualitatively. 

Based on the results of the study it was found that many losses experienced by consumers related 

to guarantees, such as fraud against store guarantees, fraud against bank guarantees, and others. 

Therefore, the government provides guarantees for the protection of consumers against product 

warranties through government regulations, one of which is the UUPK. In its implementation, 

consumer protection has not been carried out to the fullest, this is proven because there are still many 

irregularities and losses felt by the government. Whereas in the UUPK the sanctions / consequences 

received by the business actor if committing a violation related to goods will be subject to criminal 

acts. 

Keywords: Legal Protection; Consumer; product warranty 

 

ABSTRAK 

Pada pasal 30 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur 

tentang kewenangan pengawasan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, 

dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPMSM), namun fakta di lapangan 

konsumen masih mendapatkan garansi produk dari pelaku usaha yang tidak sesuai dengan UU No.8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi 

ketidakseimbangan antara peraturan dan fakta di lapangan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen terhadap garansi 

produk dalam hukum bisnis dan apa akibat atas garansi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data 

sekunder, untuk membuktikan akibat atas garansi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa banyak kerugian yang dialami oleh konsumen 

terkait garansi, seperti penipuan terhadap garansi toko, penipuan terhadap bank garansi, dan lain-lain. 

Oleh karena itu, pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen terhadap garansi 
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produk melalui peraturan-peraturan pemerintah, salah satunya adalah UUPK. Dalam pelaksanaannya, 

perlindungan konsumen ini belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini terbukti karena masih 

banyak penyimpangan dan kerugian yang dirasakan oleh pemerintah. Sedangkan dalam UUPK 

adapun sanksi/akibat yang diterima oleh pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran terkait barang 

maka akan dikenakan pidana. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; garansi produk 

 

PENDAHULUAN 

Di era globalisasi ini memiliki pengaruh positif dan negatif diberbagai bidang salah satunya di 

bidang ekonomi. Pengaruh positif globalisasi dalam bidang ekonomi adalah adanya peluang produk 

dalam negeri ke pasar internasional, sedangkan pengaruh negatif globalisasi dalam bidang ekonomi 

adalah terbukanya peluang masuknya produk luar negeri ke dalam pasar nasional. Tak hanya itu saja, 

namun persaingan yang semakin keras membuat tuntutan pada kualitas produk dan tingkat efisien 

semakin tinggi (Mansyur & Rahman, 2015). Kondisi seperti inilah yang menjadi efek pendukung 

terhadap pertumbuhan ekonomi di dunia. Dan dengan hal tersebut, Indonesia juga merasakan efek 

tersebut sehingga dapat menguntungkan pihak konsumen (Arfian Setiantoro; Fayreizha Destika Putri; 

Anisah Novitarani; dan Rinitami Njatrijani, 2018). 

Dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen 

berarti juga dapat diartikan melindungi seluruh masyarakat. Untuk menjamin penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, maka Pemerintah menetapkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Selain itu, konsumen juga menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar (Ndun, 2018). Sebab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

konsumen memiliki arti pemakai barang hasil produksi. Sedangkan pengertian dari konsumen 

menurut Pasal 1 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Indonesia, 2004). 

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. 

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, 

pelaku usaha, dan pemerintah. Jika tidak ada perlindungan yang seimbang akan menyebabkan 

konsumen berada pada posisi yang lemah (Ahmad Miru, 2011). Terkait pentingnya perlindungan 

konsumen maka, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Pada pasal 

30 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur tentang 

kewenangan pengawasan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPMSM).  

Saat konsumen membeli sebuah produk baik barang maupun jasa, tentu konsumen tersebut 

berharap mendapatkan yang terbaik, tidak ada fungsi yang kurang atau suatu hal yang tidak 

menyenangkan jika berupa jasa. Jaminan bahwa produk tersebut sesuai atau tidak cacat disebut 

garansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) garansi berarti jaminan atau tanggungan. 

Sedangkan pengertian garansi secara umum adalah jaminan oleh perusahaan, bahwa pelanggan akan 

mendapatkan produk yang baik, sesuai dengan spesifikasi, berfungsi sebagaimana seharusnya, dalam 

periode yang sudah ditentukan, yang mencakup semua atau bagian tertentu dari produk tersebut. 

Tujuan adanya garansi, yaitu untuk menciptakan dan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan pada 2016 hingga 2018 terdapat kenaikan 

tingkat kepatuhan pelaku usaha terkait kewajiban pendaftaran petunjuk penggunaan dan jaminan 

layanan purna jual. Pada 2016 tingkat kepatuhan hanya sebesar 24,58 persen, kemudian pada 2018 

meningkat menjadi 66,81 persen. Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa 

(22/10/2019), dijelaskan, kenaikan itu berdasarkan hasil pengawasan Direktorat Jenderal (Dirjen) 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).  Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono yakin 
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ke depan angka kepatuhan itu akan terus bertambah seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) Nomor 78 Tahun 2019. 

Dalam pelaksanaan Garansi Produk di Indonesia, ternyata masih dijumpai penyimpangan dalam 

hal tersebut sebagai contoh berikut : 

1. Dikutip dari detikFinance, tanggal 15 Maret 2015, bahwa masih terdapat peredaran ponsel 

rekondisi bergaransi toko. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (Dirjen 

SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Widodo menyebutkan banyak produk 

elektronika seperti ponsel impor ilegal masukke Indonesia. Salah satu yang marak dijual di 

pasar adalah ponsel rekondisi atau ponsel bekas yang dirakit sebagai produk baru yang dijual 

dengan garansi toko. Biasanya barang atau ponsel tersebut tidak dilengkapi petunjuk 

penggunaan atau buku manual berbahasa Indonesia.  

2. Dikutip dari KOMPAS.com pada tanggal 10 Desember 2019, bahwa masih ada pelaku 

penipuan bank garansi. Dalam kasus tersebut pelaku telah melakukan penipuan dengan 

menerbitkan bank garansi senilai 30 miliar. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran 

yang diterbitkan suatu bank kepada pihak penerima jaminan yang bisa berupa perseorangan 

atau perusahaan. Dalam melancarkan aksinya, pata tersangka memiliki peran berbeda. Oleh 

karena itu, para tersangka dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 

KUHP, dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. 

Contoh di atas merupakan sebagian permasalahan yang dihadapi oleh konsumen terhadap 

garansi produk dalam dunia bisnis, dan mungkin saja masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh 

konsumen yang belum terpublikasikan. 

Dari uraian di atas peneliti mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas 

Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

b. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap garansi produk dalam hukum bisnis? 

c. Apa akibat atas garansi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen? 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, 

yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan 

kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis, agar supaya data yang terkumpul dapat digambarkan dan analisis sesuai 

dengan pokok permasalahan penelitian.  

2. Bentuk 

Bentuk Penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan agar mendapatkan gambaran 

perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi produk dalam hukum bisnis. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait berupa literatur baik dari buku, naskah ilmiah, 
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laporan penelitian, artikel, website dan lain-lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan. 

4. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kulitatif, yaitu metode 

yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun analisis kualitatif 

dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan bagaimana perlindungan 

konsumen terhadap garansi produk dalam hukum bisnis dan apa akibat atas garansi yang tidak 

sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Garansi Produk dalam Hukum Bisnis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari hukum adalah peraturan atau adat 

yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguada atau pemerintah. Pengertian 

dari hukum menurut Waldi Nopriansyah (2019) adalah suatu aturan yang dibuat oleh penguasa 

negara, baik itu perintah maupun larangan, untuk mengatur tingkah laku manusia yang harus ditaati 

oleh masyarakat. Sedangkan menurut Skinner (1992), bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang 

yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Jadi, hukum bisnis adalah peraturan yang 

dibuat untuk mengatur usaha yang dijalankan melalui suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak 

tertulis, sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak 2020/8/3.  

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hukum bisnis telah 

dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ada. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan 

Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen (Indonesia, 2004). Dengan adanya perlindungan hukum bagi 

konsumen, berarti menjadikan hak-hak terhadap konsumen dapat terpenuhi. Kunci utama dari 

perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. 

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum ini harus dilindungi oleh hukum, sehingga 

masyarakat merasa aman (Setyawati et al., 2017). Seperti halnya saat masyarakat membeli sebuah 

produk perlindungan bagi konsumen pun sangat penting, karena banyaknya konsumen yang 

mengalami kerugian. Kecacatan dalam produk menjadi salah satu kerugian yang dialami oleh 

konsumen. 

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam kerusakan atau kecacatan barang telah 

ada ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Pada dasarnya UUPK sangatlah 

efektif mengatur hak-hak konsumen. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang 

menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan gantu rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan 

atau diperdagangkan. Dan dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Setyawati et al., 2017).  

Kerugian konsumen yang diakibatkan oleh tidak adanya garansi terkait dengan prinsip 

tanggungjawab dalam perlindungan konsumen akan lebih efektif apabila menggunakan 

tanggungjawab mutlak (strict liability. Strict liability yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam 

perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan tetapi prinsip ini mewajibkan 

pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan 

hukum itu. Dalam hal ini pertanggungjawaban secara mutlak tidak mempermasalahkan mengenai ada 

atau tidaknya kesalahan, namun pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang 

ditimbulkan oleh produknya cacat karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan krena pelaku usaha 

yang harus mencegah kerugian tersebut (Susila et al., 2019).  



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

165 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari garansi adalah jaminan; tanggungan. 

Garansi adalah suatu bentuk layanan pasca-transaksi konsumen (post-cusumer transaction) yang 

diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan. Konsumen biasanya 

mengenal perbedaan antara garansi pabrik dan garansi toko (Susila et al., 2019). Garansi pabrik atau 

garansi distributor biasanya dinyatakan secara tegas, tertulis dan resmi, sedangkan garansi toko 

biasanya disampaikan secara lisan. Dalam UUPK disebutkan bahwa kewajiban dari pelaku usaha 

adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau 

jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan (Indonesia, 2004).  

UU Perlindungan Konsumen di Indonesia sudah menyediakan saluran hukum untuk para 

konsumen apabila terjadi ketidakjujuran produsen ataupun saat konsumen mengalami kerugian. 

Namun masih banyak pengusaha yang mengesampingkan kepentingan konsumen untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas namun pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang nyata antara ketentuan 

hukum dengan praktik di lapangan. Produsen lebih menekankan pada keuntungan dan dan dengan 

segala cara berusaha menaikan omzet dari usaha yang mereka lakukan. Dilain pihak, konsumen 

kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang produk yang mereka pergunakan. Berbagai 

peristiwa yang terjadi, seperti keracuanan masal, kematian akibat mengonsumsi produk tertentu, dan 

sebagainya sering kurang diinformasikan secara transparan. Padahal, konsumen dapat memberi 

keuntungan besar kepada produsen (Susila et al., 2019). 

Pelaku usaha yang tidak memberikan kartu jaminan/garansi produk kepada konsumen yang 

membeli produk yang mereka pasarkan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh 

konsumen. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dengan pembuktian kepada produsen dan 

hal tersebut diatur dalam Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen (Susila et al., 

2019). Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Soedikno 

Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka 

memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia. 

Menurut Sukendar dan Aris Prio, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, 

yaitu:  

a. Perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk mencegah suatu 

kejadian yang berakibat hukum. 

b. Perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang 

berakibat hukum itu telah terjadi. 

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sesuai fakta yang diperoleh dilapangan, 

berikut adalah upaya perlindungan hukum bagi konsumen : 

1. Perlindungan hukum preventif 

a. Peningkatan pemahaman tentang hak terhadap perlindungan konsumen. 

b. Peningkatan kesadaran hukum dan dampak atas kerugian yang didapatkan oleh konsumen. 

c. Mendorong upaya penegakkan ketentuan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia untuk 

mencegah kerugian konsumen dan penipuan atas garansi. 

d. Peningkatan peranan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsu-men (BPSK) melalui pening-katan sumber daya manusia dan lembaga 

e. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan 

kewajibannya masing-masing 

2. Perlindungan hukum represif 

a. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui penga-dilan atau diluar pengadilan 

berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 
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b. Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan baik para pihak secara 

langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak. 

c. Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, dengan perantara 

pihakketiga/mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur tangan terhadap putusan 

yang diambil oleh kedua pihak. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumen memperoleh perlindungan hukum 

terhadap garansi produk, namun dalam praktik di lapangan, masih banyak kerugian yang alami oleh 

konsumen akibat dari kesalahan produser. Padahal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan 

advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan 

memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa 

tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan. Itu artinya, konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan. 

 

2. Akibat atas garansi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

Pada dasarnya, konsumen mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 huruf b UU 

Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Atas hak konsumen tersebut, maka pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberi kompensasi, 

ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian.  

Sebagai konsumen jika mengalami kerugian karena menggunakan barang yang tidak sesuai 

dengan perjanjian, berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung 

jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam hal ini ganti rugi 

tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau 

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang 

waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 

Hal ini dapat menjadi ranah pidana jika ketiadaan barang tersebut dapat digolongkan sebagai 

barang yang rusak atau cacat. Ini karena berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, 

pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar 

pasal tersebut, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 

pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) 

UU Perlindungan Konsumen. 
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Jika langkah tersebut tidak berhasil, maka dapat juga melakukan gugatan perdata melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 

peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU 

Perlindungan Konsumen. Selain melalui pengadilan, sengketa antara konsumen dan penjual juga bisa 

diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sesuai 

dengan Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. 

Dari uaraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang tidak mendapatkan garansi sesuai 

dengan Undang - undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat melakukan 

tindakan ke jalur hukum. Dalam hal ini, pelaku usaha wajb bertanggungjawab atas barangnya. 

Adanya Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat melalui 

pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha, tetapi alangkah baiknya diselesaikan 

dengan cara kekeluargaan. 

KESIMPULAN 

Konsumen memperoleh perlindungan hukum terhadap garansi produk, dalam Undang-undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak 

untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen secara patut dan memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau 

yang diperdagangkan. Itu artinya, konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan. 

Konsumen yang tidak mendapatkan garansi sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen dapat melakukan tindakan ke jalur hukum. Adanya Pasal 45 Ayat 

(1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat melalui pengadilan untuk 

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha, tetapi alangkah baiknya diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan. 

SARAN 

Adapun saran-saran dari peneliti mengenai pokok permasalah yang timbul dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha dalam menjual produk harus memberikan informasi yang lebih jelas mengenai produk 

salah satunya adalah garansi. Hal ini dilakukan agar konsumen akan lebih terlindungi dalam 

penggunaan produk. 

2. Dengan adanya kerugian yang dirasakan oleh konsumen, maka pemerintah harus lebih 

mengoptimalkan peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan tegas atas perlindungan 

konsumen atas garansi sehingga tidak akan ada lagi keluhan maupun gugatan yang dilakukan oleh 

konsumen. 

3. Bagi  pemerintah  memberi  sanksi  yang  membawa  efek  jera  bagi  pelaku usaha/produsen  bukan  

hanya  dalam  hal  materil  tapi  juga  pada  efek  jera dalam  bentuk  moral  agar  pelaku  

usaha/produsen  selain  meras  rugi  dalam hal  materil,  pelaku  usaha/produsen  juga  merasa  rugi  

terhadap  perbuatan yang  telah  dilakukan terhadap  konsumen  yang  dirugikan  dan  agar  pelaku 

usaha tidak melakukan perbuatan yang sama pada waktu yang berbeda. 

4. Bagi  pemerintah  upaya  hukum  dalam  Indonesia  biaya  dlam  penyelesaian diharapakan  murah  

atau  ringan.  Karena  penyelesian  sengketa  yang  dapat di   berikan   kepada   konsumen   terdapat   

2   penyelesian.   Diharapkan penyelesian  yang  diselesainkan  tidak  menimbulkan  kejadian  

dibelakang hari. 

5. Masyarakat perlu mendukung adanya peraturan pemerintah jika mendapatkan garansi produk yang 

tidak sesuai harus lapor ke pihak yang terkait. 

 

 

 

 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

168 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Satjipto Rahadjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti. 

Soedikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:Liberty. 

Sukender dan Aris Prio, 2019, Tindak Pidana Dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan 

Hukum bagi Perawat dan Pasien), Yogyakarta:Nuha Medika. 

Ahmad Miru. (2011). Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia. Raja Grafindo 

Persada. 

https://books.google.co.id/books?id=6V5tDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=perlindunga

n+konsumen&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiE3LDt0pTqAhWa7HMBHeLoDBAQ6AEIDzAB

#v=onepage&q=perlindungan konsumen&f=false 

Arfian Setiantoro; Fayreizha Destika Putri; Anisah Novitarani; dan Rinitami Njatrijani. (2018). 

Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN. URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN 

PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 

(The Urgency of Consumer Law Protection and the E-Commerce Dispute Resolution in the Era 

of ASEAN Economic Community), 7(1), 1–17. 

Di, K., Kesatuan, N., & Indonesia, R. (2018). Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2018 

Zainul Amin. 127–143. https://doi.org/10.5281/zenodo.1161871.Iswajuni 

Fadhly, F. (2013). Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. 

Arena Hukum, 6(2), 236–253. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.6 

Indonesia, R. (2004). UU no 8 tahun 1999 perlindungan konsumen. 1–6. 

Mansyur, A., & Rahman, I. (2015). Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. II(1), 1–10. 

Ndun, I. J. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor 

Honda. Mimbar Keadilan, 1–17. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1603 

Nopriansyah, W. (2019). Hukum Bisnis di Indonesia (Pertama). KENCANA. 

http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/151277/ 

Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung 

Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 

46–64. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638 

Susila, I. W. A., Gede, D., Mangku, S., & Suastika, I. N. (2019). DARI UU PERLINDUNGAN 

KONSUMEN. 2(2). 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

169 

 

 

PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN DI INDONESIA 

  

1Kriswati, 2Mira Anggita Dilla , 3Muhammad Rafi Athalarif 

Program Studi Hukum, Universitas Duta Bangsa, Surakarta 

 kriswati965@gmail.com,   

 

 
ABSTRACT 

 Violence against women is still a very important problem, both domestically and abroad. Violence 

/ sexual harassment that occurs in a woman due to a system of values that places women as being 

weak and inferior to men. This violence treatment has various negative impacts. For example, it will 

prevent women from becoming involved in social, economic and educational life. Therefore, as a 

protection institution for women and children, it is best to protect women and children who are 

victims of domestic violence. The purpose of this research is to 1) find out the types of violence 

against women, 2) Know the reasons for acts of violence against women, 3) find out the factors that 

trigger violence, 4) Know the best solutions as alternatives for women who experience violence. Data 

collection of violence that occurred in Indonesia in the period 2017-2019 used qualitative analysis. 

Qualitative data is the catch of the words of the research subject in his own language. The analysis 

technique uses two ways namely documentation and interviews. Based on research found an increase 

in the number of cases / cases in the last three years. In 2017 the number of cases / cases handled 

amounted to 348,446, then in 2018 an increase of 406,148 and in 2019 were 431,471 cases. 

Keywords: Women; Violence; Protection 

 

1. INTRODUCTION 

Violence is an attitude or action taken by someone who is inhumane and can hurt others who are 

victims. This action is certainly detrimental to others and yourself because they will get the 

punishment according to the law. Women who overcome difficulties will increasingly improve their 

physical and mental-psychological depend on their potential. In other words, women who support 

their endurance are not able to respond to the environment well. Types of violence treatment deal with 

physical, psychological, and sexual violence, 

Johnson et al in Kata Ali (2017: 20) In addition to the physical and emotional challenges of the 

struggle, the complete quality of life of women can also be understood during the fight. This will have 

an impact on women to minimize involvement in social, economic and educational life. Writing in Ali 

Said, et al (2017: 19) If there is improvement this year, then you should just replace it, just replace it 

for the sake of women, just let it go. This phenomenon can answer the challenges to women who 

become a culture among our society. 
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2. Problem 

What are the types of violence, the impact of violence, and the triggering factors of violence ? 

3. Research Methods 

3.1. Method 

The data collection method uses qualitative analysis. According to Agusta, Ivanovich (2003) 

qualitative data is a catch on the words of the research subject in his own language. In this study 

researchers used qualitative analysis using two ways, namely documentation and interviews. 

a. Documentation looks for data or variables, namely notes, books, magazines, recorders and so on 

that support the process of finding data. 

b. Library Studies techniques to collect data by reading, taking notes, and studying the reading in 

accordance with the subject matter which is then outlined in a theoretical framework. 

3.2. Literature review 

a. Violence 

Violence is an attitude or action taken by someone who is inhumane and can hurt others who are 

victims. According to Chazawi Adami (2005: 2-3) acts of violence are also the same as the meaning 

of persecution, that is, acts committed intentionally to cause pain or injury to the body of others. 

b. Violence in women. 

Violence against women is any act that results in physical, sexual or psychological misery / 

suffering for women, including the threat of certain actions, coercion or deprivation of liberty 

arbitrarily occurring in public or in the private life environment. According to Sumera, M (2013: 41-

42) Sexual violence / abuse that occurs to a woman due to a system of values that places women as 

weak and inferior to men; women are still placed in a position of subordination and marginalization 

that must be controlled, exploited and enslaved by men and also because women are still seen as 

second class citizens. 

c. Women's rights in the constitution 

Women have rights that must not be violated, namely the right to life, the right to equality, the 

right to independence and personal security, the right to public protection, the right to good physical 

and mental health services, the right to good work and working conditions good, the right to further 

education, and the right not to experience abuse or other forms of cruelty, inhuman treatment / torture. 

According to Jimly Assidiqi (2007: 169) Constitutional rights are not always synonymous with 

"human rights" or human rights. The citizens' constitutional rights that are not included in the 

definition of human rights, for example, the right of every citizen to hold a position in government is 

"the citizen's constitutional rights", but does not apply to anyone who is not a citizen. Therefore, not 

all "the citizen's rights" are "the human rights", but instead all "the human rights" are "the citizen’s 

rights". The definition of citizens' rights is also distinguished between constitutional rights and legal 

rights. Constitutional rights are rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia, while legal rights arise based on guarantees of laws and regulations below. After the 

provisions on human rights are fully adopted in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 

human rights and citizens' rights can be linked to the notion of "constitutional rights" guaranteed by 

the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Asshiddiqie , 2007). 
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Protection of women must be carried out in accordance with Law No. 23 of 2004 concerning the 

Elimination of Domestic Violence. The integrity and harmony of a happy, safe, peaceful and peaceful 

household is everyone's dream and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM). 

d. Types of violence experienced by women. 

Violence against women can occur in the form of physical violence carried out using the limbs of 

the offender (hands, feet) or with other tools, non-physical violence degrades the image or confidence 

of a woman, both through words and through actions that are not preferred / desired, and 

psychological or mental violence to disturb or suppress the emotions of the victim. According to 

Friska Olivia (2009: 39-43) types of violence against women such as sexual harassment, rape, and 

domestic violence are violence that is often experienced by women. 

e. Impact of violence on women. 

Generally the impact of violence on women can be seen from various aspects such as mental 

health, behavior, physical health, economic and social. According to Jhon D. Pasalbessy (2010: 8-9) 

various acts of violence that often occur and cause casualties among women such as, (a) sexual 

assault; (b) cases of murder of mothers or grandmothers either because of economic motives or 

because of uncontrolled anger; (c) pornography; (d) acts of violence by employers against domestic 

servants that often occur and are generally based on annoyance and even hate, as well as several other 

acts of violence. 

3.2. Discussion 

According to the National Commission on Violence Against Women, it shows that within 12 

years, violence against women increased by 792% (almost 800%) meaning that violence against 

women in Indonesia for 12 years increased by almost 8 times. 

    Gambar 1. Data Kasus Kekerasan 

This increase is an iceberg phenomenon, it can be concluded that the condition of Indonesian women 

is far from having unsafe lives. The following graph shows the number of violence against women 

from 2008-2019. (Komnas Perempuan, 2019). 

This increasing violence is a problem that needs to be immediately resolved. In addition, the 

victim must have the courage to report it is impossible without a service institution, and without the 

trust of the community, especially the victim. 

The consistency in documenting or recording cases in each service institution shows the capacity 

of the relevant institutions, which determine the numbers, both from the government and the 

community. Therefore, the system and institutions that receive victims' complaints or reporting 

services need to be improved and supported by both the community and the government. 
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4. Conclusion 

a. Conclusion  

After examining the protection of victims of violence against women in Indonesia, it can be 

concluded that violence continues to increase due to lack of public education about violence and the 

lack of courage of victims to report to relevant institutions so that perpetrators are free without 

punishment. This results in the lack of women involved in social, economic and educational life. 

The rate of violence against women can decrease with the education of the community and good 

collaboration between the community and the government (related complaints institutions) to increase 

self-awareness in the community and the desire to become better. Meanwhile, government agencies 

that have the authority to further improve their performance for the sake of justice for victims, and 

perpetrators can get the punishment accordingly, in order to create a deterrent effect for the 

perpetrators and give fear to others so as not to commit the same violence in Indonesian society. 

So that the related complaint partner institutions can work together by trying to reduce the number 

of violence against women from year to year so that women get comfort in their social lives and are 

free to express themselves without fear of others. 

b. Suggestion 

Researchers still need to develop an analysis so that this research obtains valid information data, so 

this information can be used as a reference. 
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Abstrak 
 Peran wanita tani dalam rumah tangga petani adalah membantu kepala keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Peran wanita tani dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah 

dengan cara aktif dalam kegiatan usahatani baik sebagai buruh tani di lahan milik orang lain 

maupun membantu kepala keluarga dalam mengelola usahatani milik sendiri. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya curahan tenaga kerja wanita tani, pendapatan rumah tangga 

petani, dan mengetahui hubungan tenaga kerja wanita tani terhadap pendapatan rumah tangga 

petani di Kabupaten Bojonegoro. Analisis data untuk mengetahui besarnya curahan tenaga kerja 

dan besarnya pendapatan rumah tangga menggunakan analisis kuantitatif. Penentuan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara curahan tenaga kerja wanita tani terhadap pendapatan rumah tangga 

petani adalah korelasi pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Curahan tenaga kerja 

wanita tani terhadap usahatani rumah tangga adalah 61,88 HOK/Tahun, (2) Pendapatan rumah 

tangga petani yang terdiri dari pendapatan usahatani suami, istri,dan anak dalam usahatani yaitu 

Rp 22.617.778 pertahun, (3) Hubungan curahan tenaga kerja wanita tani dengan pendapatan rumah 

tangga petani adalah nyata secara signifikan ditunjukkan dengan nilai korelasi pearson (r) sebesar 

0.986 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% (α/2=0,025). 

Kata Kunci: curahan tenaga kerja, wanita tani, pendapatan 

Abstract 

The role of female farmers in the farmer's household is to help the head of the family to meet the 

needs of the family. The role of female farmers in meeting the needs of the family is in an active way 

in farming activities both as a farmworker on other people's land and assisting the head of the family 

in managing their own farming. This research aims to find out the large contributions of female 

farmers' labor, the household income of farmers, and to know the relationship of female farmers to 

the household income of farmers in Bojonegoro Regency. Analyze the data to find out the size of the 

workforce and the size of household income using quantitative analysis. The determination of samples 

in this study uses purposive sampling techniques and analysis used to find out the relationship 

between the contributions of female farmers' labor to the household income of farmers is a 

correlation pearson. The results showed that: (1) The contributions of female farm labor on 

household businesses was 61.88 HOK/Year, (2) Farmer's household income consisting of income in 

agriculture is Rp 22.617.778 per year, (3) The relationship of female farmer labor with farmer's 

household income is significantly indicated by pearson (r) correlation value of 0.986 with a 

confidence level of 95% (α/2=0.025). 

Keywords:  contribution of labor, female farmer, income 
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1. Pendahuluan 

Wanita memiliki peran penting dalam suatu rumah tangga, mengatur dan mengelola 

keuangan keluarga menjadi kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang wanita dalam 

rumah tangganya.  Sama halnya dengan kegiatan usahatani di Indonesia, wanita memiliki 

berbagai peran yang membantu petani untuk hanya sekedar menyelesaikan pekerjaannya atau 

membantu perekenomian keluarga. Peran wanita tani dalam rumah tangga petani adalah 

membantu kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Peran wanita tani dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan cara aktif dalam kegiatan usahatani baik sebagai 

buruh tani di lahan milik orang lain maupun membantu kepala keluarga dalam mengelola 

usahatani milik sendiri. Menurut Rahmah N dan Wati E (2012), peran wanita tani dalam 

usahatani terbagi menjadi tiga yaitu : 1) keterlibatan dalam kegiatan bercocok tanam (baik lahan 

sendiri atau bekerja sebagai buruh tani), 2) keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam 

usahatani, dan 3) keterlibatan dalam mengelola keuangan usahatani dan penyerapan teknologi.  

Peran wanita tani dalam kehidupan rumah tangga petani, banyak terjadi dalam kehidupan 

petani di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Kedungadem. Menurut 

data BPS Bojonegoro 2019, perkembangan kesempatan kerja bidang pertanian adalah sebesar 

320.940 lapangan usaha, tertinggi dibandingkan dengan lapangan-lapangan usaha yang lain. Hal 

ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam kehidupan 

masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Dari keseluruhan lapangan usaha pertanian, 60% 

didominasi oleh wanita tani, yang bekerja membantu perekonomian keluarga melalui usahatani. 

Usahatani bawang merah merupakan jenis usahatani yang diusahakan oleh masyarakat 

Kecamatan Kedungadem. Menurut data BPS 2019 luas lahan non irigasi terbesar di Kabupaten 

Bojonegoro berada di Kecamatan Kedungadem yaitu seluas 6.312,75 Ha, yang diusahakan untuk 

bercocok tanam bawang merah, karena potensi inilah menjadikan Kecamatan Kedungadem 

sebagai sentra bawang merah di Kabupaten Bojonegoro. Produksi bawang merah terbesar di 

Kecamatan Kedungadem berada di Desa Tlogoagung dan Desa Duwel dengan total produksi 

sebesar 26.677 kg dengan luas panen 1.563 ha (BPS, 2019). 

Kegiatan wanita tani dalam kegiatan usahatani bawang merah di Kecamatan Kedungadem 

adalah diantaranya adalah pada kegiatan budidaya seperti persemaian, penanaman, 

pemeliharaan, penyiraman dan pemanenan. Wanita tani juga berperan pada kegiatan pascapanen 

bawang merah yaitu seperti kegiatan pembersihan, sortasi, dan grading. Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa wanita tani di Kecamatan Kedungadem, berkontribusi secara aktif dalam 

kegiatan usahatani keluarga. Ada beberapa wanita tani yang juga bekerja di lahan orang lain 

selain lahannya sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk membantu kepala keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan rumaha tangga. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya kajian mengenai 

curahan tenaga wanita tani, dan bagaimana hubungannya dengan pendapatan rumah tangga 

petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya curahan tenaga kerja wanita tani, 

pendapatan rumah tangga petani, dan mengetahui hubungan tenaga kerja wanita tani terhadap 

pendapatan rumah tangga petani di Kabupaten Bojonegoro. 

 

2. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan mengkaji 

besarnya curahan tenaga kerja wanita tani. Pengkajian tersebut melalui wawancara kepada 

responden dengan menggunakan questioner. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden wanita tani, sedangkan 

data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian seperti Dinas 

Pertanian Kabupaten Bojonegoro dan Badan Pusat Statistik. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Mei-Desember 2019. 

Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Metode 

pemilihan sampel dengan menggunakan metode Purposive Sampling menurut Mardikanto dan 

Irianto (2010) merupakan pemilihan sampel melalui pilihan-pilihan berdasarkan kesesuaian 
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karakteristik yang dimiliki calon sample/responden dengan kriteria tertentu yang 

ditetapkan/dikehendaki oleh peneliti, sesuai dengan tujuan penelitiannya. Responden dalam 

penelitian ini merupakan wanita tani, yang memiliki karakteristik atau kriteria sebagai berikut : 

a. Wanita yang pekerjaan utamanya merupakan petani, baik menggarap lahan milik sendiri 

maupun bekerja sebagai buruh tani. 

b. Wanita yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan usahatani untuk membantu perekonomian 

keluarga. 

c. Wanita yang telah berumah tangga. 

Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini berjumlah 122 wanita tani 

Pertimbangan yang mendasari pengambilan sampel responden 122 wanita tani, karena disesuikan 

dengan alat analisis parametrik. Menurut Mardikanto dan Irianto (2010) salah satu metode 

penentuan jumlah sampel penelitian relatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah 

yaitu dengan menetapkan jumlah sampel sesuai dengan alat analisis yang digunakan, untuk 

analisis non-parametrik dapat ditetapkan kurang dari 30, tetapi untuk analisis parameterik 

minimal sebanyak 30 sampel. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, untuk 

menganalisis besarnya curahan tenaga kerja wanita tani dalam usahatani maka dihitung lebih 

dahulu besarnya jam kerja (jam/hari) wanita tani dalam setiap kegiatan pengelolaan usahatani 

dari persiapan tanam hingga pascapanen. Kemudian jam kerja tersebut dikonversikan dalam 

HOK (Hari Orang Kerja) dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

Curahan TK  : Curahan Tenaga Kerja Wanita Tani (HOK) pada setiap kegiatan usahatani 

JK  : Jam Kerja Wanita Tani (Jam/Hari) 

JHK  : Jumlah Hari Kerja Wanita Tani (Hari) 

Analisis pendapatan wanita tani dilakukan dengan menghitung besarnya pendapatan wanita 

tani, diperoleh dari besarnya pendapatan wanita tani yang bekerja dalam usaha tani milik sendiri 

maupun milik ornag lain. Analisis yang terakhir adalah analisis untuk mengetahui hubungan 

curahan kerja wanita tani dalam hubungannya dengan pendapatan rumah tangga petani bawang 

adalah dengan menggunakan uji r (korelasi pearson) yang dianalisis melalui software SPSS versi 

23. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang menjawab dari ketiga tujuan 

penelitian. 

a.  Analisis Curahan Tenaga Kerja Wanita Tani 

 Peran wanita tani dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan cara aktif dalam 

kegiatan usahatani baik sebagai buruh tani di lahan milik orang lain maupun membantu kepala 

keluarga dalam mengelola usahatani milik sendiri. Peran wanita tani dalam pengelolaan 

usahatani dapat berupa kontribusi pendapatan wanita yang bekerja sebagai buruh tani, dan 

curahan tenaga kerja wanita tani dalam membantu mengelola usahatani keluarga. Menurut 

Hastuti (2014) peran wanita tani dalam mengelola usahatani keluarga diantaranya adalah 

menyiapkan bibit tanaman, membantu penanaman, dan membantu merontokkan bulir padi dari 

tangkai pada saat panen. 
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Tabel 1. Curahan Tenaga Kerja Wanita Tani dalam Usahat ani Bawang Merah di Kecamatan 

Kedungadem Tahun 2019 

No. Kegiatan Usahatani Curahan Tenaga Kerja Wanita Tani 

HOK/Tahun 

1. Penanaman 10,11 

2. Penyiangan 13,60 

3. Penyiraman 7,23 

4. Panen 9,09 

5. Pascapanen (pembersihan, 

sortasi, grading) 

21,85 

Total Curahan Tenaga Kerja 61,88 

Total curahan tenaga kerja wanita tani dalam usahatani bawang merah di Kecamatan 

Kedungadem adalah 61,88 HOK/tahun (tabel 1). Jumlah curahan tenaga kerja tersebut 

menunjukan bahwa wanita tani di Kecamatan Kedungadem bekerja selama 495,04 jam setiap 

tahunnya dengan asumsi jumlah jam kerja setiap HOK adalah 8 jam. Curahan kerja tertinggi 

dilakukan oleh wanita tani pada kegiatan pembersihan, sortasi, dan grading yaitu sebesar 21,85 

HOK atau 174,8 jam. Kegiatan pascapanen bawang merah di Kecamatan Kedungadem banyak 

dilakukan oleh tenaga kerja wanita karena memerlukan kesabaran dan ketelitian. Alasan lain 

adalah karena kegiatan pascanen kegiatan yang mudah dan bisa sambil menjaga anak atau bisa 

dikerjakan dengan kegiatan yang lainnya. 

Curahan tenaga kerja terbesar lainnya adalah pada saat kegiatan penyiangan yaitu 13,60 

HOK atau 108,8 jam. Salah satu ciri usahatani bawang merah, banyaknya gulma yang menganggu, 

sehingga diperlukan tenaga kerja yang tidak sedikit. Maka dari itu kegiatan penyiangan pada 

bawang merah tidak hanya dikerjakan oleh tenaga kerja laki-laki, tetapi juga tenaga kerja wanita. 

Pada saat kegiatan penanaman wanita tani juga berperan, curahan kerjanya adalah sebesar 10,11 

HOK atau 80,88 jam. Begitu pula pada kegiatan panen, yang juga memerlukan tenaga yang 

jumlahnya banyak, maka biasanya kepala keluarga akan mengerahkan semua tenaga dalam rumah 

tangganya, untuk membantu kegiatan panen. Curahan tenaga kerja wanita pada saat kegiatan 

panen adalah 9,09 HOK atau 72,72 jam. Curahan tenaga kerja wanita pada kegiatan penyiraman 

adalah sebesar 7,23 HOK atau 57,84 jam, relatif sedikit dengan kegiatan lainnya. Hal ini 

disebabkan karena kegiatan penyiraman banyak dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki, wanita 

hanya membantu pada saat dibutukan, selain itu karena ada faktor perubahan cuaca, yang sering 

kali musim kemarau tapi masih hujan, sehingga tidak perlu adanya kegiatan penyiraman. 

Curahan tenaga kerja wanita pada usahatani bawang merah ini menunjukkan bahwa juga 

berperan aktif dalam usahatani, hal ini dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga. 

Kegiatan usahatani ini dilakukan tidak hanya di lahan milik sendiri tetapi dilakukan pada lahan 

orang lain atau menjadi buruh tani. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian dari Berlianti 

(2015) bahwa petani perempuan bukan lagi merupakan pencari nafkah tambahan namun 

merupakan nafkah pokok karena penghasilannya unttuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk 

peningkatan kehidupan sosial ekonomi keluarga. 

 

b.  Analisis Pendapatan Rumah Tangga Petani Bawang Merah di Kabupaten Bojonegoro 

 Sumber pendapatan rumah tangga petani bawang merah di Kecamatan Kedungadem, 

Kabupaten Bojonegoro berasal dari suami, istri, dan anak. Pendapatan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah pendapatan rumah tangga petani dalam melakukan usahatani bawang merah 

selama satu tahun. Usahatani bawang merah di Kecamatan Kedungadem berlangsung setiap 

tahun dalam dua masa tanam. Musim tanam yang pertama biasanya dilakukan petani pada 

musim penghujan, dan selanjut pada musim kemarau. Ada beberapa petani yang memilih 
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mengusahakan bawang merah hanya pada musim kemarau, karena bawang merah merupakan 

tipe tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Perubahan iklim yang ekstrem, membuat 

petani harus menyiram tanamannya bahkan pada saat musim penghujan maupun kemarau. 

Pendapatan rumah tangga petani bawang merah di Kabupaten Bojonegoro disajikan pada gambar 

1. 

   

 
 

Gambar 1. Struktur Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga Petani Bawang Merah (Rp/tahun) di 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 

 

 Pendapatan rata-rata wanita tani adalah Rp 7.765.628 pertahun, pendapatan ini diperoleh dari 

mengusahakan bawang merah baik di lahan sendiri maupun sebagai buruh tani. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi pendapatan wanita cukup besar dibandingkan 

kontribusi pendapatan anak yang hanya Rp 2.948.448 pertahun. Hal ini disebabkan oleh anak 

hanya memberi sekedarnya saja kepada orangtuanya, dan tidak berlangsung tiap bulan. Berbeda 

dengan pendapatan kepala keluarga yaitu Rp 11.903.702, kontribusinya besar terhadap 

pendapatan rumah tangga petani, karena adanya perbedaan intensitas kegiatan usahatani yang 

lebih lama dibandingkan wanita tani. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Agustina 

H (2016) yang menyebutkan mengenai peranan istri petani dalam meningkatkan kesejahteraan 

rumah tangga adalah bahwa bentuk peranan para istri petani yaitu membantu suami dalam proses 

pertanian mulai pemilihan bibit unggul sampai pada masa panen tiba, misalnya pada saat 

pemilihan bibit sepenuhnya istri yang melakukan, sedangkan pada saat panen istri membantu 

suami dalam pengeringan komoditas. Selain berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga 

petani, wanita tani juga berkontribusi dalam hal pengambilan keputusan, seperti hasil penelitian 

dari Yani ED dan Pertiwi RP (2012) mengenai pola pengambilan keputusan wanita tani pada 

usahatani sayuran sentra sayuran dataran tinggi, bahwa istri memiliki peran yang setara dalam 

pengambilan keputusan pengelolaan usahatani diantaranya adalah kegiatan pemilihan benih, 

penanaman, penyulaman, dan penetapan waktu panen. 

 

 

c.  Analisis Hubungan Curahan Tenaga Kerja Wanita Tani terhadap Pendapatan Rumah 

Tangga Petani Bawang Merah 

 Analisis hubungan curahan tenaga kerja wanita tani terhadap pendapatan rumah tangga petani 

bawang merah di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan korelasi pearson dengan 

signifikasi sebesar 0,01. Korelasi pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan 

untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Kedua variabel tersebut 

pada penelitian ini adalah curahan tenaga kerja wanita tani, dan pendapatan rumah tangga petani. 

Curahan tenaga kerja wanita tani yang tinggi yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan petani, 
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dan pendapatan rumah tangga petani. Hipotesa ini harus dibuktikan secara statistik melalui 

analisis korelasi pearson. Hasil uji korelasi pearson dengan menggunakan tingkat kepercayaan 

1% disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Korelasi Pearson Hubungan Curahan Tenaga Kerja Wanita Tani Terhadap 

Pendapatan Rumah Tangga Petani Bawang Merah 

 

Curahan TK Petani 

Wanita 

Pendapatan Rumah 

Tangga Petani 

Curahan TK 

Petani Wanita 

Pearson Correlation 1 .986** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 122 122 

Pendapatan 

Rumah Tangga 

Petani 

Pearson Correlation .986** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 122 122 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), diolah dengan SPSS 23 

Berdasarkan tabel 2 uji korelasi pearson hubungan curahan tenaga kerja wanita tani terhadap 

pendapatan rumah tangga petani bawang merah menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,986, yang berarti bahwa hubungan antara curahan tenaga kerja wanita tani dengan pendapatan 

rumah tangga petani sangat kuat. Hasil uji nilai p value sebesar 0,00 yang kurang dari nilai 0,05, 

menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, sedangkan hipotesis peneliti yang menyatakan ada 

hubungan antara curahan tenaga kerja wanita tani dengan pendapatan rumah tangga petani dapat 

diterima atau dibuktikan, dengan nilai korelasi sebesar 0,986. 

Hubungan antara curahan tenaga kerja wanita tani dengan pendapatan rumah tangga petani 

adalah hubungan yang positif. Ketika nilai curahan tenaga kerja wanita besar maka tingkat 

pendapatan wanita tani juga akan bertambah. Pendapatan wanita tani yang bertambah akan 

berkaitan dengan pendapatan rumah tangga petani. Sebagai contoh wanita tani melakukan 

kegiatan pembersihan bawang merah selama 4 jam (0,5 HOK), namun karena ada musim panen, 

maka wanita tani tersebut menambah jam kerja menjadi 8 jam perhari. Upah wanita tani dalam 

membersihkan bawang merah selama 4 jam adalah Rp 20.000, jika menambah jam kerja, upah 

yang didapatkan juga akan bertambah menjadi Rp 40.000. Peningkatan ini juga akan 

mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga petani. Hal ini disebabkan karena wanita tani 

juga berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga melalui berusahatani bawang merah. Selain 

peran tersebut wanita tani juga berperan dalam mengelola keuangan rumah tangga agar cukup 

dan jika ada lebihnya maka akan ditabung. Fakta ini sesuai dengan hasil penelitian Elizabeth R 

(2008) mengenai peran ganda wanita tani dalam mencapai ketahanan pangan rumah tangga di 

pedesaan, yang menyebutkan bahwa peran ganda wanita tani sangat strategis dalam peningkatan 

produktivitas usahatani dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan 

menuju kesejahteraan rumah tangga petani di pedesaaan. Meningktanya peran dan produktivitas 

wanita tani sebagai pengurus rumah tangga dan tenaga kerja pencari nafkah baik tambahan 

maupun utama juga berhubungan erat dengan perannya sebagai pelaku usaha dalam upaya 

peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, menuju pencapaian 

ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga. 
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4. Kesimpulan dan Saran 

Curahan tenaga kerja wanita tani dalam usahatani bawang merah di Kabupaten Bojonegoro 

terbanyak pada kegiatan pascapanen yaitu 21,85 HOK atau 174,8 jam. Kegiatan pascapanen 

tersebut terdiri dari pembersihan, sortasi, dan grading. Kegiatan pascapanen bawang merah di 

Kecamatan Kedungadem banyak dilakukan oleh tenaga kerja wanita karena memerlukan 

kesabaran dan ketelitian. Alasan lain adalah karena kegiatan pascanen kegiatan yang mudah dan 

bisa sambil menjaga anak atau bisa dikerjakan dengan kegiatan yang lainnya. Pendapatan rata-rata 

wanita tani adalah Rp 7.765.628 pertahun, pendapatan ini diperoleh dari mengusahakan bawang 

merah baik di lahan sendiri maupun sebagai buruh tani. 

Uji korelasi pearson hubungan curahan tenaga kerja wanita tani terhadap pendapatan rumah tangga 

petani bawang merah menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,986, yang berarti bahwa 

hubungan antara curahan tenaga kerja wanita tani dengan pendapatan rumah tangga petani sangat 

kuat. Hasil uji nilai p value sebesar 0,00 yang kurang dari nilai 0,05, menunjukkan bahwa hipotesis 

nol ditolak, sedangkan hipotesis peneliti yang menyatakan ada hubungan antara curahan tenaga 

kerja wanita tani dengan pendapatan rumah tangga petani dapat diterima atau dibuktikan, dengan 

nilai korelasi sebesar 0,986. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai pengembangan 

sentra industri bawang merah di Kabupaten Bojonegoro. Kecamatan Kedungadem mempunyai 

potensi untuk dijadikan agrowisata bawang merah, wisata edukasi mulai dari kegiatan budidaya 

sampai pengolahan bawang merah menjadi bawang goreng. 
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I. Pendahuluan 

Internet telah menjadi sarana yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi 

manusia (HAM), pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal 

terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara. Bagi pemajuan hak atas kebebasan 

berekspresi khususnya, internet akan memberikan ruang yang besar atas berbagai macam bentuk 

aktrualisasi berekspresi.  

Internet merupakan tren global yang paling kuat, dan hal tersebut menghadirkan suatu tantangan 

HAM yang sangat kompleks. Internet telah menghapuskan berbagai upaya untuk membentuk 

monopoli informasi dan pembuatan keputusan yang diketahui oleh warga negara tekanan untuk 

adanya transparansi dan akuntabilitas. Internet dapat memberdayakan individu  bahkan melawan 

opresi. Internet juga menghubungkan warga pendidikan, dan juga meningkatkan akses pada jaminan 

kesehatan dan kesempatan ekonomi. 

Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan internet telah menjadi salah satu pembahasan 

penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan 

Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa ekspresi yang disampaikan 

secara online mendapat perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang  secara offline. 

Berbagai negara dalam kawasan regional juga telah mengembangkan berbagai prinsip untuk 

memastikan perlindungan HAM dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi 

di internet. Berbagai kelompok masyarakat sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan 

prinsip-prinsip perlindungan HAM di Internet sebagai bagian penting dalam proses mendorong 

adanya tata kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia (Wachyudi Fajar, 2019). 

Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga menjadi salah satu tantangan HAM saat 

ini, karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Pada tahun 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan posisi 4 di 51.096.860 pengguna, twitter 

kurang lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar 5.270.658 (Amnesty International report, 2018). 

Namun, perlindungan HAM terkait internet di Indonesia belum memadai. Laporan Freedom on the 

Net 2012 menempatkan Indonesia dalam kategori ‘partially free’ dan berada pada peringkat 21 dari 

47 negara yang disurvey (Sanja, Kelly, at all . 2012). Indonesia masih menghadapi masalah terkait 

dengan kesenjangan akses, penyaringan. dan pemblokiran/sensor yang belum terumuskan secara jelas, 

kriminalisasi terhadap pengguna internet, ancaman terhadap hak-hak privasi dan data pribadi, 

kebebasan dalam menggunakan internet dan sebagainya dan data pribadi, kebebasan dalam 

menggunakan internet dan sebagainya. 

Beberapa negara telah memposisikan keamanan siber sebagai masalah keamanan nasional. 

Dampaknya keamanan siber justru sering kontradiktif dengan keamanan individu. Permasalahan yang 

muncul sering kali negara merumuskan keputusan yang pada akhirnya  tidak tepat dan cenderung 

membatasi HAM. 

Di tingkat nasional, peraturan perundang-undangan  di Indonesia telah menjamin berbagai hak 

asasi manusia    yang tertuang baik  dalam konstitusi yakni Undang-Undang dasar 1945 maupun 
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berbagai peraturan perundangundangan lainnya. UUD 1945 memuat ketentuan khusus tentang HAM 

(Bab XA) sehingga  hak-hak tersebut  merupakan hak  konstitusional warga negara. Regulasi lain 

yang penting dalam menjamin HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi manusia , yang selain memuat berbagai hak asasi manusia  yang dijamin dan 

dilindungi di Indonesia juga mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

(Edmon Makarim, 2019) 

Hak atas privasi adalah penting bagi para individu untuk mengekspresikan diri mereka dengan 

bebas. Kemauan individu untuk melakukan debat mengenai hal-hal kontroversial  diwilayah public 

selalu dikaitkan  dengan kemungkinan untuk melakukan  debat tersebut tanpa nama (anonymous). 

Internet  membuat para individu  bisa mengakses informasi dan melakukan debat publik tanpa harus 

mengungkapkan identitas mereka, contohnya melalui penggunaan akun palsu  dalam forum obrolan 

dan ruang pesan (Council of Europe. 2016). Namun pada saat yang sama  internet juga  menghadirkan  

alat dan mekanisme  melalui dua pihak swasta dan pemerintah  untuk mengawasi dan mengumpulkan  

informasi tentang komunikasi dan aktifitas  individu di internet. Praktik-praktik seperti itu  dapat 

menimbulkan pelanggaran  pada hak dan privasi yang dimiliki para pengguna internet  dan 

mengurangi kepercayaan diri  orang dan keamanan dalam menggunakan internet, menghambat arus 

bebas informasi dan gagasan-gagasan dalam jaringan.  

Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika No. 14 tahun 2009 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif khususnya pada 

Pasal 8 ayat (1). Peraturan menteri ini  menimbulkan pro dan kontra, hal itu karena persoalan 

mengatur konten internet yang memang dilematis. Disebut dilematis itu karena di satu sisi, pengaturan 

memberikan rasa aman bagi pengguna internet akan muatan negatif yang mungkin ada, namun di sisi 

lain dikhawatirkan pengaturan akan mengekang kebebasan pengguna untuk berekspresi dan 

mendapatkan informasi apa pun. Perdebatan ini sama dengan perdebatan mengenai apakah 

diperlukannya hukum karena manusia bisa mengatur dirinya sendiri, yang kemudian dikritisi bahwa 

manusia dengan egonya akan dapat berbuat sekehendak hati sendiri dan mungkin akan melanggar 

hak-hak orang lain sehingga dinilai hukum diperlukan. 

Menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 menegaskan, 

pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga pemerintah 

melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi 

Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan. Ini 

artinya, kepentingan umum harus terlindungi dari upaya-upaya yang ingin menjadikan internet 

sebagai media baru untuk menjalankan atau menyebarkan konten negative.  

Saat ini Saat ini pemerintah dan penyedia jasa internet (PJI) sudah menggunakan database dari 

Massive Trust Positif dan DNS Nawala untuk memblokir situs yang tidak sesuai, baik secara lokal 

maupun global. Dengan layanan ini diharapkan para pengguna internet, terutama orang tua dan orang 

yang peduli dengan moral bangsa dapat mengakses internet dengan nyaman dan tenang. Masyarakat 

dapat berpartisipasi dalam melaporkan situs porno dan situs lain yang tidak sesuai melalui situs 

nawala.org (Mursyidah, at all, 2019). Tidak hanya sebatas pada pemblokiran situs negative tetapi 

pemerintah juga telah melakukan pemblokiran internet dan layanan data yang diberlakukan sejak 21 

Agustus atau  sejak pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah seperti Jayapura, Manokwari, 

Sorong, dan Fakfak (bbc, 2019). 

Tindakan pemblokiran terhadap sejumlah platform atau situs internet, telah menuai sejumlah 

polemik di publik. Tindakan-tindakan tersebut seringkali dinilai tidak proporsional. Mengapa tidak 

proporsional? Sebab yang diblokir langsung pada akses ke platformanya, tidak secara selektif 

terhadap situs-situs yang memiliki muatan konten yang dinilai illegal menurut hukum Indonesia. 

Padahal sebagai negara pihak dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), 
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seharusnya dalam melakukan setiap pembatasan terhadap konten internet, pemerintah Indonesia harus 

tunduk pada prinsip-prinsip pembatasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (3) ICCPR, maupun 

Pasal 28J UUD 1945. 

II. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah perlindungan keamanan siber berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia ? 

III. Pembahasan 

Internet memungkinkan para individu untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan 

gagasan tentang semua hal secara cepat dan murah melampaui bats-batas kebangsaan. Dengan 

meluasnya kapasitas individu  dalam menikmati  hak mereka mterhadap kebebasan berekspresi  dan 

berpendapat, yang merupakan pendukung bagi hak asasi manusia, internet membantu  pembangunan 

politik,  ekonomi, social dan berkontribusi bagi perkembangan umat manusia secara keseluruhan. 

Internet telah menjadi alat komunikasi  yang digunakan individu unti menyalurkan  hak 

kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005) 

Semua orang mempunyai hak untuk berpendapat tanpa adanya campur tangan. Semua orang 

mempunyai  hak kebebasan berpendapat: hak ini meliputi kebebasan untuk  mencari, menerima dan 

menyebarkan informasi dan ide -ide secara lisan maupun tertulis atau cetak dalam bentuk seni atau 

melalui media pilihan lainnya, penggunaan hak tersebut mempunyai kewajiban dan tanggungjawab 

khusus. Hal tersebut bias menjadi subyek dari pembatasan-pembatasan tertentu tapi pembatasan 

tersebut haruslah sesuai dengan hukum dan dilakukan dengan benar – benar penting sebagai 

penghargaan bagi haka tau reputasi pihak lain, sebagai perlindungan keamanan  nasional atau 

ketertiban umum atau kesehatan dan moral masyarakat Pembatasan arus informasi melalui internet 

harus dilakukan sesedikit mungkin kecuali pada beberapa keadaan tertentu yang dijabarkan oleh 

hukum hak asasi manusia internasional. Jaminan penuh bagi ha katas kebebasan berekspresi harus 

menjadi  norma, dan pembatasan apapun  dianggap sebagai pengecualian.  

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi  para individu dari intervensi  pihak ketiga  

yang terganggu  penikmatan ha katas kebebasan berpendapat  dan berekspresi. Hal ini  merupakan 

kewajiban negara  meski  terjadi situasi bahwa  penentuan asal  dari serangan dunia maya dan 

identitas pelaku seringkali sulit dilakukan secara teknis. Kewajiban positif untuk melindungi 

mengharuskan negara untuk mengambil tindakan yang efektif  dan sesuai untuk menyelidiki kegiatan 

yang dilakukan  oleh pihak ketiga, menangkap orang  yang bertanggungjawab  dan menggunakan 

tindakan untuk mencegah kejadian tersebut terjadi lagi dimasa depan.  

Pada dasarnya setiap orang berhak atas privasi. Hak ini menyatakan bahwa setiap orang berhak 

untuk tidak dicampuri  atau mendapat serangan terhadap masalah-masalah pribadinya , keluarga, 

rumah atau hubungan surat menyuratnya atau secara tidak sah. Setiap orang berhak atas  perlindungan 

hukum terhadap  campur tangan atau serangan tersebut (Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia  dan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak – hak sipil dan politik). Sehubungan dengan surat 

menyurat atau komunikasi lainnya atau korespondensi, meliputi seluruh bentuk komunikasi  lainnya 

termasuk komunikasi melalui internet. Hak atas korespondensi  harus memberi  peningkatan atas 

kewajiban  pada negara untuk memastikan bahwa surat elektronik dan bentuk lain  dari komunikasi 

dalam jaringan sebenarnya dikirimkan  ke penerima yang berkenan tanpa ada campurtangan atau 

inspeksi dari badan-badan negara atau pihak ketiga. Setiap orang berhak untuk bebas berkomunikasi 

tanpa pemantauan yang tidak sah  dan sewenang-wenang  misalnya penelusuran tingkah laku, 

profiling dan cyberstalking atau ancaman pengintaian dan penyadapan. Semua perjanjian terkait 

dengan akses dari pelayanan online termasuk penerimaan untuk pemantauan harus dinyatakan secara 

jelas bentuk dan sifat pemantauannya. 
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Selain itu, setiap orang memiliki hak ats personalitas virtual yang tidak dapat diganggu gugat. 

Personalitas virtual itu harus dihormati  namun hak itu tidak boleh digunakan untuk merugikan  pihak 

lain. Tandatangan digital, nama-nama pengguna, password,, PIN, dan lainnya tidak boleh digunakan 

atau diubah tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.  Perlindungan data pribadi 

mewujudkan suatu bentuk khusus dari penghormatan hak  atas privasi. Negara wajib mengatur  

melalui hukum yang jelas tentang perekaman, pemrosesan, penggunaan  dan penyampaian data 

pribadi  dan untuk melindungi orang yang terkena  dampak penyalahgunaan data oleh badan negara  

ataupun pihak-pihak swasta. SElain itu juga melarang pemrosesan data untuk tujuan -tujuan  yang 

tidak sesuai dengan kovenan hak-hak sipil dan politik. Hukum perlindungan data harus mengakui ha 

katas informasi, koreksi dan jika diperlukan penghapusan data serta penyediaan bimbingan yang 

efektif.   

Berbagai kewajiban  negara terkait  dengan HAM Internasional sejalan dengan hukum Indonesia. 

UUD 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM  adalah 

tanggungjawab negara  terutama pemerintah.  Perlindungan dan penegakan HAM  dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan dituangkan dalam perundang-undangan. 

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrument HAM Internasional.  Indonesia telah menjadi  negara 

pihak di lebih dari 7 perjanjian Internasional HAM termasuk tahun 2005, Indonesia meratifikasi  dua 

pokok kovenan HAM. Selain atas komitmen  untuk melindungi HAM sesuai ketentuan dalam 

instrument  HAM internasional sebagai konsekuensi menjadi negara pihak, Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 juga mengatur  bahwa hukum internasional  yang diterima oleh Indonesia  yang 

menyangkut HAM menjadi Hukum nasional. Pemerintah mempunyai kewajiban bertanggungjawab 

untuk menghormati, melindungi dan menegakkan serta memajukan HAM sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999 dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh 

negara Indonesia.  

Tabel 1 

Tanggungjawab Negara terhadap HAM dan Hukum Indonesia 

Perlindungan, pemajuan, penegakan 

dan penuhan HAM adalah 

tanggungjawab negara terutama 

pemerintah 

Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 

Perlindungan, pemajuan penegakan 

dan pemenuhan HAM menjadi 

tanggung jawab pemerintah 

Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia 

Ketentuan Hukum Internasional  

yang diterima oleh Republik 

Indonesia yang menyangkut HAM  

menjadi Hukum Nasional 

Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia 

Pemerintah wajib bertanggungjawab  

menghormati, melindungi, 

menegakkan danmemajukan HAM 

diatur dalam UU ini, peraturan lain 

dan hukum internasional tentang 

HAM yang diterima oleh negara 

Indonesia 

Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia 
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 Atas data tersebut, setiap negara mempunya tiga kewajiban terkait dengan HAM yaitu kewajiban 

untuk menghormati (to respect) melindungi (to protect)  danmemenuhi (to fulfil). Keseimbangan 

antara ketiga kewajiban dan tanggungjawab  tersebut beragam sesuai dengan  hak-hak yang dijamin 

serta diterapkan  terhadap semua hak-hak  serta mencakup hak – hak sipil dan politik dan semua hak 

ekonomi social serta budaya. Negara juga berkewajiban menyediakan pemulihan (remedy) atas 

pelanggaran HAM yang terjadi. 

 Kewajban menghormati berarti negara harus menahan diri  untuk melakukan intervensi atau 

campur tangan. Hal ini mencakup  larangan atas tindakan -tindakan tertentu yang dilakukan  

pemerintah untuk  mengurangi kenikmatan hak atas privasi. Pemerintah harus menghormati berbagai 

komunikasi pribadi  yang dilakukan warga negara tanpa adanya campurtangan atau pengawasan  yang 

tidak sah. Penyadapan atau intersepsi komunikasi  terhadap seseorang  yang dilakukan oleh 

pemerintah  jika dilakukan tidak berdasarkan hukum atau dengan alasan yang diperbolehkan  

merupakan pelanggaran hak privasi tersebut. 

IV. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka  penetrasi internet di Indonesia  belum diiringi dengan 

aturan hukum atau regulasi yang tanggap terhadap perubahan teknologi. Hal ini pula terjadi dalam 

arsitektur hukum di Indonesia yang terlihat masih belum jelas dalam menentukan arah kebijakan 

merespon perkembangan pemanfaatan internet dalam kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah perlu 

merubah tata kelola konten internet yang mampu berkontribusi dalam membangun ekosistem internet 

yang mampu mengadopsi prinsip hak asasi manusia, sehingga dapat mewakili semua kelompok 

kepentingan. Meskipun kontrol dan pengawasan terhadap konten internet dimungkinkan, khususnya 

dalam konteks hukum negara dan arsitektur teknologi, namun yang juga harus digarisbawahi ialah 

peran internet dalam menyediakan akses informasi dan memfasilitasi kebebasan berekspresi secara 

global. 

Negara harus sepenuhnya selaras dan proporsional dengan perlindungan hak asasi manusia, 

khususnya kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Konsekuensinya, model tata kelola konten 

internet harus merujuk pada standar-standar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai 

perjanjian hak asasi manusia internasional.   

Setidaknya, kebijakan tata kelola konten internet, selain memberikan batasan klasifikasi yang telah 

jelas mengenai konten, seharusnya juga mengandung sejumlah unsur berikut: pertama, kontrol 

terhadap informasi internet (control to content) yang sangat erat kaitannya dengan peran aktor-aktor 

kunci dalam mengelola internet sebagai barang publik (netizen) termasuk juga peran-peran 

pengawasan (oversight mechanism); kedua, akses terhadap layanan (access to internet service) yang 

menyediakan perangkat pengaturan tentang bagaimana posisi peran perantara internet (rule of internet 

intermediaries) dalam mengelola informasi internet; ketiga, perlindungan terhadap kelompok rentan 

(anak, perempuan,); dan keempat, mekanisme pemulihan (remedy mechanism) apabila tindakan 

tertentu menimbulkan dampak yang tidak seharusnya terjadi dalam kaitannya dengan penikmatan 

terhadap akses atas pengetahuan (access to knowledge). Dalam konteks inilah, kebijakan tata kelola di 

Indonesia masih memperlihatkan sejumlah kekurangan. 
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Abstrak 

Dalam sebuah proyek hal terpenting yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan adalah 

waktu pelaksanaan proyek tersebut. Pelaksanaan sebuah proyek bisa diselesaikan tepat waktu, 

dikarenakan perencanaan yang matang serta pengendalian yang efektif, sehingga kegiatan proyek 

tersebut menjadi efisien. Sebaliknya, jika perencanaan tidak matang dan pengendalian kurang efektif, 

sehingga kegiatan proyek tidak efisien. Ketidakefisienan sebuah proyek akan mengakibatkan 

keterlambatan, menurunnya kualitas, dan meningkatnya biaya pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kegiatan-kegiatan kritis, sehingga dapat diketahui pada kegiatan yang mana yang 

harus didahulukan atau dipercepat supaya tidak terjadi perpanjangan waktu dengan menggunakan 

metode PERT dan CPM.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis 

dengan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara. Hasil penelitian ini diperoleh 

bahwa dengan menggunakan metode PERT (Program Evaluation and Review Technique) proyek 

dapat diselesaikan selama 78 hari dengan memiliki peluang kemungkinan tercapai 97,06%. 

Sedangkan dengan menggunakan CPM (Critical Path Method) proyek dapat diselesaikan dengan 

durasi normal yaitu 76 hari dengan biaya Rp. 453.201.499.  Untuk dapat mengurangi dampak 

keterlambatan dan pembengkakan biaya proyek dapat diusulkan program crashing yang dilakukan 

pada pekerjaan yang ada di jalur kritis dengan alternatif penambahan 3 jam kerja lembur pada 

aktivitas B, C, D, G dan H dan hasil penelitian menunjukan durasi optimal proyek yaitu 75 hari 

dengan biaya total proyek Rp. 454.045.248 pada aktivitas G (Pekerjaan Plafon). 

Kata kunci : Manajemen Proyek, Penjadwalan Proyek, Metode PERT dan CPM, Crashing  

Abstract 

The most important thing in a project led to its success or failure is the during time of the project 

progress on time., timely because planning matured and, effective control so that projects would be 

efficient, instead if not mature planning and control, less effective will be  Inefficient project impact.. 

One of inefficiency of a project will cause delays in, the decreasing quality of, implementation costs  

increasing.This research aimed to identify, critical activities activities in in order to know which to 

take precedence or accelerated so that there will be no extra time by using the method PERT and 

CPM. The methodology used is descriptive method of analysis and data collection method obtained by 

Interview. Results obtained that using a PERT (evaluasi program and review Technique) project can 

78 by having completed during the opportunity for reached 97,06 %.And using CPM critical ( path 

method project duration ) can be settled by normal that is 76 days and pay the cost. IDR 453.201.499. 

To reduce the impact of the delay and swelling project could be proposed crashing program 

conducted in critical line/work with 3 alternatif working hours overtime  at  activity B, C, D, G and H 

and research show optimal duration project is 75 day with the total cost project IDR. 454.045.248 

upon an activity G (ceiling work) 

Key word: Project Management, project schedule, PERT method dan CPM, Crashing  
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1. Pendahuluan 

Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya 

dan waktu selesainya untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik. Pada umumnya proyek 

menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau mempunyai nilai tambah. Manajemen waktu 

proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung 

berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan 

keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk dari proyek. Biaya proyek adalah semua sumber 

daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai 

gantinya. Network Planning adalah salah satu model yang digunakan dalam penyelenggaraan proyek 

yang produknya adalah informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam network diagram 

proyek yang bersangkutan. 

Kegagalan  dari  pelaksanaan proyek  sering kali disebabkan kurang terencananya kegiatan 

proyek dan pengendalian  yang  kurang  efektif,  sehingga  kegiatan proyek  tidak  efisien,  sehingga 

mengakibatkan keterlambatan,  menurunnya  kualitas  pekerjaan,  dan membengkaknya  biaya  

pelaksanaan.  Faktor lain penyebab kegagalan pelaksanaan sebuah proyek yaitu faktor lingkungan dan 

faktor cuaca yang bisa menghambat sehingga kegiatan proyek mengalami keterlambatan waktu yang 

berakibat pada pembengkakan biaya pelaksanaan. Untuk itu, keberhasilan sebuah proyek sangat 

bergantung pada manajemen yang mengelola sebuah proyek yang biasa disebut manajemen proyek. 

Manajemen proyek disini akan sangat membantu si perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal 

ini manajemen proyek tidak hanya membuat perencanaan yang jelas tetapi dapat melakukan 

pengorganisasian terhadap para pekerja dan juga pengendalian agar proyek yang dijalankan dapat 

berjalan dengan lancar sesuai dengan biaya yang dianggarkan. 

Dalam proses pelaksanaannya perusahaan mendapat masalah dalam hal waktu penyelesaian 

proyek karena waktu penyelesaian yang tidak sesuai dengan perencanaan waktu yang telah disepakati 

sebelumnya. CV. Liras  Perkasa dapat menyelesaikan pembangunan lebih cepat dari perjanjian 

kontrak kerja yaitu menjadi 87 hari kalender sedangkan dalam perjanjian tertera 90 hari kalender. 

Oleh karena itu, dalam proyek pembangunan Masjid BPJS Kantor Cabang Cileungsi terdapat 

crashing project yang merupakan suatu metode untuk mempersingkat lamanya waktu proyek dengan 

mengurangi waktu dari satu atau lebih aktivitas proyek yang penting menjadi kurang dari waktu 

normal aktivitas. Crashing Project merupakan tindakan untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek 

setelah menganalisa alternatif-alternatif yang ada (dari jaringan kerja), bertujuan untuk 

mengoptimalisasikan waktu kerja dengan biaya terendah. 

Dengan adanya crashing project, maka diperlukan analisis optimalisasi proyek dengan metode 

Network Planning. Dalam metode ini, terdapat dua teknik dasar yang biasa  digunakan  dalam  

network  planning,  yaitu  metode lintasan  kritis  /  Critical  Path Method (CPM) dan  teknik menilai  

dan  meninjau  kembali  program  /  Program Evaluation Review and Technique (PERT). 

Menurut PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) yang diterjemahkan oleh Budi 

Santosa (2009) : “manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan (knowledges), keterampilan (skills), 

alat (tools), dan teknik (techniques) dalam aktifitas-aktifitas proyek untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan proyek” (hlm. 3) 

Menurut Heizer & Render (2015) : “penjadwalan Proyek merupakan pengurutan dan pembagian 

waktu untuk aktivitas proyek, dimana pada fase ini setiap aktivitas memerlukan waktu dan 

menghitung sumber daya yang diperlukan pada masing-masing tahapan produksi” (hlm. 62) 

Menurut Asiyanto (2013) : “network planning adalah jadwal berbagai kegiatan yang saling 

terkait dan saling berurutan, yang digambarkan berupa sebuah jaringan” (hlm. 11) 
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Menurut Siswanto (2007) : “Program Evaluation and Review Technique (PERT) adalah sebuah 

model manajemen science untuk perencanaan dan pengendalian sebuah proyek” (hlm. 2) 

Menurut  Heizer & Render (2009) : “Program Evaluation and Review Technique (PERT) 

adalah distribusi peluang berdasarkan tiga perkiraan waktu untuk setiap kegiatan antara lain waktu 

optimis, waktu pesimis, dan waktu realistis” (hlm. 112) 

Menurut Heizer & Render (2015) : “Critical Path Method (CPM) adalah sebuah teknik di mana 

masing-masing aktivitas memiliki sebuah waktu normal atau standar yang digunakan dalam 

perhitungan” (hlm. 86) 

Menurut Heizer & Render (2015, hlm. 70),  Jalur Kritis adalah jalur waktu terpendek yang 

melebihi suatu jaringan. 

Menurut Heizer & Render (2015) : “Crash time didefinisikan sebagai durasi yang paling pendek 

yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas” (hlm. 86) 

2. Metodologi 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan fakta, penulis menggunakan metode 

penelitian deskriptif, yaitu suatu cara penelitian dengan menggambarkan atau menguraikan secara 

jelas mengenai objek yang diteliti. Menurut Syah (2010) : “penelitian deskriptif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek 

penelitian pada suatu masa tertentu” (hlm. 34) 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai langsung 

responden yaitu pemilik dan project manager CV. Liras Perkasa guna melengkapi data-data yang 

dibutuhkan penulis. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan membaca jurnal-jurnal, internet dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Metode Analisis data dengan menggunakan;  

2.1 Program Evaluation and Review Technique (PERT) 

2.2 Critical Path Method (CPM) 

a. Terminologi CPM 

b. Menentukan Jalur Kritis 

1) Cara Perhitungan Maju (Forward Pass) 

2) Cara Perhitungan Mundur (Backward Pass) 

3) Float 

a) Total Float 

b) Free Float 

c. Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Crashing Program) 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

Tabel 1 

Daftar Aktivitas Utama Proyek Pembangunan Masjid BPJS Kantor Cabang Cileungsi Dengan 

Kegiatan Pendahulu, Waktu, dan Biaya Proyek 

No Aktivitas Utama Kode 

Kegiatan 

Kegiatan 

Sebelumnya 

Durasi 

(Hari) 

Biaya 

(Rp.) 

I Pekerjaan Persiapan A - 1 Rp. 5.501.999 

II Pekerjaan Galian & Pondasi B A 5 Rp. 56.340.000 

III Pekerjaan Beton C B 21 Rp. 65.877.000 

IV Pekerjaan Pasangan Dinding D C 14 Rp. 68.018.000 
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Sumber : CV. Liras Perkasa, 2019 

Tabel 2 

Daftar Aktivitas Utama, Waktu Optimis, Waktu Realistis dan Waktu Pesimis Proyek Pembangunan 

Masjid BPJS Kantor Cabang Cileungsi 

 

No 

 

Aktivitas Utama 

Kode 

Kegiatan 

Kegiatan 

Sebelumnya 

Durasi 

a m b 

I Pekerjaan Persiapan A - 1 1 3 

II Pekerjaan Galian Dan 

Pondasi 

B A 4 5 8 

III Pekerjaan Beton C B 19 21 24 

IV Pekerjaan Pasangan Dinding D C 12 14 16 

V Pekerjaan Plumbing E C 1 2 5 

VI Pekerjaan Atap Bangunan F E 6 7 8 

VII Pekerjaan Plafon G D 3 5 7 

VIII Pekerjaan Keramik H F,G 5 7 10 

IX Pekerjaan Electrical I F 2 2 4 

X Aksesoris Daun Pintu Dan 

Jendela 

J H,I 2 2 4 

XI Pekerjaan Finishing Cat K J 14 14 18 

V Pekerjaan Plumbing E C 2 Rp. 25.476.000 

VI Pekerjaan Atap Bangunan F E 7 Rp. 72.572.500 

VII Pekerjaan Plafon G D 5 Rp. 18.161.000 

VIII Pekerjaan Keramik H F,G 7 Rp. 16.092.500 

IX Pekerjaan Electrical I F 2 Rp. 15.700.000 

X Aksesoris Daun Pintu Dan 

Jendela 

J H,I 2 Rp. 21.300.000 

XI Pekerjaan Finishing Cat K J 14 Rp. 23.082.500 

XII Pekerjaan Air Conditioner L K 1 Rp. 21.030.000 

XIII Logo BPJS Coating M L 1 Rp. 42.550.000 

XIV Pekerjaan lain-lain N M 5 Rp. 1.500.000 

 TOTAL   87 Rp. 453.201.499 
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XII Pekerjaan Air Conditioner L K 1 1 2 

XIII Logo BPJS Coating M L 1 1 2 

XIV Pekerjaan lain-lain N M 4 5 6 

  Sumber : CV. Liras Perkasa, 2019 

Tabel 3. 

Daftar Biaya Tenaga Kerja 

Jenis Pekerja Upah Kerja/ 

Hari/8 Jam 

Mandor  Rp. 150.000,- 

Tukang Rp. 130.000,- 

Pekerja Rp. 90.000,- 

               Sumber: CV.LirasPerkasa (2019) 

 

3.1 Analisis Menggunakan Metode PERT 

Setelah didapat data-data penelitian yang dilakukan, dapat ditentukan perhitungan waktu 

yang diharapkan, standar deviasi, dan variansi kegiatan dengan menggunakan waktu optimis, 

waktu realistis, waktu pesimis. 

Tabel 4. 

               Daftar Aktivitas Utama, Waktu Optimis, Waktu Realistis, Waktu Pesimis, Standar Deviasi 

dan Variansi Kegiatan 

 

No 

 

Aktivitas Utama 

Kode    

Kegiatan 

Kegiatan 

Sebelumnya 

Durasi  

te 

 

S 

VV(t

e) a m b 

I Pekerjaan Persiapan A - 1 1 3 ,33 ,33 ,11 

II Pekerjaan Galian Dan 

Pondasi 

B A 4 5 8 ,33 ,67 ,45 

III Pekerjaan Beton C B 1

9 

2

1 

2

4 

1,17 ,83 0,69 

IV Pekerjaan Pasangan 

Dinding 

D C 1

2 

1

4 

1

6 

4 ,67 0,45 

V Pekerjaan Plumbing E C 1 2 5 ,33 ,67 0,45 

VI Pekerjaan Atap 

Bangunan 

F E 6 7 8 7 ,33 0,11 

VII Pekerjaan Plafon G D 3 5 7 5   7 0,45 
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VII

I 

Pekerjaan Keramik H F,G 5 7 1

0 

,17 ,83 0,69 

IX Pekerjaan Electrical I F 2 2 4 ,33 ,33 0,11 

X Aksesoris Daun Pintu 

Dan Jendela 

J H,I 2 2 4 ,33 ,33 ,11 

XI Pekerjaan Finishing 

Cat 

K J 1

4 

1

4 

1

8 

4,17 ,67 ,45 

XII Pekerjaan Air 

Conditioner 

L K 1 1 2 ,17 ,17 ,03 

XII

I 

Logo BPJS Coating M L 1 1 2 ,17 ,17 ,03 

XI

V 

Pekerjaan lain-lain N M 4 5 6 5 ,33 ,11 

 CV.LirasPerkasa (2019), diolah 

Gambar 1. 

Bentuk Jaringan Kerja PERT 

Tabel 5. 

Nilai Standar Deviasi dan Varians Kegiatan Pada Metode PERT 
Kode Kegiatan te S V (te) 

A 1,33 0,33 0,11 

B 5,33 0,67 0,45 

C 21,17 0,83 0,69 

D 14 0,67 0,45 

G 5 0,67 0,45 

H 7,17 0,83 0,69 
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J 2,33 0,33 0,11 

K 14,17 0,67 0,45 

L 1,17 0,17 0,03 

M 1,17 0,17 0,03 

N 5 0,33 0,11 

Waktu Yang Diharapkan ∑ (te) 77,84   

Jumlah Varians Kegiatan ∑V (te) 3,57 

Jumlah Standar Deviasi 1,89 

          Sumber : CV.LirasPerkasa (2019), diolah 

Dari perhitungan waktu tersebut pada jalur kritis maka total waktu yang diharapkan 

yaitu 77,84. Jadi: 

 

 
Merujuk pada Kurva Distribusi Normal, nilai Z atau peluang 1,89 berarti terdapat 

probabilitas 97,06% pencapaian target waktu penyelesaian proyek yang diharapkan yaitu 

77,84 hari (dibulatkan menjadi 78 hari) dengan batas waktu 82 hari. 

1. Analisis Menggunakan Metode CPM 

Susunan Diagram Network 

a. Penentuan Jalur Kritis 

1) Perhitungan Maju (Forward Pass) 

Rumus: 

TE = ES = 0 

ES = Max (EF semua pendahulu langsung) 

EF = ES + t 

2) Perhitungan Mundur (Backward Pass) 

Rumus: 

TL = LF 

LS = LF – t 

LF = Min (LS dari seluruh kegiatan yang langsung mengikutinya) 

3) Perhitungan Kelonggaran Waktu (Float/Slack) 

Total Float, Rumus : S = LS – ES 

Free Float, Rumus : SF = EF – ES – t 
 

Tabel 6. 

Perhitungan Maju, Perhitungan Mundur, Total Float dan Free Float Metode CPM 

 

No 

 

Kode 

Kegiatan 

 

Durasi 

(Hari) 

Perhitungan 

Awal (Earliest) 

Perhitungan 

Akhir (Latest) 

 

Total 

Float 

 

Free 

Float Mulai  

(ES) 

Selesai 

(EF) 

Mulai  

(LS) 

Selesai 

(LF) 

1 A 1 0 1 0 1 0 0 

2 B 5 1 6 1 6 0 0 
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3 C 21 6 27 6 27 0 0 

4 D 14 27 41 27 41 0 0 

5 E 2 27 29 42 44 15 0 

6 F 7 29 36 44 51 15 0 

7 G 5 41 46 41 46 0 0 

8 H 7 46 53 46 53 0 0 

9 I 2 36 38 51 53 15 0 

10 J 2 53 55 53 55 0 0 

11 K 14 55 69 55 69 0 0 

12 L 1 69 70 69 70 0 0 

13 M 1 70 71 70 71 0 0 

14 N 5 71 76 71 76 0 0 

Sumber : CV.LirasPerkasa (2019), diolah 

Gambar 2 

Bentuk Jaringan Kerja CPM 

 

Maka dapat disimpulkan lintas kritis terdapat pada aktivitas  A-B-C-D-G-H-J-K-L-

M-N yang berlangsung selama 76 hari dengan waktu terpanjang. 

b. Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan 

Dalam penelitian ini percepatan durasi proyek menggunakan alternatif 3 jam kerja lembur 

diketahui data normal dan data crash untuk waktu serta biaya adalah sebagai berikut: 

1) Daftar Biaya Tenaga Kerja 
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Tabel 7 

Daftar Biaya Tenaga Kerja 

Jenis Pekerja Biaya Kerja/Hari/8 Jam Biaya Kerja/Jam 

Mandor Rp. 150.000,- Rp. 18.750 

Tukang Rp. 130.000,- Rp.16.250 

Pekerja Rp. 90.000,- Rp. 11.250 

Sumber : CV.LirasPerkasa (2019), diolah 

2) Biaya Lembur Tenaga Kerja Selama 3 Jam 

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 

pasal 11  tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, dirumuskan sebagai 

berikut: 

Biaya lembur per hari = (jam kerja lembur pertama x 1,5 x upah satu jam normal) + 

(jam kerja lembur  berikutnya x 2 upah satu jam normal). 

  Rumus Percepatan Aktivitas: 

a) Produktivitas Harian 

=   

b) Produktivitas Tiap Jam   

=   

c) Produktivitas harian setelah crash   

= (8 jam x produktivitas tiap jam) + (a x b x produktivitas tiap jam) 

d) Crash Duration   

=  

e) Crash Cost pekerja perhari  

= normal cost pekerja perhari + biaya lembur perhari 

f) Crash Cost   

= crash duration x crash cost pekerja perhari  
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Tabel 8. 

Data Normal dan Data Crash Untuk Proyek Pembangunan Masjid BPJS Kantor Cabang Cileungsi 

 

Kode 

Kegiatan 

Durasi (Hari) Biaya (Rp.) 

Normal Crash Normal Tambahan 

Biaya 

Crash 

A 1 1 5.501.999 - 5.501.999 

B 5 4 56.340.000 1.147.500 57.487.500 

C 21 17 65.877.000 5.467.500 71.344.500 

D 14 12 68.018.000 2.430.000 70.448.000 

E 2 2 25.476.000 - 25.476.000 

F 7 7 72.572.500 - 72.572.500 

G 5 4 18.161.000 843.750 19.004.750 

H 7 6 16.092.500 1.670.625 17.763.125 

I 2 2 15.700.000 - 15.700.000 

J 2 2 21.300.000 - 21.300.000 

K 14 14 23.082.500 - 23.082.500 

L 1 1 21.030.000 - 21.030.000 

M 1 1 42.550.000 - 42.550.000 

N 5 5 1.500.000 - 1.500.000 

Tabel 9. 

Cost Slope Penambahan Jam Kerja 

 

 

Keterangan 

 

Durasi (Hari) 

 

Biaya (Rp.) 

Cost Slope 

(Rp.) 

Normal Crash Normal Crash  

Penambahan 3 Jam Kerja 

Aktivitas B 5 4 453.201.498 454.348.998 1.147.500 

Aktivitas C 21 17 453.201.498 458.668.998 1.366.875 

Aktivitas D 14 12 453.201.498 455.631.498 1.215.000 

Aktivitas G 5 4 453.201.498 454.045.248 843.750 

Aktivitas H 7 6 453.201.498 454.872.123 1.670.625 

Sumber : CV.LirasPerkasa (2019), diolah 

Berdasarkan tabel 8. dapat dilihat terjadinya peningkatan biaya akibat pemendekan durasi 

pelaksanaan pekerjaan. Ditinjau dari segi waktu dan biaya, maka dapat disimpulkan bahwa durasi 

optimal proyek adalah 75 hari dengan percepatan durasi selama 1 hari dengan biaya total proyek Rp. 

454.045.248,- pada alternatif penambahan 3 jam kerja lembur pada aktivitas G yaitu Pekerjaan Plafon.  
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4. Simpulan dan Saran 

Hasil perhitungan lama waktu penjadwalan Proyek Pembangunan Masjid BPJS Kantor Cabang 

Cileungsi oleh CV. Liras Perkasa menggunakan metode Project Evaluation and Review Technique 

(PERT) yaitu pada jalur kritis didapat waktu yang diharapkan selama 77,84 hari (dibulatkan 78 hari) 

dan kemungkinan pencapaian target memiliki peluang 1,89 dimana merujuk pada Kurva Distribusi 

Normal, nilai Z atau peluang 1,89 berarti terdapat probabilitas 97,06% pencapaian target waktu 

penyelesaian proyek waktu selama 78 hari. Hal tersebut menyatakan bahwa kecil 

probabilitas/kemungkinan terjadi kegagalan sehingga memiliki peluang besar proyek dapat 

diselesaikan selama 78 hari. Sedangkan perhitungan waktu penjadwalan proyek Masjid BPJS Kantor 

Cabang Cileungsi menggunakan metode Critical Path Method (CPM) menghasilkan waktu 

penyelesaian selama 76 hari. 

Metode perencanaan proyek yang digunakan selama ini belum efektif dan efisien dikarenakan 

perusahaan hanya menggunakan metode berdasarkan pengalaman sebelumnya saja, maka dari itu 

perusahaan ada baiknya mengganti metode perencanaan Network Planning dengan Critical Path 

Method (CPM) sebagai alat bantu untuk mengetahui kegiatan mana saja yang seharusnya 

diprioritaskan pekerjaannya sehingga apabila nantinya perusahaan mengerjakan proyek selanjutnya 

bila menemui keterlambatan dalam pelaksanaan dapat dicegah dengan melihat gambar jaringan kerja 

yang telah di buat. Perusahaan juga dapat menggunakan metode Project Evaluation and Review 

Technique (PERT), tetapi perusahaan harus benar-benar memiliki pihak estimator yang dapat 

mengestimasi waktu dengan tepat sehingga probabilitas penjadwalan mendekati tepat waktu. Dalam 

penulisan ini penulis hanya menggunakan biaya tenaga kerja sebagai acuan untuk percepatan durasi 

proyek, sehiingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan biaya secara 

keseluruhan, baik material maupun biaya lainnya.  
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Abstrak 

 Wabah covid-19 ini sangat mematikan Perekonomian di Dunia salah satunya terjadi di 

Indonesia,  Peraturan pemerintah mengharuskan  masyarakat melakukan pembatasan sosial (sosial 

distancing) membuat para pedagang terhambat  dalam proses perdagangan. Perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak covid-19 pada perekonomian masyarakat 

Indonesia.  

 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiolgis dengan pengumpulan data 

yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Covid – 19 memiliki dampak di antaranya : (1) 

sulitnya mencari pekerjaan; (2) banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus di rumahkan 

tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui; (3) Timbulnya kejahatan di beberapa daerah akibat 

sultnya ekonomi; (4) Negara mengalamikerugian sekitar 320 triliun. 

Kata Kunci : Covid-19, Dampak, Perekonomian, 

Abstract 

 The covid-19 epidemic is very deadly for the economy in the world, one of which occurs in 

Indonesia, government regulations require people to carry out social distancing (social distancing) 

which hampers traders in the trading process. The formulation of the problem in this study is to 

determine the impact of Covid-19 on the Indonesian economy. 

 This research method uses a sociological juridical approach by collecting data sourced from 

primary and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively. 

 The results showed that: Covid - 19 had the following impacts: (1) difficulty finding work; (2) 

many employees who are already working are forced to be sent home without being paid to an 

unknown extent; (3) The incidence of crime in several areas; (4) The state suffered enormous losses. 

Keywords: Covid-19,  Impact, Economy 

 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

  Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Corona adalah virus yang menyerang 

sistem pernapasan manusia, virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian 

yg tinggi pada tahun ini. Saat ini virus corona telah menyebar ke berbagai Negara salah satunya 

mailto:mutikaromsinputri@gmail.com
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adalah Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap 

perekonomian. Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini adalah turunnya minat 

konsumsi dan investasi masyarakat, baik lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah.  

Pada era pandemi corona virus saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar 

rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. Ekonomi merupakan faktor penting dikehidupan 

manusia.  Kehidupan keseharian manusia dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan 

ekonomi(Honoatubun,2020). 

Para pedagang kecil mengalami kerugian  pesat dengan adanya wabah covid-19 ini. Pembatasan 

aktivitas akibat covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional(Hadiwardoyo,2020). 

Dengan adanya PSBB maka  perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi, untuk 

kurun yang relatif lama, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Jika PSBB diperpanjang atau diperluas 

kekota - kota lain, maka otomatis dampak kerugian  membesar, dan dapat diproyeksikan berdasar 

perbandingan waktu dan luasan area. Selanjutnya pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok 

kerugian nasional, sektoral, corporate, maupun individual. 

Maka dari uraian diatas  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “DAMPAK 

COVID-19 PADA PEREKONOMIAN INDONESIA” 

Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja dampakCovid-19 pada perekonomian di Indonesia ? 

2. METODE PENELITIAN  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

sosiologis,yuridis sosiologi adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan fakta empiris mengenai 

perkembangan masalah dan kebutuhan dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang 

akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. 

2. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah  deskriptif yang bertujuan untuk  mengetahui dampak-dampak apa 

saja pada masa pandemi ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari kuisioner . Metode dengan kuisioner ini dilakukan karena peneliti tidak 

memungkinkan untuk terjun langsung kelapangan karena adanya virus Covid-19.  

4. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode 

yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari 

pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun analisis kualitatif dalam 

penelitian ini digunakan untuk menjawab apa saja dampak kasus covid-19 pada perekonomian di 

Indonesia.  

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Perkembangan kasus  konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia per harinya semakin 

mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tingkatnasional, data yang diperoleh dari website resmi 

perkembangan virus COVID-19 milik pemerintah pusat menyatakan sampai pada tanggal 17 April 

2020 jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi virus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 83,130 

kasus. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus positif, kasus konfirmasi positif per 

harinya juga terus mengalami kenaikan. Data menunjukkan bahwa pada tanggal 15 April di Indonesia 

terjadi1. 522 kasus dan pada 16 April naik secara signifikan menjadi 1.574 kasus (Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19, diakses pada tanggal 17 April 2020), Sedangkan jika dilihat pada 
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tingkat regional, kasus konfirmasi positif paling banyak terjadi di PulauJawa. Hal ini terlihat dari peta 

persebaran COVID-19 di Provinsi-provinsi yang terletak di pulau Jawa menjadi daerah yang termasuk 

dalam 10 provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. 

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan angka kerugian 

akibat pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai Rp 320 triliun selama kuartal I-2020. Hal itu 

dikarenakan ekonomi nasional merosot sekitar 2,03%. 

Sesuai data yang disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Makro BKF, Hidayat Amir, bahwa 

ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97% pada kuartal I-2020. Angka inilebih rendah dibandingkan 

periode sama tahun sebelumnya yang di kisaran 5%. 

Potensi kerugian ekonomi itu bisa dikuantitatifkan menjadi sebuah angka dengan 

mengkalikannya kemerosotan ekonomi kuartal I-2020 dengan produk domestik bruto (PDB). Jika 

dihitung, maka total potensi kerugian negara akibat COVID-19 sekitar Rp 320 triliun. 

Rincian tren pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 bisa  dilihat dalam databoksb erikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 hanya naik 297    (Sumber : 

Databoks,05/05/2020,16.28 WIB) 

Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 hanyasebesar 

2,97%. Angka inimenjadi yang terendahsejak 2001. Sektor yang paling rendah 

pertumbuhannya di kuartal I-2020 adalah sektor pertanian. Sebab sektor tersebut hanya 

tumbuh 0,02%. Padahal tzhun lalu dalam periode yang sama, pencapaian sektor pertanian 

tumbuh hingga 1,82%.  

Penurunan ini  karena adanya kontraksi pada sub sektor tanaman pangan dan cuaca 

ekstrem pada awal tahun 2020. Peningkatan produksi barang kimia dan obat-obatan untuk 

diekspor keluar negeri menyelamatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2020. Merebaknya 

wabah Covid-19 mendorong permintaan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang 

masih dapat tumbuh 5,59%. 

 

 

 

https://www.detik.com/tag/covid_19
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Berikut  adalah data yang diperolehpeneliti, yang di sebar ke masyarakat melalui gogle 

form (bentuk kuisioner) : 

 

 
Gambar II Hasil data bentuk kuisioner   (Sumber : Gogle Form,16/07/2020,21.51 WIB) 

Dari data fakta lapangan diatas penulis dapat meyimpulkan bahwa wabah pandemi 

COVID-19 ini sangat merugikan pada ekonomi masyarakat, penulis memberi  pertanyaan- 

pertanyaan masalah yang mungkin sering terjadi pada masyarakat yang mengalami keadaan  

wabah pandemi COVID-19, seperti sulit mencari pekerjaan, banyak yang di PHK/ 

dirumahkan, timbulnya kejahatan, banyak kebutuhan ekonomi yang mengalami kenaikan 

harga dan menurunya aktifitas ekspor impor barang.  

Pertama yaitu sulitnya mencari pekerjaan, masudnya disini  banyak perusahaan yang 

beralasan tidak menerima karyawan karena kuota sudah penuh, ada juga yang beralasan 

didalam perusahaan tersebut semua karyawan sudah dirumahkan / bekerja di rumah  dan ada 

juga yang sudah di PHK sehingga tidak mau menerima tambahan karyawan lagi.   

Kedua, banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus di rumahkan tanpa digaji 

sampai batas yang belum diketahui, dan ada juga yang di PHK karena perusahaan tidak bisa 

memberi gaji pada karyawan yang tidak bekerja selama hampir 3 bulan ini.  Dari pembahasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat kehilangan mata pencarianya untuk memenuhi 

kebutuhan sehari harinya, agar bisa tetap memenuhi kebutuhanya, masyarakat perlu diberikan 

bantuan sosial dari pemerintah seperti beberapa sembako  dan BLT (Bantuan Langsung 

Tunai) untuk kebutuhan sehari hari.  

Ketiga , Dampak COVID -19 pada perekonomian di indonesia salah satunya adalah 

Timbulnya kejahatan di beberapa daerah, seperti banyak pencurian di berbagai rumah – 

rumah yang dikarenakan banyak narapidana yang dilepaskan karena adanya sistem sosial 

distancing dan lock down. 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna  Laoly menyatakan sebanyak 5.556 narapidana telah  

dikeluarkan dan dibebaskan sebagai bagian  dari upaya pencegahan penyebaran virus corona 

di lembaga pemasyarakatan (lapas). Yasonna menjelaskan pelepasan narapidana itu merujuk 
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pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan 

Narapidana dan Anak MelaluiAsimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran Covid-19 

Dan terakhir  dari data lapangan yang peneliti peroleh adalah menurunya sistem ekspor 

dan impor barang , Misalnya, Indonesia tidak bisa membuat barang karena kompenannya 

berasaldari China. Pada saat yang sama, China juga sebagai pusat produksi di Asia meminta 

bahan baku dan bahan pembantu dari berbagai negara di Asia. China membutuhkan  impor  

kelapa sawit, batubara  dari Indonesia. Apabila China mengalami  wabah, otomatis  tidak 

adalagi permintaan barang tersebut ke Indonesia. Hal ini membuat harga kedua barang 

tersebut mengalami penurunan, karena tidak adanya ekspor ke China akibat penurunan 

permintaan. Permasalahan tersebut terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan 

sangat drastis akibat pelarangan penerbangan sementara oleh Pemerintah Indonesia dari dan 

ke Tiongkok serta perdagangan ekspor dan impor Indonesia China terutama pada komoditas 

buah-buahan dan hewan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah 

Indonesia (AESBI), Hasan Johnny Widjaja, sejak ada kabar tentang Virus Corona, para 

pembeli di China langsung menghentikan  pembelian. Para eksportir buah yang paling 

'menangis' adalahmereka yang melakukan penjualan  atau pengiriman barang dengan skema 

CNF (Cost and Freight/CFR) atau pembayaran yang dilakukan setelah barang tiba di 

pelabuhan tujuan ekspor. Bahkan ada yang sudah mengirim barang di kapal, namun di tengah 

perjalanan terjadi pembatalan.  

 

KESIMPULAN 

 Dampak dari covid-19 ini sangat menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Selain 

berdampak besar pada kesehatan masyrakat, kasus covid-19 ini juga berdampak besar pada 

perekonomian masyarakat. 

Dari uraian tersebut diatas, penenliti menyimpulkan bahwa Covid-19 berdampak pada 

perekonomian di Indonesia ,diantaranya  : (1) sulitnya mencari pekerjaan; (2) banyak 

karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus di rumahkan tanpa digaji sampai batas yang 

belum diketahui; (3) Timbulnya kejahatan di beberapa daerah; (4) Negara mengalami 

kerugian yang sangat besar. 
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Abstrak 

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan hukum di masyarakat dan 

merupakan kasus pelanggaran serius hak asasi manusia. Anak korban kekerasan seksual 

sejatinya adalah bagian dari masyarakat yang memerlukan pendampingan khusus dari orang 

tua karena secara fisik dan psikologi masih belum matang. Berdasarkan data yang diambil 

dari Dinas Sosial Kota Surakarta menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari 

tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan, meskipun dari tahun 2017 sampai 2018 sempat 

mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman 

masyarakat yang berada di Kota Surakarta mengenai kekerasan seksual terhadap anak. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif dengan menggunakan data 

yang diperoleh dari wawancara dengan penyebaran kuisioner kepada masnyarakat umum di 

Kota Surakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Surakarta 

memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kekerasan seksual terhadap anak. 

Kata Kunci:  Anak, Kekerasan seksual, Masyarakat, Pemahaman.. 

 

Abstract 

Sexual violence against children is a legal problem in the community and is a case of serious human 

rights violations. Children who are victims of sexual violence are actually part of the community who 

need special assistance from parents because they are still immature physically and psychologically. 

Based on data taken from the Surakarta City Social Service, it is stated that sexual violence against 

children from 2018 to 2019 has increased, although from 2017 to 2018 there has been a decrease. This 

study aims to find out how the understanding of people in the city of Surakarta regarding sexual 

violence against children. This study uses a qualitative method with descriptive type using data 

obtained from interviews with the distribution of questionnaires to the general public in the city of 

Surakarta. The results of the study showed that the people of Surakarta had a fairly good 

understanding of sexual violence against children. 

Keywords:  Children, Sexual violence, Public, Understanding. 

 

PENDAHULUAN  

Anak merupakan pemberian Tuhan, anak memiliki hak yang harus selalu dihargai, dipenuhi, dan 

dilindungi. Anak juga penerus generasi baru untuk meneruskan cita-cita bangsa(Lesmana, 2015). 

Anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari fisik, 

mailto:Abnerich7@gmail.com
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mental, serta sosial. Anak juga perlu diberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan agar hak-hak 

yang dimiliki anak terpenuhi serta terhindar dari tindak kekerasan. 

Kejadian perilaku negatif banyak ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari TV, radio, 

koran, media sosial banyak ditemui berita mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dapat 

berupa kekerasan fisik, kekerasan mental, serta kekerasan seksual dapat menimpa anak-anak.  

Kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk tindakan pemaksaan yang menuju pada 

aktivitas seksual maupun hubungan seksual dimana pelaku menggunakan anak dibawah umur sebagai 

rangsangan seksual.  

Kasus kekerasan seksual pada anak dalam beberapa tahun terakhir terus naik dari tahun 2017 

hingga 2019. Menurut LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) (Alfons, 2019) menemukan 

kasus kekerasan seksual kepada anak di tahun 2016 terdapat 25 kasus, pada tahun 2017 naik menjadi 

81 kasus, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi 206 kasus. 

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di indonesia diibaratkan seperti gunung es, karena 

banyaknya korban-korban kasus kekerasan seksual yang tidak mau untuk melaporkan kasus tersebut 

kepada pihak berwajib (Lathifiyah, 2019). 

Kota Surakarta juga disebut Solo merupakan kota dengan penduduk yang masih menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusiaan didalam kehidupan sehari-hari. Namun dibalik semua itu ternyata 

masih ditemui pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan, salah satunya adalah masih ditemuinya kasus 

kekerasan seksual pada anak.  

Berikut merupakan data dari kasus kekerasan seksual pada anak yang diperoleh dari salah satu 

lembaga dari Dinas Sosial Kota Surakarta yaitu PLKSAI (Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak 

Integratif) Kota Surakarta sebagai berikut: 

 
   

Berdasarkan dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 telah terjadi 17 kasus 

tindak kekerasan seksual terhadap anak di kota surakarta, sedangkan pada tahun 2018 kekerasan 

seksual terhadap anak turun menjadi 10 kasus, kemudian pada tahun 2019 kekerasan seksual terhadap 

anak meningkat lagi menjadi 12 kasus lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 

Fenomena kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa pengawasan juga 

perlindungan terhadap anak di indonesia salah satunya kota Surakarta masih lemah, hal ini dapat 

menyebabkan rusaknya masa depan dari calon penerus bangsa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan juga pendapat masyarakat 

Kota Surakarta mengenai kekerasan seksual pada anak yang masih sering terjadi di Kota Surakarta. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode ini dipilih dengan 

tujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara mendalam mengenai suatu fenomena 
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yang sedang terjadi di masyarakat, yaitu pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual 

terhadap anak. 

Penelitian ini memakai dua jenis data, yaitu data sekunder dan primer, dalam proses 

penghimpunan data, jenis data primer didapatkan menggunakan metode wawancara. Sedangkan untuk 

jenis data sekunder didapatkan menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan 

mempelajari data berupa dokumen, hasil riset, arsip, dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penulis mencari masalah yang harus dibahas secara 

menyeluruh dan kami juga melampirkan data dari Dinas Sosial Kota Surakarta yang telah diproses 

menjadi grafik dan penulis menarik kesimpulan dari data grafik tersebut. Penelitian ini juga 

menggunakan metode wawancara dengan penyebaran kuisioner kepada masnyarakat umum di Kota 

Surakarta yang dipilih secara acak mengenai kekerasan seksual pada anak di Kota Surakarta dan 

menyimpulkan hasil dari penelitian berdasarkan wawancara tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota 

Surakarta 

Kekerasan seksual pada anak sering terjadi dikarenakan terdapat berbagai faktor. Berikut ini 

merupakan faktor yang yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual kepada anak dari 

hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kota Surakarta:  

1. Menurut Fadilla (15 tahun) salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan 

seksual yaitu pergaulan bebas 

2. Menurut Margareta (19 tahun) Kekerasan seksual bisa terjadi pada anak karena adanya 

beberapa faktor, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pornografi, anak banyak 

melihat iklan pornografi di situs web, karena tertarik dia ingin melihat lebih lama, dan 

akhirnya ingin coba melakukannya. Selain karena faktor pornografi, pengaruh teman juga 

menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, lalu pengaruh keluarga, dll  

3. Menurut Shelina (19 tahun) Kurangnya edukasi atau bimbingan dari orang tua, sehingga 

banyak anak-anak dibawah umur yang melihat konten dewasa. 

4. Menurut Tias (40 tahun) faktor lingkungan sekitar yg memberi pengaruh buruk terhadap 

anak, pornografi yg seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh anak anak, kurangnya 

bimbingan dan pengawasan orang tua. 

5. Menurut Freddy (26 tahun) kurangnya pengawasan serta edukasi dari orang tua menjadi salah 

satu  yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut. 

6. Menurut Yanto (46 tahun) kurangnya edukasi dan pengawasan pada anak 

Dari hasil wawancara diatas, diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang dapat menjadi 

penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak di kota Surakarta menurut masayrakat adalah: 

1. Pengaruh lingkungan sekitar 

2. Pergaulan bebas 

3. Penyalahgunaan teknologi 

4. Pengaruh linkungan yang tidak baik 

5. Kurangnya edukasi tentang pendidikan seksual 

6. kurangnya pengawasan orangtua 

Dampak Yang Dialami Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta 

Kekerasan seksual dapat menimbulkan banyak dampak dan trauma yang serius. Yang berakibat 

nanti anak saat dewasa, bisa merasa takut menikah, takut terhadap lelaki bahkan orang terderkat 

mereka sendiri, merasa bahwa mereka tak pantas karena sudah menjadi korban, yang lebih parah bisa 

melakukan bunuh diri. Munculnya prostitusi merupakan akibat dari trauma yang sulit disembuhkan 

meskipun mereka pada korban telah dewasa. (Uyun, 2013). 

Berikut merupakan beberapa dampak kekerasan seksual dari hasil wawancara masyarakat 

Kota Surakarta: 

1. Menurut Fadilla (15 tahun) Terjadinya trauma pada hal yg berbau kekerasan 
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2. Menurut Margareta (19 tahun) Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan menjadi 

trauma dan sangat berpengaruh pada mental/psikologis sang anak. 

3. Menurut Shelina (19 tahun) Mungkin anak menjadi pendiam dan lebih sering mengurungkan 

diri sendiri, tidak suka bergaul dengan lawan jenis. 

4. Menurut Tias (40 tahun) trauma dan dendam dalam kejiwaan anak 

5. Menurut Freddy (26 tahun) Minder, takut, tdk percaya diri dll 

6. Menurut Yanto (46 tahun) Trauma merasa di kucilkan akibat kejadian tersebut 

 

Dari hasil wawancara diatas, diperoleh kesimpulan bahwa dampak yang dapat dialami anak 

bila menjadi korban kekerasan seksual menurut masyarakat adalah: 

1. Trauma 

2. Lebih sering mengurung diri 

3. Takut dengan lawan jenis 

4. Merasa tidak percaya diri 

5. Merasa di kucilkan 

6. Lebih sering menyendiri 

7. Merasa minder 

8. Menjadi pendiam 

 

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di 

Kota Surakarta 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari maraknya kasus kejahatan 

seksual dari hasil wawancara masyarakat kota Surakarta:  

1. Menurut Fadilla (15 tahun) Mengurangi bermain hingga malam hari untuk anak dibawah usia, 

jangan berjalan sendirian ditempat yg sepi. 

2. Menurut Margareta (19 tahun) Untuk mencegah terjadinya kekerasa seksual pada anak, orang 

tua sangat berperan penting terhadap pencegahan kasus ini, orang tua harus selalu memantau 

anak, anak harus diberikan bimbingan yang benar, anak selalu diberikan siraman agama, 

anak diberikan sosialisasi tentang seksualitas sejak usia dini. 

3. Menurut Shelina (19 tahun) Sebagai orang tua seharusnya lebih sering mengontrol apa yang 

dilakukan anak dengan gadgetnya, sebagai orang tua seharusnya juga lebih dekat dengan 

anaknya, lebih berjaga-jaga terhadap lawan jenis, pemerintah seharusnya memberikan 

edukasi kepada masyarakat setempat. 

4. Menurut Tias (40 tahun) memberi bimbingan kepada anak supaya supaya tidak salah bergaul, 

hati2 dalam memilih teman, memberi kegiatan hal hal yang positif kepada anak 

5. Menurut Freddy (26 tahun) Orang tua berperan penting untuk masalah ini karena banyak 

kasus kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan anak itu sendiri yg tdk sengaja 

memancing si pelaku contohnya dengan pakaian yg terbuka dll 

6. Menurut Yanto (46 tahun) Edukasi kemasyarat tentang pencegahan terjadinya kekerasan 

seksual semakin di galakkan. 

 

Dari hasil wawancara diatas, diperoleh kesimpulan bahwa upaya yang bisa dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Surakarta menurut 

masyarakat adalah: 

1. Selalu memberikan pengawasan terhadap anak, baik ketika bermain dengan teman maupun 

dengan orang dewasa 

2. Memberikan pemahaman tentang pendidikan seksual sejak usia dini 

3. Membekali anak dengan ilmu agama 

4. Memperhatikan gaya berpakaian yang dikenakan anak 

5. Membatasi penggunaan gadget 

6. Mengawasi konten yang ditonton anak 

7. Memberikan sosialisasi kepada masyarat tentang kekerasan seksual terhadap anak. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Begitu maraknya kasus mengenai kekerasan seksual pada anak telah menjadi fenomena tersendiri 

di kalangan masyarakat saat ini. Kekerasan seksual merupakan suatu perilaku yang tidak pantas dan 

dapat merendahkan harga diri orang lain. Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap masyarakat di 

Kota Surakarta mengenai kekerasan seksual pada anak, diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat di 

Kota Surakarta memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kekerasan seksual terhadap anak. 

Dengan pemahaman masyarakat yang baik mengenai kekerasan seksual pada anak diharapkan dapat 

mencegah dan mengurangi banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Surakarta. 
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Abstrak 

 

     Struktur modal optimal atau leverage telah diperdebatkan dalam literatur. Namun, tidak ada satu 

pun teori yang dapat menjelaskan struktur modal yang optimal pada kondisi yang umum.  Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur aktiva, dan pertumbuhan 

terhadap struktur modal perusahaan LQ 45 pasca krisis global. Data yang dikumpulkan terdiri dari 

13 perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel diseleksi berdasarkan metode 

purposive sampling. Data selama 2 tahun dikumpulkan dan kemudian dianalisis menggunakan 

metode regresi linier berganda dan uji t. Hasil regresi adalah sebagai berikut Y= 0,989 - 0,984X1 - 

0,173X2  - 0,351X3 + 0,009 X4 dan uji t menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan struktur 

aktiva mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap rasio leverage sementara pertumbuhan tidak 

berpengaruh terhadap rasio leverage. 

 

Kata kunci: struktur modal, LQ 45, krisis global, profitabilitas 

 

Abstract 

 

     Optimal capital structure or leverage has been debated in the literatures. However, there is no 

theory which can explain optimal leverage in general condition. The purpose of this research is to 

find out the influence of profitability, liquidity, asset structure and growth on the LQ 45 companies 

leverage after global crisis. The data are collected from 13 companies LQ 45 that are listed in 

Indonesian Capital Stock Exchange. The sample are selected based on purposive sampling method. 

The two years data are pooled and then are analized by multiple linear regression and t test. 

Regression result is Y= 0989 - 0,984X1 - 0,173X2 - 0,351X3 + 0,009X4 and the t test show that 

profitability, liquidity and asset structure are significant negative effect to leverage ratio while growth 

is not affect to leverage ratio. 

 

Key words: capital structure, LQ 45, global crisis,profitability 
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1. Pendahuluan 

     Akuntansi menyatakan persamaan bahwa Assets = Liabilities + Owner’s Equity. Persamaan 

akuntansi ini menjelaskan perusahaan memiliki asset yang terdiri dari dua sumber yaitu sumber dana 

internal dan eksternal dalam menjalankan operasinya. 

     Komposisi sumber dana internal dan eksternal akan membentuk struktur modal. Manajer keuangan 

harus mengambil keputusan struktur modal untuk memenuhi kebutuhan dana dengan 

mempertimbangkan biaya dan sifat dari sumber dana yang dipilih dikarenakan adanya perbedaan 

konsekuensi finansial dari masing-masing sumber dana  tersebut, sehingga struktur modal menjadi  

sangat penting dalam perusahaan (Christianti, 2008). 

     Kebijakan struktur modal melibatkan trade off antara tingkat pengembalian dan risiko. 

Pertambahan utang akan memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan namun meningkatkan 

risiko yang ditanggung pemegang saham. Risiko yang semakin meningkat dengan penambahan utang 

cenderung menurunkan harga saham, tetapi semakin besar tingkat pengembalian yang diharapkan 

akan membuat harga saham naik. Oleh karena itu, struktur modal optimal harus berada pada titik 

keseimbangan antara tingkat pengembalian dan risiko yang dapat memaksimalkan harga saham 

(Brigham dan Houston, 2001). 

     Struktur modal sangat penting bagi perusahaan karena berdampak langsung terhadap posisi 

keuangan, sehingga manajer keuangan harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi struktur 

modal dan bagaimana pengaruhnya agar dapat dicapai struktur modal optimal dalam rangka 

memakmurkan pemegang saham. 

Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur aktiva 

dan pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan LQ 45 pasca krisis global. 

Kerangka Pemikiran 

     Model penelitian dari faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal tertuang dalam gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

VARIABEL DEPENDEN VARIABEL INDEPENDEN 

Pofitabilitas ( - ) 

Rasio Leverage 

Likuiditas ( - ) 

 

Struktur Aktiva ( - ) 

Pertumbuhan  ( - ) 
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Tinjauan Pustaka 

Struktur Modal 

     “Struktur modal merupakan percampuran berbagai jenis modal dan sumber modal yang digunakan 

perusahaan untuk membiayai operasi perusahaannya” (Brealey and Myers , 2002).  

     Teori struktur modal modern dimulai sejak terbit tulisan Modigliani dan Miller, yang menjadi 

terobosan baru dalam  manajemen keuangan modern. Proposisi yang diajukan mempunyai pendukung 

sangat banyak sampai sekarang. Proposisi ini menyatakan bahwa tidak relevannya keputusan 

financing memberikan implikasi yang penting, yaitu pada kondisi bagaimana keputusan tersebut tidak 

relevan, dan secara implisit  menimbulkan pertanyaan pada kondisi bagaimana keputusan tersebut 

menjadi relevan (Harris dan Raviv, 1991).  

     Setelah melalui diskusi panjang, Modigliani dan Miller, akhirnya melonggarkan tentang pajak 

penghasilan. Apabila ada pajak, keputusan financing menjadi relevan karena penggunaan utang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Selama empat puluh tahun lebih, berbagai riset teoritis dan empiris 

telah banyak dilakukan dengan melepas beberapa asumsi dasar dari proposisi Modigliani dan Miller. 

Banyak riset memperkaya proposisi Modigliani dan Miller dengan memasukkan faktor pajak, costs of 

financial distress, bankruptcy costs, agency costs, dan transaction costs (Myers, 1984). 

     Trade-off theory (Myers, 1984), dalam mencari hubungan struktur modal dan nilai perusahaan 

terdapat satu tingkat leverage yang optimal. Penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan 

sampai batas leverage optimal dan setelahnya akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

penggunaan utang setelah leverage optimal akan menimbulkan biaya kebangkrutan yang lebih besar. 

Menurut teori ini,  kebangkrutan perusahaan besar relatif kecil, sehingga lebih mudah berutang 

dibandingkan perusahaan kecil. 

     Pecking order theory merupakan bentuk pengembangan dari teori Trade-off, yang dikemukakan 

Myers dan Majluf (1984). Dalam teori ini, penentuan struktur modal optimal didasarkan pada 

keputusan pendanaan secara hierarki dari biaya modal termurah yaitu sumber dana internal (laba) 

sampai sumber dana eksternal (utang dan saham). Pada mulanya teori ini kurang mendapat dukungan 

teoritis dan  empiris namun akhirnya lebih dikenal luas  setelah argumen information asymmetry,  

keuntungan pajak, dan signifikannya biaya transaksi ( Myers dan Majluf, 1984). 

Faktor-Faktor Struktur Modal 

     Menurut Brigham dan Houston (2001) berbagai faktor yang dipertimbangkan perusahaan ketika 

mengambil keputusan mengenai struktur modal adalah: 

1. Profitabilitas. 

Perusahaan dengan tingkat pengembalian tinggi atas investasi yang dilakukan akan mempunyai 

profitabilitas tinggi sehingga penggunaan utang relatif kecil karena kebutuhan perusahaan 

dibiayai dengan dana internal. 

2. Struktur aktiva. 

Perusahaan yang aktivanya dapat digunakan sebagai  jaminan kredit lebih banyak menggunakan 

utang. Aktiva multiguna biasanya digunakan perusahaan sebagai jaminan yang baik, sedangkan 

aktiva yang hanya digunakan untuk tujuan tertentu tidak begitu baik untuk dijadikan jaminan. 

3. Tingkat pertumbuhan 

Perusahaan yang tumbuh dengan pesat lebih mengandalkan modal eksternal sementara biaya 

emisi saham biasanya lebih besar daripada biaya penerbitan surat utang. Hal inilah yang 

mendorong perusahaan untuk mengandalkan utang. Namun pada saat yang sama, perusahaan 
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yang tumbuh pesat sering menghadapi ketidakpastian lebih besar, yang mengakibatkan 

berkurangnya keinginan untuk menggunakan utang.   

4. Stabilitas penjualan.  

Perusahaan dengan penjualan stabil dapat memperoleh utang lebih banyak dan menanggung 

beban tetap lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.  

5. Leverage operasi. 

Perusahaan dengan leverage operasi lebih kecil cenderung lebih mampu untuk memperbesar 

utang karena akan mempunyai risiko bisnis yang lebih kecil. 

     Menurut Riyanto (2001) struktur modal  perusahaan akan dipengaruhi oleh: 

1. Tingkat bunga 

Kebutuhan modal perusahaan sangat dipengaruhi tingkat suku bunga yang berlaku pada waktu 

itu.Tingkat bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan ditarik, apakah 

perusahaan akan mengeluarkan saham ataukah obligasi. 

2. Stabilitas earnings 

Perusahaan yang mempunyai earnings stabil dapat memenuhi kewajiban finansialnya  dari 

penggunaan modal asing. Sebaliknya perusahaan yang earningsnya tidak stabil dan unpredictable 

akan menanggung risiko tidak dapat membayar bunga. 

3. Susunan aktiva 

Perusahaan manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap, akan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya dari modal sendiri, sedangkan modal asing 

hanya sebagai pelengkap. Sementara perusahaan yang aktivanya bersifat aktiva lancar akan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya dari utang jangka pendek. 

4. Kadar risiko aktiva 

Kadar risiko aktiva dalam perusahaan tidak sama. Semakin panjang waktu penggunaan aktiva, 

semakin besar risikonya. Dengan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan yang tiada henti, 

dalam artian ekonomis dapat mempercepat tidak digunakannya suatu aktiva, meskipun dalam 

artian teknis masih dapat digunakan. 

5. Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan 

Apabila jumlah modal yang dibutuhkan besar, maka perusahaan mengeluarkan beberapa 

golongan sekuritas secara bersama-sama, sedangkan perusahaan yang membutuhkan modal kecil 

cukup mengeluarkan satu golongan sekuritas saja. 

Penelitian Struktur Modal 

     Pengujian Santi (2003) menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel yang diuji terhadap leverage 

perusahaan baik rasio total utang, utang jangka panjang dan utang jangka pendek secara market value 

ataupun book value. 

     Tin (2004) menyatakan bahwa struktur aktiva, tingkat pertumbuhan penjualan dan profitabilitas 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. 

     Penelitian Tong dan Green (2004) di China menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif 

signifikan antara leverage dan profitability, positif signifikan antara current leverage dan past 

devidends. 

     Penelitian Determinasi Capital Structure yang dilakukan Indrawati dan Suhendro (2006) pada 

perusahaan manufaktur di BEJ periode 2000-2004 dengan menggunakan lima variabel independen 

untuk 49 perusahaan sampel menemukan  bahwa hanya size yang berpengaruh positif signifikan 
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terhadap struktur modal sedangkan profitability berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur 

modal namun variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan. 

     Yau et al., (2008) dengan sampel penelitian perusahaan yang terdaftar pada Malaysian Market 

tahun 1999-2005 menunjukkan tangibility dan size berhubungan positif dengan rasio utang sedangkan 

market-to-book ratio tidak signifikan dan profitability berhubungan negatif terhadap rasio utang. 

     Penelitian Mehmet dan Eda (2008) terhadap perusahaan yang listed di Istanbul Stock Exchange 

Market untuk periode 1993-2007 dengan menggunakan metode analisis panel data menunjukkan hasil 

bahwa terdapat hubungan negatif antara rasio leverage dengan total asset profitability, current rate 

dan sales amount. 

     Hardanti dan Gunawan (2010) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap struktur modal. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan 

menjadikan kebutuhan dana khususnya dari investor baik dalam jangka pendek maupun panjangnya 

semakin kecil.  

     Sawitri dan Lestari (2015) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan mengakibatkan perusahaan perlu 

penambahan modal agar mendukung pengembangan perusahaan. 

 

Perumusan Hipotesis 

D. Profitabilitas 

      Profitabilitas akan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap rasio leverage dikarenakan 

semakin besar profitabilitas, maka perusahaan lebih menyukai sumber pendanaan internal  

dibandingkan utang 

Ha1: Profitabilitas diduga mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap rasio leverage. 

DI. Likuiditas 

Tingkat likuiditas yang tinggi akan mengurangi hutang perusahaan karena dana yang tersedia 

cukup untuk operasional perusahaan sehingga likuiditas berpengaruh negatif terhadap rasio 

leverage. 

 Ha2 :  Likuiditas diduga mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap rasio  leverage. 

DII. Struktur  Aktiva 

Hasil penelitian Saeed (2007) menunjukkan bahwa perusahaan dengan nilai kolateral aset 

yang kecil akan lebih sering menghadapi problem asimetrik dan menggunakan pendanaan 

eksternal dalam bentuk utang jangka pendek.  

Ha3: Struktur aktiva diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio leverage. 

DIII. Pertumbuhan Perusahaan 

      Myers (1977) dalam pengujian Pecking Order Theory menyatakan bahwa future growth tinggi 

akan mengurangi penggunaan utang karena risiko under investment (Hutagaol, 2002). Rajan dan 

Zingales (1995) juga menyatakan adanya hubungan yang negatif antara growth dengan leverage.  

       Ha4: Pertumbuhan perusahaan diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap   rasio leverage.   
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2. Metodologi  

2.1. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian merupakan perusahaan yang termasuk dalam industri LQ 45 pasca krisis global 

(periode 2010-2011) dengan data laporan keuangan lengkap serta dipublikasikan dalam Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive 

sampling hingga diperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan yaitu: 

d. Adaro Energy 

e. Astra Agro Lestari 

f. Astra International 

g. Bumi Resources 

h. Gudang Garam 

i. Holcim Indonesia 

j. Indo Tambangraya Megah 

k. Indofood Sukses Makmur 

l. Jasa Marga 

m. Medco Energi International 

n. Semen Gresik 

o. Unilever Indonesia 

p. United Tractor 

 

2.2. Variabel Penelitian  

a. Variabel terikat (Y) yaitu rasio leverage yang diproksi:  total debt to total assets 

b. Variabel bebas terdiri dari empat variabel yaitu: 

• Profitabilitas (X1) yaitu rasio laba bersih terhadap total aktiva 

• Likuiditas (X2) yaitu rasio aktiva lancar terhadap utang lancar.  

• Struktur Aktiva (X3) yaitu rasio antara aktiva tetap terhadap total aktiva.  

• Pertumbuhan Perusahaan (X4) yaitu rasio total aktiva ke-t terhadap total aktiva ke t-1. 

 

2.3. Metode Analisis Data 

 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + ε  {1} 

 

Keterangan : 

Y = Rasio leverage 

X1 = Profitabilitas 

X2 = Likuiditas 

X3 = Struktur aktiva 

X4 = Pertumbuhan perusahaan 

a = Konstanta / Intercept 

b1-b4 = Koefisien variabel X1- X4 

ε = Error / variabel gangguan 
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2.4. Pengujian Hipotesis 

     Pengujian koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas yang berpengaruh negatif 

terhadap rasio leverage dengan menggunakan t-test. 

a. Profitabilitas (X1) 

Ho : b1 ≥ 0 tidak ada pengaruh negatif profitabilitas terhadap rasio leverage 

Ha  : b1 <  0  ada pengaruh negatif profitabilitas terhadap rasio leverage 

Jika t hitung < -t tabel, maka Ho ditolak.  

b. Likuiditas ( X2) 

Ho : b2 ≥ 0 tidak ada pengaruh negatif likuiditas terhadap rasio leverage 

Ha  : b2 <  0  ada pengaruh negatif likuiditas terhadap rasio leverage 

Jika t hitung < -t tabel, maka Ho ditolak.  

c. Struktur aktiva (X3) 

Ho : b3 ≥ 0 tidak ada pengaruh negatif struktur aktiva terhadap rasio leverage 

Ha  : b3 <  0  ada pengaruh negatif struktur aktiva terhadap rasio leverage 

Jika t hitung < -t tabel, maka Ho ditolak.  

d. Pertumbuhan perusahaan (X4) 

Ho : b4  ≥ 0 tidak ada pengaruh negatif pertumbuhan perusahaan terhadap rasio leverage 

Ha  : b4 <  0  ada pengaruh negatif pertumbuhan perusahaan terhadap rasio leverage 

Jika t hitung < -t tabel, maka Ho ditolak. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Hasil Regresi Berganda 

 

Y=  0,989 - 0,984 X1 - 0,173X2  - 0,351X3 + 0,009 X4    {2} 

1. Konstanta sebesar  0,989 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai rasio keuangan, 

maka rasio leverage sebesar 0,989 rupiah. 

2) Koefisien regresi - 0,984 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu rupiah untuk nilai 

profitabilitas maka akan menurunkan rasio leverage sebesar 0,984 rupiah. 

3) Koefisien regresi -0,173 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu rupiah untuk nilai 

likuiditas maka akan menurunkan rasio leverage sebesar 0,173 rupiah. 

4) Koefisien regresi - 0,351  menyatakan bahwa setiap kenaikan satu rupiah untuk nilai 

struktur aktiva maka akan menurunkan rasio leverage sebesar 0,351 rupiah. 

5) Koefisien regresi 0,009 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu rupiah untuk nilai 

pertumbuhan maka akan meningkatkan rasio leverage sebesar 0,009 rupiah. 

3.2. Hasil Uji Hipotesis (t test) 

Profitabilitas (X1)  

Tabel 1 

Pengaruh Profitabilitas (X1) Terhadap Rasio Leverage (Y) 

Variabel  Coef. B  Std. Error t      Sig.   

 

Constant   0,989  0,215  4,608       0,000 

Profitabilitas      -0,984                0,270                -0,509          0,002 

   Sumber: Data sekunder diolah 
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     Nilai t hitung sebesar - 0,509 dengan tingkat signifikansi 0,002 berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Maknanya variabel profitabilitas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap rasio leverage. 

Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian Tong and Green (2004), Tin (2004), Yau et al., (2008) dan 

Mahmed dan Eda(2008) serta Hardanti dan Gunawan (2010). 

Likuiditas (X2)  

Tabel 2 

Pengaruh Likuiditas (X2) Terhadap Rasio Leverage (Y) 

Variabel  Coef. B  Std. Error t      Sig.   

 

Constant   0,989  0,215  4,608       0,000 

Likuiditas      -0,173                0,048                -3,595          0,002 

   Sumber: Data sekunder diolah 

     Nilai t hitung sebesar -3,595 dengan signifikansi 0,002. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga variabel likuiditas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap rasio leverage. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan pernyataan Mehmet dan Eda (2008). 

Struktur Aktiva (X3)  

Tabel 3 

Pengaruh Struktur Aktiva (X3) Terhadap Rasio Leverage (Y) 

Variabel  Coef. B  Std. Error t      Sig.   

 

Constant   0,989  0,215  4,608       0,000 

Struktur Aktiva     -0,351                0,138                -2,547          0,019 

   Sumber: Data sekunder diolah 

     Nilai t hitung sebesar -2,547 dengan tingkat signifikansi 0,019 berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hasil penelitian ini sama dengan temuan Saeed (2007) yang menyatakan bahwa struktur aktiva 

berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio leverage. 

Pertumbuhan Perusahaan (X4)  

Tabel 4 

Pengaruh Pertumbuhan (X4) Terhadap Rasio Leverage (Y) 

Variabel  Coef. B  Std. Error t      Sig.   

 

Constant   0,989  0,215  4,608       0,000 

Pertumbuhan       0,009                0,168                  0,051          0,960 

   Sumber: Data sekunder diolah 

 

      Nilai t hitung sebesar 0,051 dengan tingkat signifikansi 0,960. Hal ini berarti Ho diterima dan Ha 

ditolak atau dengan kata lain variabel pertumbuhan perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap rasio leverage. Hasil penelitian ini berbeda  dengan temuan Rajan-Zingales (1995) 

yang menyatakan ada hubungan negatif antara growth dan leverage.  
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4. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas,  

likuiditas dan struktur aktiva mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap rasio leverage 

sedangkan pertumbuhan  mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap rasio leverage 

perusahaan LQ 45 pasca krisis global.. 

Saran 

     Sebaiknya untuk penelitian lanjutan menggunakan lebih banyak variabel independen agar 

diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu rasio leverage yang digunakan sebagai variabel 

dependen sebaiknya meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. 
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Abstrak 

Permasalahan yang dihadapi UMKM baik bersifat internal maupun eksternal terutama 

terjadi pada bidang manajemen keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah begitu pentingnya 

pengelolaan keuangan yang baik dan benar bagi pelaku usaha menengah kecil dan mikro. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan studi pustaka  yaitu 

mengumpulkan data-data yang ada serta mencari referensi untuk mendapatkan informasi yang valid. 

Berdasarkan hasil sosialisasi dan pendampingan dapat mempermudah pelaku Usaha Kecil 

Menengah dan Mikro (UMKM) dalam membedakan antara modal ,beban-beban dan 

keuntungan, dapat mengetahui sampai sejauh mana perkembangan usahanya,  serta dapat 

mengelompokkan modal, pendapatan untuk mengetahui darimana dan kemana uang tersebut 

berputar. Selain itu pelaku usaha juga lebih memahami tentang investasi jangka panjang dan 

bagaimana bersaing secara sehat dengan sesama pelaku usaha di Kecamatan Gatak. 

Kata Kunci : UMKM, Manajemen Keuangan, Kecamatan Gatak 

 
Abstract 

Problems faced by UMKM, both internal and external, mainly occur in the field of 

financial management. The purpose of this study is the importance of good and correct  

financial management for small and medium businesses. The methodology used in this study 

is a qualitative methods and literature studies is collecting data and looking for references to 

get valid information. Based on the results of socialization and assistance can facilitate the 

Small and Medium Enterprises (UMKM) in distinguishing between capital, burdens and 

profits, can know the extent of business development, and can classify capital, income to find 

out where and where the money goes. In addition, business actors also understand more 

about long-term investment and how to compete in a healthy manner with fellow business 

actors in Gatak District. 

Keywords: UMKM, Financial Management, Gatak District 

1. PENDAHULUAN 

  Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada 

masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan 

stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009). Sebagaimana kita ketahui melalui berbagai studi 
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dalam pengembangan UMKM menghadapi berbagai kendala baik bersifat internal maupun 

eksternal, permasalahan tersebut antara lain: manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, 

informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan. Permasalahan yang 

dihadapi UMKM, banyak terjadi dibidang manajemen. Meski sebagian orang sudah mengetahui 

cara pengelolaan manajemen yang baik dan benar tetapi masih diperlukan sosialisasi tentang 

pengelolaan manajemen guna meningkatkan pengetahuan masyarakat serta memperbaiki 

manajemen yang salah.  

Kecamatan Gatak sebagaimana dengan kecamatan lainnya memiliki banyak UMKM yang 

telah berjalan lama. Beberapa masalah ditemukan dalam segi pemahaman manajemen keuangan 

dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan usaha mereka khususnya usaha mikro. 

Minimnya pemahaman pelaku UMKM tentang manajemen keuangan menyebabkan kurang 

berkembangnya usaha mikro di Kecamatan Gatak.  

Permasalahan mendasar yang perlu menjadi prioritas dalam pemberdayaan dan 

pendampingan UMKM yaitu masalah pengelolaan keuangan. Teratasinya hal seperti: kendala 

finansial, ketersediaan modal, kecukupan SDM, ketiadaan penyediaan bahan baku, 

perkembangan teknologi penunjang, kenaikan omset penjualan tersebut akan berarti ketika 

pengelolaan keuangan UMKM dikelola dengan baik.  

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2019, terdapat 

sekitar 59,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. Jumlah ini berkisar 8 % dari total pelaku UMKM 

yang ada di Indonesia. Di tahun 2020 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah 

pelaku UMKM akan terus bertambah. Untuk menumbuhkan jumlah pelaku UMKM Kemenkop 

dam kemenkominfo bekerja sama dengan pelaku e-commerce di Indonesia seperti Lazada, 

Shopee, MatahariMall.com, Blibli.com , buka lapak , toko pedia dll. Utamanya dalam kondisi 

pandemi saat ini pelaku UMKM membutuhkan e-commerce untuk memasarkan hasil 

produksinya. 

2. METODELOGI 

  Metodologi yang saya gunakan dengan metode kualitatif dan studi pustaka  yaitu 

mengumpulkan data-data yang ada serta mencari referensi untuk mendapatkan informasi yang 

valid. Dalam merencanakan program yang akan dilaksanakan diperlukan pengetahuan tentang 

keadaan dan potensi masyarakat yang ada di Kecamatan Gatak. Berdasarkan hal tersebut maka 

dilakukan survey yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, data-data serta permasalahan 

yang dibutuhkan untuk menyusun rencana program yang akan dijalankan. Informasi maupun 

data didapatkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada Kepala Desa, 

masyarakat sekitar maupun, pelaku Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) dan Instansi 

terkait.  

Dalam aspek fisiografis, Kecamatan Gatak memiliki beberapa potensi yang mungkin dapat 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya bangunan pertokoan  

yang merupakan usaha masyarakat sekitar serta beberapa perusahaan (PT, CV dan lain-lain). 

Kecamatan Gatak diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan 

setiap tahunnya maka  pengembangan usaha sangat diperlukan untuk berlangsungnya kegiatan 

perekonomian masyarakat. Jika hal ini terus mengalami perkembangan yang positif, maka 

warga sekitar akan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut seperti terus meningkatnya 

perekonomian warga, juga dapat menyejahterakan masyarakat Kecamatan Gatak itu sendiri.  

Pengembangan usaha seperti ini juga dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat 

membantu menekan angka pengangguran warga Kecamatan Gatak. Selain itu dengan adanya 

UMKM ini masyarakat bisa diajarkan untuk berfikir kreatif, inovatif, juga diajarkan untuk 

berusaha dengan jujur dan bersaing sehat. UMKM juga bisa jadi penilaian kemajuan di 

Kecamatan Gatak walaupun letak Kecamatan Gatak diujung barat tetapi tak luput dari 

perhatian Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat akan diajarkan 

bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar dengan memperhitungkan segala 

resiko yang dapat terjadi seperti kerugian, kehilangan dll. 
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2.1. Tabel Permasalahan Pelaku UMKM di Kecamatan Gatak 

No Permasalahan Lokasi Sumber 

1. Kurangnya pengetahuan akan 

pentingnya  membuat laporan 

keuangan dalam berwirausaha. 

Kelurahan Geneng, 

Kelurahan Kagokan, 

Kelurahan Blimbing 

P/M/D 

2. Perlunya tambahan ilmu 

pengetahuan masyarakat untuk 

berinvestasi 

Kelurahan Blimbing, 

Kelurahan Trangsan, 

Kelurahan Luwang 

M 

3. Menghadapi persaingan secara 

sehat dalam berwirausaha 

Kelurahan Blimbing, 

Kelurahan Transan, 

Kelurahan Luwang, 

Kelurahan Mayang 

M/D 

4. Perlunya sosialisasi ilmu 

pengetahuan pentingnya 

menabung di usia dini 

Kelurahan Klaseman, 

Kelurahan Wironanggan 

M 

 

Keterangan : 

P = Perangkat Kelurahan  

M = Masyarakat  

D = Dinas atau Instansi terkait 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a) Menemui secara langsung  pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di 

Kecamatan Gatak yang masyarakatnya mayoritas berwirausaha. Namun dalam 

menjalankan usahanya belum menggunakan sistem manajemen keuangan dengan benar 

karena mereka hanya menghitung uang yang masuk dari usahanya lalu di putar kembali 

sebagai modal tanpa adanya perhitungan pengeluaran beban-beban yang sebenarnya. 

Kemudian pendapatan itu mereka gunakan kembali untuk keperluan berjualan tanpa 

menyisihkan keuntungan mereka. Laporan keuangan ini sangat bermanfaat bagi mereka 

agar dapat mengontrol uang modal untuk kegiatan operasional usaha sehingga mereka 

dapat mengetahui berapa keuntungannya dan menyisihkannya. Dalam laporan keuangan 

sederhana yang kami sosialisasikan tidak terlalu sulit untuk dimengerti karena hanya 

mengajarkan pemisahan dana yang selalu mereka gunakan untuk perlengkapan belanja 

dan beban-beban yang dikeluarkan serta pendapatan sehari-hari dengan menggunakan 

jurnal lalu posting buku besar.  

b)  Tidak hanya berwirausaha, masyarakat harus memahami arti pentingnya investasi untuk 

jangka panjang. Pelaku UMKM di Kecamatan Gatak mayoritas kepemilikan tempat 

usahanya bukan milik mereka sendiri melainkan sewa atau kontrak. Kami 

mensosialisasikan tentang berinvestasi pada bangunan dimana mereka dapat memiliki 

tempat usaha sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya sewa. Kami juga mensosialisasikan 

berinvestasi pada logam mulia dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membeli 

logam mulia. Pada saat ini yang mereka ketahui adalah investasi pada kendaraan, 

sebenarnya investasi pada kendaraan kurang efektif karena kendaraan memiliki nilai 

depresiasi dan kendaraan itu sebenarnya bukan untuk investasi namun untuk mendukung 

kegiatan dalam berwirausaha maupun kegiatan sehari-hari. Sedangkan , dengan 

berinvestasi pada logam mulia akan lebih menguntungkan. 

c) Mensosialisasikan tentang persaingan dalam berwirausaha, karena di Kecamatan Gatak 

banyak pelaku usaha dan terjadi persamaan dalam kegiatan usaha sehingga para pelaku 
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usaha harus mampu bersaing secara sehat salah satunya kami menyarankan untuk 

menambah inovasi dalam usahanya. Inovasi itu dapat dilakukan dengan cara 

mempromosikan usahanya lewat media sosial (WA, FB, IG), membuka pesanan online 

(partai kecil maupun partai besar), atau bekerjasama dengan penyedia jasa seperti Go-

Jek, Grab,Maxim.  

4. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

4.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil sosialisasi dan pendampingan dapat mempermudah pelaku Usaha Kecil 

Menengah dan Mikro (UMKM) dalam membedakan antara modal ,beban-beban dan 

keuntungan, dapat mengetahui sampai sejauh mana perkembangan usahanya,  serta dapat 

mengelompokkan modal, pendapatan untuk mengetahui darimana dan kemana uang tersebut 

berputar. Selain itu pelaku usaha juga lebih memahami tentang investasi jangka panjang dan 

bagaimana bersaing secara sehat dengan sesama pelaku usaha di Kecamatan Gatak.  

 

4.2. SARAN  

Perlunya kesadaran para pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) terhadap 

pentingnya Manajemen Keuangan agar pelaku usaha dapat menjalankan usaha dengan baik 

dan benar.   
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Abstrak 

Perempuan sering mengalami kekerasan diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan 

seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis.  Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan 

( KOMNAS Perempuan ) dalam catatan akhir tahun 2019 menyatakan terjadi peningkatan jumlah 

kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Ada 406,178 pada tahun 2018, ada 348,446 

pada tahun 2017 dan pada tahun 2016 ada sekitar 259,150 kekerasan terhadap perempuan. dari 

tahun 2017 ke 2018 mengalami  kenaikan 16,5% kekerasan terahadap perempuan. Di tahun 2018 

kekerasan paling banyak terjadi adalah dalam hubugan personal (pacaran) dan perkawinan, 41% 

merupakan kekersan fisik 31% kekerasan seksual yang mana pelakunya orang terdekatnya seperti 

pacar, ayah, suami, dan pamannya. Dari data yang kita ketahui bahwa kekerasan terhadap 

perempuan mengalami penaikan yang sangat drastis setiap tahunya. Untuk menjamin Hak Asasi 

Manusia, Indonesia memiliki peraturan perundang-yaitu UU no.07 Tahun 1984 tentang penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dan juga UU no.23 tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga. . Perlindungan wanita saat ini sungguh sangat dibutuhkan  dan 

harus dipertegas lagi agar para wanita dapat bebas menjalani aktivitas-aktivitas mereka dalam 

kehidupan sehari-hari. Saat ini wanita harus dapat mengatur diri mereka sendiri dan mengetahui 

mana yang baik dan tidak untuk mereka supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. 

Pasca adanya peraturan perundang-yaitu UU no.07 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk 

diskriminasi terhadap wanita. Dan juga UU no.23 tahun 2004 ada perubahan bahwa peraturan ini 

menjelaskan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Kata Kunci: Kekerasan, Perempuan dan hukum yang mengaturnya 

1. PENDAHULUAN 

Kekerasan pada wanita sering terjadi dalam rumah tangga dan hubungan personal (pacaran). 

Banyak sekali wanita yang teraniaya tanpa berani mengadu kepada pihak yang berwenang (Susanti, 

2019). Dan banya pula wanita yang berfikir kekerasan hanya lah terluka fisik, tanpa memikirkan 

psikisnya. Minimnya pengetahuana para wanita terhadap perlindungan terhadap dirinya membuat 

wanita teraniaya tidak dilindungi. Seperti Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang 

menyediakan ketentraman (sakinah) bagi setiap orang (Rofiah, 2017). Namun ada prilaku kekerasan 

yang sering kali terjadi, dan menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru 
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berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan 

rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, hingga luka fisik, bahkan kematian.  

Sejak dahulu kaum peempuna telah berjuang dalam mecapai kesetaraa dan keadilan, namum 

hingga saat ini belum bisa tercapai karena masihbanyaknya kaum wanita yang tersakiti fisik ataupun 

skikisnya. Sekalipun kekuasaan tertinggi Negara kita pernah di peganag oleh perempuan, yakni 

Presiden Megawati Soekarno Putri, dan tidak sedikit pula kaum wanita yang memegang jabatan 

strategis dalam perintahan di Indonesia. ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan 

masih belum bisa diatasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja tersingkirkan dan 

tertinggal dalam segala aspek kehidupan, apalagi dalam bidang hukum. Hal ini sangat sulit diatasi 

bagi kaum perempuan dan pemerintah (Waid, 2014). Dalam kehidupan di era sekarang ini  teknologi 

semakin canggih dan dapat diakses dimana saja sehingga kita sangat perlu memanfaatkannya untuk 

hal-hal yang lebih bermanfaat serta menambah pengetahuan-pengetahuan yang belum kita ketahui di 

dalam internet. Meskipun perempuan tetapi kaum perempuan harus bisa menjaga dirinya sendiri serta 

memiliki pemikiran yang luas sehingga tidak ada lagi kekerasan yang terjadi pada perempuan. 

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang sifatnya terbuka, tertutup, 

bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Di 

dalam UU no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga (Kemenkumham.com, 2020) 

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap 

prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali (Kania, 2015). Dari pasal diatas dapat kita 

ketahui bawa adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. 

Dimana prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karena setiap warga negara mempunyai 

hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, 

kedudukan, dan golongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Jumlah korban kekerasan tahun 2007 - 2019 

Sumber : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 

Berdasarkan data yang kami dapatkan dari KOMNAS Perempuan dapat kita lihat bahwa 

kekerasan terhadap perepuan seringkali mengalami peningkatan setipa tahunnya dibandingkan 
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penurunan lebih banyak peningkatannya. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak permpan–

permpuan di Indonesia yang tidak sejahterah hidupnya. Kurangnya kesadaran masyarakatpun 

membuat pemerintah kewalahan dalam menghadapi kasus ini.  

2. Rumusan Masalah 

A. Undang-undang apa saja yang mengatur tentang kesejahteraan wanita? 

B. Apa penyebab terjadinya kekerasan pada wanita? 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan 

dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam 

bidang tertentu (Winando, 2020). Dalam melakukan penelitian ini digunakan untuk menunjang 

keakuratan data.penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan 

tidak hanya berpegang pada segi yuridis saja melainkan dengan bantuan ilmu social lainnya.Yuridis 

sendiri merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum, peraturan perundang-undangan 

yang berlaku teori hukum dan pendapat para sarjana hukumyaitu penelitian terhadap data sekunder 

(law in the books). Empiris mengacu pada hal-hal nyata dan penerapan dalam masyarakat yaitu 

penelitian data primer (law in the action) Spesifikasi penelitian yang dipergunakan untuk penelitian 

ini adalah deskriptif analitis, karena data yang diperoleh dari penelitian ini berusaha memberikan 

penjelasan dengan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat 

kaitannya dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan(Sari et al., 

2018) . Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan 

penghayatan (verstehen). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu 

peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti 

secara mendalam. Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, 

menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan 

mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.(Gunawan, 2016) 

4. Pembahsan  

A. Undang-Undnag yang Melindungi Atau Yang Mengatur Tentang Kesehateraan 

Terhadap Wanita 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 

42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan 

Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 (Kania, 

2015). 

1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tntang HAM  

Dijealskan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi ”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dari 

undang-undang tersebut dapat kita ketahu bahwa Semua Mahluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

memiliki kesetaran drajat baik laki laki maupun perempuan. Yang mana perempuan harus dihormati 

dijunjung tinggi dan dilindungi. . Adanya UU HAM, seharusnya semua peraturan perundang-

undangan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Diantaranya penghapusan diskriminasi 
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berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 

bahasa, dan keyakinan politik. Yang diatur dalam pasl 3 ayat 3 yang berbunyi ”Setiap orang berhak 

atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” (Majelis et al., 

1999). 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT 

dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui 

perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan 

dari berbagi elemen(kemenkumhah.go.id, 2020). meningkatnya kasus KDRT yang telah dilaporkan 

menunjukkan adanya bangunan kesadaran masyarakat tentang kekerasan khusunya kekerasan yang 

ada di ranah rumah tangga pada umumnya  dan kesadaran serta keberanian perempuan korban  untuk 

melaporkan kasus KDRT yang dialaminya,pada khususnya. Lingkup rumah tangga dalam undang-

undang ini tidak hanya meliputi suami, isteri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan 

menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2). Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 

adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) 

nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi 

korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (5) 

memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Kania, 2015). 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Undang-undang ini mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana yang memiliki tujuan  

untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi bisa berupa 

pelayanan paksa atau kerja paksa, perbudakan, dan praktik serupa perbudakan. Pengaturan atas hak 

korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta penyatuan kembali yang harus dilakukan 

oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak 

pidana perdagangan orang termaktubdalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini. Bahawsanya 

setiap orang memiliki hak asasinya masing-masing. Pelecehan seksual pada dasarnya Merupakan 

kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan 

banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual 

terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat 

tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak 

asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai 

kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur 

dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 (“PERBUATAN 

KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN,” 2013). 

4. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) 

Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam 

seluruh proses pembangunan nasional; Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses 

pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan 
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lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah; Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas 

dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender 

secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden. 

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam upaya 

untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam kehidupan bernegara. Disebutkan dua hal dalam 

impress ini, yaitu:  

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke 

dalam seluruh proses pembangunan nasional;  

b. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di 

tingkat Pusat dan Daerah; 

sehingga Inpres ini menjadi dasar berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program 

pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah 

berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti. 

5. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 

Tahun 2005 

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah 

mekanisme nasional untuk penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas 

Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban 

pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggungjawab terhadap kasus-

kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie 

meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang 

kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005 (Kania, 2015). 

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, 

“Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta 

penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan 

dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk: 

a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;  

b.  meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. 

Tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah: 

 a. menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia 

dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan. 

b. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi 

perempuan 

c. melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan 

terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan 

kepada publik dan pengambilan langkahlangkah yang mendorong pertanggungjawaban dan 

penanganan. 
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d. memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta 

organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan 

kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hakhak asasi perempuan. 

emengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya 

pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta 

perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan;  

f. mengembangkan kerja sama regional dan intemasional guna meningkatkan upaya-upaya 

pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta 

perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan(Penegakan & Perempuan, 

2005) . 

B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Wanita 

Ada banyak foktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik pasangn 

maupun bukan pasangan. Dalam rumah tangga menurut Lembaga Sahabat Perempuan Magelang 

dijelaskan bahwa ada 3 fase terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu : 

a. Fase ketegangan atau ketegangan yang meningkat, pada tahap ini pelaku kekerasan mulai 

menyalahkan pasangannya dan menggunakan penganiayaan kecil untuk mengontrol 

pasangannya. Sebaliknya korban (istri) akan mencoba menyabarkan diri dan timbul perasaan 

dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.   

b. Fase akut atau penganiayaan akut  Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat 

dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi 

pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba 

melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan.   

c. Keadaan tenang atau fase bulan madu  Setelah terjadi penganiayaan pada istri, terkadang 

pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku 

akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan lagi. Permintaan maaf suami 

tersebut membuat istri merasa bahagia dan mempunyai harapan lagi (Sahabat & Magelang, 

2009). 

Kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi lagi adalah di ranah personal. Ranah 

personal itu sendiri artinya adalah pelaku orang yang memiliki hubungan darah  seperti ayah, kakak, 

adik, paman, kakek, kekerabatan, perkawinan diman suami menjadi pelakunya (Sari et al., 2018). 

Seperti yang kita ketahui bahwa sering sekali orang terdekat melakukan kekesan seksual mengapa 

demikian kerena ia iangin memuaskan napsu semata. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami 

permpuan itu sendiri kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, 

mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan(kementerian pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak republik indonesia, 2018). banyaknya usia perkawinan muda yang kemudian 

diikuti dengan  KDRT pada istri, disebabkan karena perempuan yang menikah pada usia perkawinan 

muda cenderung belum matang baik secara fisik maupun psikologis. Seseorang yang menikah di usia 

muda, mempunyai status perkawinan dan kedudukan sebagai orang tua tidak mempunyai kesempatan 

untuk memiliki pengalaman seperti teman-teman yang tidak kawin muda atau orang yang telah 

mandiri sebelum kawin(Biostatistika & Mayarakat, 2017).  

5. Kesiampulan 

Dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan pemerintah memberikan sarana prasarana yang 

baik untuk perempuan. Bilamana perempuan merasa hidupnya tidak aman bisa melapor kepada pihak 

yang berwenang jangan lagi takut untuk melapor karna setipa orang memiliki HAM, banyak peraturan 

yang mengatur tentang kesejahteraan perempuan. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan 

keebasan untuk berkaraya, menyampaikan isprasi dan berekspresi. Tidak usah dikawatirkan lagi akan 
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ancaman bila melapor ada banya lembaga dan peraturan perUndang-Undangan yang melindungi. 

Memang marak seklai kekerasan terhadap wanita baik pasangan maupun bukan pasangan, dan juga 

terhadap anak perampuan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 

2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan 

Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 

Tahun 2005. 

 

Daftar pustaka 

Biostatistika, B., & Mayarakat, F. K. (2017). No Title. 5, 256–264. 

Gunawan, I. (2016). KUALITATIF Imam Gunawan. Pendidikan, 27. http://fip.um.ac.id/wp-

content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf 

Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 

The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. Jurnal Konstitusi. 

kemenkumhah.go.id. (2020). Artikel Hukum Pidana. Www.Kemenkumham.Go.Id. 

Kemenkumham.com. (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat 

yang Jadi Persoalan Publik. Www.Kemenkumham.Go.Id. 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga-

kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html 

kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia. (2018). 

Permpuan Rentan jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penebabnya. 

Www.Kemenpppa.Go.Id. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-

korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya 

Majelis, K., Rakyat, P., & Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia, 39, 43. 

Penegakan, D., & Perempuan, H. A. M. (2005). No Title. 14(2), 125–136. 

PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. 

(2013). LEX ET SOCIETATIS. 

Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. Wawasan: 

Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2(1), 31–44. 

https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829 

Sahabat, L., & Magelang, P. (2009). purposive sampling . 3(2), 33–50. 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

230 

 

Sari, A. A., Purwanti, A., Studi, P., Ilmu, M., & Diponegoro, H. (2018). PENEGAKAN 

HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA 

DEMAK. 3, 317–337. 

Susanti, L. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dan Kemanusiaan Kita. 

Www.Tempo.Co. https://kolom-tempo-

co.cdn.ampproject.org/v/s/kolom.tempo.co/amp/1241426/kekerasan-terhadap-

perempuan-dan-kemanusiaan-kita?usqp=mq331AQQKAGYAbPPh-

SLoJH9UbABIA%3D%3D&amp_js_v=0.1#referrer=https%253A%252F%252Fwww.g

oogle.com&ampshare=https%253A%252F%252Fkolom.tempo.co%252 

Waid, A. (2014). KULTURALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DEMI KEPENTINGAN 

PEREMPUAN (Upaya Mewujudkan Kultur Ramah Perempuan Sejak Dini). Musãwa 

Jurnal Studi Gender Dan Islam. https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.119-126 

Winando, Y. (2020). Pengertian Metode Penelitian. Www.Gurupendidikan.Co.Id. 

https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/ 

 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

231 

 

Determinan Pola Pangan Harapan Pada Keluarga Petani  

Di Kabupaten Klaten  

(Studi Kasus Desa Mandiri Pangan) 

 
Wahyu Adhi Saputro1), Yuli Fidayani2)  

1) 2) Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi,  

Universtas Duta Bangsa Surakarta,  

Jl. Bhayangkara Tipes Serengan Kota Surakarta 57154 telp. (0271) 719552  

* email: wahyuadhi@udb.ac.id  

 

 

Abstrak 

Kemandirian pangan dapat diketahui salah satunya dengan kualitas keragaman konsumsi pangan. 

Hal tersebut diwujudkan dalam skor pola pangan Harapan (PPH). Skor tersebut merupakan 

parameter penilaian terhadap keseimbangan dan keanekaragaman pangan didasarkan pada 

komposisi pangan utama. Skor tersebut juga disesuaikan terhadap daya terima jika di konsumsi dapat 

memenuhi kebutuhan energi dan gizi. Skor maksimal dari PPH bernilai 100. Tujuan dari penelitian 

ini adalah 1) mengetahui skor pola pangan harapan (PPH) pada keluarga petani di Desa Mandiri 

Pangan yang ada di Kabupaten Klaten 2) membandingkan skor PPH petani di Kabupaten Klaten 

dengan skor PPH Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. 

Penentuan lokasi secara sengaja atau purposive dikarenakan wilayah tersebut merupakan Desa 

Mandiri Pangan yang mendapatkan program dari pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

skor pola pangan harapan hanya mencapai 78,5 dari skor ideal 100 , yang berarti belum tercipta 

keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat walaupun ketersediaan pangan 

memadai. Hasil penelitian juga menunjukkan kualitas konsumsi keluarga petani masih rendah 

dikarenakan pemenuhan pangan terbesar masih dari sektor padi-padian selain itu nilai skor PPH 

dibandingkan dengan nilai skor PPH di Jawa Tengah terhitung masih rendah.  

Kata Kunci:  Konsumsi, Pola Pangan Harapan, Rumah Tangga, Petani 

Abstract 

One of the ways to determine food independence is the quality of food consumption diversity. This is 

manifested in the score of the Hope food pattern (PPH). This score is an assessment parameter of 

food balance and diversity based on the main food composition. The score is also adjusted for 

acceptance if it is consumed to meet energy and nutritional needs. The maximum score of PPH is 100. 

The purpose of this study is 1) to determine the score of the expected food pattern (PPH) in farmer 

families in Mandiri Pangan Village in Klaten Regency 2) to compare the PPH score of farmers in 

Klaten Regency with the PPH score of Central Java Province. The method used is an analytic 

descriptive method. Determination of the location intentionally or purposively because the area is a 

Food Independent Village that gets programs from the government. The results showed that the score 

of the expected food pattern only reached 78.5 from the ideal score of 100, which means that diversity 

and balance of food consumption in the community has not been created even though there is 

adequate food availability. The results also show that the quality of consumption of family farmers is 

still low because the biggest food fulfillment is still from the grain sector. The PPH score compared to 

the PPH score in Central Java is still low. 

Keywords:  Consumption, Desirable Dietary Pattern, Households, Farmer 
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1. Pendahuluan  

Pola pangan  harapan sering didefinisikan sebagai kelompok pangan utama yang sengaja 

dipersiapkan kemudian dikonsumsi pangan agar kalori dan gizi dalam tubuh dalam keadaan cukup. 

Konsep PPH sebenarnya sudah banyak diperkenalkan oleh beberapa lembaga yaitu FAO-RAPA pada 

tahun 1988 dilanjutkan Departemen Pertanian Republik Indonesia. Penyusuan skor dalam PPH 

memiliki tujuan rasionalisasi pola konsumsi pangan anjuran yang terbagi ke dalam beberapa macam 

bagian pangan (protein, vitamin, karbohidrat dan lainnya) dalam upaya pemenuhan gizi dan rasa. 

Perhitungan skor PPH didasarkan pada data pola ketersediaan dikaitkan dengan NBM (neraca bahan 

makanan). Hal ini dilakukan karena data inilah yang tersedia secara berkala setiap tahun (Prasetyo 

dkk, 2013). 

Pembangunan sisi ketahanan pangan adalah output wilayah dengan cara memperbaiki konsumsi 

pangan masyarakat. Dengan konsep demikian maka penganekaragaman pangan merupakan hal 

penting dalam capaian ketahanan pangan dan konsumsi pangan (Argandi dkk, 2018). Aspek penting 

dalam pengelolaan pangan dapat dilakukan dengan menata kembali makanan secara lokal yang akan 

dikonsumsi secara harian (Lutz dan Schachinger, 2013) . Induksi perubahan sosio-ekologis dengan 

memfungsikan jaringan pangan lokal akan mendorong kecukupan pangan dari segi yang lebih luas. 

Namun persoalan tersebut mengenai jaringan dan tata kelola dasar ditingkat paling kecil masih sering 

mengalami masalah. Selain masalah tersebut isu keberjalnjutan pangan dan isu mengenai nutrisi 

makanan dapat diselesaikan dengan perumusan kebijakan yang strategic dalam pemecahan masalah 

pangan (Lang dan Barling, 2013).  

Pangan sangat erat dan sering sekali dikaitkan dengan kesehatan. Kajian mengenai hal tersebut 

ditunjukkan dengan pola hidup sehat dan produktif masyarakat yang sadar akan pentingnya konsumsi 

pangan dengan gizi dan energi yang cukup. Secara perhitungan dibutuhkan kurang lebih 45 zat gizi 

yang dibutuhkan manusia dan terkandung dalam makanan yang dikonsumsi. Sampai saat ini tidak ada 

satu jenis makananpun yang mampu memenuhi aspek kepentingan dan kebutuhan gizi manusia 

(Ngaisyah, 2017). Masalah terkait gizi sering muncul karena manusia pada jaman sekarang hanya 

mengutamakan rasa yang enak dan kenyang saja ketika mengkonsumsi makanan namun tidak sadar 

akan gizi makanan yang dikandung. Padahal gizi seimbang harus terpenuhi ketika mengkonsumsi 

makanan. tidak ada makanan yang mempunyai kandungan gizi sempurna, sehingga perlu adanya 

penganekaragaman makanan yang dikonsumsi (Murdiati, 2013).  

Terdapat beberapa negara yang belum memenuhi indikator gizi yang ditargetkan MDGs salah 

satunya Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk dengan tingkat kalori minimum 

proporsinya masih besar dibandingkan yang sudah masuk kategori cukup. Ironisnya kondisi demikian 

menyebabkan tingginya masalah stunting yang ada di Indonesia bahkan nilai tersebut belum membaik 

pada tahun ini justru mengalami peningkatan. Oleh karena itu himbauan mengenai pentingnya 

menjaga aspek kualitas makanan yang dikonsumsi sering digalakkan oleh berbagai macam pihak. Hal 

tersebut karena konsumsi gizi seimbang harus dipenuhi dari begaramnya makanan yang dikonsumsi 

(Surayama dkk, 2018). Secara kaidah suatu makanan hanya memiliki kandungan gizi tertentu dan 

tidak sempurna sehingga dibutuhkan komponen makanan lain untuk melengkapi gizi yang belum 

terpenuhi. Dengan begitu upaya penganekaragaman merupakan solusi yang tepat sebagai upaya 

pemenuhan gizi. Parameter yang digunakan untuk menilai hal tersebut salah satunya adalah skor pola 

pangan harapan (Baliwati, 2011). Angka tersebut dianggap dapat mewakili parameter apa saja yang 

telah dikonsumsi masyarakat sehingga penganekaragaman dan keseimbangan pangan dapat diatur 

sedemikian rupa bagian mana yang harus ditambah dan bagian mana yang harus dikurangi 

konsumsinya agar tercapai skor pangan yang ideal. Selain itu perlu juga menyesuaikam daya terima 

konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan energi dan gizi masing masing individu.  

Petani merupakan produsen yang mampu menyediakan pangan bagi individu lain. Oleh karena 

itu sebenarnya dari sisi produsen terlebih dahulu harus terpenuhi gizi dan kebutuhan pangannya 
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terutama petani di Kabupaten Klaten yang notabene daerah ini adalah penghasil beras yang cukup 

besar di Jawa Tengah. Pentingnya hal tersebut maka penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang 

pertama adalah Tujuan mengetahui skor pola pangan harapan (PPH) pada keluarga petani di Desa 

Mandiri Pangan yang ada di Kabupaten Klaten. Tujuan kedua adalah) membandingkan skor PPH 

petani di Kabupaten Klaten dengan skor PPH Provinsi Jawa Tengah.  

 

2. Metodologi 

  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Penentuan lokasi secara sengaja di 

Kabupaten Klaten karena termasuk ke dalam daerah penghasil beras yang cukup besar di Jawa 

Tengah dan beberapa desa yang ada di Klaten sering mendapatkan program desa mandiri pangan. 

Populasi penelitian adalah semua petani yang ada di Kabupaten Klaten dan sampel yang 

digunakan merupakan petani yang tergabung ke dalam program desa mandiri pangan. Data yang 

digunakan merupakan data yang berasal dari wawancara langsung mengunakan kuesinoner (data 

primer) sedangkan data lain berasal dari instansi terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Jawa Tengah disertai sumber dari buku dan jurnal relevan. Penghitungan mengenai skor pola 

pangan harapan yang ada penelitian ini sesuai yang teruraikan pada tabel 1 sebagai berikut.  

 

Tabel 1. Komposisi PPH Sebagai Instrumen Acuan Perencanaan Pangan 

 Sumber: Indriana (2015) 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

b) Skor PPH Petani Desa Mandiri Pangan Kabupaten Klaten 

 Skor pola pangan harapan sangat penting untuk diketahui terutama bagi petani selaku produsen 

atau penyedia bahan makanan. Skor pola pangan harapan juga menyangkut penganekaragaman 

pangan yang dikonsumsi petani yang dikategorikan ke dalam beberapa kelompok pangan seperti 

padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, dan kelompok pangan lainnya. Apabila nilai skor PPH 

petani desa mandiri pangan Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan skor PPH acuan maka sudah 

baik namun jika ada kelompok pangan yang belum terpenuhi maka konsumsi pangan jenis 

kelompok pangan tersebut dapat ditambah tingkat konsumsinya. Berikut ini adalah tabel skor PPH 

petani di Kabupaten Klaten.  

Kelompok Pangan Gram Energi % AKG Bobot Skor PPH 

Padi-padian 275 1000 50 0,50 25,00 

Umbi-Umbian 100 120 6 0,50 2,50 

Pangan Hewani 150 240 12 2,00 24,00 

Minyak dan Lemak 20 200 10 0,50 5,00 

Buah/biji berminyak 10 60 3 0,50 1,00 

Kacang-kacangan 35 100 5 2,00 10,00 

Gula  30 100 5 0,50 2,50 

Sayur dan Buah 250 120 6 5,00 30,00 

Lain-lain  60 3 0,00 0,00 

Total  2000 100   

Skor PPH     100 
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Tabel 2. Komposisi PPH Sebagai Instrumen Acuan Perencanaan Pangan 

 Sumber: Analisis Data Primer (2020) 

 Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui skor pola pangan harapan petani di Kabupaten Klaten. 

Konsumsi tertinggi memang masih bersumber pada padi-padian karena memang mayoritas 

masyarakat di Klaten juga mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok utama. Nilai 

kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, gula skor pola pangan harapannya sudah sesuai 

antara skor acuan dengan skor aktual. Kelompok pangan hewani berelisih setengahnya dari acuan, 

hal ini memang petani tidak sering mengkonsumsi jenis kelompok pangan yang berasal dari 

sumber pangan hewani seperti daging dan ikan. Pemenuhan lauk petani biasanya dipenuhi dari 

kelompok pangan sayuran serta kacang kacangan seperti tempe. Kelompok pangan sayuran 

sebenarnya masih bisa ditambah volume dan frekuensi konsumsinya sehingga skor pola pangan 

harapannya mendekati atau sama dengan nilai acuannya. Skor pola pangan harapan petani di 

Kabupaten Klaten sebesar 78,50 dari nilai skor total 100 sehingga gap yang ada harus dipenuhi 

dengan meningkatkan konsumsi pangan pada kelompok pangan yang masih bisa ditingkatkan. Hal 

ini memiliki fungsi untuk keanekaragaman pangan yang dikonsumsi dan berujung pada 

pemenuhan asupan gizi dan energi bagi petani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Pangan  Skor PPH Acuan Skor PPH 

Padi-padian  25,00 

2,50 

24,00 

5,00 

1,00 

10,00 

2,50 

30,00 

0,00 

 25,00 

Umbi-Umbian   2,50 

Pangan Hewani   12,00 

Minyak dan Lemak   4,00 

Buah/biji berminyak   0,50 

Kacang-kacangan   8,00 

Gula    2,50 

Sayur dan Buah   24,00 

Lain-lain   0,00 

Total      

Skor PPH  100,00   78,50 
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c) Skor PPH Provinsi Jawa Tengah  

Tabel 3. Komposisi PPH Sebagai Instrumen Acuan Perencanaan Pangan 

 

 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.  

Berdasarkan tabel 3 mengenai skor pola pangan harapan Provinsi Jawa Tengah memiliki skor 

89,61. Proporsi pengeluaran pangan yang sudah sesuai dengan acuan adalah kelompok pangan 

padi-padian, minyak dan lemak. Kelompok pangan sayur dan buah sudah mendekati acuan hanya 

berselisih 0,46 dari nilai acuannya. Kelompok pangan umbi-umbian sebenarnya masih bisa 

ditingkatkan beserta kelompok pangan dari kacang-kacangan. Kelompok pangan hewani tentunya 

juga harus ditingkatkan dengan lebih banyak mengkonsumsi daging dan ikan. Namun nilai skor 

Kelompok Pangan  Skor PPH Acuan Skor PPH 

Padi-padian  25,00 

2,50 

24,00 

5,00 

1,00 

10,00 

2,50 

30,00 

0,00 

 25,00 

Umbi-Umbian   1,10 

Pangan Hewani   19,98 

Minyak dan Lemak   5,00 

Buah/biji berminyak   0,47 

Kacang-kacangan   6,39 

Gula    2,13 

Sayur dan Buah   29,54 

Lain-lain   0,00 

Total      

Skor PPH  100,00   89,61 

Kelompok Pangan  Skor PPH Acuan Skor PPH 

Padi-padian  25,00 

2,50 

24,00 

5,00 

1,00 

10,00 

2,50 

30,00 

0,00 

 25,00 

Umbi-Umbian   2,50 

Pangan Hewani   12,00 

Minyak dan Lemak   4,00 

Buah/biji berminyak   0,50 

Kacang-kacangan   8,00 

Gula    2,50 

Sayur dan Buah   24,00 

Lain-lain   0,00 

Total      

Skor PPH  100,00   78,50 
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total pola pangan harapan Jawa Tengah ini sudah baik dan meningkat jika dibandingkan tahun 

sebelumnya hanya berkisar 87,30.  

 

d) Perbandingan skor PPH Petani Desa Mandiri Pangan Kabupaten Klaten dengan skor PPH Jawa 

Tengah  

 Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 yang telah diuraikan dalam pembahasan di sub bab 

sebelumnya dapat diketahui bahwa skor pola pangan harapan petani sebesar 78,50 sedangkan nilai 

skor pola pangan harapan Provinsi Jawa Tengah sebesar 89,61. Terdapat selisih skor 11,11. Selish 

tersebut berasa dari gap skor beberapa kelompok pangan seperti pangan hewani, umbi-umbian, 

kacang-kacangan, sayur dan buah serta komponen kelompok pangan lainnya. Oleh karena itu perlu 

adanya peningkatan dari beberapa komponen kelompok pangan yang dimaksud. Alangkah lebih 

baiknya lagi jika skor pola pangan harapan petani bernilai lebih besar dari nilai Provinsi Jawa 

Tengah. Hal tersebut akan menaikan nilai dari skor PPH Provinsi Jawa Tengah yang merupakan 

nilai rerata skor pola pangan harapan di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.  

 

6) Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan maka dapat ditarik dua kesimpulan. Kesimpulan 

pertama bahwa skor pola pangan harapan petani berada pada skor 78,5. Kesimpulan kedua skor 

pola pangan harapan Provinsi Jawa Tengah dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan skor pola 

pangan harapan milik petani. Sebaiknya petani lebih menganekaragamkan pangan yang 

dikonsumsi dengan menambah kelompok pangan yang belum setara dengan nilai acuannya. 

Sebaiknya ada kontrol dari dinas atau lembaga terakait untuk mengkampanyekan lebih sering 

konsumsi pangan yang beranekaragam karena akan berpengaruh terhadap asupan gizi dan energi 

pada masing-masing individu.  
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Abstract 

The aims of this research are to know factors affecting the alocation of Capital 

Expenditure on Regency and Municipality Government in Central Java Province year 2014-

2018 parsialeously and simultaneously. This research is a quantitative research and causal 

comparatif or ex post facto. The subject of this research are regency and municipality 

government in Central Java Province with total 29 regencies and 6 municipalities. Data used 

comes from budget out comes years 2014-2018. The technique of collecting data using 

documentation method and literature review. Data analysis method of this research using 

descriptive statistical analysis, classical assumption test and hypothesis test.  The result of 

this research showed that: 1) There is positive and significant effect of Local Taxes to the 

Capital Expenditures in Central Java Province. 2) There is negative and significant effect of 

Retributions to the Capital Expenditures in Central Java Province. 3) There is negative and 

significant effect of Balance Funds to the Capital Expenditures in Central Java Province. 4) 

There is positive and significant effect of Local Taxes, Retributions, and Balance Funds 

simultaneously to the Capital Expenditures in Central Java Province. 

 

Keywords: Balance Funds, Capital Expenditures, Local Taxes, Retributions. 

JEL Clasification : (sesuaikan dengan klasifikasi JEL) 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah  Daerah dan 

Pengelolaan Keuangan. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan 

otonomi daerah adalah hak,  wewenang, dan kewajiban daerah otonom dengan tujuan 

mengatur persoalan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat didaerahnya 

dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) biasa dikenal dengan istilah 

desentralisasi. 

Pemerintah Daerah selama ini dihadapkan dengan persoalan mengenai 

pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran artinya  membagikan dana anggaran 

secara terstruktur berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk 

melangsungkan program dan kegiatan. Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, 

Pemerintah Daerah harus dapat mendistribusikan pendapatan yang diterima untuk belanja 

daerah yang sifatnya produktif seperti untuk belanja modal. Pernyataan diatas sesuai 

dengan pernyataan Felix (2012) yang mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah 

seharusnya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi daripada belanja rutin.  

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah Pasal 53 ayat (1), belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan 

dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 
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mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk kegiatan operasional 

pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, 

irigasi dan bangunan, jalan, dan aset tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat 

adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar pelayanan 

minimum untuk masyarakat oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang dialokasikan 

pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan nilai yang 

relatif besar diharapkan memiliki efek jangka panjang (multiplier effect) hal ini termasuk 

investasi bagi daerah. Investasi merupakan komponen penting untuk keberhasilan 

ekonomi serta peningkatan modal bagi suatu daerah. 

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah meminta kepada Kepala Daerah se-

Jateng agar mencoret anggaran-anggaran rapat serta studi banding yang tak relevan dan 

memperbanyak Belanja Modal. Beliau menekankan agar anggaran APBD diarahkan untuk 

memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik (gesuri.id, 17/12/2018).  Realisasi 

belanja APBN Belanja Modal di Jawa Tengah tergolong rendah, Belanja Modal di Jawa 

Tengah hanya mencapai Rp 2,159 triliun dari target Rp 10,347 triliun, hal tersebut 

disampaikan oleh Sulaimansyah saat melaporkan capaian APBN semester 1/2019 

(antaranews.com, 11/07/2019). Penelitian ini menggunakan faktor yang mempengaruhi 

belanja modal diantaranya pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. 

Menurut Mardiasmo (2019:14) pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas daerah 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

iuran umum. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli  daerah yang 

memiliki kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah. Apabila pajak daerah meningkat 

maka pendapatan asli daerah juga akan naik sehingga akan meningkatkan belanja modal. 

Untuk meningkatkan pajak daerah pemerintah harus menggali potensi sumber daya yang 

ada. 

Retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang 

langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya 

didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012). Besar kecilnya retribusi daerah akan 

mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatannya untuk belanja 

modal. 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama dalam pemasukan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Jawa 

Tengah mengalami penurunan selama periode 2014-2017. Pada tahun 2014, rasio 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencapai 65,42% dari Rp 

15,52 triliun, kemudian turun menjadi 64,8% (Rp 16,82 triliun) pada 2015, lalu menjadi 

58,79% (Rp 19,63 triliun) pada 2016. Lalu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah 2017, rasio tersebut kembali turun menjadi 50,9% dari pendapatan daerah senilai 

Rp 23,47 triliun. Meskipun terdapat peningkatan sebesar 16,7% dari realisasi tahun 

sebelumnya, target PAD Jawa Tengah pada 2017 sebenarnya mengalami penurunan 

menjadi Rp 11,9 triliun dari target tahun sebelumnya yang mencapai Rp 12,29 triliun. 

(databoks.katadata.co.id, 30/01/2018). 

 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/23/kabupatenkota-di-jawa-tengah-dengan-kemiskinan-tertinggi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/23/kabupatenkota-di-jawa-tengah-dengan-kemiskinan-tertinggi
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Gambar 1 

Grafik Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah (2013-2017) 

 

Selain menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah juga 

harus meningkatkan pendapatan daerah melalui Dana Perimbangan. Dana perimbangan 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN  yang dialokasikan kepada daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 

tahun 2004). Menurut Sari, Novita (2018) naik turunnya dana perimbangan dari 

pemerintah pusat akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana 

tersebut untuk belanja modal.  

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan dana 

perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk 

pengeluaran daerah khususnya belanja modal. Untuk itu dipilih judul penelitian “Faktor 

yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018”. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang berada di 

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Periode yang diambil dalam 

penelitian ini adalah mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel 

yang mana semua anggota populasi digunakan  sebagai  sampel. Sehingga  didapat  jumlah  N 

dalam penelitian ini adalah 35 x 5 tahun = 175. 

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian ex post facto atau disebut 

kausal komparatif. Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif. Sumber data penelitian ini diambil dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian 

Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data sekunder. Sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan cara metode dokumentasi 

dengan menggunakan data berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan 

Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 dan metode studi pustaka. 

Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). 

b. Retribusi Daerah 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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Retribusi Daerah atau yang disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009). 

c. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN  yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). Dana Perimbangan dapat diukur: 

 

Dana Perimbangan = Total DBH + Toatal DAU + Total DAK 

 

d. Belanja Modal 

Pengukuran variabel belanja modal ini diukur dengan skala rasio. Belanja Modal dapat 

diukur dengan perhitungan:  

 

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan 

Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + 

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja 

Aset Tetap Lainnya 

 

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji regresi linear berganda sebelumnya 

data diuji dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan  uji asumsi klasik, berikut 

persamaan regresi linear berganda: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

 

Keterangan: 

Y  =  Belanja Modal  

α  =  Konstanta   

X1   =  Pajak Daerah  

X2   =  Retribusi Daerah  

X3   =  Dana Perimbangan  

β 1-β3  =  Koefisien regresi   

e        =  error term 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji-t), uji simultan (uji F) dan 

koefisien determinasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif (Dalam Jutaan Rupiah) 

Variabel N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

Pajak Daerah  175 22.107 1.331.818 107.681 171.813 

Retribusi Daerah  175 5.642 123.215 25.294 17.660 

Dana Perimbangan  175 437.444 1.941.150 1.170.172 341.078 

Belanja Modal  175 51.981 1.275.359 357.364 179.958 

Valid N (listwise) 175     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020. 
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Dari tabel 1 deskriptif statistik diatas dapat dijelaskan secara rinci masing-

masing variabel sebagai berikut: 

a. Pajak Daerah (X1) 

Variabel Pajak Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 22.107 dan nilai 

maksimum sebesar 1.331.818. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Pajak Daerah 

pada sampel penelitian antara 22.107 sampai 1.331.818 dengan rata-rata (mean) 

107.681 pada standar deviasi 171.813.  

b. Retribusi Daerah (X2) 

Variabel Retribusi Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 5.642 dan nilai 

maksimum sebesar 123.215. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Retribusi 

Daerah pada sampel penelitian antara 5.642 sampai 123.215 dengan rata-rata 

(mean) 25.294 pada standar deviasi 17.660.  

c. Dana Perimbangan (X3) 

Variabel Dana Perimbangan mempunyai nilai minimum sebesar 437.444 dan nilai 

maksimum sebesar 1.941.150. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Dana 

Perimbangan pada sampel penelitian antara 437.444 sampai 1.941.150 dengan rata-

rata (mean) 1.170.172 pada standar deviasi 341.078.  

d. Belanja Modal (Y) 

Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimum sebesar 51.981 dan nilai 

maksimum sebesar 1.275.359. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Pajak Daerah 

pada sampel penelitian antara 51.981 sampai 1.275.359 dengan rata-rata (mean) 

357.364 pada standar deviasi 179.958.  

 

Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 

 

 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas dengan Skewness 

  N Skewness Kurtosis 

  
Statis

tic 

Statis

tic 

Std. 

Error 
Statistic 

Std. 

Error 

Unstandardized 

Predicted Value 
175 -3,038 0,184 15,791 0,365 

Valid N (listwise) 175         

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020. 

Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan Skewness pada tabel 2, dari nilai 

Skewness ini dapat dihitung nilai Zskewness sebagai berikut: 

Zskewness = Skewness 

                         

Zskewness =    -3,038  =     -3,038      = -16,4070752 

                            0,18516402 

 

Karena hasil Z hitung (-16,4070752) < dari Z tabel (-3,038) maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. 

2. Uji Multikolinearitas 
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Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)     

Pajak Daerah 0,959 1,043 

Retribusi Daerah 0,967 1,035 

Dana 

Perimbangan 
0,941 1,062 

 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020. 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai Tolerance masing-masing variabel tidak kurang 

dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Hal tersebut membuktikan bahwa 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 
Gambar 2  

Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Keterangan : 

LnY : Logaritma Natural Belanja Modal 

 

Uji heteroskedastisitas dengan metode Scatterplot dilakukan dengan melihat grafik 

antara variabel estimasi dengan variabel dependen, biasanya Y estimate (sebagai sumbu 

datar) dengan nilai variabel residual (sebagai sumbu tegak). Jika pola tertentu seperti titik-

titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa titik-titik (plot) menyebar secara 

random (acak) serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0. Pola penyebaran titik-

titik (plot) tidak teratur serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.   

 

4. Uji Autokorelasi 

Tabel 4 

Hasil Uji Autokorelasi dengan LM Test 

Model t Sig. 

1 (Constant) 1,09E+12 0,000 
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Pajak Daerah 2,05E+12 0,000 

Retribusi Daerah -9,41E+11 0,000 

Dana 

Perimbangan 
-3,64E+11 0,000 

RESIDUAL2 0,000 1,000 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020. 

 

Hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM Test) 

pada tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk residual lag 2 (res_2) 

memberikan probabilitas signifikan pada 1,00 lebih besar dari 0,05 (1,00 > 0,05) hal ini 

menujukkan indikasi tidak adanya autokorelasi. 

 

Pengujian Hipotesis 
1. Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 5 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

     B 
Std. 

Error 

1 

(Constant) 
  

4,085 
0,285 

Pajak Daerah 0,793 0,046 

Retribusi Daerah -0,540 0,068 

Dana 

Perimbangan 
-0,043 0,013 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020. 

 

Dari tabel 5 di atas diperoleh hasil pengujian regresi liniear berganda yang 

dijelaskan melalui persamaan berikut: 

Y = 4,085 + 0,793 X1 – 0,540 X2 – 0,043 X3 + e 

a. Konstanta (nilai mutlak Y) sebesar 4,085 menyatakan bahwa jika variabel independen 

dianggap konstan, maka alokasi Belanja Modal tiap daerah sebesar 4,085 (dalam jutaan 

rupiah).  

b. Koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 0,793 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan 

pajak daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,793 atau 

sebesar 79,3%. 

c. Koefisien regresi Retribusi Daerah sebesar -0,540, karena berjumlah negatif berarti 

setiap ada kenaikan Retribusi Daerah sebesar 1% maka akan menurunkan Belanja 

Modal sebesar 0,540 atau 54 %. 

d. Koefisien regresi Dana Perimbangan sebesar -0,043, karena berjumlah negatif berarti 

setiap ada kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% maka akan menurunkan Belanja 

Modal sebesar 0,043 atau 4,3%.  
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2. Uji Parsial (Uji-t) 

Tabel 6 

Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

Model t      Sig. 

1 

(Constant) 14,327 0,000 

Pajak Daerah 17,098 0,000 

Retribusi Daerah -7,924 0,000 

Dana Perimbangan -3,315 0,001 
   Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020. 

 

Hasil hipotesis penelitian pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana 

Perimbangan secara parsial dapat dibahas sebagai berikut: 

a. Berdasarkan tabel 6 didapat nilai thitung dari Pajak Daerah sebesar 17,098 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi menunjukkan nilai dibawah 0,05 

dan thitung (17,098) >ttabel (1,654) yang artinya bahwa H1 diterima dan H0 ditolak 

sehingga Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.  

b. Berdasarkan tabel 6 didapat nilai thitung dari Retribusi Daerah sebesar -7,924 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi menunjukkan nilai dibawah 

0,05 dan thitung (-7,924) <ttabel (-1,654) yang artinya bahwa H2 diterima dan H0 ditolak 

sehingga Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.  

c. Berdasarkan tabel 6 didapat nilai thitung dari Dana Perimbangan sebesar -3,315 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi menunjukkan nilai dibawah 

0,05 dan thitung (-3,315) <ttabel (-1,654) yang artinya bahwa H3 diterima dan H0 ditolak 

sehingga Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja 

Modal.  

 

3. Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 7 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 85,786 3 28,595 122,091 0,000a 

Residual 40,051 171 0,234     

Total 125,837 174       

  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020. 

 

Berdasarkan tabel  7 dapat dilihat  bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000 

dan nilai Fhitung sebesar 122,091. Sebagai dasar pengambilan keputusan adalah 

tingkat signifikansi < 5% (α = 0,05) dan nilai Fhitung  (122,091) > Ftabel  (2,66) yang 

artinya H4 diterima dan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan pajak daerah, retribusi 

daerah, dan dana perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap belanja moda 
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4. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Tabel 8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 0.826a 0,682 0,676 0,48396 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020. 

 

Nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (Adjusted R2) sebesar 

0,676 artinya 67,6% variabel terikat yaitu belanja modal dapat dijelaskan oleh 

variabel-variabel bebas seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan dana 

perimbangan, sedangkan sisanya 32,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
 

3.2. Pembahasan 

Pengaruh secara Parsial Pajak Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pajak Daerah berpengaruh signifikan 

positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 

– 2018, ini dilihat dari uji t pada tabel 6, tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 

(17,098) > ttabel (1,654) yang artinya bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga hipotesis 

pengaruh Pajak Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal diterima, ini berarti apabila 

Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatakan pengalokasin terhadap Belanja Modal. 

Dijelaskan  dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009  bahwa pajak digunakan untuk 

keperluan negara bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan (Hasbiullah, 2015:139) 

menyatakan pajak dipergunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional salah 

satunya dengan mengalokasikan pajak tersebut ke Belanja Modal yang dimanfaatkan dan 

dilihat secara langsung oleh masyarakat. Dengan hasil yang menunjukkan pajak daerah yang 

berpengaruh terhadap belanja modal berarti telah tercapai tujuan dari pajak yang dijelaskan 

dalam undang-undang.  Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sholikah dan 

Wahyudin (2014) tentang pengaruh PAD terhadap Belanja Modal dengan hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 

 

Pengaruh secara Parsial Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2014 – 2018, ini dilihat dari uji t pada 6, tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai 

thitung (-7,924) < ttabel (-1,654) yang artinya bahwa H2 diterima dan H0 ditolak. Ini berarti 

apabila Retribusi Daerah meningkat maka akan menurunkan pengalokasin terhadap Belanja 

Modal dan apabila Retribusi Daerah turun maka pengalokasian Belanja Modal akan naik 

(meningkat). Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa pemungutan retribusi 

daerah belum secara maksimal mampu meningkatkan belanja modal. Hal ini disebabkan 

karena terjadinya varian yang tidak diharapkan (unvafourable variance) yang artinya realisasi 

retribusi daerah lebih rendah dari yang dianggarkan. Ini menyebabkan retribusi daerah tidak 

dapat merealisasikan belanja modal secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan dana yang 

tersedia. Faktor lain dikarenakan pemerintah daerah cenderung mengalokasikan retribusi 

daerah untuk membiayai pos lain seperti belanja rutin, terutama belanja pegawai dan belanja 

barang, atau belanja operasional sehingga alokasi belanja modal yang akan digunakan untuk 

keperluan masyarakat dan pelayanan publik menjadi rendah. Hasil Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwarti (2018) yang menyatakan bahwa Retribusi 

Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 
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Pengaruh secara Parsial Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Dana Perimbangan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2014 – 2018, ini dilihat dari  uji t pada tabel 6,  tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,05 

dan nilai thitung (-3,315) < ttabel (-1,654) yang artinya bahwa H3 diterima dan H0 ditolak. Ini 

berarti apabila Dana Perimbangan meningkat maka akan menurunkan pengalokasin terhadap 

Belanja Modal dan apabila Dana Perimbangan turun maka pengalokasian Belanja Modal akan 

naik (meningkat). Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa dana perimbangan 

belum secara maksimal digunakan untuk alokasi belanja modal, hal ini dikarenakan alokasi 

dana perimbangan ditiap-tiap kota dan kabupaten berbeda-beda dan penggunaannya untuk 

tujuan tertentu dan tidak digunakan untuk belanja modal melainkan untuk bantuan bencana 

alam seperti longsor, gunung meletus, bantuan sosial dan lain lain. Selain itu penggunaan 

dana perimbangan lebih banyak digunakan untuk rapat dan studi banding seperti yang 

dikatakan oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2016) yang menunjukkan variabel Dana Alokasi 

Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 

 

Pengaruh secara Simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan 

terhadap Pengalokasian Belanja Modal 

Berdasarkan Hasil Uji F pada tabel 7 Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana 

Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2018, ini dilihat dari tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05 dan Fhitung (122,091) > Ftabel (2,66) yang artinya H4 diterima dan H0 

ditolak. Dari hasil penelitian memberikan fakta bahwa pemerintah daerah mampu 

mengalokasikan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah 

dan dana perimbangan secara bersama sama untuk kebutuhan belanja modal. Selain itu pajak 

daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima dapat digunakan untuk investasi 

daerah seperti aset tetap yang merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar 

pelayanan minimum untuk masyarakat oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudika dan Budiartha (2017), tentang pengaruh 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja 

Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 

2018. Bisa dilihat dari tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung (17,098) > ttabel 

(1,654), artinya bahwa H1 diterima dan H0 ditolak.  Ini berarti apabila Pajak Daerah meningkat 

maka akan meningkatakan pengalokasin terhadap Belanja Modal begitu sebaliknya. 

b. Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian 

Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2014 – 2018. Bisa dilihat dari tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung (-7,924) < 

ttabel (-1,654), artinya bahwa H2 diterima dan H0 ditolak. Ini berarti apabila Retribusi Daerah 

meningkat maka akan menurunkan pengalokasian Belanja Modal. 

c. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian 

Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2014 – 2018. Bisa dilihat dari tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai thitung (-3,315) < 

ttabel (-1,654), artinya bahwa H3 diterima dan H0 ditolak. Ini berarti apabila Dana Perimbangan 

meningkat maka akan menurunkan pengalokasin terhadap Belanja Modal dan apabila Dana 

Perimbangan turun maka pengalokasian Belanja Modal akan naik (meningkat). 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

248 

 

d. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2018. Bisa dilihat dari tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan 

Fhitung (122,091) > Ftabel (2,66) yang artinya H4 diterima dan H0 ditolak. Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, dan Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk 

membiayai kebutuhan suatu daerah salah satunya adalah Belanja Modal yang sangat 

bermanfaat untuk pelayanan kepada masyarakat. 

 

5. UCAPAN TERIMAKASI 

Selama penelitian dan penyusunan jurnal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan 

dukungan yang tidak terhingga. Penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM ITB AAS 

Indonesia dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
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Abstrak 

  Tujuan Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) ini adalah memberikan pelatihan, 

pembinaan dan pendampingan pada Mahasiswa  di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta 

Bangsa Surakarta  yang telah menempuh mata Kuliah Kewirausahaan dan membuka rintisan usaha 

agar dihasilkan wirausahawan muda dan mandiri serta berkelanjutan . Banyak ide dan kreatifitas 

mahasiswa membuka usaha akan tetapi mereka hanya berhenti pada kegiatan terakhir perkuliahan 

yaitu kegiatan Bazar kewirausahaan . Permasalahan yang sering terjadi adalah terkendala pada bidang 

pemasaran , tempat usaha , belum adanya fasilitas teaching factory dan jaringan pemasaran dengan 

dunia usaha dan dunia industri. Tim PPK  membina 20 tenan Mahasiswa  dan telah dihasilkan 4 

kelompok usaha dan 5 usaha mandiri .Dari wirausahawan baru tersebut telah memiliki  profit dan 

dapat menciptakan lapangan kerja , membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan 

kemiskinan.  

Kata Kunci : pengembangan  , kewirausahaan , usaha mandiri 

 

Abstract 

The aim of the Entrepreneurship Development Program (PPK) is to provide training, coaching and 

assistance to students at the Faculty of Computer Science, Universitas Duta Bangsa Surakarta who 

have taken Entrepreneurship courses and opened business startups to produce young and independent 

and sustainable entrepreneurs. There are many ideas and creativity of students to open businesses, but 

they only stop at the last activity of the lecture, namely the entrepreneurship Bazaar. The problems 

that often occur are constraints in the field of marketing, business premises, the absence of teaching 

factory facilities and marketing networks with the business world and the industrial world. The PPK 

team fostered 20 student tenants and 4 business groups and 5 independent businesses were produced. 

From these new entrepreneurs, they already have profits and can create jobs, helping the government 

in alleviating unemployment and poverty. 

Keywords: development, entrepreneurship, independent business 

 

1. Pendahuluan  

Penentuan model pelatihan dan pengembangan kewirausahaan yang tepat bagi mahasiswa agar 

menghasilkan wirausahawan muda dan mandiri serta berkelanjutan sangat diperlukan karena 

banyak ide dan kreatifitas mahasiswa membuka usaha akan tetapi mereka hanya berhenti pada 

kegiatan terakhir perkuliahan yaitu kegiatan Bazar kewirausahaan . Permasalahan pada bidang 

pemasaran dan tempat usaha adalah belum adanya fasilitas teaching factory dan jaringan pemasaran 

dengan dunia usaha dan dunia industri. Universitas Duta Bangsa Surakarta (UDB) memiliki visi 

menjadi universitas unggul di bidang  bisnis dan kewirausahaan di tingkat global tahun 2038 dan 

salah satu misinya adalah menyelenggarakan pendidikan berbasis kewirausahaan dan bisnis dalan 



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

250 

 

rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia  yang mandiri,inovatif,visioner,beriman dan beorientasi 

global  . Untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Duta Bangsa maka seluruh   civitas 

akademika di Universitas Duta Bangsa juga perlu mengetahui pentingnya pendidikan dan pelatihan 

kewirausahaan dalam lingkungan kampus sehingga diharapkan akan tumbuh alumni Universitas Duta 

Bangsa sebagai wirausahawan muda yang mampu menciptakan lapangan kerja .(Purnomo, 

Wiji,etc,2016). Peran lembaga perguruan tinggi dalam mengintegrasikan pendidikan entrepreneurship 

ke dalam kurikulum, membentuk karakter kemandirian entrepreneurship serta   implemantasi 

pendidikan enterpreneuship di lingkungan kampus,( Purnomo,hastuti, etc,2017) . Memberikan 

pelatihan  yang kurang tepat akan menjadikan tujuan kurang berhasil. 

Permasalahan UDB dalam mewujudkan visinya adalah pada penentuan model pelatihan dan 

pengembangan kewirausahaan yang tepat bagi mahasiswa agar bisa menghasilkan wirausahawan 

muda dan mandiri serta berkelanjutan. Banyak ide dan kreatifitas mahasiswa dalam membuka usaha 

akan tetapi mereka hanya berhenti pada Bazar kewirausahaan  , setelah lulus mata kuliah 

kewirausahaan mereka berhenti membuka usaha. Permasalahan pada bidang pemasaran dan tempat 

usaha adalah belum ada fasilitas teaching factory dan jaringan pemasaran dengan dunia usaha dan 

dunia industri. Tujuan dari PPK di UDB adalah mengembangkan program kewirausahaan yang ada 

di UDB agar menghasilkan wirausahawan baru yang memiliki  profit untuk menciptakan 

lapangan kerja dan membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.Solusi 

dari permasalahan pada penentuan model pelatihan dan pengembangan kewirausahaan yang tepat , 

pada tahun ke-1 kami  mengaplikasikan  hasil penelitian mandiri yang telah kami lakukan yaitu 

memberikan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan pada mahasiswa dengan menerapkan 

model   pengembangan   pelatihan   kewirausahaan melalui pendekatan Project Based Learning 

berbasis masalah bisnis yang kontektual, mengaplikasikan usaha yang direncanakan  secara nyata  .  

Model  ini  menjadi  wujud  community based education (menumbuhkan partisipasi aktif 

mahasiswa dalam pendidikan dan pelatihan) yang mampu merubah pola pikir mahasiswa memiliki 

jiwa wirausaha dan membentuk wirausahawan baru yang berorientasi profit dan usaha yang 

berkelanjutan, menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan atau unit 

usaha, (Jaharuddin  ,  Purnawan,  etc,  2017) . Solusi permasalahan pada bidang pemasaran dan 

tempat usaha, pada tahun ke-1 kami memberikan pelatihan startup usaha dan marketplace untuk 

hasil produksi dan jasa mereka. Untuk tempat usaha kami mengarahkan untuk membuka usaha dari 

rumah masing - masing , dan sewa tempat jika memungkinkan.  

2. Metodologi 

a. Melakukan sosialisasi  program Pengembangan Kewirausahaan ( PPK ) kepada  Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Duta Bangsa ( UDB )  

b. Rekruitmen  20 tenant peserta PPK melalui seleksi proposal rencana usaha dan presentasi 

tentang rencana usaha dan kegiatan bisnis yang telah mereka lakukan . Presentasi 

dilakukan secara on-line karena saat perekrutan masa pandemi virus corona 19  

mahasiswa tidak diijinkan datang ke kampus. Memperhatikan rekam jejak bisnis yang 

telah dilakukan , laporan pelayananan jasa yang telah dilakukan dan memperhatikan produk 

inovasi dan kreatifitas yang dihasilkan, memperhatikan nilai ekonomis dan kebutuhan pasar 

dari produk atau yang dijual menjadikan pertimbangan untuk merekrut sebagai Tenan. 

c. Memberikan pelatihan star-up bisnis,  manajemen keuangan. strategi pemasaran secara on-

line dan off-line serta pengelolaan manajemen usaha dan penyusunan laporan keuangan.  

d. Melakukan kunjungan usaha kelokasi usaha Mahasiswa dan melakukan pendampingan usaha  

e. Membantu proses perijinan usaha bagi yang telah memenuhi persyaratan . 

f. Evaluasi kegiatan PPK dengan mengevaluasi jumlah tenant yang benar-benar mandiri dan 

mampu dilepas untuk membuka usaha di luar kampus. 

g. Membentuk Komunitas Bisnis Mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta ( KBM-UDB) 
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3. Hasil dan Pembahasan 

       3.1.Pelaksanaan Kegiatan  

Pelaksanaan kegiatan selama 8 bulan  diikuti oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Duta Bangsa Surakarta melalui program sosialisasi dan pemilihan tenant. Dari 

hasil seleksi di peroleh 20 Tenant Mahasiswa . 

        Kegiatan PPK kami lakukan sesuai metode pelaksanaan dengan metode Projek Based 

Learning ( PBL ),(hastuti, utami 2019) . Usaha mahasiswa mayoritas dilakukan di rumah 

dengan metode pemasaran secara on-line dan semua dikerjakan sendiri sehingga hasilnya 

belum optimal . Pada program pengembangan kewirausahaan ini kami mengarahkan untuk 

membentuk struktur organisasi sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara bersama dan dapat 

melayani konsumen dengan maksimal . Pekerjaan yang semula dilakukan di kamar kami 

alihkan untuk dikerjakan di depan rumah atau menyewa tempat agar usaha yang dijalankan 

mudah dikenal masyarakat sekitar. 

         Dari hasil pelatihan , pendampingan dan pengembangan usaha  di hasilkan 4 kelompok 

usaha dan 5 usaha mandiri yaitu : 

1. SP KOMPUTER 

SP Komputer Mahasiswa angkatan 2017 program studi Teknik Informatika. Jenis Usaha 

SP Komputer adalah pelayanan jasa service Komputer PC,laptob, printer selain itu juga 

melayani penjualan asesoris handphone , headphone dan perlengkapan elektronik. 

2. DC COMPUTER , Pelayanan Jasa Komputer dengan sistem jemput Bola  dan juga 

mengerjakan ditempat konsumen, dilakukan secara Mandiri, mahasiswa Sistem 

Informasi angkatan 2019 . 

3. CATATAN IMAJINASI Creative Lounge and Coffe , pelayanan jasa Design web 

Computer dan Coffe dilakukan secara Mandiri dari Mahasiswa Sistem Informasi 

angkatan 2017 

4. SHIFCOMPUTER pelayanan jasa service Komputer PC,laptob dan smartphone. 

dilakukan secara kelompok dari Mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2017 dan 

angkatan 2018 . 

5. MCHDESIGN , pelayanan dibidang multimedia, menerima pesanan Design, pengolahan 

foto Wisuda, foto ulang tahun dll. , dilakukan secara Mandiri, mahasiswa Teknik 

Informatika angkatan 2018 . 

6. GAMMACOM pelayanan jasa service Komputer PC,laptob dan printer . dilakukan 

secara kelompok dari Mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2017. 

7. Kado-A , pelayanan jasa pemesana pembuatan souvenir yang di desain sesuai 

permintaan pelanggan dilakukan secara kelompok dari Mahasiswa Teknik angkatan 2017 

8. PERMADI.CO, pelayanan jasa service Komputer PC,laptob dan smartphone. dilakukan 

secara kelompok dari Mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2017 dan angkatan 2019 . 

9. ANGGULI CREATIVE , pelayanan dibidang multimedia, menerima pesanan aneka 

souvenir ,   foto Wisuda, foto profil dll , dilakukan secara Mandiri, mahasiswa Teknik 

Informatika angkatan 2017 . 
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3.2.Dokumentasi Kegiatan 

 Kegiatan Focus Group Discussion  
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Penyerahan Kenang-kenangan dengan Motivator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyerahan Peralatan ke Tenan Oleh Tim PPK 
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Penyerahan Peralatan Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Bazar Kewirausahaan Terbatas  
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Komunitas Bisnis Mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta (KBM-UDB) 

 

 

 

3.2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan Program Pengembangan Kewirausahaan yang telah kami lakukan 

menghasilkan 20 tenant mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta terdiri dari 4 kelompok 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui : 1)  hubungan  pengetahuan  mahasiswa  terhadap 

perilaku  menghadapi virus corona 2)  hubungan  sikap mahasiswa  terhadap perilaku 

menghadapi virus corona, 3) pengetahuan dan sikap  mahasiswa terhadap perilaku menghadapi 

virus corona.  Metode yang digunakan pada  penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. 

Pengambilan data dengan menggunakan metode kuesioner.  Uji yang dilakukan adalah deskripsi, 

uji reliabilitas, uji viabilitas dan regresi linear berganda. Hasil  dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar sampel berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar responden tinggal 

dengan orang tua dan mendapatkan uang saku bulanan  yang  sebagian besar digunakan untuk 

membeli makanan.   Berdasarkan distribusi pengetahuan menunjukkan kurang baik 64,44 persen,  

sikap menunjukkan baik sebesar 80 persen dan perilaku kurang baik sebesar 55 persen. Hasil uji 

reliabilitas mempunyai nilai reliabilitas sebesar 0,715-0,863 yang merupakan tingkat reliabilitas 

tinggi. Hasil uji validitas menunjukkan semua butir pernyataan dikatakan valid. Hasil uji regresi 

linear  menunjukkan  persamaan Y = 5,241  - 0,076X1 + 0,472 X2.   Berdasarkan tabel T 

menunjukan bahwa pengetahuan tidak mempengaruhi, sedangkan sikap  mempengaruhi 

mahasiswa terhadap perilaku menghadapi virus corona. Hasil uji F menunjukkan hasil yang 

signifikan yang berarti  pengetahuan dan sikap berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

mahasiswa dalam menghadapi virus  corona. Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien 

determinasi (R Square) pada penelitian ini sebesar 0,362 (36,2 persen). Hasil koefisien korelasi 

ini menunjukkan hubungan yang rendah. Kesimpulan   pada penelitian ini adalah: 1) Pengetahuan  

tidak mempengaruhi  perilaku mahasiswa menghadapi virus corona, 2) sikap mempengaruhi 

perilaku mahasiswa mahasiswa menghadapi virus corona dan 3) pengetahuan dan sikap  secara 

bersama-sama  mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona. Saran pada 

penelitian ini adalah perlu ada penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona. 

Kata Kunci:   Persepsi, Pengetahuan, Sikap 

 

Abstract 
This study aims to determine: 1) the relationship between student knowledge and behavior in 

dealing with the corona virus 2) the relationship between student attitudes towards behavior in 

dealing with the corona virus, 3) knowledge and attitudes of students towards behavior to face the 

corona virus. The method used in this research is descriptive quantitative. Retrieval of data using a 

questionnaire method. The tests carried out are description, reliability test, viability test and multiple 

linear regression. The results of this study indicate that most of the samples are female. Most of the 

respondents live with their parents and receive a monthly allowance, which is mostly used to buy food. 

Based on the distribution of knowledge, 64.44 percent showed poor attitude, 80 percent showed good 

attitude and 55 percent showed unfavorable behavior. The reliability test results have a reliability 

value of 0.715-0.863 which is a high level of reliability. The results of the validity test show that all 

statement items are said to be valid. The results of the linear regression test show the equation Y = 

5,241 - 0.076X1 + 0.472 X2. Based on table T, it shows that knowledge does not affect, while attitudes 

affect students' behavior against the corona virus. The results of the F test show significant results, 

which means that knowledge and attitudes have a significant effect on student behavior in dealing 

with the corona virus. Based on Table 6 shows that the coefficient of determination (R Square) in this 

study is 0.362 (36.2 percent). The results of this correlation coefficient show a low relationship. The 

conclusions in this study are: 1) Knowledge does not affect student behavior in dealing with the 
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corona virus, 2) attitudes affect student behavior in dealing with the corona virus and 3) knowledge 

and attitudes jointly affect student behavior in dealing with the corona virus. The suggestion in this 

study is that further research is needed on the factors that influence student behavior in dealing with 

the corona virus. 

Keywords: Perception, Knowledge, Attitude 

 

1. Pendahuluan  

Mahasiswa merupakan tahapan pendidikan setelah lulus sekolah menengah atas.  Mahasiswa strata 

I  adalah  pemuda  yang  telah  menyelesaikan  pendidikan  jenjang  SMA (Mudawaroch dan 

Rinawidiastuti, 2020). Istilah maha dilekatkan pada siswa menjadi kata mahasiswa yang bermakna  

lebih dari  sekedar siswa.  Mahasiswa  merupakan  remaja  yang lebih    dari   kelompok  usia transisi 

dari masa remaja akhir menjadi dewasa awal yang lebih mandiri dalam   berpikir dan bertindak.  

Mahasiswa  tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang akademisi saja tapi juga intelektual 

pemikiran dan wawasan yang harus bisa menjawab permasalahan yang terjadi setiap bagian negeri ini 

(Suroto, 2016). Mahasiswa berpotensi berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan,  

teknologi dan informasi 

Kasus  pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei pada bulan 

Desember 2019. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama 

dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 

Maret 2020 sejumlah dua kasus (Susilo et al., 2020). 

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, 

seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penularannya dari 

hewan ke manusia (zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Pencegahan 

penyebaran virus corona adalah dengan 1. mencuci tangan sesering mungkin karena banyak bakteri, 

kuman dan virus yang mungkin menempel di tangan kita tanpa kita sadari dan lihat, 2. membawa 

hand sanitizer jika sedang bepergian, 3 memakai masker jangan sampai menyentuh bagian depannya, 

apalagi sampai tersentuh wajah, mata, atau hidung. 

Pengetahuan merupakan  kenyataan dan teori yang menjadikan seseorang  seseorang dapat 

mengetahui suatu gejala sehingga dapat memecahkan permasalah yang dihadapinya. Pengetahuan  

dapat diperoleh dari pengalaman  diri sendiri dan dari luar. Pengetahuan yang diperoleh dari luar 

berasar dari  buku, teman, orang tua, guru, radio, televisi, poster, majalah dan surat kabar 

(Notoatmodjo, 2003). Fatimah (2014) menyatakan pengetahuan dan pengetahuan dapat 

mempengaruhi sikap untuk membeli suatu barang.  Sikap ditentukan oleh kepercayaan individu 

mengenai konsekuensi dari menampilkan suatu perilaku (behavioral beliefs), ditimbang berdasarkan 

hasil evaluasi terhadap konsekuensinya (outcome evaluation). Sikap sikap tersebut dipercaya 

memiliki pengaruh langsung terhadap intensi berperilaku dan dihubungkan dengan norma subjektif 

dan perceived behavioral control (Han dan Kim, 2010). Perilaku merupakan suatu reaksi individu 

terhadap stimulus yang sangat berpengaruh pada diri seseorang baik dari dalam maupun luar 

pribadinya (Wenfridus et al., 2017). Pengetahuan, sikap  mempengaruhi perilaku terhadap 

pemeliharaan kebersihan. Perilaku terhadap pemeliharaan kebersihan  memberikan kontribusi  paling 

besar terhadap status kesehatan (Rahayu et al 2014). Khatif et al (2019) menyatakan bahwa  penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan gejala 

vaginitis di SMPN 23 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui  1)  hubungan  pengetahuan    terhadap 

perilaku mahasiswa menghadapi virus corona 2)  hubungan  sikap  terhadap perilaku mahasiswa  

menghadapi virus corona, 3) pengetahuan dan sikap  terhadap perilaku mahasiswa  menghadapi virus 

corona. 

 

2. Metodologi 

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Metode survei dipilih 

sebagai sumber data primer. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner atau 

angket.  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Tingkat I dan II Fakultas Pertanian 

Universitas Muhammadiyah Purworejo sebanyak 90 responden. Pengumpulan data penelitian ini 
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menggunakan metode kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 

dengan rentang skors 1-5. 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Variabel penelitian ini 

adalah mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert, karena skala likert umum di dalam 

kusioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam suatu penelitian. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peniliti 

yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian. Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi sangat positif sampai sangat negatif. 

Setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kedua variabel di atas (variabel bebas dan 

variabel terikat). Dalam operasionalisasi variabel, semua variabel diukur oleh instrumen pengukur 

dalam bentuk kuisioner yang memenuhi pertanyaan-pertanyaan tipe skala likert. Untuk menganalisis 

setiap pertanyaan atau indikator, hitung frekuensi jawaban setiap kategori (pilihan jawaban) dan 

jumlahkan. Setelah setiap indikator mempunyai jumlah selanjutnya hitung rata-rata dari setiap 

indikator tersebut. 

NJI (Nilai Jenjang Interval)=  (Nilai Tertinggi-Nilai Terendah)/(Jumlah Kriteria Pernyataan) 

 Indeks Minimum : 1 

 Indeks Maksimum : 5 

 Interval   : 5-1 = 4 

 Jarak Interval  : (5-1) / 5 = 0.8 

Nilai Interval Skor 

 

Skala Kategori            Keterangan 

1,00 1,80 Sangat Tidak Baik 

1,81 2,60 Tidak Baik 

2,61 3,40 Kurang Baik 

3,41 4,20 Baik 

 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif non parametrik. 

Untuk melihat tingkat kevalidan data dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk melihat hubungan 

antara pengetahuan, sikap terhadap perilaku mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona dilakukan 

uji regresi berganda.  Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu pengetahuan dan sikap 

terhadap  perilaku   dilakukan uji T dan uji F. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Karakteristik responden 

Distribusi karakteristik responden  disajikan pada Tabel 1. Responden sebagian  besar  berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebesar  52,2 persen  dibandingkan laki-laki 47,8 persen.  Responden yang 

merupakan mahasiswa yang Kuliah di Fakultas Pertanian  sebagian besar berjenis kelamin 

perempuan.    Rentang umur  18-21 tahun merupakan  jumlah terbanyak   responden yaitu  sebanyak 

85 orang  (94,4%).  Umur siswa SMA  lulus yang melanjutkan kuliah sebagian besar berkisar antara 

18-21. Responden  tinggal dengan orang tua yaitu sebanyak 58 orang (64.4 %)  dan   hanya 32 orang 

(35,6%)  yang indekost. Hal ini diduga bahwa wilayah Purworejo merupakan wilayah yang 

pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian, sehingga sebagian besar  remajanya 

menginginkan kuliah di_ Fakultas Pertanian  untuk menunjang potensi  wilayahnya (Mudawaroch, 

2020) 
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Tabel 1. Distribusi karakteristik responden 

 

Variabel 

Jenis kelamin  Umur  Tempat tinggal 

laki-

laki 

perempua

n 

 
18-21 22-25 

 rumah 

sendiri 
Indekos 

N 47 43  85 5  58 32 

% 47,8 52,2  94,4 5,6  64,4 35,6 

 

Distrirbusi  responden berdasarkan pengetahuan, sikap  terhadap perilaku   mahasiswa terhadap 

covid 19 disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Distrirbusi  responden berdasarkan pengetahuan, sikap  terhadap perilaku 

 

 Pengetahuan  N % 

Pengetahuan  baik  32 35,55 

 kurang baik  58 64,44 

 Jumlah 90 100,00 

Sikap  baik  72 80,00 

 kurang baik  18 20,00 

 Jumlah 90 100,00 

Perilaku  baik  40 44,44 

 Kurang baik  50 55,56 

 Jumlah 90 100,00 

 

 

Realibilitas  dan Validitas data   

Uji  reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan dalam kuesioner 

konsisten atau tidak. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien Alpha lebih besar 

dari 0,60.  Dalam hal ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Croanbachs Alpha. 

Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Uji Reabilitas 

 
 

Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Pengetahua

n  

Memperhatikan  kasus corona 0,719 Reliabilitas tinggi 

Mengetahui  cara menegah virus 

corona 
0,741 Reliabilitas tinggi 

Sikap  

berhati-hati dengan virus corona 0,715 Reliabilitas tinggi 

Saya mengantisipasi  diri 0,716 Reliabilitas tinggi 

Menjaga   kesehatan  dan daya tahan 

tubuh 
0,719 Reliabilitas tinggi 

Perilaku  

Selalu  menggunkan hand sanitanizer 0,863 Reliabilitas tinggi 

terbiasa mencuci tangan  0,713 Reliabilitas tinggi 

selalu menggunakan masker 0,769 Reliabilitas tinggi 

 
Hasil uji reliabilitas pada Tabel 3 menunjukkan pengetahuan, sikap dan perilaku  mempunyai 

nilai reliabilitas  sebesar 0,715-0,863 yang merupakan tingkat reliabilitas tinggi. Guilford (1956) 

menyatakan bahwa koefisien reliabilitas 0,40 <; r11 0,60 merupakan reliabilitas sedang dan 0,60 <; 

r11 0,80  merupakan reliabilitas tinggi. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah data kuisioner 

penelitian  bersifat dapat dipercaya atau relibel. 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung terhadap nilai r tabel. Sebuah 

instrumen dikatakan valid dalam uji validitas apabila r hitung>; r tabel, sebaliknya apabila r hitung <; 

r tabel maka instrument tersebut dikatakan tidak valid. Uji validitas disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4.  Uji Validitas 

Variabel Indikator (r hit.) Ket. 

Pengetahuan 
Memperhatikan  kasus corona 0,912** Valid 

Mengetahui  cara menegah virus corona 0,901** Valid 

Sikap 

berhati-hati dengan virus corona 0,857** Valid 

Saya mengantisipasi  diri 0,846** Valid 

Menjaga   kesehatan  dan daya tahan tubuh 0,822** Valid 

Perilaku 

Selalu  menggunkan hand sanitanizer 0,331** Valid 

terbiasa mencuci tangan  0,692** Valid 

selalu menggunakan masker 0,561** Valid 

 

Tabel 4.  menunjukkan semua butir pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r 

tabel (0,1698), dengan demikian semua butir pernyataan pada penelitian ini dikatakan valid  dan dapat 

digunakan untuk uji regresi linear 

 

Uji Regresi linear berganda,  uji T,  uji F dan koefisien determinasi 

Regresi adalah alat analisis statistik yang bertujuan untuk prediksi. Regresi  akan menghasilkan 

parameter estimasi yang menunjukkan berapa nilai rata-rata Y pada nilai X yang terjadi. Dari hasil 

analisis data diperoleh hasil Ordinary Least Square disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Korelasi dan Uji T 

Model Unstandardized  

Coefficients 

T hitung Sig. 

Konstanta 5,241 6,864 0,000 

Pengetahuan (X1) -0,076 -0,688 0,494 

Tingkat pengetahuan  (X2)  0,472 5.917 0,000 

 

Dari Tabel 5. maka dapat disusun model persamaan  regresi yaitu: Y = 5,241  - 0,076X1 + 0,472 

X2.  Variabel  pengetahuan  bernilai negatif sebesar 0,076   dan sikap (X2) bernilai positif sebesar 

0,472 terhadap perilaku mahasiswa dalam menghadapi corona virus 

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2011). Berdasarkan tabel T menunjukan 

bahwa pengetahuan tidak  mempengaruhi, sedangkan sikap  mempengaruhi  mahasiswa terhadap 

perilaku  menghadapi virus corona 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama(simultan) 

terhadap variabel terikat. Hasil uji F disajikan pada Tabel 6.  Hasil uji F menunjukkan hasil yang 

signifikan yang berarti  pengetahuan  dan sikap berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona. 

 
Tabel 6. Uji F 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 48,898 2 24,449 24,707 0,000a 

Residual 86,091 87 0,990   

Total 134,989 89    

 
Untuk mengukur seberapa besar persentase perubahan atau variasi dari variabel dependen 

bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen dilakukan uji koefisien 
determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel 
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independen (X) terhadap variabel dependen (Y). nilai  determinasi ditentukan dengan R2 (R 
Square). Dari hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien determinasi disajikan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6.  Koefisien Determinasi 

R R Square 

0,602a 0,362 

 

 Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R Square) pada penelitian 

ini sebesar 0,362 (36,2 persen). Hasil koefisien korelasi ini menunjukkan hubungan yang rendah. 

Sugiyono, (2014) menyatakan bahwa  koefisien korelasi rendah berkisar antara 0,20-0,399.  Hal 

ini menunjukkan bahwa Pengetahuan  dan sikap  secara bersama-sama  mempengaruhi  perilaku 

mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona sebesar 36,2 persen.  Sebanyak  63,8 persen 

perilaku mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

Pengetahuan  terhadap  perilaku mahasiswa dalam  mengahadapi virus  corona  

Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan bernilai negatif sebesar 

0,076  dan berdasarkan uji t juga menunjukkan  tidak nyata terhadap perilaku mahasiswa dalam  

menghadapi virus  corona.  Oleh karena koefisien regresi mempunyai nilai negatif  dan memiliki 

signifikansi lebih  dari 0,05. Tingkat pengetahuan dipengaruhi oleh  informasi yang didapatkan. 

Sumber informasi dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pengetahuan dimana seseorang 

akan menerima landasan kognitif untuk membentuk pengetahuan (Muntaza dan Adi, 2020). 

Tingkat pengetahuan dapat diperoleh  dari buku, internet, perkuliaan dan sebagainya.  Penelitian 

ini diambil pada Tanggal 14 Maret 2020 dimana virus corona baru  menyebar di Jakarta sehingga 

informasi  belum banyak 

        

Sikap  terhadap perilaku mahasiswa dalam  mengahadapi virus  corona 

Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa pengetahuan  bernilai positif sebesar 0,472 dan 

berdasarkan uji t  dengan signifikasi 0,01  juga menunjukkan pengaruh  nyata terhadap perilaku 

mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona.  Oleh karena koefisien regresi mempunyai nilai 

positif dan memiliki  signifikansi kurang  dari 0,05. Dari hasil perhitungan regresi dan uji T dapat 

disimpulkan bahwa sikap  mempengaruhi  perilaku mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona. 

Hasil ini berbeda dengan pendapat   Meitiana (2017) yang menyatakan   bahwa kesenjangan 

antara sikap dan perilaku tersebut menandakan bahwa sikap positif konsumen terhadap produk 

tidak selalu diterjemahkan ke dalam tindakan. Hal ini penting untuk memeriksa mengapa sikap 

memiliki pengaruh yang lebih lemah terhadap perilaku pembelian konsumen.  

 

Pengetahuan  dan sikap  terhadap perilaku mahasiswa dalam  mengahadapi virus  corona.  

Tingkat pengetahuan dan pengetahuan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona. Berdasarkan uji F menunjukkan signifikan 

0,000 menunjukkan bahwa Pengetahuan  dan sikap secara bersama   saling mendukung terhadap 

perilaku mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona.  Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

pengetahuan dan  sikap  tentang merebaknya virus corona mendorong mahasiswa untuk  

berperilaku mengantisipasinya dengan selalu menggunakan masker dan hand sanitizer.  

Walaupun  data ini diambil tanggal 14 Maret 2020 sebelum kasus ini merebak di Jawa Tengah  

dan hanya  2  pasien yang dinyatakan positif  terinfeksi virus corona di Jawa Tengah pada 

Tanggal 11 Maret 2020 (Perdana, 2020) tetapi mahasiswa bersemangat untuk pencegahannya. 

Mudawaroch (2019) mengatakan bahwa Pada masa remaja mempunyai idealisme dan semangat 

kerja yang tinggi.  

 

4. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Kesimpulan  pada penelitian ini adalah: 

1. Pengetahuan  tidak mempengaruhi  perilaku mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona. 
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2. Sikap mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam  menghadapi virus  corona bagi mahasiswa. 

3. Pengetahuan dan sikap  secara bersama-sama  mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam  

menghadapi virus  corona 

       Saran   

Saran pada penelitian ini adalah perlu ada penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang 

mempengarhui perilaku mahasiswa dalam  mengahadapi virus  corona. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah solvabilitas dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian diambil dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Sumber data penelitian berasal dari 

laporan keuangan tahunan dan harga saham penutupan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Dalam penelitian ini 

solvabilitas diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) sedangkan 

profitabilitas diproksikan dengan Earning Per Share (EPS). Analisis data 

menggunakan analisis uji asumsi klasik, statistik deskriptif. Uji hipotesis 

menggunakan uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien 

determinasi. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan DER dan EPS 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hasil uji t menunjukkan 

bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena t hitung 

0,190 <t tabel 1,982 dengan nilai signifikansi 0,850> α 0,05. Sedangkan EPS 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham yang ditunjukkan dengan nilai t 

hitung 10,647> t tabel 1,982 dengan nilai signifikansi t 0,000 <α 0,05  

 

Kata Kunci: Solvabilitas, Profitabilitas, Harga Saham 

. 

Abstract 

The purpose of this study was to determine whether solvency and profitability 

affect the stock prices of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange. The research sample was taken using purposive sampling method. The 

source of the research data comes from the annual financial statements and stock 

prices at the close of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2014-2018. In this study solvency is proxied by Debt to Equity Ratio 

(DER) while profitability is proxied by Earning Per Share (EPS). Data analysis 

uses classical assumption test analysis, descriptive statistics. Hypothesis test uses 

multiple linear regression test, t test, F test and coefficient of determination test. F 

test results show that simultaneous DER and EPS significantly influence the stock 

prices of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2014-2018. T test results indicate that DER does not significantly influence stock 

prices because t arithmetic 0.190 <t table 1.982 with a significance value of 

mailto:budiutamiwikan@gmail.com
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0.850> α 0.05. While EPS has a significant effect on stock prices as indicated by 

the value of t count 10.647> t table 1.982 with a significance value of t 0.000 <α 

0.05 

 

Keywords: Solvency, Profitabilits, Stock price 

 
1. Pendahuluan 

Sarana yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan adalah melalui pasar 

modal, karena pasar modal berfungsi memobilisasi dana dari masyarakat ke sektor 

produktif (perusahaan). Keberadaan pasar modal saat ini mempermudah bagi para 

investor dalam melakukan investasi ke beberapa instrumen investasi sekaligus untuk 

memperkecil risiko dalam berinvestasi. Salah satu manfaat kehadiran pasar modal di 

Indonesia adalah bisa menambah alternatif bagi investor dalam menginvestasikan 

dananya ke berbagai sektor industri, salah satunya penanaman modal pada industri 

manufaktur. Bagi perusahaan, pasar modal berfungsi menyediakan dana dari investor ke 

perusahan, sedangkan bagi investor diharapkan dapat menaikkan keuntungan dalam 

berinvestasi di pasar modal. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan dalam membeli saham, 

investor diharuskan mengetahui kondisi keuangan perusahaan di mana dana akan 

diinvestasikan. Kondisi keuangan perusahaan dapat tercermin dari analisis rasio 

keuanganya. Banyak sekali rasio keuangan yang dapat mencerminkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan, dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio solvabilitas dan rasio 

profotabilitas. Rasio solvabilitas yang digunakan adalah Debt to Equity Ratio (DER) 

dan rasio profitabilitas yang digunakan adalah Earning Per Share (EPS). 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio leverage atau solvabilitas yang 

menunjukkan berapa bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk  membayar  

hutang. Debt to Equity Ratio (DER) yang rendah menunjukkan kondisi yang baik yang 

berarti semakin besar modal sendiri yang tersedia untuk membayar hutang atau semakin 

besar kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya dengan menggunakan modal 

sendiri. Debt to Equity Ratio (DER) yang kecil, dapat menarik minat investor untuk 

berinvestasi sehingga berdampak pada kenaikkan harga saham. 

Meningkatnya profitabilitas bisa dilihat dari naiknya Earning Per Share (EPS). 

Meningkatnya Earning Per Share (EPS) berarti perusahaan berada dalam fase 

berkembang sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan 

keuntungan bersih per lembar sahamnya (Arista: 2012 dalam Gd Gilang Gunadi dan I 

Ketut Wijaya Kesuma: 2016). Dampak dari naiknya  Earning Per Share ((EPS) adalah 

harga saham naik pula. 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh solvabilitas dan profitibilas terhadap harga 

saham memberi hasil yang beragam. 

Latar belakang tersebut sebagai dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian 

pengaruh solvabilas (Debt To Equity Ratio) dan profitabilitas (Earning Per Share) 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Penelitian terdahulu tentang pengaruh solvabilitas dan profitabiltas terhadap harga 

saham sudah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. 
Penelitian Khairudin dan Wandita tahun 2017 dengan judul “Analisis Pengaruh Rasio 

Profitabilitas, DER, Dan PBV Terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan Di 

Indonesia” menarik kesimpulan sebagai berikut: variabel yang berpengaruh positif 

terhadap harga saham perusahaan pertambangan di Indonesia adalah ROE, EPS, dan 
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PBV namun variabel yang berpengaruh negatif terhadap harga saham adalah adalah 

DER. 

Handy Novanda Putra, tahun 2015 dengan judul penelitian “Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di 

BEI” berkesimpulan bahwa variabel ROA, NPM,EPS, PER, DER, dan PBV secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan harga saham, namun secara parsial 

variable yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham  hanya variabel 

ROA, EPS, dan DER sedangkan variabel NPM, PER, dan PBV tidak berpengaruh 

signifikan. 

I Dewa Gede Suryawan dan I Gde Ary Wirajaya tahun 2017 melakukan penelitian 

tentang Pengaruh CR, DER, dan ROA pada harga saham menarik kesimpulan bahwa 

secara simultan CR, DER, dan ROA berpengaruh terhadap harga saham  dan secara 

parsiil hanya variabel CR  dan DER yang berpengaruh terhadap harga saham sedangkan 

variabel ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham 

Feni Pebriana, 2014 dengan judul penelitian “Analisis EPS, ROA Dan DER Terhadap 

Harga Saham Perusahaan-Perusahaan Yang Tergabung Dalam Indeks Sri Kehati Di BEI 

Periode 2010-2011”. Kesimpulan dari hasil uji F adalah EPS, ROA, dan DER secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham dan kesimpulan dari hasil uji t adalah 

masing-masing variabel EPS, ROA dan DER  berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 s/d 

2017. 

b. Untuk mengetahui apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 s/d 

2017. 

c. Untuk mengetahui apakah Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning Per Share (EPS) 

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 s/d 2017. 

d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning 

Per Share (EPS) terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013 s/d 2017. 

 

2. Metodologi penelitian 

2.1 Sumber Data, Populasi, Sampel,  Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang diperlukan dari penelitian ini terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan 

(Annual Report) yang diterbitkan oleh perusahaan yang  menjadi  objek  penelitia yang 

diperoleh dari website BEI yaitu www.idx.co.id. Metode pengumpulan data ada dua yaitu 

studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk jenis kuantitatif. Data yang 

digunakan adalah laporan keuangan tahunan dan harga saham saat penutupan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.  

Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2018 dijadikan populasi dalam penelitian ini sedangkan teknik pengambilan sampel 

dilakukan berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling), sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang bergerak pada sektor barang konsumsi periode 2014-

2018. 

b. Perusahaan sektor barang konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan secara 

lengkap selama periode 2014-2018. 

c. Perusahaan sektor barang konsumsi yang memiliki Earning After Tax yang positif 

selama periode 2014-2018. 

http://www.idx.co.id/
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d. Perusahaan sektor barang konsumsi yang tidak mengalami delisting selama periode 

2014-2018. 

Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampelsebanyak 22 perusahaan. 

 

2.2 Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel independen terdiri dari : 

a. Solvabilitas, yang diproxikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan antara total 

kewajiban dengan total modal.  

DER =  

b. Profitabilitas yang diproxikan dengan Earning Per Share (EPS)  

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa besar laba yang diperoleh investor dengan cara membandingkan 

antara laba bersih setelah pajak dengan jumlah saham yang diterbitkan.  

EPS  =   

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. 

Harga saham yang digunakan adalah harga sahan saat penutupan. Harga 

Penutupan (Closing Price) adalah harga yang muncul saat bursa tutup 

 
2.3 Metode Analisa Data 

2.3.1. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

Data dinyatakan  berdistribusi  normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. 

b. Autokorelasi 

Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Metode pengujian 

menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW). Dasar pengambilan keputusan ada 

tidaknya autokorelasi adalah: 

1) Jika d lebih kecil dari dl atau lebih besar dari (4-dl), maka hipotesis nol ditolak, 

yang berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara du dan (4-du), maka  hipotesis nol akan diterima, yang 

artinya tidak ada autokorelasi. 

3) Jika d terletak antara dl dan du atau di antara (4-du) dan (4-dl), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

c. Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas/variabel independen. Dasar 

pengambilan keputusan ada dua cara, yaitu: 

1) Melihat nilai tolerance: 

a) Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas terhadap 

data yang diuji. 

b) Jika nilai tolerance kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas terhadap 

data yang diuji. 

2) Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor): 

a) Jika nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas terhadap data yang 

diuji. 

b) Jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas terhadap data 

yang diuji. 

d. Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, 

jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas: 

1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2.3.2. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan 

berbagai karakteristik data seperti rata-rata (mean), simpangan baku (standard deviation), 

nilai minimum dan maksimum. 

2.3.3. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Berganda  

Adapun  persamaan  regresi  berganda  adalah  sebagai berikut:  

Y = a + b1DER + b2EPS + e  

Keterangan :  

Y : Harga Saham  

a : Konstanta  

b1, b2  : Koefisien regresi dari variabel bebas  

DER  : Debt to Equity Ratio 

EPS  : Earning Per Share 

e : Faktor pengganggu dari luar model (Error) 

b. Uji  t 

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen 

secara parsial atau individual menerangkan variabel. Uji t digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam model  regresi Debt Equity ratio (DER) dan Earning Per 

Share (EPS) secara parsial  berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dasar 

pengambilan keputusan uji t: 

1) Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat, dan sebaliknya 

2) Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat, dan sebaliknya 

c. Uji F 

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya dilakukan menggunakan uji F. Dasar pengambilan keputusan uji F: 

1) Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka variabel bebas secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel terikat, dan sebaliknya. 

2) Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan sebaliknya. 

d. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi 

suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. 

Jika R² sama dengan nol (0) maka tidak ada persentase sumbangan pengaruh  

yang  diberikan Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning Per Share (EPS) terhadap 

harga saham, dan jika R² sama  dengan satu (1), maka persentase sumbangan 

pengaruh yang  diberikan Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning Per Share 

(EPS) terhadap harga saham adalah sempurna. 
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3. Hasil dan pembahasan 

3.1 Uji asumsi klasik 

3.1.1 Normalitas 

 Hasil uji Kolmogorov-Smirnov Z (table 1) diperoleh nilai signifikansi Asymp. Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,000 < α 0,05. Yang berarti data residual dinyatakan tidak normal. 

 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

a. Test distribution is Normal.  

 

Untuk memperoleh data yang berdistribusi normal dilakukan transormasi data dengan  

jenis transfomasi logaritma (Lg10). Hasil uji normalitas setelah ditransformasi disajikan 

dalam tabel 2. Nilai Asymp. Sig.  (2-tailed) sebesar 0,492 > α 0,05. yang berarti data 

residual dinyatakan berdistribusi normal. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Dengan Log 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,492 

a. Test distribution is Normal.  

 

3.1.2 Autokorelasi 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Dengan Log 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,718a 0,515 0,506 0,43360 1,640 

a. Predictors: (Constant), EPS_LOG,  DER_LOG  

b. Dependent Variable: HARGA_SAHAM_LOG  

 

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi 

ini terjadi autokorelasi. Hal ini nampak dari nilai DW sebesar 1,640, data yang diolah (N) 

berjumlah = 110, dan variabel bebas (K) sebanyak = 2, serta α  = 5% diperoleh dl = 

1,6523, du = 1,7262. Karena DW 1,640 < dl maka model regresi ini terjadi autokorelasi. 

Maka untuk memperoleh data yang baik, yang bebas autokorelasi dilakukan uji runs test. 

Hasil uji autokorelasi dengan runs test nampak di tabel 4. Hasil uji autokorelasi dengan 

uji runs test diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,055 > α 0,05, sehingga 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. 
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Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Dengan Runs Test 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,055 

 

 

3.1.3 Multikolinieritas 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Dengan Log 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

 DER_LOG 0,996 1,004 

EPS_LOG 0,996 1,004 

 

Dari hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai tolerance variabel solvabilitas (DER) dan 

profitabilitas (EPS) masing-masing sebesar 0,996 dan VIF sebesar 1,004.  Karena nilai 

tolerance 0, 996 > 0,1 dan VIF 1,004 < 10, maka dapat disimpulkan dalam analisis 

regresi ini tidak terjadi multikolinieritas. 

 
3.1.4 Heteroskedastisitas 

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Log 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai signifikansi variabel solvabilitas  

(DER) 0,000 < α = 0,05 dan nilai signifikansi variabel profitabilitas (EPS) 0,000 < α = 

0,05 yang berarti bahwa dalam model regresi ini terjadi heteroskedastisitas. Maka untuk 

memperoleh data yang bebas heteroskedastisitas dilakukan uji heteroskedastisitas dengan 

Rank Spearman. Berikut hasil uji dengan Rank Spearman:

 

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Rank Spearman 

   
 DER_LOG EPS_LOG 

Spearm

an's rho 

Unstandardi

zed Residual 

Correlation 

Coefficient 
-0,049 0,141 

Sig. (2-tailed) 0,610 0,143 

N 110 110 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan Rank Spearman, diketahui bahwa 

nilai Sig. (2-tailed) variabel solvabilitas (DER) sebesar 0,610 dan variabel profitabilitas 

(EPS) sebesar 0,143. Karena nilai kedua variabel independen lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

 

 

Model Sig. 

1 (Constant) 0,632 

DER_LOG 0,000 

EPS_LOG 0,000 
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3.2 Uji Hipotesis 

3.2.1. Analisis Regresi Linier Berganda  

 

Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

Variabel b thitung Sig Kesimpulan 

Konstans 

DER 

EPS 

2,210 

0,026 

0,539 

 

 

0,190 

10,647 

 

0,850 

0,000 

 

 

Tidak Berpengaruh Signifikan 

Berpengaruh Signifikan 

  

Fhitung 56,807 0,000 Berpengaruh Signifikan 

R2 0,515 

 

Dari hasil uji regresi didapat persamaan sebagai berikut: 

Harga Saham = 2,210+0,026 DER+0,539 EPS+e 

Dari hasil uji regresi linier berganda menunjukkan hasil koefisien regresi DER sebesar 

0,026 yang berati variabel solvabilitas (DER) mempunyai arah koefisien regresi positif, 

setiap kenaikan solvabilitas (DER) sebesar 1% akan menaikkan harga saham sebesar 

0,026%. Koefisien regresi EPS sebesar 0,539 yang berati variabel profitabilitas (EPS) 

mempunyai arah koefisien regresi positif, setiap kenaikan profitabilitas (EPS) sebesar 1% 

akan menaikkan harga saham sebesar 0,539%. 

 

3.2.2. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel solvabilitas (DER) dan 

profitabilitas (EPS) secara parsial  terhadap harga saham. Hasil uji t tersaji dalam tabel 8 

dengan hasil sebagai berikut:. 

Variabel solvabilitas (DER) nilai signifikansinya 0,850 > α 0,05 dan nilai t hitungnya 

0.190 < t tabel 1,98238, berarti solvabilitas (DER) secara parsiil tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham . 

Variabel profitabilitas (EPS) nilai signifikansinya 0,000 < α 0,05 dan nilai t hitungnya 

10,647 > t tabel 1,98238, berarti profitabilitas (EPS) secara parsiil berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham . 

 

3.2.3.  Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel solvabilitas (DER) dan 

profitabilitas (EPS) secara simultan  terhadap harga saham. Dari tabel 8 , nampak bahwa 

nilai F hitung 56,807 > F tabel 3,08 dan signifikansi F nya 0,000 < α 0,05 berarti 

solvabilitas (DER) dan profitabilitas (EPS) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. .

 

3.2.4. Uji koefisien derteminasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari 

beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas.Dari tabel rangkuman hasil uji 

hipotesis (Tabel 8) nampak nilai R Square sebesar 0,515 yang berarti  51,5% harga saham 

bisa dipengaruhi oleh solvabilitas (DER) dan profitabilitas (EPS) sedangkan sisanya 

(100%-51,5%) = 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini.  



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 

HUBISINTEK 2020 

272 

 

 

3.3 Pembahasan 

3.3.1. Pengaruh solvabilitas (DER) terhadap harga saham. 

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan antara solvabilitas (DER) sebagai variabel X1 

terhadap harga saham sebagai variabel Y, diperoleh nilai t tabel 1,98238 > t hitung 0,190 

dan signifikansi t 0,850 > α 0,05. Berdasarkan hasil uji tersebut berarti bahwa solvabilitas 

(DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. 

Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan perbandingan total  hutang perusahaan 

dengan modal sendiri. DER yang tinggi menunjukkan proporsi hutang yg lebih besar 

daripada modal sendiri yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan menanggung 

financial risk yang tinggi pula.Kenaikkan hutang perusahaan tidak selalu berdampak 

buruk. Selama perusahaan terkelola dengan baik, kenaikkan jumlah hutang perusahaan 

yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasionalnya atau untuk ekspansi usaha 

tentu akan menguntungkan dan dapat menaikkan harga saham perusahaan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa solvabilitas (DER) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2018. Hal ini dimungkinkan karena investor kurang mempertimbangkan Debt 

to Equity Ratio (DER) dalam menentukan harga saham. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian I Dewa Gede Suryawan dan I Gde Ari 

Wirajaya (2017) yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

3.3.2. Pengaruh Earning Per Share (profitabilitas) terhadap harga saham. 

Berdasarkan hasil uji t, didapatkan diperoleh nilai t tabel 1,98238 < t hitung 

10,647 dan signifikansi t 0,000 < α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Earning 

Per Share (profitabilitas) berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2017. 

Investor hendaknya memperhatikan nilai Earning Per Share yang nampak dalam 

laporan  keuangan karena EPS mencerminkan besarnya pendapatan yang dapat 

diterima oleh pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya. 

Pendapatan yang akan diterima investor akan semakin tinggi bila nilai EPS semakin 

tinggi pula. Perusahaan yang memiliki Earning Per Share (EPS) yang tinggi akan 

menarik minat para investor sehingga harga sahamnya semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Feni Pebriana (2014), Handy Novanda 

Putra (2015) serta Khairudin dan Wandita (2017) yang menyatakan secara parsiil 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

3.3.3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning Per Share (EPS) 

terhadap harga saham. 

Berdasarkan hasil uji simultan (F) diperoleh nilai F hitung 56,807 > F tabel 3,08 

dan nilai signifikansi F sebesar 0,000 < α 0,05, hal ini berarti bahwa Debt to Equity 

Ratio (DER) dan Earning Per Share (EPS) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Sedangkan R Square sebesar 0,515. Angka tersebut 

mengandung arti bahwa Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2018 sebesar 51,5% sedangkan sisanya (100%-51,5%) = 

48,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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4. Kesimpulan dan saran 

4.1 Kesimpulan 

Hasil uji hipotesis penelitian ini,  disimpulkan bahwa: 

a. Secara parsial solvabilitas (Debt to Equity Ratio) tidak berpengaruh signifikan 

signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini terlihat dari signifikansinya 0,850 

> α 0,05 dan nilai t hitungnya 0.190 < t tabel 1,98238, 

b. Secara parsial profitabilitas (Earning Per Share) berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini terlihat dari nilai signifikansinya 0,000 < α 

0,05 dan nilai t hitungnya 10,647 > t tabel 1,98238 

c. Secara simultan solvabilitas (Debt to Equity Ratio) dan profitabilitas (Earning 

Per Share) berpengaruh signifikan terhadap Harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 karena nilai 

signifikansi F nya 0,000 < α 0,05 nilai dan  F hitung 56,807 > F tabel 3,08. 

 

4.2 Saran 

Bagi para peneliti selanjutkan,agar menghasilkan penelitian yang lebih baik dan 

akurat disarankan sebagi berikut: 

a. Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat diperoleh jumlah sampel yang 

lebih banyak untuk memperoleh hasil statistik yang lebih baik. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel dari jenis 

perusahaan lain atau dari semua sektor perusahaan manufaktur agar dapat 

membandingkan mengenai pengaruh solvabilitas (Debt to Equity Ratio) dan 

profitabilitas (Earning Per Share) terhadap Harga Saham. 

c. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah rasio keuangan lain sebagai variable 

bebas yang belum dimasukkan dalam penelitian yang kemungkinan berpengaruh 

kuat terhadap harga saham, mengingat masih ada 48,5% pengaruh variabel lain di 

luar penelitian ini. 

d. Para investor yang akan melakukan investasi saham disarankan untuk lebih 

memperhatikan nilai Earning Per Share suatu perusahaan karena berpengaruh 

signifikan pengaruh terhadap harga saham. 
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ABSTRAK 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum, kemudian Pasal 57 huruf a UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga 

menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh 

pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar 

Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional, namun dalam pelaksanaaanya, 

perlindungan hukum belum terlihat dijalankan oleh para pemangku jabatan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum tenaga 

kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dan apa kendala tenaga 

kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam gugus tugas 

percepatan penanganan Covid-19 ditinjau dari hukum administrasi negara. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan 

data dari studi lapangan dan studi pustaka, untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga 

kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ditinjau dari hukum 

administrasi negara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tenaga kesehatan mendapatkan 

perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan, namun upaya perlindungan 

hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan karena sebagian hak tenaga kesehatan belum 

terpenuhi. Sehubungan dengan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

tenaga kesehatan juga masih dijumpai beberapa kendala, di antaranya; disebabkan oleh 

birokrasi Pemerintah Daerah yang sangat rumit, dan pendistribusian APD (Alat Pelindung 

Diri) yang tidak merata. Pemerintah dalam hal ini, belum mampu secara maksimal memberikan 

perlindungan hukum dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga kesehatan. 

 

Kata Kunci: perlindungan hukum, tenaga kesehatan, hukum administrasi negara. 

 

 

ABSTRACT 

Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution states that every person has the right to 

recognition, guarantee, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the 

law, then Article 57 letter a of Law No. 36 of 2014 concerning Health Personnel also states that 

health workers in carrying out practices are entitled to obtain legal protection as long as 

carrying out their duties in accordance with Professional Standards, Professional Service 

Standards, and Operational Procedure Standards, but in their implementation, legal protection 

has not been seen to be carried out by office holders. 

The problem in this study is how the legal protection of health workers in the task force for 

acceleration of Covid-19 handling and what are the constraints of health workers in obtaining 

guarantees of occupational safety and health in the task force for acceleration of Covid-19 

handling reviewed on administrative law. 
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This research method uses a sociological juridical approach, by collecting data from field 

studies and literature studies, to find out the legal protection of health workers in the task force 

for handling Covid-19 acceleration reviewed on administrative law. The data obtained were 

analyzed qualitatively. 

Based on the results of the study it was found that health workers get legal protection in the 

form of supervision and guidance, but the legal protection efforts provided there are still 

weaknesses because some of the rights of health workers have not been fulfilled. In connection 

with the provision of occupational safety and health guarantees to health workers there are still 

several obstacles, including; due to the complicated bureaucracy of the Regional Government, 

and the uneven distribution of PPE (Personal Protective Equipment). The government, in this 

case, has not been able to provide maximum legal protection and work health and safety 

insurance for health workers. 

Keywords: legal protection, health workers, administrative law. 

 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang 

sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.  Ini merupakan bentuk 

Pembangunan Nasional.  Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan 

nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai 

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif.  

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu 

memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang 

diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi 

kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau 

kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari 

Tuhan yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya 

untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia.  Oleh karena itu, setiap 

manusia harus dilindungi harkat dan martabatnya di muka hukum untuk memperoleh kesetaraan. 

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari 

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.  Demikian pula halnya dengan tenaga kesehatan dalam gugus 

tugas percepatan penangan Covid-19. Tenaga kesehatan yang merupakan salah satu unsur dari 

sumber daya kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya 

secara profesional. Mengingat tenaga kesehatan ini adalah subyek hukum, maka pada intinya 

hubungan yang terjadi antara tenaga kesehatan, pasien dan sarana kesehatan merupakan 

hubungan hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, 

hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain dan sebaliknya.  Sebagai subyek 

hukum yang telah menjalankan tugas pelayanannya dalam koridor hukum yang benar, pada 

hakikatnya tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kaidah‐kaidah 

hukum positif yang berlaku. 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. Pasal 57 huruf a UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan 

bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum 
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sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan 

Standar Prosedur Operasional, namun dalam pelaksanaanya, perlindungan hukum belum terlihat 

dijalankan oleh para pemangku jabatan. 

Berikut adalah contoh akibat dari kelalaian para pemangku jabatan dalam memberikan 

perlindungan terhadap tenaga kesehatan: 

1.Dikutip dari berita di Matamata Politik tanggal 26 Maret 2020, akibat Pemerintah tidak serius 

dalam mengatasi pandemi COVID-19 banyak petugas kesehatan telah terinfeksi dan gugur 

karena kurangnya alat pelindung diri.  

2.Dikutip dari berita di BBC News Indonesia tanggal 30 Maret 2020, karena keterlambatan 

Pemerintah dalam mengetahui masuknya Covid-19 di Indonesia, dan karena kurangnya 

informasi dari Rumah Sakit,  akhirnya Perawat  RSCM bernama Ninuk terpapar Covid-19 dan 

pada akhirnya meninggal.  

3.Dikutip dari berita DetikNews tanggal 11 April 2020, jenazah perawat RSUP Kariadi 

Semarang, ditolak Ketua RT 6 Dusun Sewakul, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang 

saat hendak dimakamkan.  

Contoh di atas adalah sebagian permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan dalam 

menjalankan tugas layanan kesehatan, dan mungkin masih banyak lagi permasalahan di 

lapangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan yang belum terpublikasikan. 

Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan 

pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.  Memenuhi 

ketersediaanya kebutuhan APD (Alat pelindung Diri) merupakan salah satu bentuk 

perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas, namun hal tersebut 

nampaknya juga belum dapat dilaksanakan. Tanpa memenuhi hak atas kesehatan, maka welfare 

state tidak akan terwujud.  Oleh karena itu, sebagai pengemban amanat untuk menyejahterakan 

masyarakat maka negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak 

asasi kesehatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai pemberi layanan 

kesehatan.  

Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul 

“Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid-19”.  

PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.Bagaimana perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan 

Covid-19? 

2.Apa kendala tenaga kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja 

dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19? 

METODE PENELITIAN 

1.Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, 

yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum dan 

sumber data yang digunakanya berasal dari data primer.  

2.Desain Penelitian 

Tipe desain penelitian yang digunakan adalah Descriptive Design yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana dan 

bagaimana keterkaitan dengan penelitian tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai status fenomena variabel atau kondisi situasi. 

3.Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yaitu teknik 

pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu.  Populasinya adalah tenaga kesehatan yang bertugas 
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menjadi tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia dengan target jumlah 

populasi adalah di atas 30 orang. 

Variabel penelitian 

Unsur dari penelitian ini yang merupakan variabel bebas (Independent). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas 

percepatan penanganan Covid-19. 

4.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  studi pustaka dan 

studi lapangan. Studi lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan 

penyebaran kuesioner. 

5.Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kulitatif, yaitu metode 

yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun analisis kualitatif 

dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan bagaimana perlindugan 

hokum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. 

 

 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

1.Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Covid-19 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga 

menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan 

memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat 

kemanusiaannya di depan hukum. 

Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga 

kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang 

Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan 

praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. 

Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan 

perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga 

kesehatan. Sehubungan dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19, maka 

Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga 

kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan 

atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas.  

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu 

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.  

Menurut Steven J. Heyman, perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok: 

1.Perlindungan hukum terkait dengan  kedudukan/keadaan individu, yang berarti 

kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara. 

2.Perlindungan hukum terkait dengan hak-hak substantif, yang berarti hukum mengakui 

dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. 

3.Pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakkan hak (the 

enforcement of right), yaitu cara khusus di mana pemerintah mencegah tindakan 
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pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas 

pelanggaran tersebut.  

Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban 

manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia.  

Menurut Sukendar dan Aris, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, 

yaitu:   

a.Perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk 

mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum. 

b.Perlindungan hukum represif adalah  langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu 

kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi. 

Secara Preventif untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat, Pemerintah memang 

telah mengeluarkan kebijakan terkait Penanganan Covid-19, di antaranya; Keppres No. 2/2020 

tentang Gugus Tugas Percepatan Penganganan Covid-19, dan Permenkes No. 9/2020 tentang 

pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. 

Secara Represif untuk menjamin hak tenaga kesehatan, Pemerintah menerbitkan kebijakan, 

di antaranya; Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan 

Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, dan Kepmenkes No. 

HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 

untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020. 

Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1.Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. 

2.Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-

hak warga negara. 

3.Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan 

tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihn atas 

pelanggaran haknya. 

4.Perlindungan hukum dalam menjamin trsedianya ganti kerugian atautindakan pemulihan 

terhadap hak warga negara yang telah dirugikan. 

Terkait pelaksanaan tersebut di atas, fakta yang terjadi di lapangan dalam hal perlindungan 

hukum tenaga kesehatan, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan yang diamanahkan 

oleh Peraturan Perundang-undangan. Hasil survey melalui kuesioner terhadap 35 (tiga puluh 

lima) responden yang diteliti, diperoleh data sebagai berikut: 

Diagram 1.1 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Primer bagi Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Covid-19 

 
 

Diagram 1.2 
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Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 

 
Diagram di atas menunjukkan bahwa masih terdapatnya kelemahan Pemerintah Daerah 

dalam memberikan pengayoman terhadap hak tenaga kesehatan. Sebagai bentuk perlindungan 

hukum seharusnya hak tenaga kesehatan tersebut dipenuhi. Fakta yang ada, sebanyak 63 % 

tenaga kesehatan selama bertugas tidak diberikan apapun, dan sebanyak 90 % tenaga kesehatan 

belum mendapatkan insentif sama sekali sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemerintah. 

Itu artinya, bahwa Pemeritah belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga 

kesehatan. 

Dari uraian tersebut di atas yang telah dianalisis, peneliti menyimpulkan bahwa tenaga 

kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dilindungi oleh Pemerintah 

melalui regulasi yang ada meskipun secara langsung wujud perlindungan tersebut tidak 

ditegaskan dalam peraturan. Perlindungan tersebut dapat dilihat melalui pegayoman terhadap 

hak tenaga kesehatan selama menjalankan tugas sebagai gugus tugas percepatan penanganan 

Covid-19. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk 

menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban  melalui upaya preventif dan represif, akan 

tetapi upaya perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan. Artinya bahwa, 

bahwa Pemeritah belum mampu memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga 

kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penaganan Covid-19.  

 

2.Kendala Tenaga Kesehatan dalam Memperoleh Jaminan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 4 UU No.36/2009 

tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dilanjutkan 

dengan Pasal 19 yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan 

segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, 

menyebutkan bahwa Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja berkewajiban  melakukan 

pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja. 

Sebagaimana yang tertuang juga dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a UU No. 13/2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk 

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dilanjutkan dengan ayat (2) 

yang menjelaskan bahwa  untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 

produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 

Pasal 6 huruf a UU No. 24/2017 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah bertaggugjawab terhadap 

perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pandemi Covid-19 adalah merupakan salah satu 
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bencana global yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga sebagai orang yang 

diberikan tugas mengatasi pandemi ini, tenaga kesehatan layak untuk diberikan jaminan 

kesehatan dan keselamatan guna mencapai pembangunan kesehatan. Jika dikaitkan dengan 

Pasal 82 ayat (1) UU No.36/2009 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, 

dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana, 

maka dalam pandemi ini Pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat-alat yang menunjang 

keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan. 

Pasal 1 PP No. 50/2002 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja, yang disebut keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja 

melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena 

dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan 

baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Menurut Armanda, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu 

pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani 

tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju 

masyarakat makmur dan sejahtera, sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu 

pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja.  Terpaparnya tenaga kerja (tenaga medis, paramedis, dan non-medis) di 

sarana kesehatan pada lingkungan tercemar bibit penyakit yang berasal dari penderita yang 

berobat atau dirawat, adanya transisi epidemiologi penyakit dan gangguan kesehatan. Hal 

tersebut diikuti dengan masuknya IPTEK canggih yang menuntut tenaga kerja ahli dan terampil 

sehingga tidak selalu dapat dipenuhi dengan adanya risiko terjadinya kecelakaan kerja.  

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak setiap tenaga kerja. Di dalam kebijakan 

yang diatur oleh Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah telah menjamin adanya keselamatan 

dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, 

akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan hal tersebut masih dijumpai beberapa kendala. Hasil 

survey melalui kuesioner terhadap 35 (tiga puluh lima) responden yang diteliti, diperoleh data 

sebagai berikut: 

Diagram 2.1 

Kendala pada Pemenuhan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Tenaga 

Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 

 
  

Diagram 2.2 
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Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Diberikan Pemerintah Daerah Kepada Tenaga 

Kesehatan Kerja dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 

 
  

Diagram 2.3 

Daerah Tugas Responden dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 

 
  

Diagram di atas menunjukkan bahwa masih terdapatnya kendala dalam pemenuhan jaminan 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan 

penanganan Covid-19. Kendala yang banyak terjadi adalah akibat birokrasi Pemerintah Daerah 

yang sangat rumit. Selain itu, tenaga kesehatan yang bekerja dalam gugus tugas percepatan 

penanganan Covid-19 belum memperoleh jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, hanya 

APD (Alat Pelindung Diri), Vitamin, makanan dan Home Stay yang diberikan selama bertugas, 

bahkan BPJSpun dibiayai oleh instansi mereka dan bukan dari Pemerintah Daerah. 

Dari uraian tersebut di atas yang telah dianalisis, peneliti menyimpulkan bahwa tenaga 

kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 memang memperoleh jaminan 

dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja selama bertugas dari Pemerintah Daerah 

sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Peraturan Perundang-undangan, namun jaminan 

dan perlindungan tersebut masih mengalami kendala, diantaranya disebabkan oleh birokrasi 

Pemerintah Daerah itu sendiri yang sangat rumit, dan pendistribusian APD yang tidak merata 

bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Sebagai tenaga kerja yang diberikan wewenang dalam 

gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dalam implementasinya tenaga kesehatan 

tersebut sama sekali belum mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Hanya 
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sebagian saja yang memperoleh jaminan berupa APD, Vitamin, makanan dan Home Stay, 

itupun tidak semuanya mendapatkan padahal ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah 

untuk melaksanakan perintah atribusi dari Peraturan Perundang-undangan. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Setelah meneliti mengenai perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas 

percepatan penanganan Covid-19, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai 

berikut: 

1.Perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan 

Covid-19, tampak dalam fakta bahwa tenaga kesehatan tersebut telah mendapatkan 

perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah dan Instansi Kerja mereka dalam penanganan Covid-19. 

Implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan secara tidak langsung 

tergambar dalam hak yang diberikan kepada Pemerintah, di antaranya; memperoleh 

makanan, vitamin, dan APD selama bertugas meskipun insentif dan santunan kematian 

belum didapatkan oleh mereka. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya 

harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban  melalui 

upaya preventif dan represif, namun upaya perlindungan hukum yang diberikan masih 

terdapat kelemahan karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Ini adalah 

bentuk ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah, padahal 

Peraturan Perundang-undangan telah memberikan kewenangan atribusinya. Artinya 

bahwa, Pemerintah dalam hal ini belum mampu secara maksimal memberikan 

perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus 

tugas percepatan penaganan Covid-19.  

2.Kendala tenaga kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja 

dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, tampak dalam fakta bahwa hal ini 

disebabkan oleh birokrasi Pemerintah Daerah itu sendiri yang sangat rumit, dan 

pendistribusian APD yang tidak merata bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Sebagai 

tenaga kerja yang diberikan wewenang dalam gugus tugas percepatan penanganan 

Covid-19, dalam implementasinya tenaga kesehatan tersebut sama sekali belum 

mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Hanya sebagian saja yang 

memperoleh jaminan berupa APD, Vitamin, makanan dan Home Stay, itupun tidak 

semuanya mendapatkannya. Tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 

perintah atribusi tersebut belum dijalankan secara keseluruhan. 

 

Saran 

Adapun saran-saran dari peneliti mengenai pokok permasalah yang timbul dalam penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut: 

1.Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi jalanya pendistribusian insentif dan santunan kematian 

bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. 

2.Menteri Kesehatan perlu menerbitkan Peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi 

tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. 

3.Pemerintah Daerah  perlu meninjau ulang jalanya pendistribusian APBD (Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah) dalam memberikan bantuan terhadap tenaga kesehatan dan 

masyarakat. 

4.Dinas Ketenagakerjaan perlu turut serta dalam pemantuan jaminan keselamatan dan 

kesehatan tenaga kesehatan yang bekerja sebagai gugus tugas percepatan penaganan Covid-

19. 
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5.Rumah Sakit perlu memberikan jaminan yang tidak hanya berupa BPJS melainkan juga 

Reward bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam menangani Covid-19, melihat 

besarnya risiko dan beban kerjanya. 

6.Tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 perlu 

menyerukan haknya kepada Pemerintah Daerah. 

7.Masyarakat perlu mendukung kinerja tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan 

penanganan Covid-19 tanpa adanya diskriminasi sosial. 
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Wall-E : dalam Perspektif Orientalisme Edward Said 
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Abstrak 

Film Animasi bergenre Science-Fiction berjudul Wall-E menampilkan robot-robot masa 

depan yang memiliki Artificial Intelegent untuk mengambil alih berbagai peran manusia. 

Berkegiatan seperti selayaknya manusia, menjadikan robot-robot tersebut sebuah metaphora 

dari manusia itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada karakterisasi Wall-E  sebagai robot 

penghancur sampah di Bumi, Eve sebuah robot pencari kehidupan di Bumi, dan Captain 

McCrea sebagai pemimpin Axiom. Selain karakterisasi, penelitian ini juga membahas mengenai 

deskripsi Bumi dan Axiom dalam perspektif Orientalisme. Menggunakan metode analisis 

dengan pendekatan teori orientalisme oleh Edward Said, Penelitian ini mencoba mengungkap 

manifestasi dari pandangan Orientalis. Hasil dari analisis penelitian ini, Wall-E, Eve, dan 

Campatain McCrea masing-masing mewakili stereotipe orientalisme dalam taraf individu, 

sedangkan Axiom dan Bumi merepresentasikan stereotipe orientalisme dalam taraf wilayah. 

Timur direpresentasikan melalui Wall-E dan Bumi, sedangkan Barat direpresentasikan melalui 

Eve, Captain McCrea dan Axiom.  

Kata Kunci:  Orientalisme, Film, Science-fiction 

 

Abstract 

 

Wall-E, an animation film with Science-Fiction genre shows future robots that has Artificial 

Intelligent to take over various human tasks. Having human-like activity, the robots is the 

metaphor of human being. The focus of this research is in the characterization of Wall-E as the 

trash-compactor, Eve a life-searching robot, and Captain McCrea as Axiom Leader. This 

research also analyse the description of Earth and Axion in Orientalism perspektives. Using 

textual analysis with Edward Said’s Orientalism concept as theoriticl approach, this research 

shows Wall-E, Eve, and Captain McCrea represent the orientalism stereotype in the individual 

state. Whereas Axiom and Earth,represent the orientalism stereotype in the state of a 

geographical area.  Both Wall-E and Earth being imposed by the stereotype and identity of 

Eastern. In opposite, Eve, Captain, McCrea, and Axiom attached by the value and identity of 

Western.  

 

Keywords: Orientalisme, Film, Science-fiction, 

 

1.  PENDAHULUAN  

Film telah menjadi salah satu media penyalur ekspresi dari karya sastra. Dengan peran film 

tersebut, maka film memiliki peran penting dalam merepresentasikan karya sastra kepada 

audience nya.  Dalam arti lain, dalam kondisi alih media, film berperan sebagai penyampai 

makna dari sebuah karya sastra kepada audience nya. Keterlibatan film merepresentasikan karya 

sastra tekstual telah berlangsung sejak awal abad 20 dan akhir abad 20, sebagai akibat dari 

ketertarikan masyarakat kepada film daripada buku-buku cetak.(Kuryaev dan Osmukhina, 2018). 

Dengan berkembangnya teknologi, tidak hanya media penyampaian karya sastra yang 

berubah, akan tetapi bentuk dan jenis dari karya sastra itu sendiri juga mengalami 
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perkembangan. Salah satu teknologi yang mempengaruhi dunia sastra adalah dalam hal 

pembuatan animasi dari berbagai cerita, dapat berupa animasi cerita rakyat, fabel, legenda, 

bahkan novel. Dalam perkembanganya, film animasi menggabungkan berbagai unsur sastra, 

mulai dari bentuk rupa, musik, dan cerita. Genre karya sastra memiliki peran dalam 

merepresentasikan manifestasi sikap dan gagasan dalam masyarakat yang tercermin dalam 

karya tersebut (Wati dan Susanto, 2019). Khususnya dalam penelitian ini adalah film Wall-E 

dengan genre scient-fiction animation yang merupakan manifestasi dari gagasan dan sikap 

masyarakat dalam . Dengan memadukan perpaduan unsur sastra dengan teknologi dalam 

ilustrasi animasi, Wall-E menampilkan keadaan masa depan dengan Bumi yang penuh sampah 

sedangkan manusia tinggal di pesawat luar angkasa selama beberapa generasi.  

Kondisi sosial dalam pesawat luar angsa dan robot-robot yang menunjang kehidupan 

manusia merupakan manifestasi dari gagasan sosial. Hubungan sastra dan masyarakat adalah 

diantaranya sastra memiliki fungsi representasi gagasan dan pandangan masyarakat. Pencitraan 

karakter robot Wall-E dan Eve dalam film ini memberikan pencitraan gagasan Edward Said 

mengenai Timur dan Barat sebagai jejak pemikiran paska kolonialisme. Hal yang menarik di 

teliti adalah bagaimana sebuah karya fiksi yang yang menceritakan masa depan masih 

menyimpan gambaran-gambaran pola pikir pasca kolonialisme.  

Dalam gagasanya, Edward mengemukakan konsep orientalisme yang muncul sebagai akibat 

dari kolonialisme sebagai sebuah definisi mengenai Barat dan Timur yang berasal dari 

pemikiran Barat terhadap Timur. Definisi tersebut dapat meliputi hal-hal mengenai karakteristik 

fisik, peradaban, hal-hal normatif, bahkan hingga ideologi politik dan sosial. Definisi ini 

dianggap tidak adil bagi kedua belah pihak karena mengilangkan identitas asli dari pihak Barat 

maupun Timur. Adapun beberapa hal yang menjadi ciri dari orientalisme adalah binary oposisi 

dari Barat dan Timur. Stereotip seperti bahwa Barat memiliki peradaban sedangkan Timur tidak, 

Barat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Timur tidak, dan bahwa Barat itu 

putih dan Timur adalah eksotis.  

Definisi-definisi tersebut muncul setelah peradaban Barat bertemu dengan peradaban Timur 

adalah sebuah gagasan sepihak mengenai pandangan Barat terhadap Timur. Menurut Utami 

(2019) yang di maksud dengan Timur dalam orientalisme adalah sebuah wilayah di sebelah 

Timur Eropa yang memeliki perbedaan peradaban, moral, dan budaya. Orient (Timur) dalam 

pandangan Barat adalah sebuah wilayah yang dianggap menyimpang, terbelakang, inferior, dan 

tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri. Orientalisme kemudian 

merupakan sebuah sistem yang beroprasi berdasarkan premis Barat dan Timur yang timpang 

dalam upaya menemukan daerah untuk dikuasai dan dipimpin. Dalam Shelly (2003: 44-45) Said 

mengungkapkan adanya tiga tahapan Orientalisme, yang pertama Orientalisme sebagai sebuah 

bahan kajian akademis, bagaimana orang-orang Barat berlomba-lomba mempelajari kehidupan 

Timur sehingga definisi Timur secara akademis ditulis oleh Barat. Kedua, digunakanya 

penelitian maupun kajian tersebut oleh pemerintah Barat untuk menguasai wilaya Timur. Ketiga, 

menciptakan binari oposisi antara keduanya. Dengan demikian, Orientalisme bukanlah sebuah 

doktrin yang positif mengenai Timur, terlebih hanya merupakan sebuah pandangan yang di 

bentuk oleh Barat untuk Tmur dengan tujuan-tujuan politik dan komoditas.  

Telah berakhirnya penjajahan di masa lampau dan pesatnya kemajuan teknologi tidak serta 

merta menghilangkan jejak-jejak kolonialisme. Stereotype identitas yang melekat kepada Barat 

dan Timur bahkan masih dapat kita jumpai dalam karakter dalam film Wall-E yang 

merepresentasikan binari oposisi dari identitas Barat dan Timur. Wall-E, seperti tercatat dalam 

laman Wikipedia, merupakan sebuah film animasi komputer bertema science-fiction yang di 

produksi oleh dua rumah produksi film terbesar di industri perfilman Amerika yaitu Pixar yang 

berkerja sama dengan Disney, tercatat rilis pada tahun 2018. Mengangkat isu mengenai 

penanganan sampah di Bumi, konsumerisme, obesitas, dan dampah dari hal-hal tersebut 

terhadap lingkungan, film Wall-E telah memenangkan berbagai penghargaan film bergengsi 
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seperti Golden Globe Award, Academi Award, Hugo Award, and any others. Dengan 

menangnya film Wall-E di berbagai penghargaan, menandakan bahwa film ini ditonton dalam 

jumlah besar.  

Kesuksesan film ini juga dapat dikatakan suksesnya penyampaian makna dan pesan yang  

ingin disampaikan baik dari pembuat animasi maupun cerita kepada audience yang lebih luas. 

Lebih jauh lagi, film yang dapat di tonton oleh semua umur ini dapat memiliki peran dalam 

menanamkan nilai-nilai Orientalisme pada generasi muda sejak dini. Dengan penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sudut pandang lain dalam memandang pesan-pesan yang 

terkandung dalam film ini melalui pendekatan teori orientalisme oleh Edward Said bahwa film 

Wall-E memiliki pesan secara tidak langsung mengenai pandangan dan stereotipe Barat 

terhadap Timur melalui karakter animasi didalam film tersebut.  

  

 

2.  METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunkaan teori 

Orientalisme yang di kemukakan oleh Edward Said sebagai pendekatan. Adapun data yang 

digunakan merupakan data primer yang berbentuk penggalan-penggalan naskah maupun adegan 

dari film Wall-E. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan jurnal-jurnal dan penelitian 

mengenai gagasan Orientalisme sebagai acuan dari analisis data primer. Analisis data dengan 

metode deskriptif -kualitatif dilakukan dengan menganalisis data primer dan sekunder dengan 

mengidentifikasi unsur-unsur orientalisme yang berada pada pada film Wall-E. Kemudian dapat 

ditarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan kedua data tersebut. 

Kesimpulan akan mencakup fenomena orientalisme yang berada didalam film dan efek yang 

mungkin akan ditimbulkan karena keberadaanya.  

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Wall-E sebagai Representasi Timur 

Karakter Wall-E dideskripsikan sebagai robot yang berfungsi untuk memadatkan sampah di 

Bumi. Wall-E adalah sebutan untuk semua robot pemadat sampah dengan jumlah yang ribuan 

dan berbagai ukuran memiliki tugas untuk menangani permasalahan sampah di Bumi. Akan 

tetapi, setelah beratus tahun berlalu, hanya tinggal 1 unit Wall-E yang tersisa. Diceritakan 

bahwa satu-satunya Wall-E yang tersisa kemudian memiliki kecerdasan untuk bertahan hidup. 

Wall-E dapat bertahan hidup dengan cara mengoleksi barang-barang yang mungkin berguna 

untuk memperbaiki dirinya sendiri. Wall-E juga mampu membaca keadaan alam sekitarnya, ia 

mengenali perubahan cuaca dan mencari perlindungan ketika terjadi badai atau cuaca buruk. 

Wall-E juga digambarkan memiliki perasaan seperti manusia. Secara fisik, Wall-E digambarkan 

sebagai sosok robot yang cenderung pendek dan kecil dengan warna kuning pudar dan berkarat. 

Wall-E juga digambarkan sebagai sebuah robot dengan perasaan kasih sayang dan empati, akan 

tetapi Wall-E tidak lebih canggih daripada robot-robot lain yang berada di pesawat luar angkasa 

sebagai tempat pengungsian manusia bernama Axiom.  

Secara gambaran fisik dan warna, Wall-E telah mewakili definisi Timur dari aspek  ras. 

Sunarti (2017) menjelaskan bahwa di bagian ke dua bab III dari buku Orientalisme yang di tulis 

oleh Edward Said mengemukakan bahwa Barat membedakan dirinya dari Timur melalui ciri-

ciri fisik seperti warna kulit. Jadi dapat diartikan bahwa hanya orang kulit putih yang memiliki 

identitas sebagai Barat, sedangkan manusia dengan warna kulit berbeda dianggap sebagai 

bagian dari Timur yang berbeda dengan Barat. Tidak hanya penggambaran karakter Wall-E 

yang mewakili stereotipe bentuk fisik orang Timur, ciri-ciri tersebut juga membawa berbagai 

stereotipe mengenai kemampuan dan peradaban mereka. Seperti yang di kemukakan Sunarti 

(2017) dijelaskan bahwa warna kulit juga membawa nilai-nilai didalamnya, dalam Orientalisme, 

Barat percaya bahwa orang kulit putih lebih pandai, lebih beradab, lebih tinggi, dan lebih baik 
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apabila dibandingkan dengan orang kulit berwarna. Seperti Wall-E yang digambarkan sebagai 

robot tua, usang, tidak modern, dan memiliki kemampuan yang terbatas. Wall-E juga 

dideskripsikan sebagai robot yang kotor. Terlebih lagi ketika Wall-E mengikuti Eve ke Axiom, 

Wall-E dianggap sebagai foreign contaminant yang berarti sebuah kontaminasi dari benda asing. 

Wall-E dalam hal ini merepresentasikan dunia Timur sebagai Sang Lain. Sang Lain (The Other) 

merupakan definisi bagi sesuatu/seseorang yang tidak sama/ asing bagi dunia Barat.  

Wall-E yang mampu bertahan sendiri di Bumi selama ratusan tahun, Wall-E bahkan mampu 

mendeteksi perubahan cuaca dengan memperhatikan tanda-tanda dari alam. Namun demikian, 

Wall-E dianggap sebagai sebuah robot yang tidak memiliki kemampuan ketika berada di Axiom. 

Wall-E digambarkan sebagai robot yang tidak memahami aturan dan bergerak tidak sesuai 

dengan program bagaimana seharusnya robot berbgerak. Kemudian Wall-E ditangkap dan 

ditempatkan di tempat khusus robot-robot yang mengalami gangguan. Dalam hal ini Wall-E 

merepresentasikan Timur sebagai negara-negara yang dianggap tidak memiliki peradaban 

karena memiliki cara hidup dan berfikir yang berbeda dengan Barat.  

Seacara keseluruhan Wall-E mewakili stereotipe Timur dalam karakter fisik dan warna kulit. 

Wall-E jugan mewakili stereotipe Timur yang lebih kotor dan kemampuan diri yang dianggap 

tidak semaju dunia Barat. Silalahi (2017) mengungkapkan bahwa ada 4 karakteristik timur yang 

diyakini oleh barat. Pertama Timur selalu bersifat monolitik. Kedua, Timur memiliki peradaban 

yang tidak berkembang. Ketiga, Timur memiliki kualitas rendah dan tidak rasional. Keempat, 

Timur memiliki kebudayaan yang primitif dan aneh.  

 

2. Eve sebagai Representasi Barat 

Berbeda dengan Wall-E, Eve tidak bertugas sebagai pemadat sampah namun ia di dikirim 

dari Axiom sebagai robot pencari kehidupan di Bumi. Eve digambarkan sebagai robot yang 

canggih yang dilengkapi dengan berbagai macam senjata sebagai alat pertahanan diri. Namun 

demikian, ada persamaan antara Wall-E dengan Eve, yaitu keduanya memiliki tempat ditengah 

badanya untuk menyimpan sesuatu. Eve memiliki tempat di tengah badanya untuk menyimpat 

tanaman sehingga dapat dibawanya kembali ke Axiom. Eve digambarkan sebagai robot yang 

ceria, memiliki kesadaran seperti Wall-E namun dengan karakter yang lebih tempramental. 

Secara fisik, Eve digambarkan sebagai sebuah robot putih canggih dengan sistem otomatis. Eve 

bahkan memiliki kemampuan untuk terbang.  

Berlawanan dengan Wall-E, Eve merepresentasikan Barat dengan karakteristik fisiknya. Eve 

memiliki warna tubuh putih seperti orang-orang Barat yang sebagian besar adalah caucasian. 

Dengan warnanya yang putih, karakter Eve juga memiliki berbagai macam nilai dan stereotipe 

kulit putihnya. Diantara lain dia terkesan lebih modern, lebih pintar, dan lebih kuat daripada 

Wall-E. Eve juga memiliki tugas untuk mencari kehidupan di Bumi. Menurut Susmihara (2017) 

pola pikir orientalisme muncul karena dalam rangka mengakomodasi kepentingan Barat 

melakukan kontak terhadap Timur dalam bidang, sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan 

Selain ,interaksinya kepada Wall-E dan Bumi berdasarkan kepentingannya dalam mencari 

kehidupan di Bumi, Eve juga digambarkan memiliki rasa tanggung jawab untuk melindungi 

Wall-E ketika ia berada dalam Axiom. Berbeda dengan Eve yang dengan bebas menjelajah 

tempat Wall-E tinggal seperti tidak ada aturan didalamnya. Hal ini, Eve merepresentasikan 

Barat yang menganggap diri mereka lebih dominan daripada Timur. Eve juga didiskripsikan 

menjadi lebih pintar daripada Wall-E. Hal tersebut ditunjukan ketika Eve dalam mode standby 

karena telah menemukan kehidupan di Bumi, Wall-E tidak mampu memuat Eve berfungsi 

kembali. Namun di akhir film ketika Wall-E rusak, Eve bisa memperbaiki Wall-E. Hal ini sama 

dengan bagaimana Barat menjadikan Timur sebagai sebuah kajian akademis sehingga 

menganggap Barat memiliki pengetahuan mengenai Timur sedangkan hal itu tidak terjadi 

sebaliknya.  
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Selain itu, meskipun Wall-E sebagai pemeran utama dari film ini, Wall-E tidak akan dapat 

melakukan perannya tanpa bantuan Eve. Dengan kemampuan Wall-E bertahan sendiri di Bumi 

selama beratus-ratus tahun, Eve sebagai sosok yang melampaui Wall-E. Seperti halnya Barat 

yang merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu Timur untuk mencapai peradaban. 

 

3. Captain B. McCrea sebagai Pemimpin Kolonial 

Kapal luar angkasa beranama Axiom adalah tempat pengungsian masal manusia dari Bumi. 

Kapal ini diceritakan memiliki sistem kendali otomatis dengan pengawalan seorang kapten. 

Meskipun dilengkapi dengan robot-robot canggih yang membantu menyediakan kebutuhan 

pokok hingga kebutuhan tersier bagi manusia yang tinggal didalamnya, Kapal ini tetap memiliki 

seorang Kapten yang memegang kendali dari semua sistem otomatis yang berada didalam kapal. 

Captain B. McCrea merupakan karakter kapten yang bertugas memimpin kapal luar angkasa 

Axiom ketika Wall-E dan Eve berhasil menemukan sebuah tanaman sebagai tanda kehidupan di 

Bumi. Dengan ditemukanya tanaman tersebut, Captain B. McCrea harus memimpin perjalanan 

pulang menuju Bumi dan mengahiri pengungsian masal di luar angkasa. Tidak hanya 

memimpin perjalanan pulang ke Bumi, Captain B. Mc.Crea juga mengajari bagaimana manusia 

dapat hidup di Bumi dengan bercocok tanam. Telah mengungsi ke luar angsa selama berberapa 

generasi, penduduk Axiom tidak mengetahui cara manusia bertahan hidup di Bumi, mereka 

bahkan mulai kaehilangan kemampuan untuk berjalan kaki.  

Dari penggambaran karakternya, Captain McCrea telah merepresentasikan egosentrisme dari 

Barat. Captain McCrea digambarkan sebagai seorang laki-laki berkulit putih. Dengan pemikiran 

orientalisme, Barat merasa memiliki kemampuan memimpin karena mereka percaya mereka 

lebih unggul daripada ras lain di bumi. Kepercayaan bahwa Barat lebih unggul daripada Timur 

muncul karena salah satu faktornya ialah menurut Barat, mereka memiliki peradaban yang lebih 

maju daripada bagian dunia yang lain termasuk Timur. Demikian penggambaran karakter 

Captain McCrea memimpin peradaban manusia yang baru di kapal luar angkasa Axiom menjadi 

sebuah kewajaran dalam praktik Orientalisme. Menurut Lary (2017) dalam praktik Orientalisme, 

Barat menganggap semua berada dalam dunia kolonialisme dan imperialisme dan mereka 

berada di pihak dominan sedangkan Timur sebagai pihak inferior. Dengan kata lain, 

penggambaran Captain McCrea sebagai pemimpin Axiom adalah sebuah manifestasi dari 

pemikiran superiortas Barat. 

Dari peran Captain McCrea, dapat dilihat penggambaran Barat yang menjadikan Timur 

sebagai sebuah kajian akademis ketika Captain McCrea meneliti mengenai tanah dan tanaman. 

Captain McCrea kemudian memahami bagaimana kehidupan di Bumi dapat berlangsug dan 

mengajarkan ke penduduk Axiom ketika mereka sampai di Bumi. Sama dengan Barat yang 

menjadikan pengetahuan terhadap Timur sebagai sebuah alasan untuk mendefinisikan Timur 

dan kemudian didiami dan dipimpin. Kepemimpinan Captain McCrea pun berlanjut di Bumi 

dan mengajari bagaimana bercocok tanam di Bumi, mengalahkan Wall-E yang telah tinggal 

beratus-ratus tahun di Bumi. Captain McCrea sebagai representasi Barat dengan ilmu 

pengetahuan dan peradabanya sehingga membuat Wall-E sebagai yang lain di tempat tinggalnya 

sendiri.  

Ketimpangan penggambaran antara Axiom dan Bumi juga merupakan representasi dari 

binari oposisi antara peradaban Barat dan Timur.Axiom digambarkan sebagai sebuah peradaban 

yang sangan maju dengan robot-robot canggih yang secara otomatis membantu kehidupan 

sehari-hari manusia. Rumah, makanan, hingga tempat bermain telah disediakan tersetruktur di 

dalam Axiom. Tanpa ceritakan bagaimana sumber makanan dan bahan baku pembuatan robot 

diperoleh, Axiom mencukupi  segala bentuk kebutuhan penduduk didalamnya. Seperti halnya 

Barat yang menjadikan negara mereka maju dan tertata dalam segala aspek tanpa memiliki 

ketersediaan sumber daya alam yang cukup karena melakukan kolonialisasi ke negara-negara 

Timur. Berbeda dengan Axiom, Bumi digambarnya menjadi ruang kosong tanpa peradaban, 
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tidak tertata, dan kotor. Namun demikian setelah mengetahui adanya kemungkinan kehidupan di 

Bumi, Warga Axiom melakukan perjalanan ke Bumi untuk memulai kehidupan yang baru dan 

menghidupkan peradaban di Bumi dengan bekal pengetahuan yang mereka miliki. Seperti hal 

nya Barat yang mulai menduduki dan memipin peradaban di wilayah Timur setelah menemukan 

kemungkinan kehidupan yang bisa didapatkan dari wilayah Timur.  

 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dapat ditarik kesimpulan kemudian, film fiksi bertema ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masa mendatang menyimpan wacara Orientalisme dengan bentuk-bentuk metaphora. Dalam hal 

ini metaphora dari sosok Barat dan Timur adalah binari oposisi dari Wall-E dan Eve, juga 

Axiom dan Bumi. 

Binari oposisi antara Wall-E dan Eve antara lain, Wall-E tidak secanggih sedangkan Eve 

canggih. Dengan kecanggihan yang timpang ini dapat menjadikan Eve memiliki kemampuan 

bertahan hidup yang lebi baik daripada Wall-E. Ketika keduanya menempati wilayah satu sama 

lain, Wall-E membutuhkan bantuan Eve, namun Eve tidak membutuhkan bantuan Wall-E. 

Secara fisik, Wall-E digambarkan pendek dengan warna coklat kekuningan, sedangkan Eve 

memiliki postur lebih tinggi dengan warna putih. Hal-hal tersebut mewakili pandangan Barat 

terhadap Timur dalam orientalisme. Barat menganggap dan memberikan stereotipe kepada 

Timur bahwa Timur memiliki peradaban yang tidak semaju Barat, Barat memiliki ilmu 

pengetahuan yang lebih maju daripada Timur. Selain itu Barat menganggap Timur adalah 

wilayah sebelah Timur Eropa dimana manusia yang tinggal disana merupakan dari golongan ras 

kulit berwarna. Terlebih lagi Barat menganggap kulit putihnya memiliki nilai-nilai dan 

tanggung jawab lebih untuk memimpin dan menjadikan Timur untuk memiliki peradaban yang 

sama dengan mereka.  

Sedangkan binari oposisi antara Axiom dan Bumi merupakan sebuah metaphora dari wilayah 

Barat dan Timur. Menurut Irfanulah (2015) Orientalisme bertujuan untuk memberikan kesan 

bahwa ada perbedaan secara fundamental antara Barat dan Timur, seperti Timur merupakan 

sebuah wilayah tanpa peradaban sedangkan Barat merupakan wilayah dengan peradaban yang 

tinggi. Axiom sebagai metaphora dari Barat sedangkan Bumi sebagai metaphora dari Timur. 

Axiom digambarkan dengan sebuah ruang yang bersih, rapi, tertata, dengan peraturan-peraturan 

didalamnya yang mengatur penduduknya. Selain tertata, bersih, dan rapih, Axiom juga 

digambarkan dengan kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi yang terdapat di Axiom 

secara tidak langsung menggambarkan kemajuan ilmu pengetahuan dari manusia yang 

mendiaminya. Jauh berbeda dengan Axiom, Bumi digambarkan sebagai sebuah ruang kosong 

tanpa peradaban. Hanya sebuah robot peringkas sampah tua yang masih berfungsi menjadi 

penghuninya. Bumi juga dijadikan sebagai objek kajian bagi Kapten Axiom untuk menemukan 

kemungkinan kehidupaan di Bumi. Hal-hal tersebut mengindikasikan bagaimana Orientalisme 

dioprasikan, setelah menjadikan Timur sebagai sebuah bahan kajian akademis, Barat memiliki 

pengetahuan terhadap Timur dan mulai mendefinisikan Timur dan membentuk perbandingan 

timpang antara Barat dan Timur sebagai alasan untuk menduduki dan mengatur wilaya Timur.  

Gaya berfikir Orientalisme yang telah diwariskan secara turun menurun tidak serta merta 

hilang mengikuti berakhirnya kependudukan Barat terhadap Timur. Orientalisme telah 

menghegemoni baik dalam pemikiran Barat maupun Timur. Tidak hanya Barat yang 

membentuk binari oposisi timpang mengenai Timur, namun  Timur pun juga menerima 

ketimpangan tersebut. Film Wall-E yang jauh dari tema sejarah dan kolonialime menjadi salah 

satu manifestasi dari hegemoni pola pikir Orientalisme.  
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Abstrak 

Sayur merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam asupan makanan empat sehat 

lima sempurnda. Sayur juga merupakan bahan pangan yang rutin dikonsumsi oleh masyarakat. 

Tujuan dari peneitian ini untuk mengetahui priorits konsumen dalam membeli sayuran di DI 

Yogyakarta. Biasanya konsumen membeli produk tersebut di pasar seperti di Pasar Kranggan. 

Pemilhan lokasi tersebut secara purposive/sengaja dikarenakan pembeli/konsumen berasal dari 

banyak daerah dan di DIY merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang 

cukup tinggi. Responden yang dijadikan sampel berjumlah 30 orang dengan metode incidental 

sampling. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan metode Uji Wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang menjadi prioritas konsumen dalam membeli 

sayur diurutkan dari yang paling penting adalah ketersediaan produk, harga dan promosi, 

kemasan dilanjutkan atribut tempat.  

 

Kata Kunci:  Sayur, Prioritas, Pembelian 

 

Abstract 

Vegetables are one of the components contained in the intake of four healthy, five perfect 

foods. Vegetables are also a food ingredient that is routinely consumed by the public. The 

purpose of this research is to determine consumer priorities in buying vegetables in DI 

Yogyakarta. Usually, consumers buy these products in markets such as Kranggan Market. The 

location selection was purposively / deliberately because the buyers / consumers came from 

many regions and DIY is an area with a fairly high population growth rate. Respondents who 

were sampled were 30 people with the incidental sampling method. This research is a 

descriptive analytical study using the Wilcoxon test method. The results showed that the 

attributes that become consumers' priorities in buying vegetables are sorted from the most 

important ones, namely product availability, price and promotion, packaging followed by place 

attributes. 

 

Keywords: Vegetable, Priority, Purchase 

 

1.Pendahuluan  

Iklim yang ada di Indonesia merupakan iklim tropis sehingga dimungkinkan banyak jenis 

tanaman hortikultura yang dapat ditanam. Tanaman sayuran memiliki nilai jual tersebdiri sebab 

produk pertanian jenis ini senantiasa dikonsumsi masyarakat dengan kontinuitas pasar yang 

cukup baik. Produksi sayuran dari tahun ke tahun di Indonesia jarang mengalami penurunan. 

Kebuhan konsumen untuk mengkonsumsi sayuran ditambah kesan healthy. Alasan lain yang 

membuat sayuran dikonsumsi harian karena merupakan bagian dari komponen makanan empat 

sehat lima sempurna. Kandungan yang ada dalam sayuran merupakan zat penting bagi tubuh 
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seperti kalium, kalsium dan fosfor. Vitamin juga terkandung dalam sayuran sehingga penting 

untuk dikonsumsi (Hasan dkk, 2019) 

Perkembangan lahan pertanian khususnya lahan untuk pertanian organik di Indonesia 

mengalami perkembangan berkisar  225.062 hektar. Peningkatan terhapap konsumsi masyarakat 

khususnya untuk produk pangan sayuran pada pembelian di outlet-outlet dan toko sayur organik. 

Kota-kota besar merupakan segmentasi pasar untuk komditi sayur terutama sayuran organik 

seperti Surabaya, Jakarta, Bandung dan DI Yogyakarta. Dengan begitu dapat disimpulkan 

bahwa permintaan konsumen dan kesadaraan masyarakat untuk konsumsi sayuran dapat 

dijadikan peluang dan patut untuk dikembangkan (Muljaningsih, S. 2011).  

Salah satu negara yang dapat dijadikan pasar potensial dikarenakan jumlah penduduk yang 

padat dan banyak adalah Indonesia (Suwarto et. al., 2014). Hal ini merupakan celah bagi 

industri yang ingin menjual produk sayuran. Kaitan jumlah penduduk yang besar pasti akan 

diikuti permintaan yang besar pula sehingga potensi yang baik bagi produk sayuran. Pembelian 

produk ataupun jasa yang dilakukan konsumen saat melakukan keputusan pembeliannya muncul 

dengan beberapa tahapan tertentu. Beberapa faktor dimungkinkan mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen terhadap produk tertentu seperti kualitas produk, harga, kemasan, jaminan 

produk dan merk/branding produk. Bertumbuhnya jumlah penduduk di suatu tempat biasanya 

berbanding lurus dengan meningkatnya konsumsi sehingga tentunya perusahaan memikirkan 

produk yang dirasa memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan (sulistyowati dkk, 2020).  

Konsumen memang sudah biasa menaruhkan item harga pada atribut penting dalam membeli 

produk. Dengan begitu terdapat pola hubungan positif antara hal tersebut dengan persepsi 

terhadap keputusan pembelian produk. Dipenuhinya aspek-aspek yang diinginkan konsumen 

maka akan meningkat atau tingginya keputusan pembelian kosumen terhadap produk sayur dan 

begitu juga sebaliknya (Suardika, 2014). Preferensi konsumen pada beberapa sayur seperti 

kenikir, kemangi adalah atribut daya simpan, rasa dan ketersediaan sehingga ketiga atribut 

tersebut harus benar-benar diperhatikan dengan baik (Nahraeni dkk, 2016). Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi pembelian produk sayuran seperti ketersediaan atau stock, kemasan 

serta harga. Tentunya konsumen akan lebih menyukai produk sayuran yang bagus dengan harga 

yang murah dan terjangkau. Namun hal tersebut juga harus disertai ketersediaan dan kemasan 

menarik dengan plastik tertutup, rapi dan bersih. Dengan begitu pihak produsen dan pihak 

swalayan harus memperhatikan atribut-atribut yang diinginkan konsuemen sehingga menjadikan 

kepuasan atas pemenuhan kebutuhan (Sutarni dkk, 2017). 

Uraian yang sudah disebutkan pada paragraph-paragraf sebelumnya maka penting untuk 

diteliti bagaimanakah persepsi konsumen sayuran terhadap produk sayuran yang ada di 

Yogyakarta khususnya di Pasar Kranggan. Penulis ingin mengetahui atribut apa saja yang 

menjadi prioritas konsumen pada penelitian ini untuk sayuran di Pasar Kranggan. Hal ini 

diharapkan dapat menjadikan peluang bagi para produsen dan penyedia jasa penjualan yaitu 

pasar bagi memasarkan produk organik dengan mengetahui atribut prioritas pembelian 

konsumen. 

 

2.Metodologi 

Penelitian ini dilakukan di pasar Kranggan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan pasar tersebut merupakan pasar yang 

berada di pusat kota Yogyakarta dengan pembeli dan penjual yang berasal dari beberapa daerah. 

Pemilhan lokasi juga dikarenakan jumlah penduduk di Yogyakarta cukup padat dan besar lebih 

dari 3 juta jiwa dengan begitu diharapkan akan berbanding lurus dengan konsumsi sayuran yang 

ada di lokasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang 

merupakan pembeli/konsumen sayuran. Metode pemilihan sampel merupakan metode incidental 

sampling. Pemilihan jumlah sampel didasari bahwa data dapat diolah statistik jika jumlahnya 

minimal berkisar 30-60 orang. Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini 
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dengan perolehan data primer bersumber pada kuesioner yang digunakan saat mewawancarai 

konsumen sayuran di Pasar Kranggan sementara data sekunder diperoleh dari institusi terkait 

beserat buku dan jurnal yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut apa saja 

yang menjadi prioritas konsumen sayuran di Pasar Kranggan. Uji analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Uji Wilcoxon dengan alat analisis SPSS 22. Atribut yang akan 

digunakan dalam penelitian ini meliputi harga dan promosi, tempat, kemasan, ketersediaan 

produk.  

Keakuratan data diperlukan sebelum data memasuki tahap analisis data. Keakuratan yang 

dimaksud dapat dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Ukuran dengan pentunjuk 

sebagai valid atau tidaknya instrument disebut dengan validitas. Instrumen dikatakan valid jika 

item tersebut mampu mengukur sesuai dengan keinginan peneliti (Simamora, 2004). Uji 

validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson Product moment co-efficient of correlation 

yaitu mengkorelasikan skor butir-butir pertanyaan dengan skor total rumusnya:  

 

 
Keterangan : 

r = korelasi 

n = jumlah data 

x = variabel bebas 

y = variabael tergantung 

Tingkat keandalan dari kuesioner yang digunakan untuk mencari data perlu diuji reliabilitas. 

Kuesioner dikatakan reliabel apabila diuji coba berkala menghasilkan data yang sama 

(Simamora, 2004). uji reliabilitas dilakukan dengan rumus Cronbach Alpha: 

  

 
Keterangan : 

ri-1 = reliabilitas instrument 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb2 = jumlah varians butir 

σt2 = varians total 

Perhitungan uji reliabilitas mendasarkan pada nilai Cronbach s Coefficient Alpha. Apabila 

nilai tersebut lebih dari 0,6 maka dapat dikatakan kuisoner beserta jawaban sampel/responden 

yang ada pada alat pencari data (kuesinoer) dikatakan reliabel. Begitu juga sebaliknya jika nilai 

tersebut kurang dari 0,6 maka dikatakan tidak reliabel atau jawaban responden tidak bisa 

digunakan sebagai alat pengukur nilai (Ghozali, 2005).  

  

3.Hasil dan Pembahasan 

3.1.Uji Validitas  

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan definisi dari kuesioner. Item-item 

yang ada dalam kuesioner harus diuji terlebih dahulu untuk uji validitas. Tujuan dari adanya uji 

ini agar item yang ada di kuesioner dapat diukur tingkat valid atau keabsahan instrument 

tersebut. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. 

Validitas kuesioner mengenai prioritas konsumen diukur dengan metode korelasi pearson. 

Ketentuan dari pengukuran ini apabila nilai r hitung > r tabel dengan tingkat alpha 5%. Berikut 

ini tabel korelasi pearson untuk uji validitas butir-butir pernyataan mengenai prioritas konsumen 

sayur di Pasar Kranggan Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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   Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

Nomor 

Pernyataan 

R hitung R tabel (α=5%) Keterangan 

Y1 0.709 0.361 valid 

Y2 0.610 0.361 valid 

Y3 0.493 0.361 valid 

Y4 0.906 0.361 valid 

Y5 0.432 0.361 valid 

Y6 0.818 0.361 valid 

Y7 0.495 0.361 valid 

Y8 0.680 0.361 valid 

Y9 0.463 0.361 valid 

Y10 0.713 0.361 valid 

Y11 0.499 0.361 valid 

Y12 0.672 0.361 valid 

Y13 0.703 0.361 valid 
   Sumber: Analisis Data Primer, 2020 

Tabel 1 menunjukkan hasil uji validitas dari beberapa instrumen atau item pertanyaan yang 

ada pada kuesioner meliputi empat atribut. Pada tabel 1 menunjukan bahwa semua nomor 

pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar jika dibandingkan dengan r tabel. Dengan 

begitu dapat kita ketahui bahwa semua butir pertanyaan dikatakan valid sehingga daftar 

pertanyaan mengenai prioritas konsumen sayur di Pasar Kranggan dalam kuesioner dikatakan 

baik. Kuesioner yang baik diharapkan dapat menjadi intepretasi secara langsung atribut yang 

menjadi priortias konsumen dalam melakukan pembelian sayur.  

 

3.2. Uji Reliabilitas  

Apabila item atau instrument yang ada pada kuesioner telah lolos dari uji validitas maka 

harus dilanjutkan uji lanjutan yaitu terkait reliabilitas atau tingkat kepercayaan. Reliabilitas juga 

menunjukkan keandalan kuesioner yang digunakan. Kuesioner yang baik tidak hanya harus 

lolos uji validitas, namun juga harus melalui uji reliabilitas. Konsistensi dari pengukuran 

terhadap subyek haruslah sama. metode Cronbach Alpha digunakan dalam menguji reliabilitas 

item pertanyaan. Berikut ini adalah tabel 2 yang menjelaskan nilai Cronbach Alpha dari masing 

masing atribut pertanyaan.  

 

Tabel 2. Nilai Cronbach Alpha untuk Setiap Atribut Dalam Kuesioner 

Faktor Nilai α 

Atribut Harga dan Promosi 0.691 

Atribut Tempat 0.719 

Atribut Kemasan 0.721 

Atribut Ketersediaan Produk 0.853 
    Sumber: Analisis Data Primer, 2020 

Tabel 2 menunjukkan nilai Cronbach Alpha dari masing masing atribut pertanyaan. Nilai yang 

paling besar pada atribut produk dan kemasan sebesar 0.853 sedangkan nilai Cronbach Alpha 

terendah pada atribut harga dan promosi sebsar 0,691. Keempat atribut dari item pertanyaan 

yang ada semua nilai Cronbach Alpha lebih besar dari nilai minimal 0,6. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa keempat atribut tersebut dikatakan reliabel.  

Tentunya setiap konsumen memiliki pioritas masing-masing ketika membeli produk sayur di 

Pasar Kranggan. Penentuan prioritas tersebut dapat diketahui dengan cara konsumen 
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memberikan aspek atau atribut mana yang dinilai paling penting hingga atribut yang paling 

tidak penting dari keseluruhan yang ada. Nilai 1 berarti atribut tersebut dirasa sangat penting 

dan paling utama sedangkan nilai 4 merupakan atribut pada prioritas terakhir. Setelah 

didapatkan nilai-nilai tersebut dilakukan uji Z dengan uji berpasangan Wilcoxon. Uji tersebut 

merupakan uji non paramteris dengan ukuran signifikansi antara 2 kelompok data berpasangan. 

Berdasarkan hasil uji Z dengan metode analisis Wilcoxon dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Z Dengan Metode Analisis Wilcoxon 

Pasangan N Nilai Zhitung Asymp.Sig. 

Harga promosi lebih utama dari tempat 19 
-1.307 0.191 

Tempat lebih utama dari harga promosi 11 

Harga promosi lebih utama dari kemasan 16 
-1.125 0.261 

Kemasan lebih utama dari harga promosi 14 

Harga promosi lebih utama dari produk 10 
-2.125* 0.034 

Produk lebih utama dari harga promosi 20 

Kemasan lebih utama dari tempat 16 
0.262 0.794 

Tempat lebih utama dari kemasan 14 

Produk lebih utama dari tempat 26 
-3.439* 0.001 

Tempat lebih utama dari produk   4 

Produk lebih utama dari kemasan 23 
-3.088* 0.002 

Kemasan lebih utama dari produk   7 
Sumber : Analisis Data Primer, 2020 

  

Berdasarkan tabel 3 mengenai nilai uji Wilcoxon dapat diketahui pasangan yang memiliki 

nilai signifikan di bawah 0,05 adalah perbandingan harga dan prmosi dengan ketersediaan 

produk, ketersedian produk dibandingkan dengan tempat/lokasi serta ketersediaan produk 

dibandingkan dengan kemasan. Perbandingan antara ketersediaan produk dengan harga dan 

promosi sebanyak 20 responden lebih memprioritaskan ketersediaan produk dibandingkan 

dengan harga dan promosi. Hal ini dikarenakan konsumen lebih senang jika sayuran tersedia  

daripada sayur tidak tersedia walaupun ada harga diskon . Sebanyak 26 responden lebih 

memilih ketersediaan produk jika dibandingkan tempat atau lokasi penjualan komoditi sayuran. 

Ketersediaan memang menjadi prioritas utama jika tempat konsumen bisa membeli dimana saja 

tidak harus di pasar. Perbandingan antara ketersediaan dengan kemasan sebanyak 23 responden 

lebih memilih ketersediaan dibandingkan kemasan. Jumlah skor setiap atribut yang menjadi 

prioritas dapat dilihat pada tabel 6.13 

 

Tabel 4. Jumlah Skor Setiap Atribut Yang Menjadi Prioritas 

Skor 
Harga Tempat Kemasan Produk 

65 97 75 63 
Sumber : Analisis Data Primer, 2020 

 

Berdasarkan hasil skoring yang tertera pada tabel 3 dapat diketahui bahwa atribut 

ketersediaan produk mendapatkan jumlah skor terkecil yaitu senilai 63, sementara dilanjutkan 

atribut produk dengan skor 63, kemasan dengan skor 75 dan atribut tempat senilai 97. 

Berdasarkan Uji Z produk dan harga menempati urutan prioritas teratas. Hal tersebut suda 

sesuai dengan uji Wilcoxon yang tertera pada tabel 3.  

4.Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat empat atribut yang berpengaruh terhadap prioritas pembelian sayur 
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oleh konsumen di Pasar Kranggan. Atribut yang dimaksud adalah harga dan promosi, kemasan, 

tempat dan ketersediaan produk. Dari keempat atribut tersebut konsumen mengurutkan terhadap 

skala prioritasnya dimuali dari atribut ketersediaan produk, harga dan promosi, kemasan, 

dilanjutkan tempat. Sebaiknya produsen dan tempat penjualan seperti pasar memperhatikan 

aspek-aspek apa saja yang diinginkan konsumen seperti memperhatikan ketersediaan produk 

sayuran yang dijual di pasaran baru kemudian menyesuaikan harga jual dan dilanjutkan dengan 

kemasan beserta tempat penjualannya.  
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Abstrak 

Aspek utama pembiayaan daerah Kabupaten Sukoharjo bersumber pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Unsur penunjang Pendapatan Asli Daerah salah 

duanya bersumber pada pajak daerah dan retribusi daerah. Tercatat bahwa 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2018 mencapai 

433.485.481 ribu rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten 

Sukoharjo. Pemilihan lokasi Kabupaten Sukoharjo dikarenakan lokasi tersebut 

merupakan daerah penyangga selain Kabupaten Klaten. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data time series  tahun 2014 hingga tahun 2018 yang 

bersumber pada Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial hanya variabel pajak daerah 

yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
Kata Kunci:  Pajak, Retribusi, PAD, Sukoharjo 

 

Abstract 

 

The main aspect of regional financing in Sukoharjo Regency comes from the 

Regional Original Income (PAD). One of the supporting elements of Regional 

Original Income comes from local taxes and levies. It was noted that the Regional 

Original Revenue of Sukoharjo Regency in 2018 reached 433,485,481 thousand 

rupiah. This study aims to determine the effect of local taxes and levies on local 

revenue in Sukoharjo Regency. The location of Sukoharjo Regency was chosen 

because this location is a buffer area other than Klaten Regency. The data used in 

this research is time series data from 2014 to 2018 which is sourced from the 

Central Statistics Agency. The analytical method used is multiple linear 

regression analysis. Based on the results of the study, it is known that 

simultaneously the variables of local taxes and levies have an effect on local 

revenue. Partially, only local tax variables have an effect on local revenue in 

Sukoharjo Regency. 
Keywords: Tax, Retribution, PAD, Sukoharjo 
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1. Pendahuluan  

Iuran wajib yang dibayarkan oleh individu maupun lembaga/badan ditujukan pada 

daerah tanpa mempertimbangkan imbalan merupakan definisi dari pajak daerah 

(Mardiasmo, 2016). Pajak daerah sifatnya bukan suatu yang memaksa namun 

berdasarkan kesadaran dan mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Pajak 

daerah diperuntukkan untuk membiayai infrastuktur/pembangungan daerah dan 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah juga dapat dipecah berdasarkan 

sumber seperti pajak restoran, pajak hiburan, reklame, pajak penerangan, pajak 

parkir, pajak bumi dan bangunan serta yang lainnya. Menurut Siahaan (2010) pajak 

daerah merupakan iuran yang sifatnya wajib dilakukan oleh pribadi maupun badan 

tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang. Fungsi pajak daerah untuk 

membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintaahan desa. Pajak daerah 

memiliki enam karakteristik meliputi pungutan oleh pemerintah daerah dengan dasar 

peraturan undang-undang, sifatnya dapat dipaksakan, tidak terdapat hubungan 

langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung, 

hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah serta digunakan untuk 

keperluaan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Zuraida, 2014).  

Retribusi daerah diatur dalam Undang-undang 28 tahun 2009 yang meyatakan 

bahwa retribusi daerah merupakan pungutan atas pembayaran jasa dan pemberian 

izin tertentu. Retribusi daerah dapat disediakan maupun diberikan pemerintah daerah 

bagi kepentingan beberapa pihak. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu 

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan 

asli daerah diatur pada UU nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) merupakan pendapatan daerah yang didasarkan pada 

peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sumber-sumber 

pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daeah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak dan retribusi 

daerah yang berlaku merupakan sumber penerimaan daerah dan dasarnya tidak hanya 

urusan pemerintah daerah saja namun pihak penetapan dan pemungutan pajak dan 

retribusi daerah serta pihak masyarakat secara umum. Masyarakat yang notabene 

merupakan bagian dari daerah maupun badan/lembaga dengan ketentuan yang diatur 

dapam peraturan pajak daerah wajib sifatnyna untuk membayar pajak atau retribusi 

daerah (Pondaag dkk, 2016).  

Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari nilai PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto) tiap tahunnya. Alat ukur ekonomi suatu wilayah merupakan 

indikator penting yang nantinya akan mengarahkan pada sektor mana yang harus 

dibangun atau diprioritaskan. Masing-masing sektor tentunya memiliki peran 

tersendiri dan skala tersendiri. Pertumbuhan PDRB secara riil adalah cerminan 

pertumubuhan pembangunan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam evaluasi dan 

perencaan program pembangunan daerah baik yang akan maupun sudah dilakukan. 

Hasil penghitungan ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian 

suatu wilayah yang sesungguhnya (Nurhayati, 2016).  

Kegiatan yang dilangsungkan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan 

tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan arti dari pembangungan 

nasional. Realisasi tujuan tersebut juga harus memperhitungkan masalah pembiayaan 

pembangunan. Usaha mewujudkan kemandirian bangsa dengan memperhatikan 
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pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang bisa diakses dan 

berasal dari masyarakat yaitu dari pajak (Waluyo, 2011). Pajak dapat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah dimana pajak pusat dapat diartikan 

sebagai pajak dengan pengelola langsung dari pemerintah pusat sedangkan pajak 

daerah pengelolaannya berasal dari Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota. Jika membahas pajak pusat seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai), 

PPh (Pajak Penghasilan), Bea Materai dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah). Pajak daerah dapat dibagi kedalam beberapa bagian yang berasal dari pajak 

provinisi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama dan lainnya Sedangkan 

Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame dan lainnya (Mazwanaty dkk, 2015).  
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten Penyangga selain Kabupaten 

Klaten. Kabupaten Sukorhajo memiliki strategi yang sudah berjalan dalam meningkatkan 

pendapat asli daerah namun memang belum menunjukkan keberhasilan dan pencapaian 

target. Terdapat enam strategi untuk meningkatkan PAD salah satunya peningkatan hasil 

pemungutan retribusi pasar (Moenek dan Santoso, 2019). Penelitan ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah  terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

2. Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Sukoharjo. Data yang digunakan merupakan data time series. Data yang digunakan 

merupakan data pajak daerah, data retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten 

Sukoharjo dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yang bersumber pada Badan Pusat Statistik. 

Sebelum dilakukan uji analisis maka data terlebih dahulu harus melewati uji normalitas dan 

uji asumsi klasik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda yang dapat dihtiung secara matematis sebagai berikut:  

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y = Pendapatan Asli Daerah 

 a = Konstanta  

X1 = Pajak Daerah  

X2 = Retribusi Daerah 

b1 = Koefisien Pajak Daerah  

b2 = Koefisien Retribusi Daerah  

e = Kesalahan/eror 
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3.Hasil dan Pembahasan 

3.1.Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo 

 
Gambar 1. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018 

Sumber: BPS diolah (2019) 

Berdasarkan gambar 1 mengenai perkembangan pajak daerah Kabupaten Sukoharjo 

dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Kenaikan pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dengan peningkatan 

berkisar 21-23%. Adanya peningkatan pajak daerah dari tahun ke tahun akan membuat 

pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo juga akan semakin meningkat. Hal tersebut 

dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu pemasukan bagi daerah. Setiap daerah 

diharapkan dari tahun ketahun memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dari waktu ke waktu. 

Pajak daerah ini bisa berasal dari pajak restaurant, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak 

lainnya.  
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3.2.  Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo  

 
Gambar 2. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018 

Sumber: BPS diolah (2019) 

Berdasarkan gambar 2 mengenai perkembangan retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo 

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan retribusi daerah dikarenakan kepatuhan 

warga dimungkinkan turun pada tahun-tahun yang mengalami penurunan. Pada tahun 2014 

hingga tahun 2016 retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Namun pada 

tahun 2017 retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan sebesar 4%. Pada 

tahun 2018 retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan walaupun 

peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan sebesar 3%. Sebaiknya pemerintah daerah 

memiliki strategi peningkatan retribusi daerah misalnya saja peningkatan retribusi daerah yang 

berasal dari retribusi parkir maupun retribusi pasar.  

 

3.3.Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo 

 

 
Gambar 3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2018 

Sumber: BPS diolah (2019) 

Berdasarkan gambar 3 mengenai perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten 

Sukoharjo pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pendapatan asli 

daerah dapat bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dana lokasi 

umum, dan lainnya.  

   

3.4.Uji Normalitas dan Asumsi Klasik 

Sebelum data akan dilakukan regresi maka sebaiknya data melewati uji normalitas dan uji 

asumsi klasik. Data yang sudah melalui uji tersebut dan dinyatakan lolos kemudian dapat diuji 

lanjut regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji 

heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut ini adalah hasil uji nomalitas dan uji asumsi 

klasik. 
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  Sumber : Analisis Data Sekunder, 2020 

Berdasarkan tabel 1 mengenai uji normalitas dan uji asumsi klasik dapat dilihat pada uji 

normalitas nilai jarque bera sebesar 0,802 artinya nilai tersebut lebih besar dari alpha 5% dan 

dikatakan data berdistribusi normal. Uji heterokedastisitas menunjukkan nilai Probability Chi-

square sebesar 0,837. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan alpa 0,05 sehingga data lolos 

dari uji heterokedastisitas. Uji multikolinearitas perlu dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Indikator uji dari multikolinearitas 

berdasarkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen. Berdasarkan tabel 1 dapat 

diketahui bahwa nilai VIF variabel X1 sebesar 2,197 sementara VIF variabel X2 sebesar 2,444. 

Nilai tersebut berada di bawah nilai standar 10 sehingga data lolos dari uji multikolinearitas.  

 Pengujian ini dilakukan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu 

masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Berdasarkan tabel 1 di atas nilai Durbin 

Watson sebesar 2.117, pembanding menggunakan nilai signifikansi 5%, maka di tabel Durbin 

Watson akan didapat nilai du sebesar 1,201. Karena nilai DW 2,117 lebih besar dari batas atas 

(du) 1,201 dan kurang dari 4 – 1,201 (2.799), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini telah lolos dalam uji normalitas 

dan uji asumsi klasik sehingga dapat dikatakan bahwa data bersifat BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimate) 

3.5.Regresi Linear Berganda 

Data yang telah lolos uji asumsi klasi dan uji normlaitas data kemudian dilanjutkan pada 

tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini 

digunakan ketika variabel dependen berjumlah satu variabel sedangkan jumlah variabel 

independennya minimal dua. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah 

pendapatan asli daerah sementara itu variabel independen yang digunakan adalah pajak daerah 

dan retribusi daerah. Koefisien determinasi sering diartikan sebagai variasi atau kemampuan 

dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nilai adjusted R^2 sebagai 

indikator dalam melihat kemampuan penjelasan variabel independen terhadap variabel 

dependennya. Informasi mengenai baik dan tidaknya model regresi yang akan diestimasi juga 

dapat dilihat dari nilai adjusted R^2. Angka yang diukur dari nilai tersebut memperlihatkan 

seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai adjusted R^2 

memiliki range nilai dimulai dari angka 0 hingga 1. Uji simultan sering dikaitkan dengan uji-F 

dimana uji ini untuk melihat apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Uji parsial atau dikenal dengan uji-t merupakan suatu uji statistika 

untuk melihat apakah tiap variabel indepeden secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Uji-t melihat dari indikator nilai signifikansi masing masing variabel independen 

yang terbagi ke dalam tiga tingkat kepercayaan yaitu 99%, 95% dan 90%. Apabila nilai 

Normalitas 

Jarque Bera 0,438 

Probability Jarque Bera  0,802 

Heterokedastisitas 

Obs.R2 3,439 

Probability Chi-square 0,873 

Multikolinearitas 

No Faktor Produksi VIF 

1 Pajak Daerah (X1) 2,197 

3 Retribusi Daerah (X3) 2,444 

 Autokorelasi  

Durbin Watson  2,117 

Du  1,201 

DL  1,410 
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signifikansi variabel independen kurang dari nilai α maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen tersebut secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil 

analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.Hasil Analisis Regresi Berganda 

No. Faktor Produksi 
Expected 

Sign 

Koefisien 

Regresi 
Std.Error 

Probability 

t 

1 Konstanta  +/- 1,2197 0,470 0,122 

2 Pajak Daerah (X1) + 2,893** 0,651 0,047 

3 Retribusi Daerah 

(X3) 

+ 

 1,4112 0,491 0,102 

R2      0,9652   

Adjusted R2      0,9305   

S.E.of regression      0,0967   

Fhit      2,7795**   

Probability F      0,0347   
Sumber : Analisis Data Sekunder, 2020 

 

Berdasarkan tabel 2 mengenai hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dibahas ke 

dalam tiga aspek yaitu uji determinasi, uji F dan uji-t. Berdasarkan uji determinasi dapat dilihat 

bahwa nilai Adjusted R2 sebesar 0,9305 sehingga dapat diartikan bahwa 93,05% variasi dari 

variabel dependen (pendapatan asli daerah) dapat dijeaskan oleh variabel independen yaitu 

pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan sisanya sebanyak 6,95% dijelaskan variabel lain di 

luar model. Uji F digunakan untuk mengetahu pengaruh secara simultan variabel independen 

terhadap variabel dependen. Tabel 2 menunjukkan nilai Probability F sebesar 0,0347 dan nilai 

tersebut kurang dari nilai alpha 0,05. Artinya nilai tersebut signifikan sehingga variabel pajak 

daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli 

daerah Kabupaten Sukoharjo.  

Uji-t berfungsi untuk melihat apakah ada pengaruh secara parsial antara variabel 

independen terhadap variabel dependennya. Berdasarkan tabel 2 nilai Probability t variabel 

pajak daerah bernilai 0,047 sehinga nilai tersebut kurang dari alpa 5%. Hasil tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten 

Sukoharjo. Koefisien regresi pajak daerah sebesar 2,893 dan bernilai positif. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kenaikan pajak daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 2,893 satuan. Hasil tersebut juga senada 

dengan beberapa penelitian seperti Kusuma (2013) dan Fitriana (2014) yang juga menyatakan  

bahwa pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah dan sifatnya signifikan. Hal tersebut 

juga mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus mempunyai strategi yang 

tepat dalam menaikan nilai pajak daerah namun tetap pada ketentuan sehinga pendapatan asli 

daerah juga akan meningkat. Berdasarkan tabel 2 kita juga dapat mengetahui bahwa variabel 

retribusi daerah tidak signifikan dilihat dari nilai Probability t sebesar 0,102 atau lebih besar dari 

alpha 5%. Jika dilihat dari nilai retribusi daerah sifatnya fluktuatif. Perkembanngan 

pertumbuhan retribusi daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan 

anggaran pertahunnya (Lakoy, 2016). 

 

4.Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel 

pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah 

Kabupaten Sukoharjo. Secara parsial hanya variabel pajak daerah yang mempengaruhi 
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pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo sementara variabel retribusi daerah tidak 

berpengaruh. Sebaiknya pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan cara menghimbau 

langsung masyarakat daerah untuk taat membayar pajak sementara itu strategi pemerintah 

daerah juga harus disiapkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pajak daerah dengan cara 

pengawasan, pembinaan dan evaluasi.  
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Abstrak 

Pelaksanaan lalu lintas di jalan raya sering terjadi pelanggaran – pelanggaran lalu lintas 

yang disengaja maupun tudak di sengaja saat berlalu lintas. Dalam melakukan aktifitas berlalu 

lintas, terdapat hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam menciptakan lalu lintas 

yang aman, tertib dan terciptanya etika dalam berlalu lintas. Dalam pelaksanaannya masih 

terdapat banyak pelanggaran saat berlalu lintas. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari 

website resmi Pengadilan Negeri Surakarta, hasil analisis data menunjukkan banyak kasus 

dalam pelanggaran lalu lintas, hal ini terjadi dikarenakan banyak factor – factor yang 

mempengaruhi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan, solusi, dan pencegahan terus 

dilakukan oleh pihak pemerintah sampai saat ini terutama di Kota Surakarta. 

Kata kunci:  peraturan, kasus, lalulintas, lokasi. 

Abstract 

The implementation of traffic on the road often occurs violations of intentional or 

unintentional traffic violations during traffic. In carrying out traffic activities, there are 

rights and obligations of the state and citizens in creating safe, orderly and ethical traffic in 

traffic. In its implementation there are still many violations during traffic. Based on data 

obtained from the official website of the Surakarta District Court, the results of data analysis 

showed that there were many cases of traffic violations, this was due to many factors that 

influenced it. This research shows that the handling, solution, and prevention continue to be 

carried out by the government until now especially in Surakarta. 

Keywords: regulation, case, traffic, location. 

 

1. Pendahuluan  

Lalu lintas yang terjadi setiap harinya, menuntut masyarakat cepat dalam berpindah 

tempat untuk menjalankan aktifitas sehari – hari. Baik dalam memenuhi kebutuhan sehari – 

hari maupun menjalankan rutinitas sehari – hari. 

Pelaksanaan lalu lintas di jalan raya sering terjadi pelanggaran – pelanggaran lalu lintas 

yang disengaja maupun tudak di sengaja saat berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini 
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kebanyakan terjadi karena kurangnya masyarakat dalam menjalankan kewajiban saat 

berkendara di jalan raya. 

Masyarakat menuntut Hak nya dalam berlalu lintas, yaitu mendapat jaminan 

keselamatan, ketertiban, kesopanan, saat berkendara. Dalam memenuhi hak dari 

warganegara, negara melakukan tindakan – tindakan berupa pencegahan dan penindak 

tegasan pelanggaran lalu lintas yang terjadi untuk membuat efek jera terhadap pelaku 

pelanggaran lalu lintas yang terjadi. 

Pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan kecelakaan, kemacetan, bahkan dapat 

menimbulkan kematian saat berlalu lintas di jalan raya. Negara dan pemerintah 

mengeluarkan undang – undang yang mengaur lalu lintas dan mengatur pidana/hukuman 

bagi para pelanggar lalu lintas untuk mengurangi angka pelanggaran yang terjadi 

 

2. Metodologi 

2.1. Jenis dan Sumber Data 

Jurnal ini merupakan penelitian yang bersifat non eksperimen, penelitian non 

eksperimen ini menurut pola dan sifat penelitian merupakan penelitian kasus. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh pelanggaran lalu lintas terhadap orientasi Hak dan 

Kewajiban warga negara dan negara dalam berlalu lintas. 

2.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan menurut cata 

memperoleh data menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari data statistic perkara 

lalu lintas yang terjadi di kota Surakarta pada tahun 2016 - 2019 melalui laman resmi 

Pengadilan Negeri Surakarta.  

 

3. Hasil dan pembahasan 

Setelah melakukan penelitian data pada laman resmi Pengadilan Negeri Surakarta, 

didapat dala yang disajikan dalam bentuk table, sebagai berikut : 

No. Tahun Jumlah Perkara Lalu Lintas 

1.  2016 38.981 

2. 2017 41.375 

3. 2018 32.232 

4. 2019 44.550 
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Dari data yang telah disajikan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menurut data 

statistik yang didapat di laman resmi Pengadilan Negeri Surakarta jumlah perkara lalu lintas setiap 

tahunnya mengalami sebuh kenaikan yang siknifikan dari tahun ke tahun. Walau pada tahun 2018 

kasus perkara lalu lintas di Surakarta mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2019 kasus perkara 

lalu lintas di Surakarta mengalami kenaikan yang menjadi kasus perkara lalu lintas yang terbanyak 

selama dari kurun waktu sampai saat ini.  

4. Kesimpulan 

Dengan demikian dari data Pengadilan Negeri Surakarta dan pelenlitian yang telah kami 

lakukan serta kajian dari referensi – referensi yang telah kami dapatkan, dapat disimpulkan 

pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dan negara dalam lalu lintas sangat berkaitan erat, hal 

ini dapat dibuktikan dengan naiknya tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Surakarta, 

dan penganganan yang telah dilkukan dengan mengedukasi masyarakat dan remaja akan 

pentingnya pentaatan peraturan lalu lintas sebagai tindakan menjalankan kewajiban sebagai warga 

negara dalam berlalu lintas, dan negara sebagai pemenuh hak warga negara melakukan 

kewajibannya untuk memenuhi hak tersebut dengan melakukan tindakan – tindakan antisipasi, 

pengamanan, pemberian sanksi dan eduka yang dikakulan dalam rangka pemenuhan hak bagi 

warga negara dan kewajiban sebagai negara ralam pemenuhan hak tersebut. 
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