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BAB I
PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA 

BERENCANA

1.1. Pendahuluan
Indonesia memasuki era pasar persaingan bebas ASEAN pada 

akhir tahun 2015. Koperasi merupakan salah satu pelaku bisnis usaha 
kecil dan menengah yang akan bersaing dalam pasar persaingan bebas 
ASEAN. Agar koperasi bisa unggul dalam persaingan bebas maka 
harus bisa menciptakan dan memutuskan kebijakan dan strategi bisnis 
yang kreatif  dan inovatif  (Caska, 2012 ; 2015).

Peluang ekonomi tersebut perlu untuk diraih dan diperjuangan 
khususnya bagi bangsa Indonesia yang mempunyai potensi yang 
sangat besar dalam usaha kecil dan menengah. UKM/Koperasi perlu 
melakukan berbagai upaya agar bisa memanfaatkan peluang ekonomi 
dalam masyarakat ekonomi ASEAN melalui peningkatan keunggulan 
bersaing (Ropke, 2005).

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Strategi 
keunggulan bersaing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 
(MEA); (2) Roadmap pembangunan nasional semesta berencana Bidang 
Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. 

1.2. Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015
Tantangan dalam menghadapi MEA (I Wayab Dipta, 2014):
(1) Mind-set masyarakat, khususnya pelaku usaha Indonesia yang 

belum seluruhnya mampu melihat MEA sebagai peluang; 
(2) Belum Sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah (pusat 

dengan daerah) menghadapi MEA ;
(3) Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi 

menyebabkan biaya ekonomi tinggi, utamanya sektor produksi dan 
bagi pasar;

(4) Pelaku usaha yang inward-looking. Besarnya pasar domestik 
mendorong pelaku usaha memprioritaskan pemenuhan kebutuhan 
pasar domestik; 
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(5) Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten untuk mendukung 
produktivitas nasional; 

(6)	 Birokrasi	yang	belum	efisien	dan	belum	sepenuhnya	berpihak	pada	
pebisnis.

Peluang ekonomi yang bisa diraih dalam MEA (I Wayab Dipta, 2014)::
(1) Pasar yang semakin meningkat;
(2) Peningkatan masuknya investasi dari luar kawasan;
(3) Peningkatan perdagangan intra-ASEAN;
(4) Potensi pengembangan industri nasional;
(5) Peningkatan total wisatawan intra-ASEAN.

1.3. Strategi Meningkatkan Keunggulan Bersaing 
Peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah dapat dilakukan 

dengan mengembangkan konsep klaster.  Tujuan utama dari klaster 
adalah untuk meningkatkan daya saing produk dengan menekankan 
nilai	efisiensi	dalam	penggunaan	waktu	dan	jarak	dalam	menghasilkan	
suatu	produk.	Peningkatan	nilai	efisiensi	ini	akan	mendorong	turunnya	
biaya produksi dan biaya pemasaran suatu produk, pada akhirnya produk 
tersebut lebih kompetitif  di pasaran dan memiliki daya saing yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh 
kompetitor (Porter, 2008a : 2008b). 

Pola pengembangan klaster bisnis harus lebih menekankan pada: 
1) Market Driven, selalu berfokus pada upaya mempertemukan sisi 
penawaran dan permintaan; 2) Inclusive, mencakup tidak hanya perusahaan 
berskala kecil dan menengah saja tetapi juga perusahaan besar dan lembaga 
pendukung; 3) Collaborative, selalu menekankan solusi kolaboratif  pada 
isu-isu daerah dari seluruh stakeholder; 4) Strategic, membantu stakeholder 
menciptakan visi strategis daerah yang menyangkut ekonomi; dan 5) 
Value-creating,  mengupayakan penciptaan atau peningkatan nilai tambah 
daerah. Di samping itu, dukungan lain dalam menentukan berhasil 
atau tidaknya suatu klaster adalah pentingnya dukungan pemerintah 
baik berupa kebijakan (policy) maupun pembinaan terhadap sistem 
klaster yang sedang berkembang (Caska, 2011). Tingkat keberhasilan 
pengembangan klaster bisnis koperasi tersebut harus terukur dan dapat 
dilihat parameter keberhasilannya. Tujuannya agar mudah dilakukan 
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evaluasi dan perbaikan di masa datang terhadap program-program 
yang dikembangkan untuk membangun suatu klaster bisnis. 

Melalui pembentukan klaster bisnis dalam pengembangan 
koperasi maka dapat diformulasikan strategi keunggulan bersaing dalam 
menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yaitu: 1) Pengembangan 
inovasi/kreativitas anggota; 2) Mewujudkan biaya rendah dan diferensias 
produk; dan 3) Mewujudkan keunggulan harga dan spesialisasi dalam 
pemasaran (Sumarno & Caska, 2010). 
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Penjelasan Roodmap
RE = Revolusi; SO = Sosialisme Indonesia; PIM = Pimpinan 
Nasional.
Sosialisme Indonesia yaitu suatu tatanan masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila.
Sumber: (Soekarno, 1959a, 1959b; Cindy Adams, 1966)

1.4. Kesimpulan
1) Strategi keunggulan bersaing dalam menghadapi MEA: 1) 

Pengembangan inovasi/kreativitas anggota; 2) Mewujudkan biaya 
rendah dan diferensiasi produk; 3) Mewujudkan keunggulan harga 
dan spesialisasi dalam pemasaran.

2) Visi Indonesia yang harus diperjuangkan yaitu mewujudkan 
Sosialisme Indonesia. Roadmap Pembangunan Nasional Semesta 
Berencana (PNSB) dalam meningkatkan keunggulan bersaing 
pada MEA, yaitu: 1) PNSB I (2014-2019), prioritas pembangunan: 
penataan reformasi tanah dan penataan kepemilikan faktor-
faktor produksi; 2) PNSB II (2019-2024), prioritas pembangunan: 
pengembangan skill dan pengembangan alat-alat industri; 3) PNSB 
III (2024-2029), prioritas pembangunan: peningkatan modal dan 
pengembangan tenaga kerja; 4) PNSB IV (2029-2034), prioritas 
pembangunan:  peningkatan jejaring usaha dalam dan luar negeri; 
5) PNSB V (2034-2039), prioritas pembangunan:  peningkatan 
inovasi usaha dan teknologi.
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BAB II
PEMBANANGUNAN POROS KEKUATAN 

EKONOMI BARU DUNIA

2.1. Pendahuluan
Dalam membahas pembangunan poros kekuatan ekonomi 

baru dunia terlebih dahulu diawali dengan mengutif  pasal 33 Undang 
Undang Dasar Tahun 1945, pasal 33:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat; (4)  Perekonomian nasional diselenggarakan 
berdasar	atas	demokrasi	ekonomi	dengan	prinsip	kebersamaan,	efisiensi	
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.****); (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 
ini diatur dalam undang-undang****).”

Pasal ini merupakan ketentuan konstitusi dalam 
mengembangkan perekonomian nasional. Pasal ini telah dilakukan 
amademen pada periode amandemen keempat, yaitu ada tambahan 
dua ayat, ayat (4) dan ayat (5). Konsekuensi dari kedua ayat ini maka 
pembangunan perekonomian nasional harus dikelola berdasar atas 
demokrasi	ekonomi	dengan	prinsip	kebersamaan,	efisiensi	berkeadilan,	
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional agar 
bisa mempunyai keunggulan kompetitif.

Di sisi lain, secara teoretis Koperasi sebagai badan usaha 
mempunyai keunggulan kompetitif  dibandingkan dengan badan 
usaha non Koperasi. Keunggulan kompetitif  dari Koperasi yaitu: “(1) 
keunggulan kompetitif  dalam memasuki pasar monopoli/kegagalan 
pasar (monopoly/market failure); (2) keunggulan kompetitif  dalam 
menghemat biaya transaksi (transaction cost); (3) keunggulan kompetitif  
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dalam menciptakan pasar yang saling berkait (interlinked markets); (4) 
keunggulan kompetitif  dalam mendapatkan modal kepercayaan (trust 
capital); (5) keunggulan kompetitif  dalam mengurangi ketidakpastian 
(uncertainty reduction); dan (6) keunggulan kompetitif  dalam menciptakan 
inovasi (innovation)”(Röpke, 1989; Caska,2012). 

Semua potensi Bangsa Indonesia harus diarahkan pada suatu 
visi untuk membangun kekuatan ekonomi nasional yang berdikari 
sehingga Indonesia dapat mengambil peranan lebih penting dalam 
bidang ekonomi pada percaturan kawasan maupun global sebagai 
Kekuatan Ekonomi Baru Dunia (New Emerging Economic Forces-NEEFO).  
Gagasan tentang Indonesia sebagai Kekuatan Ekonomi Baru Dunia, 
selain karena potensi objektif  yang dimilikinya, juga memiliki legitimasi 
historis atas konsep Kekuatan Baru Dunia (New Emerging Forces/
NEFO) yang digagas oleh Bung Karno sebagai antitesis atas polarisasi 
antarnegara Industri kapitalis bersama negara-negara berkembang.

Pembahasan ini bermaksud untuk memaparkan: (1) Gambaran 
posisi Indonesia di tengah persaingan ekonomi kawasan dan global; dan 
(2) Strategi mewujudkan Indonesia sebagai poros kekuatan ekonomi 
baru dunia.

2.2. Posisi Indonesia Di Tengah Persaingan Ekonomi Kawasan 
Dan Global

Untuk mengetahui posisi Indoesia di Tengah persaingan 
ekonomi kawasan dan gelobal dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) 
posisi daya saing Indonesia; (2) posisi pendapatan domestik bruto 
Indonesia; (3) posisi jumlah penduduk Indonesia; dan (4) Kondisi 
kualitas penduduk Indonesia di antara penduduk ASEAN. Tabel 2.1. 
menyajikan perbandingan posisi daya saing Indonesia  dalam negara-
negara Asia.
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Tabel 2.1: Posisi Daya Saing Indonesia Tahun 2014-2015

Global Competitiveness Index (GCI) 
Negara Rank

Singapore 2
Malaysia 20
China 28

Thailand 31
Indonesia 34
Philipina 52
Russia 53
Brunei 57

Vietnam 68
India 71
Laos 93

Cambodia 95
Myanmar 134

1) Tahun 2012-2013, Indonesia Rank 50
2) Tahun 2013-2014, Indonesia Rank 38
Sumber: Andrinof   Chaniago (Menteri PPN/Kepala Bappenas). 2015.

 Tabel 2.2 menyajikan perbandingan posisi Pendapatan 
Domestik Bruto (PDB) Indonesia  dalam beberapa negara di Asia.

Tabel 2.2: Posisi PDB Indonesia Dalam Beberapa Negara Di Asia

Sumber: Andrinof   Chaniago (Menteri PPN/Kepala Bappenas). 2015.
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 Tabel 2.3 menyajikan pertumbuhan ekonomi, pertambahan 
kesempatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka Indonesia dari 
tahun 1994-2014.

Tabel 2.3: Pertumbuhan Ekonomi, Pertambahan Kesempatan 
Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sumber: Andrinof   Chaniago (Menteri PPN/Kepala Bappenas). 2015.

	 Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang 
dibutuhkan.

	Dalam periode 2011-2013, terjadi penurunan penciptaan lapangan 
kerja dibandingkan periode 2007-2010.  

	 Pada tahun 2014, lapangan pekerjaan kembali meningkat
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 Tabel 2.4 menyajikan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 
Menurut Provinsi (September 2014).

Tabel 2.4:  Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 
(September 2014)

Sumber: Andrinof   Chaniago (Menteri PPN/Kepala Bappenas). 2015.

 Tabel 2.5 menyajikan Persentase Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) Indonesia Menurut Provinsi (Agustus 2014).

Tabel 2.5:  Persentase  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
Menurut Provinsi (Agustus 2014)

Sumber: Andrinof   Chaniago (Menteri PPN/Kepala Bappenas). 2015.
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 Tabel 2.6  menyajikan Penduduk Indonesia di antara anggota 
ASEAN Tahun 2014.

Tabel 2.6:  Penduduk Indonesia di antara anggota ASEAN Tahun 2014

Negara Penduduk
Jumlah Persentase

Indonesia 253.609.643 39,80
Filipina 107.668.231 16,90
Vietnam 93.431.835 14,66
Myanmar 55.746.253 8,75
Thaland 67.741.401 10,63
Malaysia 30.073.353 4,72
Kamboja 15.458.332 2,43
Laos 6.803.699 1,07
Singapura 5.567.301 0,87
Timor Leste 1.201.255 0,19
Bruney Darusalam 422.675 0,07
Total 637.123.978 100

Sumber: Surya Chandra Surapaty (Kepala BKKBN). 2015

 Tabel 2.7 menyajikan Komposisi Penduduk Indoesia Hasil 
Proyeksi Tahun 2010.

Tabel 2.7:  Komposisi Penduduk Indoesia Hasil Proyeksi Tahun 2010Tabel 2.7 menyajikan Komposisi Penduduk Indoesia Hasil Proyeksi Tahun 2010. 
Tabel 2.7: Komposisi Penduduk Indoesia Hasil Proyeksi Tahun 2010 

   
Sumber: Surya Chandra Surapaty (Kepala BKKBN). 2015 
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Tabel	2.8		Bonus	Demografi	di	Indonesia

Tabel 2.8:  Bonus Demografi di Indonesia
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Sumber: Surya Chandra Surapaty (Kepala BKKBN). 2015

 Tabel 2.9 Kondisi Kualitas Penduduk Indonesia di antara 
Penduduk ASEAN 

Tabel 2.9:  Kondisi Kualitas Penduduk Indonesia di antara 
Penduduk ASEAN 

No Country Life Expectancy at 
Birth (years)

Expected Years of 
Schooling

(years)

Mean Years of 
Schooling

(years)

GNI per Capita
(US$) HDI Value

1 Singapura 82.3 15.4 10.2 72,371 0.901
2 Brunei Darussalam 78.5 14.5 8.7 70,883 0.852
3 Malaysia 75.0 12.7 9.5 21,824 0.773
4 Thailand 74.4 13.1 7.3 13,364 0.722
5 Indonesia 70.8 12.7 7.5 8,970 0.684
6 Philippines 68.7 11.3 8.9 6,381 0.660
7 Viet Nam 75.9 11.9 5.5 4,892 0.638
8 Cambodia 71.9 10.9 5.8 2,805 0.584

9 Lao People’s Democratic 
Republic 68.3 10.2 4.6 4,351 0.569

10 Myanmar 65.2 8.6 4.0 3,998 0.524

Sumber: UNDP 2014 dalam Surya Chandra Surapaty (Kepala BKKBN). 2015.

Jendela Peluang
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2.3. Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Kekuatan 
Ekonomi Baru Dunia

Ilham politik Bung Karno pada usia 20 tahunan, pertama kali 
dilandasi oleh realita rakyat Indonesia yang sebagian besar seperti 
sosok Marhaen, yang miskin tetapi memiliki rumah sendiri, alat-alat 
produksi sendiri, dan tidak punya majikan sehingga sosok Marhaen ini 
merupakan sosok yang independen dan mandiri dalam kehidupannya 
(Adam, Cindy, 1965). Selanjutnya, ilham politik Bung Karno 
sering disebut dengan paham Marhaenisme. Berlandaskan paham 
Marhaenisme tersebut maka Bung Karno melahirkan Konsepsi Tri 
Sakti Bung Karno, yaitu; (1) Berdaulat di bidang Politik; (2) Berdikari 
dalam bidang Ekonomi; dan (3) Berkepribadian dalam berkebudayaan. 
Sementara itu, ide pembangunan dengan orientasi ke laut pernah pula 
digagas Bung Karno melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif-nya 
mencanangkan Indonesia menjadi ‘Mercusuar Dunia’, yang berarti 
Indonesia memiliki konsepsi yang menerangi dunia (Pancasila dan 
UUD 1945). Setahun setelah Dekrit, tepatnya pada 30 September 
1960, pidato Bung Karno di Majelis PBB di New York yang berjudul 
‘‘To Build The World Anew” (Membangun Dunia Kembali) menawarkan 
konsepsi tersebut pada dunia internasional. Mercusuar Dunia yang 
menjadi tolok ukur berjalannya konsep tersebut mengandung pula 
istilah ‘Negara Maritim’ yang kuat dan berwibaya.
  Teori Geoffrey Till  menyatakan bahwa ada empat alasan 
mengapa	 pentingnya	 laut	 bagi	wilayah	Asia	 Pasifik,	 yaitu	 (1)	 sebagai	
sumber daya alam di mana sekitar 20% protein bersumber dari laut 
serta sumber minyak bumi dan gas, (2) sebagai medium transportasi dan 
pertukaran seperti pelayaran dan perdagangan, (3) medium informasi 
dan penyebaran ide atau efek lain dari poin nomor dua sebelumnya, 
serta (4) sebagai medium dominasi, yaitu siapa yang memiliki kekuatan 
perang di laut maka dia akan menguasai wilayah atau kawasan. 
Belakangan teori Geoffrey Till ini juga berlaku untuk semua kawasan 
laut	di	dunia,	tidak	hanya	di	kawasan	Asia	Pasifik	(Lemhanas	RI,	2014).	

Di samping itu, menurut kajian Lemhanas RI (2014),  laut juga 
memiliki peran yang lain, yaitu (1) sebagai pusat gravitasi perekonomian 
global karena Indonesia yang terletak di posisi silang yang menjadi 
pusat	 lalu	 lintas	 laut	di	kawasan	Asia	Pasifik,	 (2)	 sebagai	pemicu	 laju	
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pertumbuhan ekonomi jika dimanfaatkan dengan optimal dan dianggap 
sebagai	pusat	keunggulan	bukan	sebabagi	pemisah,	(3)	sumber	konflik	
dan sengketa terutama mengenai perbatasan dengan negara tetangga, 
serta (4) potensi pemicu ketegangan politik dan gangguan stabilitas 
keamanan karena banyak negara-negara lain yang “mengincar” wilayah 
laut Indonesia karena posisinya yang sangat strategis. 
 Pidato Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo pada 
Forum KTT Asia Timur (APEC) di China tahun 2014 menyampaikan 
gagasan tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam pidato 
tersebut menyatakan bahwa agenda pembangunan untuk mewujudkan 
Poros Maritim Dunia memiliki lima pilar utama, yaitu: (1) Kami akan 
membangun kembali budaya maritim Indonesia; (2) Kami akan menjaga 
dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan 
pangan laut; (3) Kami akan memberi prioritas pada pengembangan 
infrastruktur, dan konektivitas maritim; (4) Melalui diplomasi maritim, 
kami mengajak mitra-mitra Indonesia  untuk bekerjasama di bidang 
kelautan ; dan (5) Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, 
Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan 
maritim (Joko Widodo. 2014).

Sementara, visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 
adalah: 

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, 
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN 
GOTONG-ROYONG. Sedangkan prioritas pembangunan yang 
disebut Nawa Cita, untuk prioritas pembangunan yang ke-7 
yaitu: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 
sektor-sektor strategis ekonomi domestik(Peraturan Presiden RI 
No. 2/2015).

 Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015-2019 dilaksanakan 
dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas 
pembangunan kelautan nasional dengan sasaran: (1) Termanfaatkannya 
sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 
nelayan dan masyarakat pesisir; (2) Tersedianya data dan informasi 
sumber daya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka 
mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut; (3) Terwujudnya 
TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut 
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serta meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan 
maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri 
maritim yang memadai; (4) Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan 
hidup dan sumber daya hayati laut; (5) Terwujudnya SDM dan IPTEK 
kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya 
bahari (Peraturan Presiden RI No. 2/2015).
 Selanjutnya, secara terinci arah kebijakan dan strategi 
Percepatan Pembangunan Kelautan adalah sebagai berikut: (1) 
Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan; (2) Meningkatkan 
dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi 
Lingkungan Laut; (3). Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari, serta 
Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan; (4) Meningkatkan Harkat 
dan Taraf  Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir(Peraturan Presiden 
RI No. 2/2015).
 Untuk memenangkan persaingan pada pasar ekonomi dunia 
dalam era globalisasi yaitu harus mempunyai keunggulan dalam 
persaingan. Porter (2006) menyatakan bahwa ada tiga strategi generik 
untuk memenangkan persaingan suatu bangsa yaitu: (1) Adanya biaya 
rendah (low cost); Adanya Diferensiasi Produk; dan (3) Focus. Untuk 
mewujudkan Indonesia sebagai poros kekuatan ekonomi baru dunia   
diperlukan ketiga strategi generik tersebut.
 Berdasarkan hasil penelitian Klaster Binsis Koperasi berperan 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan. Hal 
ini dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 2.10: Multiplier Effect Ekonomi dan Pertumbuhan Indek 
Kesejahteraan di Pedesaan Daerah Riau

Aspek 2006 2009 2012
Multiplier Effect Ekonomi 2,48 3,03 3,48
Indek Kesejahteraan 0,18 0,12 0,43

Sumber: Almasdi Syahza, 2012

 Tabel 2.10 menunjukkan pembangunan perkebunan kelapa 
sawit di pedesaan  tahun 2012 menimbulkan angka Multiplier Effect 
sebesar 3,48. Angka ini memberikan gambaran bahwa setiap investasi 



19

di daerah pedesaan sebesar  Rp 1,00 menyebabkan jumlah uang yang 
beredar sebesar Rp 3,48. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumya ternyata angka Multiplier Effect ada peningkatan. Dampak 
terhadap investasi di sektor perkebunan telah dirasakan oleh masyarakat 
pedesaan. Kondisi ini pula berdampak terhadap daya beli masyarakat 
sehingga menyebabkan mobilitas barang dan orang juga meningkat.
 Indek kesejahteraan tahun 2012 sebesar 0,43 lebih tinggi dari 
tahun sebelumya yaitu tahun 2006 sebesar 0,18 dan tahun 2009 sebesar 
0,12. Berdasarkan data tersebut maka peningkatan kesejahteraan 
pedesaan sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit 
di Provinsi Riau ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai indeks 
pertumbuhan kesejahteraan dari tahun ke tahun.
 Mencermati kajian historis dan empirik maka penulis 
merekomendasikan untuk mengimplementasikan model pengembangan 
klaster bisnis koperasi dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai 
poros kekuatan ekonomi baru dunia pada sektor maritim khusunya 
komoditas perikanan.

2.4. Model  Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi Dalam 
Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Kekuatan Ekonomi 
Baru Dunia

Klaster terdiri dari kelompok perusahaan yang memiliki 
kompetensi yang berbeda namun berhubungan dan berlokasi 
dalam sebuah wilayah tertentu, melalui sebuah bentuk interaksi 
tertentu di antara mereka dan melalui sebuah “institusi bentukan” 
bersama, yang mungkin juga dibentuk bersama organisasi lain dalam 
rangka meningkatkan daya saing, spesialisasi dan identitas mereka dalam 
perekonomian global.

Kajian literatur menunjukkan bahwa ada beberapa karakteristik 
umum yang melekat pada konsep klaster. Karakteristik klaster dapat 
dilihat dari sisi proses internal yang terjadi atau dari sisi eksternal.  Dari 
sisi internal, setidaknya ada 4 karakteristik yang dapat diperhatikan yaitu: 
(1) Adanya konsentrasi perusahaan dalam suatu wilayah/spatial; (2) 
Adanya interaksi antar perusahaan; (3) Kombinasi sumberdaya dan 
kompetensi antar perusahaan yang berinteraksi; dan (4) Pembentukan 
dan interaksi antar usaha dalam institusi pendukung yang berfungsi 
membantu klaster secara keseluruhan (Sumarno dan Caska, 2010).
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Dari sisi internal, karakteristik klaster dimulai dengan ciri 
adanya konsentrasi unit usaha yang sejenis dan/atau saling mendukung 
dalam satu wilayah yang relatif  berdekatan baik secara geografis 
maupun secara transportasi ekonomis. Kedekatan spatial ini 
kemudian diikuti oleh interaksi antar perusahaan untuk mendukung 
produk sentra. Interaksi dan komitmen ini kemudian diikuti dengan 
kemauan mengkombinasikan sumberdaya dan kompetensi yang 
dimiliki. Untuk itu, kadang pengusaha perlu membentuk satu atau lebih 
institusi bersama.

Sedangkan dari sisi eksternal, setidaknya ada 3 elemen yang 
dapat diperhatikan yaitu; (1) Economic specialization, dalam batas tertentu dari 
aktivitas-aktivitas yang berhubungan; (2) Competitiveness, atau daya saing yang 
lebih baik dalam konteks dinamis dan global, misalnya berhubungan 
erat dengan innovasi dan adopsi praktik terbaik; (3) Identity, yang 
relevan dengan agen dan organisasi di dalam klaster ataupun yang di 
luar klaster (Sumarno dan Caska, 2010). 

Proses internal yang dilakukan biasanya akan membawa 
pengusaha yang terlibat untuk melakukan spesialisasi pada mata 
rantai produksi yang paling dikuasai kompetensinya. Spesialisasi dari 
para pengusaha yang berhubungan ini dapat mengarahkan produk 
sentra pada peningkatan daya saing, jika spesialisasi yang dilakukan 
membuat biaya produksi produk sentra menjadi lebih rendah atau 
kualitas produk lebih tinggi dibanding daerah lain. Jika daya saing 
dapat dipertahankan maka identitas produk sentra akan muncul. 

Peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah yang berbasis 
komoditas perikanan dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep 
klaster.  Tujuan utama dari klaster adalah untuk meningkatkan daya 
saing	 produk	 dengan	menekankan	 nilai	 efisiensi	 dalam	penggunaan	
waktu dan jarak dalam menghasilkan suatu produk. Peningkatan 
nilai	efisiensi	 ini	akan	mendorong	turunnya	biaya	produksi	dan	biaya	
pemasaran suatu produk, pada akhirnya produk tersebut lebih kompetitif  
di pasaran dan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh negara lain.

Berbicara tentang peningkatan daya saing dengan menerapkan 
sistem klaster, maka tidak lepas dari lokasi, penentuan lokasi 
suatu perusahaan individual merupakan keputusan yang didasarkan 
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pada perpaduan dari berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti 
biaya transportasi, harga faktor lokal, kemungkinan produksi dan 
subtitusi, struktur pasar, kompetisi dan informasi. Suatu perusahaan 
akan memutuskan apakah menguntungkan untuk berdiri sendiri atau 
memutuskan untuk berlokasi dekat dengan perusahaan sejenis.

Pola dan strategi pengembangan klaster bisnis koperasi harus 
lebih menekankan pada: (1) Market Driven, selalu berfokus pada 
upaya mempertemukan sisi penawaran dan permintaan; (2) Inclusive, 
mencakup tidak hanya perusahaan berskala kecil dan menengah saja 
tetapi juga perusahaan besar dan lembaga pendukung; (3) Collaborative, 
selalu menekankan solusi kolaboratif  pada isu-isu daerah dari seluruh 
stakeholder; (4) Strategic, membantu stakeholder menciptakan visi strategis yang 
menyangkut ekonomi; dan (5) Value-creating,  mengupayakan penciptaan 
atau peningkatan nilai tambah daerah. Di samping itu, dukungan 
lain dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu klaster adalah 
pentingnya dukungan pemerintah baik berupa kebijakan (policy) 
maupun pembinaan terhadap sistem klaster yang sedang berkembang 
(Caska, 2011).

Tingkat keberhasilan pengembangan klaster bisnis koperasi 
tersebut harus terukur dan dapat dilihat parameter keberhasilannya. 
Tujuannya agar mudah dilakukan evaluasi dan perbaikan di 
masa datang terhadap program-program yang dikembangkan 
untuk membangun suatu klaster bisnis koperasi. Pengukuran tingkat 
keberhasilan sistem klaster bisnis koperasi dapat diukur dengan : (1) 
Terciptanya kemitraan dan jaringan yang baik, ditandai dengan adanya 
kerjasama antar perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting karena 
menyangkut	 ketersediaan	 sumberdaya,	 pembiayaan	 dan	 fleksibilitas	
serta proses pembelajaran bersama antar perusahaan; (2) Adanya inovasi, 
riset dan pengembangan. Inovasi secara umum berkenaan dengan 
pengembangan produk atau proses, sedangkan riset dan pengembangan 
berkenaan dengan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan; (3) 
Tersedianya sumberdaya manusia (tenaga kerja) yang handal. Dengan 
SDM yang handal, keberadaan kapital maupun kelembagaan dapat 
dijalankan dengan baik; (4) Terspesialisasinya aktivitas usaha koperasi 
di dalam kluster (homogen) yang saling membantu antar subsistem 
namun tidak menimbulkan ketergantungan antar koperasi karena 
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terciptanya persaingan yang sehat antara koperasi sejenis; (5) Lokasi 
yang sesuai. Lokasi klaster yang dimaksud adalah memiliki tujuan untuk 
mengukur keberlanjutan dari aktivitas industri yang ada di lokasi 
tersebut (Caska, 2011). Faktor yang terkait dengan lokasi klaster ini 
adalah ketersediaan sumberdaya (input ) biaya transportasi, harga faktor 
lokal, kemungkinan produksi dan substitusi, struktur pasar, kompetisi 
dan	 informasi.	Tujuan	 akhirnya	 adalah	 tercapainya	 suatu	 efisiensi	 dan	
efektivitas serta keberlanjutan dalam pengelolaan untuk menghasilkan 
komoditas unggulan dari klaster tersebut.
 Model Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi yang Berbasis 
Komoditas Perikanan  seperti gambar 2.1.

Gambar 2.1: Model Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi Perikanan

2.5. Strategi Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi Dalam 
Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Kekuatan Ekonomi 
Baru Dunia

  Untuk mencapai tujuan peningkatan peran Klaster Bisnis 
Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan maka diperlukan seperangkat 
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sarana, yaitu strategi peningkatan peran. Melalui pelaksanaan strategi 
tersebut secara terarah dan terencana diharapkan Klaster Bisnis 
Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan akan tumbuh dan berkembang 
sehingga nantinya dapat diandalkan dan dipercaya sebagai Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan yang kuat yang mampu 
berswasembada dan mandiri. Berdasarkan pemikiran tersebut maka 
disajikan seperangkat alternatif  strategi  (Caska dan Henny Indrawati, 
2012) sebagai berikut:

1) Strategi Peningkatan Kapasitas Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Perikanan

Untuk meningkatkan kapasitas Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Perikanan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Meningkatkan Efektivitas Kegiatan
 Semua Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan 
harus tumbuh selaras dengan kaidah mekanisme pasar. Konsekuensinya, 
Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan harus mengukur 
efektivitas dirinya sendiri dengan melihat sebaik apa bisa berfungsi dalam 
pasar itu. Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan harus 
mengelola sumber-sumber ekonomi, dana, kegiatan, dan sumberdaya 
manusianya sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan manfaat bagi 
nelayan.

b) Fokus kepada Pelayanan Para Nelayan
 Pusat perhatian dari Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Perikanan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah 
melayani kebutuhan dan kepentingan nelayan. Klaster Bisnis Koperasi 
Berbasis Komoditas Perikanan itu berdiri terutama untuk membatu 
nelayan sehingga setiap penilaian efektivitas kegiatannya harus 
didasarkan atas sebaik apa Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Perikanan itu melayani para nelayan.

c) Menonjolkan Prestasi dan Keunggulannya
 Dalam pergaulan hidup dengan sesama, pada umumnya 
dirasa perlu untuk menunjukkan prestasi-prestasi yang telah dicapai 
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setidaknya sebagai sarana aktualisasi diri. Di sisi yang lain, tidak jarang 
pula upaya menunjukkan prestasi dan keunggulan diri sendiri itu juga 
memiliki motif  sebagai pemacu agar kita lebih bersemangat mencapai 
prestasi dan keunggulan lebih baik, dan sebagai usaha agar prestasi dan 
keunggulan itu dapat ditiru dan dijadikan sumber inspirasi orang lain.

d) Mempelopori Kemandirian Para Nelayan
 Kedudukan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Perikanan akan lebih kuat jika mampu memberi contoh betapa 
bermanfaatnya sikap mandiri dalam kehidupan. Kepeloporan Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan untuk membangun 
kemandirian dapat dilakukan melalui banyak cara sesuai dengan jenis 
kegiatannya masing-masing.

2) Strategi Penumbuhan Iklim Kondusif  bagi Kemandirian dan 
Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Perikanan

 Penumbuhan Iklim yang kondusif  bagi Kemandirian dan 
Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan 
merupakan peran pemerintah sesuai dengan tugas, fungsinya dan 
tanggungjawabnya. Pada dasarnya pemerintah dapat menghambat 
atau mempercepat perkembangan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Perikanan yang independen dan mandiri. Hal yang peru 
dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi dan menetapkan kebijakan 
yang peduli Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan.

3) Strategi Penataan dan Pemantapan Struktur Kelembagaan Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan

 Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilakukan dalam rangka 
penataan dan pemantapan struktur kelembagaan pada semua tingkat 
dalam tubuh Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan 
sedemikian rupa sehingga mereka dapat merencanakan, mengorganisasi, 
menentukan komposisi karyawan, mengarahkan, mengkoordinasikan 
dan mensupervisi kegiatan-kegiatannya secara produkstif, efektif, 
dan	 efisien.	 Berkaitan	 dengan	 itu,	 Klaster	 Bisnis	 Koperasi	 Berbasis	
Komoditas Perikanan perlu dikembangkan sehingga tumbuh menjadi 
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organisasi yang memiliki daya guna dan hasil guna yang memadai dengan 
prosedur yang sederhana. Kegiatannya dilaksanakan secara profesional 
dan sesuai dengan kaidah-kaidah lembaga publik yang rasional, wajar, 
dan lazim guna menjamin kelangsungan hidupnya.

4) Strategi Pengembangan Manajemen Klaster Bisnis Koperasi 
Berbasis Komoditas Perikanan

 Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan 
perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, amanah, dan jujur, yang 
mampu mengartikulasi, memotivasi, dan menstimulasi orang lain. 
Kepemimpinan semacam itu perlu ditumbuhkan di dalam Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan. Di samping itu, 
Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan perlu memiliki 
manajemen yang sehat dan perlu memiliki sistem check and balances yang 
memadai bagi pengawasan dan pengendaliannya. Kurang memadainya 
keahlian dan profesionalisme dalam manajemen sering disebut sebagai 
penyebab kegagalan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Perikanan.
 Oleh karena itu, manajemen yang profesional dalam Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan harus dikembangkan 
secara berkelanjutan melalui program-program-program rekruitmen 
personal yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta 
pendidikan dan pelatihan yang bersifat sistematis dan benar-benar 
memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, perlu dikembangkan berbagai 
perangkat lunak yang meliputi sistem dan prosedur manajemen yang 
tepat bagi pengembangan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Perikanan. Sejalan dengan hal itu, perlu pula dikembangkan wawasan 
para pengurus Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan 
sehingga pandangannya semakin luas serta ditanamkan nilai-nilai etika 
dan kode etik kegiatan organisasinya. 

5) Strategi Pengembangan Kerjasama atau Kemitraan Klaster Bisnis 
Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan

 Upaya untuk mendorong, memampukan, dan meningkatkan 
kerjasama antar Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan, 
kerjasama dengan intansi pemerintah dan swasta perlu diselenggarakan 
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dengan sungguh-sungguh. Secara khusus perlu dilakukan upaya untuk 
mendorong kerjasama tersebut yang diinisiasi oleh pemerintah dalam 
mewujudkan kekuatan ekonomi baru para nelayan.

6) Strategi Peningkatan dan Pemeliharaan Citra Klaster Bisnis 
Koperasi Berbasis Komoditas Perikanan

 Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan dan 
memelihara citra Klaster Bisnis Koperasi sedemikian rupa sehingga 
Klaster Bisnis Koperasi diapresisasi sebaga lembaga swadaya masyarakat 
yang baik, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya  oleh para nelayan. 
Dalam hubungan itu pengurus dan pengelola Klaster Bisnis Koperasi 
harus dibersihkan dari berbagai tindakan korupsi dan penyelewengan 
yang dapat menodai nama baik atau dapat merendahkan citra dirinya. 
Pelaksanaan kegiatan Klaster Bisnis Koperasi harus diawasi dengan 
baik agar dapat berjalan dengan semestinya. Kegiatan pengawasan 
tersebut pada hakekatnya meliputi pengendalian intern yang menjadi 
tugas manajemen dan pengawasan ekstern yang dilakukan oleh akuntan 
publik dan masyarakat umum.

2.6. Kesimpulan
1. Posisi Indonesia dalam persaingan global/kawasan tidak begitu 

baik dilihat dari aspek posisi daya saing Indonesia, Pendapatan 
Domestik Bruto, ketenagakerjaan, dan kualitas penduduk 
Indonesia. Sementara untuk memenangkan persaingaan pasar 
global diperlukan keunggulan bersaing sebagai suatu bangsa.

2. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Kekuatan Ekonomi 
Baru Dunia dilakukan melalui perubahan orientasi pembangunan 
dari daratan ke maritim. Model  pembangunannya melalui 
Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi yang Berbasis Komoditas 
Perikanan. Adapun strateginya, yaitu: (1) Strategi Peningkatan 
Kapasitas Klaster Bisnis Koperasi (meningkatkan efektivitas 
kegiatan; fokus kepada pelayanan para nelayan; menonjolkan 
prestasi dan keunggulannya; dan mempelopori kemandirian 
para nelayan); (2) Strategi Penumbuhan Iklim Kondusif  bagi 
Kemandirian dan Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi; (3) 
Strategi Penataan dan Pemantapan Struktur Kelembagaan Klaster 
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Bisnis Koperasi; (4) Strategi Pengembangan Manajemen Klaster 
Bisnis Koperasi; (5) Strategi Pengembangan Kerjasama atau 
Kemitraan Klaster Bisnis Koperasi; dan (6) Strategi Peningkatan 
dan Pemeliharaan Citra Klaster Bisnis Koperasi. 
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BAB III
PEMBANGUNAN KOPERASI DALAM 

MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

3.1 Pendahuluan
 Peluang ekonomi dilaksanakannya masyarakat ekonomi 
ASEAN tahun 2015 yaitu: (1) Pasar ASEAN sebesar 600 juta, dengan 
jumlah kelas menengah yang semakin meningkat; (2) Kebijakan makro 
ekonomi dan kondisi yang kondusif  di ASEAN telah meningkatkan 
peluang masuknya investasi (FDI) dari luar kawasan; (3) Perdagangan 
intra-ASEAN cenderung meningkat, tetapi porsinya masih relatif  kecil 
(25%).  Sebagai ilustrasi, perdagangan intra NAFTA 50%, sedangkan 
EU mencapai 70%; (4) Potensi pengembangan industri nasional 
dan mendorong Indonesia sebagai production base di kawasan dengan 
ditopang pasar domestik yang besar, penduduk usia muda/produktif, 
investasi yang meningkat dan sumber daya alam yang besar; dan (5) 
Total Wisatawan intra-ASEAN dalam setahun mencapai  lebih dari 76 
juta (Caska, 2015).

Peluang ekonomi tersebut perlu untuk diraih khususnya bagi 
masyarakat Riau yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam 
komoditas kelapa sawit. Koperasi yang unit usahanya menangani 
pemasaran produk kelapa sawit perlu melakukan berbagai upaya agar 
bisa memanfaatkan peluang ekonomi dalam masyarakat ekonomi 
ASEAN tahun 2015.

Secara teoretis koperasi sebagai badan usaha mempunyai 
keunggulan kompetitif  dibandingkan dengan badan usaha nonkoperasi. 
Keunggulan kompetitif  dari koperasi yaitu: “(1) keunggulan kompetitif  
dalam memasuki pasar monopoli/kegagalan pasar (monopoly/market 
failure); (2) keunggulan kompetitif  dalam menghemat biaya transaksi 
(transaction cost); (3) keunggulan kompetitif  dalam menciptakan pasar 
yang saling berkait (interlinked markets); (4) keunggulan kompetitif  
dalam mendapatkan modal kepercayaan (trust capital); (5) keunggulan 
kompetitif  dalam mengurangi ketidakpastian (uncertainty reduction); dan 
(6) keunggulan kompetitif  dalam menciptakan inovasi (innovation)” 
(Caska, 2012). 
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Agar koperasi mempunyai keunggulan kompetitif  maka pola 
dan strategi pengembangan bisnis koperasi yang berbasis agribisnis 
kelapa sawit harus lebih menekankan pada: (1) Market Driven, selalu 
berfokus pada upaya mempertemukan sisi penawaran dan permintaan 
bisnis koperasi; (2) Inclusive, mencakup tidak hanya perusahaan berskala 
kecil dan menengah saja tetapi juga perusahaan besar dan lembaga 
pendukung untuk bekerjasama dengan koperasi; (3) Collaborative, selalu 
menekankan solusi kolaboratif  pada isu-isu perekonomia dari seluruh 
stakeholder; (4) Strategic, membantu stakeholder menciptakan visi strategis 
koperasi yang menyangkut ekonomi; (5) Value-creating, mengupayakan 
penciptaan atau peningkatan nilai tambah koperasi. Di samping itu, 
pentingan dukungan pemerintah baik berupa kebijakan (policy) maupun 
pembinaan terhadap bisnis koperasi (Caska, 2011). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi 
keunggulan bersaing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 
(MEA); (2) Implementasi model perencanaan strategis koperasi. 

3.2. Kajian Pustaka
Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015
 Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 
2015 maka ada beberapa kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia, di 
antaranya: (1) Pelemahan ekonomi AS dan austerity measures di Uni Eropa 
telah menciptakan kebijakan moneter yang ‘loose’, sehingga  arus investasi 
dari kedua kawasan tersebut cukup deras. Dari tiga pusat pertumbuhan 
dunia (Asia Selatan, AsiaTimur dan Asia Tenggara), yang menikmati 
pertumbuhan tertinggi yaitu Asia Tenggara-ASEAN.  Dari seluruh 
anggota ASEAN, pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami Indonesia 
yaitu sebesar 6,4% %, berada pada urutan ketiga di Asia, setelah China 
dan India; (2) Realisasi Investasi pada 2012 mencapai Rp. 313,2  triliun 
(tertinggi sepanjang sejarah Indonesia); (3) Kelas Menengah (middle 
class) Indonesia yang terus meningkat, dari hanya sebesar 37,7% pada 
2003, menjadi 56,6% pada 2010 atau mencapai 134 juta jiwa (Bank 
Dunia); (4) Total PDB Indonesia sebesar US$846 milyar (2011) terbesar 
di ASEAN dan ke-16 di dunia  (satu-satunya anggota ASEAN yang 
menjadi anggota G-20); (5) Debt to GDP Ratio (Rasio Hutang terhadap 
PDB) Indonesia cukup rendah dibanding negara ASEAN lainnya yaitu 
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24% (2011), sebagai salah satu indikator membaiknya makro-ekonomi. 
Sebagai ilustrasi, Debt to GDP Ratio Malaysia mencapai 56%; dan (6) 
Peta usia penduduk Indonesia yang cukup muda, sumber daya alam 
yang besar dan pasar yang besar mampu mendukung produktivitas 
nasional (Pulling Factor) (I Wayan Dipta, 2014).
 Sementara itu, yang menjadi tantangan bangsa Indonesia dalam 
menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN, di antaranya: (1) Mind-set 
masyarakat, khususnya pelaku usaha Indonesia yang belum seluruhnya 
mampu melihat KEA 2015 sebagai peluang.  Menurut Journal of  Current 
Southeast Asian Affairs, kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai 
ASEAN masih sangat terbatas; (2) Sinkronisasi program & kebijakan 
pemerintah (pusat dengan daerah) menghadapi MEA 2015, diperlukan 
kesamaan pandang diantara pejabat pusat dan daerah. Global Competitive 
Index oleh World Economic Forum menempatkan Indonesia pada 
urutan ke-50, dibawah sebagian negara ASEAN (Singapura, Brunei, 
Malaysia, Thailand); (3) Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang 
transportasi dan energi menyebabkan biaya ekonomi tinggi, utamanya 
sektor produksi dan bagi pasar; (4) Pelaku usaha yang inward-looking. 
Besarnya pasar domestik mendorong pelaku usaha memprioritaskan 
pemenuhan kebutuhan pasar domestik; (5) Terbatasnya jumlah SDM 
yang kompeten untuk mendukung produktivitas nasional; dan (6) 
Birokrasi	 yang	 belum	 efisien	 dan	 belum	 sepenuhnys	 berpihak	 pada	
pebisnis  (I Wayan Dipta, 2014).

Sedangkan yang menjadi peluang ekonomi dalam memasuki 
masyarakat Ekonomi ASEAN di antaranya: (1) Pasar ASEAN sebesar 
600 juta, dengan jumlah kelas menengah yang semakin meningkat. 
Menurut catatan Asian Development Bank (ADB), kelas-menengah 
ASEAN berjumlah 24% pada 2010 akan meningkat menjadi  65% 
pada 2030; (2)Kebijakan makro ekonomi dan kondisi yang kondusif  
di ASEAN telah meningkatkan peluang masuknya investasi (FDI) 
dari luar kawasan. Sejak 2007 hingga 2010, investasi yang masuk ke 
ASEAN dari luar kawasan meningkat sebesar 75% (Sumber: BKPM); 
(3) Perdagangan intra-ASEAN cenderung meningkat, tetapi porsinya 
masih relatif  kecil (25%).  Sebagai ilustrasi, perdagangan intra NAFTA 
50%, sedangkan EU mencapai 70%; (4) Potensi pengembangan industri 
nasional dan mendorong Indonesia sebagai production base di kawasan 
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dengan ditopang pasar domestik yang besar, penduduk usia muda/
produktif, investasi yang meningkat dan sumber daya alam yang besar; 
dan (5) Total Wisatawan intra-ASEAN dalam setahun mencapai  lebih 
dari 76 juta. Saat ini, namun posisi Indonesia masih di bawah Malaysia, 
Thailand, Singapura (I Wayan Dipta, 2014).

Model Perencanaan Strategis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit 

Pengembangan pengembangkan model perencanaan strategis 
koperasi berbasis komoditas kelapa sawit dalam rangka peningkatan 
keuanggulan bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Ada 
beberapa pertimbangan pengembangkan model perencanaan strategis 
koperasi berbasis komoditas kelapa sawit dilakukan, di antaranya yaitu: 
(1) diharapkan dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi harus 
mencerminkan nilai-nilai dan prinsip koperasi; (2) Koperasi sebagai 
wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi 
anggota dapat diimplementasikan; (3) Koperasi dapat tumbuh menjadi 
kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan 
ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis; dan (4), Koperasi 
dapat tumbuh dalam berbagai kondisi sehingga mempunyai keunggulan 
kompetitif  dalam persaingan yang penuh tantangan.

Salah satu model revitalisasi dan restrukturisasi koperasi yaitu 
melalui pembentukan klaster bisnis. Klaster bisnis yang dimaksud yaitu 
Klaster bisnis yang terdiri dari kelompok perusahaan yang memiliki 
kompetensi yang berbeda namun berhubungan dan berlokasi dalam 
sebuah wilayah tertentu, melalui sebuah bentuk interaksi tertentu 
di antara mereka dan melalui sebuah “institusi bentukan” bersama, 
yang mungkin juga dibentuk bersama organisasi lain, meningkatkan 
daya saing, spesialisasi dan identitas mereka dalam perekonomian global.

Kajian literatur menunjukkan bahwa ada beberapa karakteristik 
umum yang melekat pada konsep klaster. Karakteristik klaster dapat 
dilihat dari sisi proses internal yang terjadi atau dari sisi eksternal.  
Dari sisi internal, setidaknya ada 4 karakteristik yang dapat diperhatikan 
yaitu:1)  Adanya konsentrasi perusahaan dalam suatu wilayah/spatial;2) 
Adanya interaksi antar perusahaan; 3) Kombinasi sumberdaya dan 
kompetensi antar perusahaan yang berinteraksi; dan 4) Pembentukan 
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dan interaksi antar usaha dalam institusi pendukung yang berfungsi 
membantu klaster secara keseluruhan (Sumarno dan Caska, 2010).

Dari sisi eksternal, setidaknya ada 3 elemen yang dapat 
diperhatikan yaitu; 1) Economic specialization, dalam batas tertentu dari aktivitas-
aktivitas yang berhubungan; 2) Competitiveness, atau daya saing yang lebih 
baik dalam konteks dinamis dan global, misalnya berhubungan erat 
dengan innovasi dan adopsi praktik terbaik; dan 3) Identity, yang 
relevan dengan agen dan organisasi di dalam klaster ataupun yang di 
luar klaster. 

Peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah yang berbasiskan 
agribisnis kelapa sawit dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep 
klaster.  Tujuan utama dari klaster adalah untuk meningkatkan daya 
saing	 produk	 dengan	menekankan	 nilai	 efisiensi	 dalam	penggunaan	
waktu dan jarak dalam menghasilkan suatu produk. Peningkatan 
nilai	efisiensi	 ini	akan	mendorong	turunnya	biaya	produksi	dan	biaya	
pemasaran suatu produk, pada akhirnya produk tersebut lebih kompetitif  
di pasaran dan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh kompetitor.

Pola dan strategi pengembangan klaster bisnis koperasi harus 
lebih menekankan pada: 1) Market Driven, selalu berfokus pada 
upaya mempertemukan sisi penawaran dan permintaan; 2) Inclusive, 
mencakup tidak hanya perusahaan berskala kecil dan menengah saja 
tetapi juga perusahaan besar dan lembaga pendukung; 3) Collaborative, 
selalu menekankan solusi kolaboratif  pada isu-isu daerah dari seluruh 
stakeholder; 4) Strategic, membantu stakeholder menciptakan visi strategis 
daerah yang menyangkut ekonomi; dan 5) Value-creating,  mengupayakan 
penciptaan atau peningkatan nilai tambah daerah. Di samping itu, 
dukungan lain dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu klaster 
adalah pentingnya dukungan pemerintah baik berupa kebijakan 
(policy) maupun pembinaan terhadap sistem klaster yang sedang 
berkembang  (Caska, 2011). Tingkat keberhasilan pengembangan klaster 
bisnis koperasi tersebut harus terukur dan dapat dilihat parameter 
keberhasilannya. Tujuannya agar mudah dilakukan evaluasi dan 
perbaikan di masa datang terhadap program-program yang 
dikembangkan untuk membangun suatu klaster bisnis koperasi. 



34

3.3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada KUD 

Kusuma Bakti Desa Sialang Kubang Kecamatan Penghentian Raja 
Kabupaten Kampar. Perertimbangannya: (1) Koperasi ini unik karena 
meskipun letaknya di pedesaan tetapi kontinyunitas dan perkembangan 
usahanya relatif  stabil dan selalu meningkat hingga penelitian dilakukan; 
(2) Bisnis utama koperasi ini yaitu memasarkan Tandan Buah Segar 
(TBS) Kelapa Sawit;  dan (3) Komoditas Tandan Buah Segar (TBS) 
Kelapa Sawit merupakan bahan baku komoditas ekspor CPO (Caska, 
2015).   

Dalam melakukan telaah faktor internal dan eksternal 
melibatkan stakeholder sebagai informan kunci (Bryson, 2004; Akdon, 
2007; Pristiyanto, et al., 2013) yaitu: (1) pengurus koperasi; (2) pengawas 
koperasi; (3) para manajer koperasi; (4) anggota koperasi; (5) Dinas  
Koperasi; (6) pengusaha eksportir CPO.

Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam dan Focus 
Group Discussion (FGD). Analisis data: desriptif  kualitatif  dan kuantitatif. 
Untuk penentuan strategi keunggulan bersaing digunakan analisis 
deskriptif   SWOT. 

3.4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Profil KUD Kusuma Bakti Desa Sialang Kecamatan Perhentian 
Raja Kabupaten Kampar

Pada tahun 1991 berdiri sebuah desa baru hasil pelaksanaan 
program transmigrasi yang salah satu programnya pembentukan 
KUD yang berlokasi di Desa Sialang Kecamatan Perhentian Raja 
Kabupaten Kampar. Pada tanggal 02 Oktober 1991 melakukan rapat 
anggota, dengan keputusan mendirikan sebuah KUD Kusuma Bakti 
yang beranggotakan 110 orang dengan simpanan pokok sebesar Rp. 
15.000,00 dan simpanan wajib Rp. 500,00 perorang/ bulan (Caska, 
2015).
 Perkembangan Sisa Hasil Usaha dan Omset KUD Kusuma 
Bakti sebagai berikut:
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Tabel 3.1.  Perkembangan Sisa Hasil Usaha dan Omset KUD Kusuma 
Bakti Kabupaten Kampar

Tahun Omzet Perkembangan
(%)

Sisa Hasil 
Usaha 

Perkembangan
(%)

2009 11.208.366.665 24,1 1.031.061.925 12,4
2010 15.886.533.384 41,7 1.270.387.327 23,3
2011 17.572.566.701 10,6 1.327.083.684 4,7
2012 19.237.457.371 9,5 1.723.004.338 30,7
2013 22.809.971.763 18,6 1.046.123.809 -41,1
Rataan 20,9 6

Sumber: Hasil penelitian diolah kembali, 2015.

Identifikasi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan 
Tantangan

Analisis	 SWOT	 adalah	 identifikasi	 berbagai	 faktor	 secara	
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Freddy Rangkuti, 
2009). Dalam kasus koperasi sebagai perusahaan, pengunaan analisis 
SWOT dalam merumuskan strategi sangat relevan karena analisis 
ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 
(strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat 
meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) (Caska, 
2012).

Faktor strategis internal koperasi disusun berdasarkan 
identifikasi	faktor	kekuatan	dan	kelemahan	yang	dimiliki	oleh	koperasi,	
setelah dilakukan pembobotan dan pemeringkatan atas faktor strategik 
internal. Hasil dari pembobotan dan pemeringkatan terhadap faktor 
internal dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai rata-ratanya.
Hasil analisis perhitungan total skor nilai faktor-faktor internal KUD 
Kusuma Bakti sebesar 2,73 (Tabel 2). Nilai tersebut berada di atas nilai 
rata-rata 2,5 yang menunjukkan posisi internal  KUD Kusuma Bakti 
memiliki posisi sedang atau masa pertumbuhan.
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Tabel 3.2.  Faktor Strategis Internal KUD Kusuma Bakti Kabupaten 
Kampar

Kekuatan Skor Kelemahan Skor

1. SDM (Pengurus/Pengawas/Pen-
gelola) yang berpengalaman, ber-
integritas, dan berkomitmen.

0,52
1. Umur tanaman kelapa 

sawit yang sudah tua (25 
tahun).

0,40

2. Pelayanan yang ramah dan tang-
gap kepada Anggota. 0,48 2. Sistem pengawasan usaha 

yang belum mapan. 0,24

3. Penerapan ICT dalam pelayanan 
administrasi koperasi. 0,33 3. Hanya mempunyai satu 

komoditas TBS. 0,14

4. Memiliki core business pemasaran 
TBS dan didukung unit pelayanan 
perkreditan, perdagangan semba-
ko, dan pelayanan kesehatan.

0,18
4. Saluran pemasaran TBS 

hanya melalui perusahaan 
inti (monopsoni).

0,12

5. Memiliki kemitraan usaha yang 
baik penampung TBS (perusa-
haan inti, perbankan).

0,16 5. Terbatasnya Kemitraan pe-
masaran TBS. 0,05

6. Homogenitas Anggota (unit 
bisnis petani kelapa sawit, strata 
sosial ekonomi, kekeluargaan).

0,07
6. Harga komoditas TBS di-

tentukan oleh harga pasar 
dunia.

0,04

Jumlah Faktor Kekuatan 1,74 Jumlah Faktor Kelemahan 0,99

TOTAL (Kekuatan + Kelemahan) 2,73

Faktor strategis eksternal koperasi disusun berdasarkan 
identifikasi	faktor	peluang	dan	tantangan	yang	dimiliki	oleh	koperasi,	
setelah dilakukan pembobotan dan pemeringkatan atas faktor strategik 
eksternal. Hasil dari pembobotan dan pemeringkatan terhadap faktor 
eksternal dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai rata-ratanya.
Hasil analisis perhitungan total skor nilai faktor-faktor eksternal KUD 
Kusuma Bakti sebesar 2,76 (Tabel 3). Nilai tersebut berada di atas nilai 
rata-rata 2,5 yang menunjukkan posisi eksternal KUD Kusuma Bakti 
memiliki posisi sedang atau masa pertumbuhan.
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Tabel 3.3:  Faktor Strategis Eksternal KUD Kusuma Bakti Kabupaten 
Kampar

Peluang Skor Tantangan Skor

1. Daya beli Anggota Koperasi 
yang tinggi. 0,40 1. Persaingan usaha yang se-

makin ketat. 0,40

2. Banyaknya unit usaha yang be-
lum dikelola. 0,33

2. Tarif  pajak yang ditetapkan 
pemerintah kepada Koper-
asi.

0,24

3. Memungkinkan konsolidasi 
koperasi primer ke dalam ko-
perasi sekunder. 0,27

3. Kurangnya kesadaran dan 
pemahaman masyarakat 
tentang koperasi serta ku-
rangnya kepedulian dan 
kepercayaan masyarakat 
terhadap koperasi.

0,21

4. Industrialisasi membuka pe-
luang usaha di bidang agro-
bisnis.

0,24

4. Kurang memadainya prasa-
rana dan sarana yang ter-
sedia misalnya lembaga 
keuangan, produksi, dan 
pemasaran.

0,20

5. Dukungan kebijakan dari pe-
merintah mendorong diversi-
fikasi	usaha	koperasi.

0,14

5. Masih kurangnya keper-
cayaan untuk saling beker-
jasama dengan pelaku 
ekonomi lain dan antar ko-
perasi.

0,12

6. Perekonomian dunia yang 
makin terbuka mengakibat-
kan makin terbukanya pasar 
internasional (MEA) bagi hasil 
koperasi. 

0,12 6. Pasar bebas (Masyarakat 
Ekonomi ASEAN). 0,09

Jumlah Faktor Peluang 1,5 1,26

TOTAL (Peluang + Tantangan) 2,76

Posisi usaha KUD Kusuma Bakti berdasarkan analisis faktor 
internal dan eksternal melalui Matriks Internal-Eksternal dapat 
diketahui bahwa total skor atas faktor-faktor strategis internal sebesar 
2,73 dan total skor atas faktor-faktor strategis eksternal sebesar 2,76. 
Dengan demikian posisi usaha KUD Kusuma Bakti pada posisi sel V 
(lima) dengan posisi strategis pertumbuhan (Tabel 4).
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Tabel 3.4:  Matriks Internal-Eksternal KUD Kusuma Bakti Kabupaten 
Kampar

Tabel 3.4: Matriks Internal-Eksternal KUD Kusuma Bakti  
Kabupaten Kampar 
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Untuk mengetahui strategi yang digunakan KUD Kusuma 
Bakti dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 
dilakukan analasis penentuan strategi (Tabel 5). Selanjutnya dilakukan 
seleksi prioritas urutan strategi berdasarkan kesesuaian dengan visi, 
misi, dan nilai-nilai koperasi (Tabel 6). 

Visi KUD Kusuma Bakti: Pendidikan meningkat, koperasi 
sehat, anggota kuat, dan mitra terpikat. Misi KUD Kusuma Bakti: 1) 
Mewujudkan Peningkatan Pendidikan; 2) Mewujudkan Koperasi Sehat; 
3) Mewujudkan Anggota Kuat; dan 5) Mewujudkan Mitra terpikat.

Sementara nilai-nilai KUD Kusuma Bakti: 1) Kekeluargaan; 
2) Menolong diri sendiri; 3) Bertanggungjawab; 4) Demokratis; 
5) Persamaan; 6) Berkeadilan; 7) Kemandirian; 8) Kejujuran; 9) 
Keterbukaan; dan 10) Kepedulian terhadap orang lain (Caska, 2015).
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Tabel 3.5  Penenentuan Strategi KUD Kusuma Bakti Kabupaten 
Kampar

Tabel 3.5 Penenentuan Strategi KUD Kusuma Bakti Kabupaten Kampar
Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan (Strengths)
1. SDM 

(Pengurus/Pengawas/Pengelola) yang 
berpengalaman, berintegritas, dan 
berkomitmen.

2. Pelayanan yang ramah dan tanggap 
kepada Anggota.

3. Penerapan ICT dalam pelayanan 
administrasi koperasi.

4. Memiliki core business pemasaran 
TBS dan didukung unit pelayanan 
perkreditan, perdagangan sembako, 
dan pelayanan kesehatan.

5. Memiliki kemitraan usaha yang baik 
penampung TBS (perusahaan inti, 
perbankan).

6. Homogenitas Anggota (unit bisnis 
petani kelapa sawit, strata sosial 
ekonomi, kekeluargaan).

Kelemahan (Weaknesses)
1. Umur tanaman kelapa sawit yang 

sudah tua (25 tahun).
2. Sistem pengawasan usaha yang 

belum mapan.
3. Hanya mempunyai satu komoditas 

TBS.
4. Saluran pemasaran TBS hanya melalui 

perusahaan inti (monopsoni).
5. Terbatasnya Kemitraan pemasaran 

TBS.
6. Harga komoditas TBS ditentukan oleh 

harga pasar dunia.

Peluang (Opportunities)
1. Daya beli Anggota Koperasi yang tinggi 

tinggi.
2. Banyaknya unit usaha yang belum 

dikelola.
3. Memungkinkan konsolidasi koperasi 

primer ke dalam koperasi sekunder.
4. Industrialisasi membuka peluang usaha 

di bidang agrobisnis.
5. Dukungan kebijakan dari pemerintah; 

mendorong diversifikasi usaha koperasi.
6. Perekonomian dunia yang makin 

terbuka mengakibatkan makin 
terbukanya pasar internasional (MEA) 
bagi hasil koperasi.

Strategi SO
(Memaksimalkan Kekuatan untuk 
memaksimalkan peluang):
1. Mewujudkan biaya rendah dan 

diferensiasi produk. (S1O3; S1O4;
S1O5; S1O6)

2. Mewujudkan keunggulan harga dan 
spesialisasi dalam pemasaran(S1-O1; 
S1O2; S1O1; S1O2; S1O6)

3. Pemanfaatan SDM dalam 
meningkatkan jumlah konsumen 
anggota, meambah unit usaha, 
meningkatkan kemitraan koperasi 
sekunder, meningkatkan difersifikasi 
usaha. (S1O1; S1O2; S1O3; S1O5)

4. Peningkatan kualitas layanan kepada 
anggota untuk meningkatkan jumlah 
konsumen anggota, meambah unit 
usaha, meningkatkan kemitraan 
koperasi sekunder, meningkatkan 
difersifikasi usaha. (S2-O1; S2O2; 
S2O3; S2O5)

5. Penerapan ICT dalam pelayanan 
administrasi koperasi untuk
pemenuhan daya beli anggota 
(S3O1).

Strategi WO
(Meminimalkan kelemahan untuk 
memaksimalkan peluang):
1. Pengembangan inovasi/kreativitas 

anggota (W1O2; W2O5).
2. Optimalisasi peran saluran pemasaran 

untuk konsoludasi koperassi sekunder
(W4O3).

3. Menjalin hubungan kemitraan dalam 
memanfaatkan peluang usaha
(W5O4).

4. Meningkatkan SIM untuk memberikan 
pelayanan kepada anggota. (W2O1).

5. Mengembangkan saluran pemasaran 
untuk mengembangkan unit usaha
(W4O2).

6. Mengembangkan kemitraaan dalam 
mengembangkan usaha. (W5O2).

Tantangan (Threats)
1. Persaingan usaha yang semakin 

ketat.
2. Tarif pajak yang ditetapkan 

pemerintah kepada Koperasi.
3. Kurangnya kesadaran dan 

pemahaman masyarakat tentang 
koperasi serta kurangnya kepedulian 
dan kepercayaan masyarakat 
terhadap koperasi.

4. Kurang memadainya prasarana dan 
sarana yang tersedia misalnya 
lembaga keuangan, produksi, dan 
pemasaran.

5. Masih kurangnya kepercayaan untuk 
saling bekerjasama dengan pelaku 
ekonomi lain dan antar koperasi.

6. Pasar bebas (Masyarakat Ekonomi 
ASEAN).

Strategi ST(Memaksimalkan Kekuatan 
untuk meminimalkan tantangan):
1. Optimalisasi Pelayanan dan 

pembinaan usaha anggota. (S2T1).
2. Mengintensifkan pendidikan dan 

pelatihan (S6T3).
3. Pembinaan anggota di bidang

kerjasama usaha. (S6T5).
4. Mengembangkan sarana dan 

prasarana (S6T4).
5. Meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan unit usaha. (S2T1).
6. Memanfaatan kemitraan usaha 

menghadapi pasar bebas. (S5T6).

Strategi WT(Meminimalkan kelemahan 
untuk meminimalkan tantangan):
1. Peremajaan tanaman dalam 

meningkatkan persaingan usaha
(W1T1).

2. Menyempurnakan sistem 
pengawasan usaha melaui 
pemenuhan saranan ICT (W2T4).

3. Meningkatkan pencitraan koperasi 
dalam meningkatkan kepedulian 
melalui.anggota (W4T3).

4. Meningkatkan SIM dalam 
meningkatkan kepedulian anggota
(W2T3).

5. Mewujudkan diferensiasi produk 
untuk memenangkan persaingan
usaha (W3T1).

6. Mengoptimalkan kemitraaan dalam 
memenangkan persaingan usaha
(W5T1).

Tabel 3.6: Urutan Prioritas Strategi KUD Kusuma Bakti Kabupaten Kampar
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Tabel 3.6:  Urutan Prioritas Strategi KUD Kusuma Bakti Kabupaten 
Kampar

No. Strategi Skor

1. Pengembangan inovasi/kreativitas anggota (W1O2; 
W2O5).

59

2. Mewujudkan biaya rendah dan diferensiasi produk. 
(S1O3; S1O4; S1O5; S1O6)

58

3. Mewujudkan keunggulan harga dan spesialisasi dalam 
pemasaran(S1O1; S1O2; S1O1; S1O2; S1O6)

56

4.

Optimalisasi SDM dalam meningkatkan jumlah 
konsumen anggota, membah unit usaha, meningkatkan 
kemitraan	koperasi	sekunder,	meningkatkan	difersifikasi	
usaha. (S1O1; S1O2; S1O3; S1O5)

55

5.

Peningkatan kualitas layanan kepada anggota untuk 
meningkatkan jumlah konsumen anggota, meambah 
unit usaha, meningkatkan kemitraan koperasi sekunder, 
meningkatkan	 difersifikasi	 usaha.	 (S2O1; S2O2; S2O3; 
S2O5)

54

6. Optimalisasi Pelayanan dan pembinaan usaha anggota. 
(S2T1).

53

7. Mengintensifkan pendidikan dan pelatihan (S6T3). 53

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan unit usaha. 
(S2T1).

52

9. Memanfaatan kemitraan usaha menghadapi pasar bebas. 
(S5T6).

52

10. Penerapan ICT dalam pelayanan administrasi koperasi 
untuk pemenuhan daya beli anggota (S3O1).

51

11. Pembinaan anggota di bidang kerjasama usaha. (S6T5). 51

12. Optimalisasi peran saluran pemasaran untuk konsoludasi 
koperassi sekunder (W4O3).

51

Berdasarkan hasil pembahasan maka strategi keunggulan 
bersaing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yaitu: 1) 
Pengembangan inovasi/kreativitas anggota; 2) Mewujudkan biaya 
rendah dan diferensiasi produk; dan 3) Mewujudkan keunggulan harga 
dan spesialisasi dalam pemasaran. 
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Implementasi Model Perencanaan Strategis Koperasi dalam 
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
  Model Perencanaan Strategis Koperasi secara garis besar 
teradapat empat tahapan yaitu: 1) Melakukan telaah lingkungan 
internal dan eksternal; 2) Melakukan kesimpulan analisis faktor internal 
dan eksternal; 3) Perumusan visi, misi dan nilai-nilai; 4) Perumusan 
perencanaan strategis meliputi: tujuan koperasi, sasaran koperasi, 
strategi koperasi, kebijakan koperasi, program koperasi, kegiatan 
koperasi, program jangka menengah, dan program tahunan. Keempat 
tahapan bila disajikan dalam gambar seperti Gambar 1.dan program tahunan. Keempat tahapan bila disajikan dalam gambar seperti Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISI KOPERASI
 

PRINSIP KOPERASI
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PS-1 Tahun ke-1
PS-2 Tahun ke-2
PS-3 Tahun ke-3
PS-4 Tahun ke-4
PS-5 Tahun ke-5

ANALISIS LINGKUNGAN 
EKSTERNAL

TUJUAN KOPERASI

 

MISI KOPERASI
 

Sumber: Bryson, 2004; Akdon, 2007; Caska, 2015.

Gambar 3.1. Model Perencanaan Strategis Koperasi
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3.5. Kesimpulan
 Kesimpulan penelitian, yaitu: Pertama, Strategi keunggulan 
bersaing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN: 1) 
Pengembangan inovasi/kreativitas anggota; 2) Mewujudkan biaya 
rendah dan diferensiasi produk; 3) Mewujudkan keunggulan harga dan 
spesialisasi dalam pemasaran. Kedua, implementasi model perencanaan 
strategis dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN: 1) 
Melakukan telaah lingkungan internal dan eksternal; 2) Melakukan 
kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal; 3) Perumusan visi, 
misi dan nilai-nilai; 4) Perumusan perencanaan strategis.
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BAB IV
PEMBANGUNAN 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

4.1. Pendahuluan
Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi salah 

satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong 
pemerataan investasi pada pusat pertumbuhan dan daerah tertinggal. 
Investasi harus terjadi pada semua sektor dan semua wilayah secara 
simultan. Investasi merupakan salah satu faktor pendorong yang 
sangat krusial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
dan berkelanjutan, karena investasi menciptakan efek multiplier yang 
besar. Arus investasi yang tinggi menciptakan lapangan pekerjaan 
dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan 
pendapatan masyarakat berarti meningkatnya konsumsi masyarakat, 
yang berpengaruh positif  terhadap meningkatnya penerimaan pajak 
dan pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak yang tinggi merupakan 
modal pembangunan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan 
pelayanan publik (Anthony & Snyder, 1998).

Untuk menarik investasi kedalam suatu wilayah dibutuhkan 
iklim usaha atau investasi yang kondusif, yaitu iklim yang mendorong 
masyarakat melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah 
mungkin atau bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang 
setinggi	 mungkin.	 Setiap	 daerah	 perlu	 mengidentifikasi	 sektor	
basis dan unggulannya, serta memberikan berbagai insentif  bagi 
pengembangannya agar  menarik investasi (Didik J. Rachbini, 2006).

Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh terhadap iklim 
berinvestasi.	 Bank	 Dunia	 (2005),	 mengidentifikasi	 beberapa	 faktor	
yang mempengaruhi iklim investasi, antara lain : (1) stabilitas ekonomi 
makro, (2) tingkat korupsi, (3) birokrasi, dan (4) kepastian kebijakan 
ekonomi. The World Economic Forum	(2005),	mengidentifikasi	beberapa	
faktor yang menghambat investasi, antara lain : (1) Birokrasi yang tidak 
efisien;	(2)	Kondisi	infrastruktur	yang	buruk;	(3)	Regulasi	perpajakan;	
(4) Korupsi; (5) Kualitas SDM buruk; (6) Kebijakan tidak stabil; (7) 
Regulasi tenaga kerja yang restriktif; (8) Tarif  pajak yang tinggi; (9) Akses 
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ke keuangan; (10) Regulasi valas; (11) Kriminalitas; (12) Ketidakstabilan 
pemerintahan;	(13)	Etika	kerja	dari	tenaga	kerja	buruk;	dan	(14)	Inflasi.	
Dari	keempat	belas	faktor	tersebut,	birokrasi	yang	tidak	efisien,	kondisi	
infrastruktur yang buruk, serta regulasi perpajakan merupakan faktor 
yang dinilai paling menghambat investasi.

Kota Dumai yang mempunyai posisi yang strategis bila 
dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini disebabkan karena Kota 
Dumai terletak pada kawasan Selat Malaka dan memiliki peranan 
penting sebagai penghubung antar daerah baik secara nasional maupun 
internasional. Di samping itu, Kota Dumai telah didukung dengan telah 
tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur jaringan transportasi 
darat lokal maupun regional, pelabuhan bertaraf  internasional serta 
bandara (Bapeda Kota Dumai, 2008).

Bila ditetapkannya Kota Dumai sebagai Kawasan Ekonomi 
Khusus diharapkan akan semakin memajukan dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Meningngkatnya pertumbuhan 
ekonomi disebabkan karena kegiatan penanaman modal asing, 
penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan 
meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam negeri 
maupun ekspor. 

Menurut Pedoman yang dikeluarkan Tim Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus di Indonesia (Departemen Perindustrian, 2006): 
lokasi yang akan dipilih menjadi KEK minimal harus memenuhi kriteria 
ekonomi sebagai berikut: (1) terletak dijalur perdagangan internasional 
dan atau alur laut utama di Indonesia; (2) Terdapat pasar potensial 
berskala internasional; (3) Bagian dari wilayah yang memiliki sumberdaya 
alam dan atau sektor unggulan yang berdaya saing internasional atau 
sektor unggulan yang berdaya saing internasional; dan (4) Ketersediaan 
tenaga kerja lokal, baik jumlah maupun kualitas.

Sementara	kriteria	fisik	yang	harus	dipenuhi	oleh	suatu	kawasan	
ekonomi khusus adalah (1) Kawasan andalan yang memiliki keterkaitan 
tinggi dengan kawasan andalan lainnya dan wilayah sekitarnya; (2) 
Mempunyai akses transportasi jaringan jalan dengan waktu tempuh ke 
pelabuhan atau ke bandar udara tidak lebih dari 3 jam; (3) Tersedia 
infrastruktur sumberdaya air, suplai tenaga listrik dan telepon berskala 
internasional dalam kapasitas mencukupi; (4) Bukan merupakan 
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kawasan lindung; dan (5) Berdekatan atau memiliki akses yang baik 
dengan kota berstatus Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penelitian ini bertujuan 
untuk	mengidentifikasi	potensi	Kota	Dumai	dalam		menuju	Kawasan	
Ekonomi Khusus (KEK) dan untuk mengetahui solusi kebijakan 
yang perlu dilakukan agar Kota Dumai ditetapkan sebagai Kawasan 
Ekonomi Khusus.

4.2. Metode dan Teknik Penelitian
Metode Penelitian
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 
Survey dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden. 
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data statistik, data hasil 
riset, dan data dari berbagai referensi lainnya. 

Operasionalisasi Variabel
1. Produk Domenstik Regional Bruto (PDRB) adalah sejumlah nilai 

tambah (added value) yang timbul dari semua unit produksi suatu 
wilayah dalam jangka waktu tertentu. Metode yang digunakan 
adalah pendekatan dari segi produksi (production approach), dengan 
pendekatan ini perhitungan PDRB ditempuh dengan nilai seluruh 
produksi neto barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sektor 
perekonomian selama setahun.

2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita yang merupakan 
hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan 
tahun.

3. Transformasi struktur produksi adalah proses perubahan susunan 
atau komposisi Produk Domestik Regional Bruto antar sektor.

4. Struktur produksi dalam penelitian ini diartikan sebagai susunan 
atau komposisi dari kegiatan produksi secara sektoral menurut 
lapangan	usaha,	mengacu	pada	klasifikasi	yang	 telah	dibuat	oleh	
Biro Pusat Statistik Indonesia yang terdiri dari sembilan sektor, 
yaitu: (1) sektor pertanian, (2) sektor pertambangan dan penggalian, 
(3) sektor industri pengolahan, (4) sektor listrik, gas dan air bersih, 
(5) sektor bangunan, (6) sektor perdagangan, restoran, dan hotel, 
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(7) sektor pengangkutan dan komunikasi, (8) sektor keuangan, 
persewaan bangunan dan jasa perusahaan, dan (9) sektor jasa-jasa. 

5. Jumlah penduduk adalah total penduduk laki-laki dan perempuan 
di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (1 tahun) dinyatakan 
dengan jiwa.

6. Investasi swasta dalam penelitian ini didekati dengan jumlah 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal 
asing (PMA) di masing-masing daerah yang telah direalisasi, 
dinyatakan dengan rupiah.

7. Laju pertumbuhan ekonomi daerah berarti besar-kecilnya 
peningkatan produksi barang dan jasa masyarakat menurut 
lapangan usaha suatu daerah, dinyatakan dengan persentase.

8. Kontribusi sektor, yaitu peranan (share)  masing-masing sektor 
lapangan usaha terhadap jumlah PDRB, dinyatakan dengan 
persentase.

Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan yaitu:
Analisis pergeseran (Shift Analysis)

Untuk mengetahui kecepatan laju pertumbuhan di masing-masing 
sektor digunakan analisis Proportionality Shift (Tambunan, 1996). Analisis 
Proportionality Shift, yaitu membandingkan laju pertumbuhan ekonomi 
per sektor di Kota Dumai dengan laju pertumbuhann ekonomi per 
sektor di Provinsi Riau. Adapun rumus yang digunakan:
Proportionality Shift (PS) = Q0

y {Qt
i/Q0

i – Yt/Y0}
Di mana;
PS = Pergeseran proporsional (Proportionality Shift)
Q0

y = PDRB Kota Dumai tahun dasar sektor i
Qt

i = PDRB Provinsi Riau tahun aktual dari sektor i
Q0

i = PDRB Provinsi Riau tahun dasar dari sektor i
Yt = PDRB Provinsi Riau tahun aktual
Y0= PDRB Provinsi Riau tahun dasar
Jika Proportionality Shift (PS) positif  maka dapat diindikasikan sektor 
tersebut laju pertumbuhan ekonominya lebih cepat.

Untuk mengetahui daya saing masing-masing sektor digunakan 
analisis Differential Shift, yaitu membandingkan daya saing per sektor di 
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Kota Dumai dengan daya saing per sektor di Provinsi Riau. Adapun 
rumus yang digunakan:
Differential Shift = Q0

ij{Qt
ij/Q0

ij – Qt
i/Q0

i}
Di mana;
DS = Pergeseren yang berbeda (Differential Shift)
Q0

ij = PDRB Kota Dumai tahun dasar sektor i
Qt

ij = PDRB Kota Dumai tahun aktual sektor i
Q0

ij = PDRB Kota Dumai tahun dasar sektor i
Qt

i = PDRB Provinsi Riau tahun aktual sektor i
Q0

i = PDRB Provinsi Riau tahun dasar sektor i
Jika perhitungan Differential Shift (DS) memperoleh angka positif  maka 
dapat diindikasikan sektor tersebut mempunyai daya saing tinggi.

Analisis Location Quotient
Untuk menentukan sektor ekonomi basis dan non basis pada 
perekonomian di Kota Dumai digunakan pendekatan Location Quotient 
Method (Iwan Jaya Aziz, 1985). Adapun rumusnya adalah:
Location Quotient: LQ = ei.j/ei / Ej/E
Di mana:        eij  = PDRB sektor-i di Kota Dumai ke j

 ej  = PDRB Total di Kota Dumai ke j
 Ei  = PDRB sektor-i di Provinsi Riau
 E  = PDRB Total di Provinsi Riau

Rasio atau indeks Location Quotient yang dihasilkan dari model di atas 
digunakan sebagai indikator orientasi pemasaran barang dan jasa 
produk suatu sektor dalam wilayah apakah basis atau non basis.
Jika nilai LQ ≥ 1, maka sektori tersebut merupakan sektor basis, 
yang mengindikasikan sektor tersebut potensial/strategis untuk 
dikembangkan, sedangkan bila nilai LQ < 1, maka sektor-i tersebut 
bukan merupakan kegiatan sektor basis di daerah yang berangkutan.

Analisis Kebijakan
Dari analisis ini, maka kelebihan dan kelemahan sistem 

kebijakan nasional maupun lokal dalam pengembangan industri dapat 
diidentifikasi	 sebagai	 input bagi penyempurnaan konsep kebijakan 
pengembangan industri. Ada tiga sasaran yang ingin dicapai dengan 
menggunakan analisis kebijakan ini, yaitu: (1) Analisis isi kebijakan 
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Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertujuan untuk mengetahui 
pokok kebijakan alokasi ruang untuk basis pengembangan ekonomi 
khususnya pengembangan industri; (2) Analisis regulasi untuk 
mengetahui dasar hukum pengembangan industri; dan (3) Analisis 
SWOT(Strengths-Weaknesses-Opportunities-Treath) untuk mengetahui 
strategi pengembangan industri.

4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Tipologi Kawasan Ekonomi Khusus
 Saat ini dikenal beberapa terminologi zona/kawasan yang 
dibuat untuk tujuan ekonomi atau mendukung kegiatan perekonomian 
negara. Ide dasar dari kawasan ini adalah perlakuan khusus terhadap 
kawasan yang berbeda untuk mendukung fungsi perekonomian. 
Terminologi Special Economic Zone (SEZ) muncul ketika Pemerintah 
Cina mengeluarkan kebijakan untuk membangun zona ekonomi bebas. 
SEZ	sendiri	didefinisikan	sebagai	“	a geographical region that has economic 
laws different from a country’s typical economic laws. Usually the goal is an increase 
in foreign investment” (Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI, 2006).
 Beberapa zona ekonomi yang telah dikenal dan diterapkan di 
beberapa negara di dunia adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut:
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Tabel 4. 1. Beberapa contoh Zona Ekonomi

Varian Tujuan Besaran
Kawasan Lokasi Kegiatan

Ekonomi Pasar
Pengaturan
Pembelian
Domestik

Kewenangan
Pengelola
Kawasam

Special 
Economic
Zone
(SEZ)

Pembangunan 
teintegrasi 
untuk menarik 
investasi dan 
menciptakan 
lapangan kerja

2,4 – 400 
km2

Campuran Multisektor Multimarket Diatur sebagai 
kegiatan impor 
untuk SEZ-
pembebasan 
dari berbagai 
aturan fiskal 
dan PPN

Otorita, 
kawasan 
terpisah dari 
pemerintah 
daerah

Free Trade 
Zone 
(FTZ)

Mendukung 
perdagangan 
khususnya 
ekspor

< 50 Ha Pelabuhan 
dan bandar 
udara

Didominiasi 
oleh 
perdagangan 
khususnya 
terkait 
processing 
dan jasa 
pelayanan

Didominasi 
oleh ekspor

Pada umumnya 
diatur sebagai 
kegiatan impor 
untuk SEZ—
pembebasan 
dari berbagai 
aturan fiskal 
dan PPN 

Otorita, 
kawasan 
terpisah dari 
pemerintah 
daerah

Export 
Processing 
Zone 
(EPZ)

Orientasi 
ekspor

20 – 
1600 Ha

Pelabuhan 
dan bandar 
udara

Didominasi 
oleh kegiatan 
manufaktur

Ekspor Pembelian 
domestik dan 
pemberlakukan 
pajak 
perdagangan 
domestik

Pada umumnya 
dibawah 
otoritas 
pemerintah 
pusat atau 
pemerintah 
daerah

Industrian 
Zones/
Parks

Pengembangan 
industri

<100 Ha Campuran Industri Domestik 
dan ekspor

Pembelian 
domestik

Pada umumnya 
dibawah 
otoritas 
pemerintah 
pusat atau 
pemerintah 
daerah

Sumber: Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, 2006

 Dari analisis pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 
beberapa negara secara umum terdapat dua tipologi pelaksanaan KEK 
yang telah diterapkan yaitu:

KEK sebagai sebuah terminologi generik untuk kawasan yang 
ditetapkan untuk menyediakan lingkungan yang secara internasional 
kompetitif  serta bebas dari berbagai hambatan berusaha dalam rangka 
memacu peningkatan ekspor nasional. Di beberapa negara konsep ini 
ditemukan dalam bentuk SEZ seperti:
a) SEZ multi product
b) SEZ for specific sector
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c) SEZ for Free Trade and Warehouse
KEK sebagai sebuah model untuk menyebutkan kawasan 

dengan kebijakan ekonomi terbuka yang didalamnya mencakup Free 
Trade Zone (FTZ), Export Processing Zone (EPZ) Pelabuhan (Port), High 
Tech Industrial Estate dan lain lain dikenal dengan sebutan zones within 
zone. Konsep ini memberikan otoritas kepada badan pelaksana untuk 
mengoperasikan KEK secara penuh atas mandat dari pemerintah pusat. 
Sementara itu di Indonesia saat ini terdapat pula peraturan perundangan 
yang mengatur bentuk-bentuk kawasan ekonomi yang memiliki 
fasilitas/insentif  baik perpajakan maupun kepabeanan, seperti:

a. Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone)
 Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas adalah 
suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas 
dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak 
penjualan atas barang mewah dan cukai.
 Dalam kawasan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan dibidang 
ekonomi seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, 
perbankan, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. 

b. Kawasan Berikat (Bounded Zone)
 Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan 
dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha 
industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, 
perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan 
pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan 
dari dalam Daerah Pabean Indonesia lain yang hasilnya terutama untuk 
tujuan ekspor.

c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
	 KAPET	 merupakan	 wilayah	 geografis	 dengan	 batas-batas	
tertentu yang memenuhi persyaratan:
	Memiliki potensi untuk cepat tumbuh, dan atau
	Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi di wilayah sekitarnya, dan atau
	Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.
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d. Kawasan Industri
 Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 
industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang lainnya 
yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri 
yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 
Tujuan pembangunan kawasan industri adalah untuk mempercepat 
pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi 
kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di 
Kawasan Industri, dan meningkatkan upaya pembangunan industri 
yang berwawasan lingkungan. 

B. Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus
Kriteria Umum Kawasan Ekonomi Khusus
 Berdasarkan kajian atas penetapan kawasan sejenis di berbagai 
negara, lokasi yang akan dipilih menjadi KEK minimal harus memenuhi 
12 persyaratan berikut:
(1) Diusulkan untuk memperoleh komitmen yang kuat dari pemerintah 

daerah yang bersangkutan baik Provinsi, Kabupaten  atau Kota. 
Yang dimaksud dengan komitmen yang kuat tersebut adalah 
kesediaan pemerintah daerah untuk menyerahkan pengelolaan 
kawasan yang diusulkan kepada manajemen khusus.

(2) Kepastian kebijakan meliputi dukungan aspek legal dalam 
pengembangan	 kegiatan	 ekonomi	 baik	 untuk	 kebijakan	 fiskal	
maupun	kebijakan	non	fiskal.

(3) Merupakan pusat kegiatan wilayah yang :
a) Ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
b) Wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri oleh 

Departemen Perindustrian.
c) Wilayah lainnya yang telah ditetapkan dengan perundang-

undangan sebagai wilayah dengan perlakuan khusus.
(4) Tidak harus merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh namun 

merupakan kawasan yang relatif  telah berkembang serta memiliki 
keterkaitan dengan wilayah pengembangan lainnya.

(5) Sudah tersedia kapasitas dan aksesibilitas terhadap infrastruktur 
pendukung seperti:
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a) Jaringan jalan, jalan KA, telekomunikasi, pelabuhan, bandara 
dan sebagainya untuk menunjang operasionalisasi kawasan;

b) Tersedia sumber air minimal 1 liter per detik untuk setiap hektar 
daerah yang dikembangkan;

c) Tersedia sumber tenaga listrik serta sistem jaringan yang 
diperlukan;

(6) Tersedia lahan untuk pengembangan industri dan perdagangan 
sekurang-kurangnya 10 Hektar serta kemungkinan untuk diperluas 
dikemudian hari (termasuk alokasi lahan bagi perumahan pekerja).

(7) Di sekitar lokasi tersedia tenaga kerja terlatih, semi terlatih dan 
tidak terlatih yang kemampuannya dapat ditingkatkan.

(8) Lokasi harus mampu memberikan dampak ekonomi yang 
signifikan,	dalam	arti	sudah	terdapat	kegiatan	industri	pendukung	
baik manufaktur, elektronik atau pengolahan hasil pertanian yang 
dapat diintegrasikan. 

(9) Lokasi mempunyai posisi strategis yang berorientasi keluar dalam 
arti:
a) Tidak terlalu jauh dari pelabuhan internasional.
b) Tidak terlalu jauh dari bandara internasional.
c)	 Posisi	geografis	strategis.
d) Tidak terlalu jauh dari alur pelayaran utama internasional.

(10) Merupakan lokasi yang strategis secara ekonomi dalam arti:
a) Tidak terlalu jauh dari lokasi pasar hasil produksi.
b) Tidak terlalu jauh dari sumber bahan baku.
c) Tidak terlalu jauh dari international distribution.

(11) Tidak berpotensi mengganggu areal konservasi yang ada 
disekitarnya.

(12) Memiliki batas yang jelas( alam maupun buatan dan kawasannya 
mudah dikontrol keamanannya serta mendukung upaya pencegahan 
penyelundupan.

Kriteria Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus
Berdasarkan persyaratan umum tersebut, kriteria ekonomi yang harus 
dipenuhi oleh suatu kawasan ekonomi khusus seperti:
1) Terletak dijalur perdagangan internasional dan atau alur laut utama 

di Indonesia.
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2) Terdapat pasar potensial berskala internasional.
3) Bagian dari wilayah yang memiliki sumberdaya alam dan atau sektor 

unggulan yang berdaya saing internasional atau sektor unggulan 
yang berdaya saing internasional.

4) Ketersediaan tenaga kerja lokal, baik jumlah maupun kualitas.

Kriteria Fisik Kawasan Ekonomi Khusus
	 Kriteria	fisik	yang	mesti	dipenuhi	oleh	suatu	kawasan	ekonomi	
khusus adalah sebagai berikut:
1) Kawasan andalan yang memiliki keterkaitan tinggi dengan kawasan 

andalan lainnya dan wilayah sekitarnya.
2) Mempunyai akses transportasi jaringan jalan dengan waktu tempuh 

ke pelabuhan atau ke bandar udara tidak lebih dari 3 jam.
3) Tersedia infrastruktur sumberdaya air, suplai tenaga listrik dan 

telepon berskala internasional dalam kapasitas mencukupi.
4) Bukan merupakan kawasan lindung.
5) Berdekatan atau memiliki akses yang baik dengan kota berstatus 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Pengelompokan Kawasan Ekonomi Khusus 
 Berdasarkan atas fungsi, luas areal, fokus pengembangan dan 
jenis insentif  yang diberikan, maka kawasan ekonomi khusus dapat 
dibagi ke dalam beberapa bentuk/jenis.
Namun demikian, pada dasarnya hanya terdapat dua kelompok besar 
yaitu:
1. Kawasan yang dikeluarkan dari daerah pabean negara yang 

bersangkutan.
Dalam kawasan ini semua arus keluar masuk barang tidak dikenakan 
bea masuk, PPN dan cukai. Biasanya diikuti dengan pemberian 
batas yang tegas atas area tersebut, dan dinyatakan sebagai wilayah 
terbatas bagi yang tidak berkepentingan, Contoh : Export Processing 
Zone & Free Trade Zone.

2. Kawasan yang tetap pada daerah pabean negara yang bersangkutan.
Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini biasanya lebih luas, 
dapat berupa kota atau bahkan provinsi. Daya tarik investasi di 
kawasan semacam ini dilakukan melalui penerapan kebijakan untuk 
mendukung kemudahan berusaha, pengurangan pajak perusahaan, 



54

repatriasi keuntungan, serta pelonggaran kontrol devisa. Contoh : 
Special Economic Zone, Free Economic Zone, Industrial Zone, dan Distribution 
Zone.

Tabel 4. 2. Pengelompokkan Kawasan Ekonomi Khusus

Kelompok A Kelompok B
•	 Free Trade Zone •	 Distribution Zone
•	 Export Processing Zone •	 Industrial Zone

•	 Special Economic Zone (SEZ) 
atau Free Economic Zone (FEZ)

C. Potensi Kota Dumai Dalam Menuju Kawasan Ekonomi 
Khusus

Potensi Perkembangan Ekonomi Makro 
 Hasil perhitungan Proportional Shift (PS) dan Defferent Shift (DS) 
Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Proportional Shift dan Defferent Shift Kota Dumai

Proportionality Shift                  364,808.33 
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Sumber: Data olahan, 2008.
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 Tabel 4.3. menunjukkan bahwa semua sektor di Kota Dumai 
mempunyai nilai PS positif  terkecuali sektor pertambangan dan 
penggalian yang mempunyai PS negatif. Urutan sektor berdasarkan 
analisis PS yaitu: (1) Pengangkutan dan komunikasi; (2) Perdagangan, 
hotel dan restoran; (3) Bangunan; (4) Jasa-jasa lainnya; (5) Pertanian,  
kehutanan dan perikanan; (6) Keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan; (7) Industri pengolahan; (8) Listrik,gas dan air bersih; dan 
(9) Pertambangan dan penggalian. Hal ini memberikan indikasi bahwa 
laju pertumbuhan ekonomi per Sektor di Kota Dumai lebih cepat 
bila dibandingkan dengan laju pertumbuhann ekonomi per Sektor di 
Provinsi Riau, terkecuali sektor pertambangan dan penggalian.
 Seperti hal nilai PS, nilai DS bisa Positif  atau negatif, karena 
rasio dapat lebih besar atau lebih kecil dari rasio Provinsi Riau. Nilai-
nilai DS di Kota Dumai adalah jumlah nilai-nilai dari semua sektor 
di Kota Dumai. Tabel 4.3. menunjukkan bahwa hanya dua sektor di 
Kota Dumai mempunyai nilai DS positif  yaitu sektor Pertambangan 
dan penggalian dan sektor Industri pengolahan, sedangkan sektor yang 
lainnya mempunyai DS negatif. 

Urutan sektor berdasarkan analisis DS yaitu: (1) Pertambangan 
dan penggalian; (2) Industri pengolahan; (3) Jasa-jasa lainnya; (4) 
Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (5) Bangunan; (6) 
Perdagangan , hotel dan restoran; (7) Pengangkutan dan komunikasi; 
(8) Listrik,gas dan air bersih; dan (9) Keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan. Berdasarkan analisis DS ternyata hanya dua sektor yang 
mempunyai daya saing yang lebih tinggi yaitu sektor Pertambangan dan 
penggalian; dan sektor Industri pengolahan. Sedangkan sektor yang 
lainnya mempunyai daya saing yang rendah bila dibandingkan dengan 
Provinsi Riau secara keseluruhan.

Hasil analisis Location Quotient (LQ) Atas Dasar Jumlah Tenaga 
Kerja  Kota Dumai dapat di lihat pada Tabel 4.4.
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Tabel 4.4:  Location Quotient (LQ) Atas Dasar Jumlah Tenaga Kerja  
Kota Dumai Tahun 2006

Lapangan Usaha Dumai Riau LQ KET

1. Pertanian 11,354 823,654 0.43445836 Non 
Basis

2. Pertambangan dan 
Penggalian 270 17,560 0.484599914 Non 

Basis

3. Industri Pengolahan 7,454 69,953 3.358359038 Basis

4. Listrik, Air dan Gas 265 571 14.62695232 Basis

5. Bangunan dan 
Konstruksi 364 79,528 0.144253182 Non 

Basis
6. Perdagangan, 

Rumah Makan dan 
Hotel

15,303 240,956 2.001625906 Basis

7. Angkutan dan 
Komunikasi 2,494 73,020 1.076461993 Basis

8. Keuangan dan 
Asuransi 240 75,568 0.100096155 Non 

Basis

9. Jasa-Jasa 12,337 197,590 1.967835013 Basis

Jumlah 50,081 1,578,400
Sumber : Data Olahan, 2008

 Analisis Location Quotient atas dasar jumlah tenaga kerja Kota 
Dumai menunjukkan bahwa ada lima sektor yang termasuk katagori 
perekonomian basis yaitu : (1) Sektor listrik, air dan gas; (2) Sektor 
industri pengolahan; (3) Sektor perdagangan, rumah makan dan hotel; 
(4) Sektor jasa-jasa lainnya; dan (5) Sektor anggkutan dan komunikasi. 
Sedangkan empat sektor yang lainnya termasuk bukan basis, yaitu: (1) 
Sektor keuangan dan asuransi; (2) Sektor bangunan dan konstruksi; 
dan (3) Sektor pertanian; dan sektor pertambangan dan penggalian. 
Hal ini  memberi indikasi bahwa perekonomian kota dumai dilihat dari 
penyerapan tenaga kerja ternyata yang mempunyai potensi yang besar 
terdapat pada lima sektor basis. 
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 Analisis Location Quatient (LQ)  Atas Dasar PDRB Kota Dumai 
dapat di lihat pada Tabel 3.

Tabel 4.5.: Location Quatient (LQ)  Atas Dasar PDRB Kota Dumai, 
Tahun 2006

No Lapangan Usaha Dumai Riau LQ Ket

1

Pertanian, 
perkebunan, 
peternakan, 
kehutanan, dan 
perikanan

            
120,273.44 

       
12,464,887.42 0.528628003 Non 

Basis

2 Pertambangan dan 
penggalian

                 
7,720.87 

       
42,334,556.31 0.009991715 Non 

Basis

3 Industri 
pengolahan

              
68,971.22 

         
7,549,378.94 0.500524656 Non 

Basis

4 Listrik, gas, dan air 
minum

              
11,315.07 

            
135,714.73 4.567715551 Basis

5 Bangunan/
Konstruksi

            
240,574.06 

         
1,987,673.82 6.630899915 Basis

6 Perdagangan, hotel, 
dan restoran

            
370,500.87 

         
5,121,976.81 3.962966646 Basis

7 Pengangkutan dan 
komunikasi

            
298,783.45 

         
1,794,891.88 9.119836192 Basis

8
Keuangan, 
persewaan, dan jasa 
perusahaan

              
30,776.14 

            
653,130.59 2.581564123 Basis

9 Jasa-jasa lainnya             
222,305.85 

         
3,081,363.13 3.952544813 Basis

Jumlah       
1,371,220.97 

     
75,123,573.63 

Sumber : Data Olahan, 2008
 
 Analisis Location Quotient atas dasar PDRB Kota Dumai 
menunjukkan bahwa ada enam sektor yang termasuk katagori 
perekonomian basis yaitu : (1) Pengangkutan dan komunikasi; (2) 
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Bangunan; (3) Listrik,gas dan air bersih; (4) Perdagangan, hotel dan 
restoran; (5) Jasa-jasa lainnya; dan (6) Keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan. Sedangkan tiga sektor yang lainnya termasuk bukan basis, 
yaitu: (1) Pertambangan dan penggalian; (2) Pertanian, peternakan, 
kehutanan dan perikanan; dan (3) Industri pengolahan. 

Potensi Bidang Infrastruktur
 Kota Dumai yang sangat strategis letaknya memiliki peranan 
penting sebagai penghubung antar daerah baik secara nasional 
maupun internasional. Hal ini telah didukung dengan telah tersedianya 
sarana dan prasarana infrastruktur jaringan transportasi darat lokal 
maupun regional, pelabuhan bertaraf  internasional serta bandara. 
Namun kondisinya belum mampu memberikan pelayanan berstandar 
internasional (Edward & Chapin, 1995 ; Leslie & Golledge, 1978). 
Infrastruktur yang dimaksud di antaranya:
•	 Jaringan transportasi darat lokal maupun regional dan keberadaan 

fasilitas terminal Angkutan Kendaraan Antar Propinsi (AKAP) 
dan terminal barang yang sudah cukup memadai, kinerjanya masih 
membutuhkan	 peningkatan.	Ukuran	 lebar	 dan	 kualitas	 fisik	 perlu	
peningkatan karena masih terdapatnya jalan yang rusak (10%) dan 
jalan lokal yang belum diaspal (60%). Sistem transportasi lokal masih 
kurang baik terlihat dari  kesemrawutan dan hambatan-hambatan 
lalu lintas seperti pedagang kaki lima (PKL) dan perparkiran yang 
tidak teratur. Fungsi terminal AKAP dan barang juga masih belum 
maksimal karena tidak didukung oleh sub-sub terminal ataupun 
pangkalan sementara sehingga banyak angkutan umum yang 
memanfaatkan badan jalan sebagai tempat pemberhentian.

•	 Pelabuhan kota Dumai yang bertaraf  internasional telah mendukung 
kelancaran kegiatan-kegiatan yang mencakup kegiatan ekspor 
CPO, minyak bumi, ekspor hasil bumi dan industri selain itu juga 
kegiatan penumpang. Dengan baru dibangunnya sentra agribisnis 
dan pelabuhan Roro untuk tujuan pulau Rupat dan Melaka, maka 
kapasitas pelabuhan kota Dumai akan lebih memadai lagi. Namun 
demikian, pergudangan dan kualitas jalan dan pengaturan sistem 
transportasi di kawasan pelabuhan masih perlu peningkatan.

•	 Bandar udara Pinang Kampai merupakan bandar udara yang belum 
optimal dipergunakan karena frekuensi penerbangan yang masih 
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rendah dan kapasitasnya masih sangat terbatas untuk pesawat jenis 
Fokker -100. 

 Infrastruktur utilitas perkotaan yang mencakup kelistrikan 
dan sarana telekomunikasi kota Dumai saat ini masih belum mampu 
memenuhi kebutuhan (Johara T. Jayadinata, 1999 ; Trauman, 1980). Hal 
ini tercermin dari:
•	 Energi listrik dari PLN yang disuplai dari PLTA Kota Panjang dan 

PLTG Teluk Lembu saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan 
seluruh pengguna seperti publik/sosial, rumah tangga, komersial 
dan industri di Kota Dumai, sementara permintaan terus meningkat 
setiap tahunnya. Penambahan daya telah direncanakan dengan 
pembangunan PLTU dan PLTG.

•	 Kota Dumai telah dilayanani telekomunikasi modern termasuk 
telepon selular dan sambungan internet. Tambahan layanan 
telekomunikasi diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan 
Kota Dumai yang cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin 
meningkat.

 Infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan secara umum 
masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan pelayanan. 
•	 Tingkat pelayanan air bersih di Kota Dumai belum memadai, 

mengingat tingkat pelayanan (sistem perpipaan) yang dikelola oleh 
PDAM saat ini baru mencapai 40% dari seluruh kebutuhan kota. 
Peningkatan pelayanan air bersih telah direncanakan melalui master 
plan air bersih yang memanfaatkan sumber air dari Sungai Mesjid 
dan Sungai Rokan.

•	 Sistem jaringan drainase kota Dumai cukup baik didukung dengan 
adanya beberapa saluran primer seperti saluran Parit Paman dan 
saluran Bintan-Kamboja di bagian barat saluran sekunder disepanjang 
sisi kiri kanan jalan kota, maupun saluran tersier di beberapa daerah 
pemukiman. Di beberapa lokasi telah dilakukan perbaikan dan 
peningkatan ukuran saluran untuk mengatasi genangan air yang 
sesekali masih terjadi.

•	 Fasilitas kebersihan seperti sarana dan prasarana Tempat 
Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat pembuangan 
Sampah Akhir (TPA) serta alat-alat angkut sampah sudah cukup 
lengkap tersedia di kota Dumai.
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Potensi Sumber Daya Manusia 
Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai sebesar 4,3% 

dengan jumlah penduduk yang termasuk usia kerja (15 tahun ke atas) 
pada tahun 2007 yaitu 153.268 jiwa dan bukan usia kerja berjumlah 
77.853 jiwa, dengan indikator dependency ratio (DR) 0,51. Kelompok 
umur penduduk yang paling dominan adalah umur 20 – 24 tahun (24.293 
jiwa atau 11,25 %), sedangkan komposisi yang paling rendah adalah pada 
kelompok umur 60 tahun ke atas (7.013 jiwa atau 3,24 %). Persediaan 
tenaga kerja atau penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) cukup tinggi 
yaitu 52,94%, komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar 
(33%) berpendidikan SLTA (SMU+SMK berjumlah 48.220 jiwa) diikuti 
berpendidikan SD (37.447 atau 25 %) dan SLTP (35.304 jiwa atau 24 %).
Pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi yaitu 6,139% per tahun, 
dimana pada  tahun 2007 jumlah angkatan kerja Kota Dumai 
diperkirakan mencapai 99.643 jiwa. Pencari kerja yang terdaftar di Dinas 
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2005 berjumlah 
9.439 jiwa, dengan kelompok umur dominan yaitu 20-39 tahun. Jumlah 
pencari kerja yang tertinggi adalah SMK yaitu 3.146 jiwa (33%), diikuti 
Diploma ke atas yaitu 2.890 jiwa (30%), dan SMU 2.471 jiwa (26%). 

Jumlah Kesempatan kerja di Kota Dumai pada tahun 2006 
adalah 71.568 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3,101%. Pada tahun 
2005 diperkirakan jumlah kesempatan kerja akan bertambah menjadi 
75.153 jiwa, tahun 2006 sebanyak 78.918 jiwa, tahun 2007 sebanyak 
82.871, dan tahun 2010 sebanyak 95.959 jiwa. Kesempatan kerja 
menurut golongan umur di Kota Dumai pada tahun 2004 didominasi 
oleh kelompok umur 25-29 tahun (12.166 jiwa atau 17%) dengan 
tingkat pertumbuhan 2,951% per tahun, dan didominasi oleh tingkat 
pendidikan SLTA umum (19.156 jiwa atau 26,8%) dengan tingkat 
pertumbuhan 5,013% per tahun. Penduduk usia kerja (tenaga kerja) 
Kota Dumai sebagain besar berpendidikan SLTA (umum dan kejuruan). 
Partisipasi angkatan kerja yang SLTA Kejuruan (76,2%) lebih tinggi 
bila dibandingkan dengan SLTA Umum 65,6%).

Dukungan Masyarakat Terhadap KEK Kota Dumai
Masyarakat Kota Dumai memberikan dukungan yang baik 

terhadap rencana KEK, yang terlihat dari indikator persepsi tentang 



61

KEK Dumai, sikap terhadap KEK Dumai, dan aspirasi yang baik, 
hanya indikator pemahaman tentang KEK yang masih rendah. Sebayak 
86 % masyarakat mendukung rencana KEK Dumai.

Pemahaman masyarakat Kota Dumai sebagian besar (59,33%) 
termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya pemahaman tentang KEK 
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang KEK yang mereka 
peroleh dari media massa dan media cetak. 

Sebagian besar masyarakat (60%) memberikan persepsi yang 
baik pada tujuan KEK Dumai, sebagian besar 56,7% masyarakat 
memberikan persepsi yang baik terhadap manfaat KEK Dumai, 
dan 53,3% berpersepsi baik terhadap dampak KEK, karena dapat 
memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penanaman 
modal asing dalam pandangan responden dapat menciptakan lapangan 
kerja, meningkatkan volume produksi, dan perdagangan.

Sebagian besar masyarakat (74%) bersikap positif  terhadap 
KEK Dumai yang merupakan cerminan atas dukungan yang baik 
sehingga dapat memunculkan pola prilaku yang baik dari masyarakat 
dalam upaya mewujudkan Dumai Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

D.  Analisis Permasalahan dan Solusi Kebijakan Dalam Menuju  
Kawasan Ekonomi Khusus

Permasalahan Umum
 Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam 
pengembangan kawasan ekonomi yaitu:

1. Infrastruktur Wilayah dan Pendukung Belum Memadai
 Infrastruktur wilayah dan pendukung bagi pengembangan 
mata rantai industri sudah ada, tapi pada umumnya masih belum 
memadai, keberadaan infrastrukur perhubungan yang masih buruk 
terutama menyebabkan terhambatnya distribusi barang/jasa di sentra-
sentra produksi dan terhambatnya pengembangan industri hilir. 
Keberadaan pelabuhan pada umumnya belum mendukung kegiatan 
ekspor. Penyebab buruknya infrastruktur ini terutama adalah masalah 
keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
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2. Produktivitas Tenaga Kerja Belum Optimal dan Hubungan 
Industrial Masih Buruk

 Produktivitas tenaga kerja belum optimal karena rendahnya 
tingkat pendidikan dan ketrampilan. Hubungan industrial masih buruk 
karena regulasi ketenagakerjaan yang ada menyulitkan pengusaha untuk 
menerapkan prinsip profesionalitas.

3. Industri Hilir Belum Berkembang
 Pemerintah belum menciptakan/memberikan insentif  
fiskal	 yang	 dapat	 mendorong	 pengembangan	 industri	 hilir.	 Hal	 ini	
menyebabkan keengganan pelaku usaha untuk terjun ke sektor hilir 
karena kurang kompetitif  dengan kompetitor dari negara lain. Selain 
itu, dalam hal kebijakan investasi, birokrasi termasuk yang paling 
menghambat pengembangan industri karena memerlukan prosedur 
yang panjang sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar.

4. Pajak dan Retribusi yang Membebani Dunia Usaha
 Ekses perlaksanaan otonomi daerah yang negatif  adalah 
munculnya high cost economy karena beban pajak dan retribusi daerah 
yang dinilai pengusaha terlalu memberatkan. 

Solusi Kebijakan
 Berdasar pada permasalahan-permasalahan seperti tersebut di 
atas, solusi kebijakan yang diharapkan, agar dapat tercapainya kawasan 
ekonomi khusus di Kota Dumai, adalah :

1. Penyediaan infrastruktur perhubungan yang memadai
 Dukungan kebijakan infrastruktur perhubungan di daerah 
masih lemah. Penyediaan infrastruktur perhubungan yang memadai 
diperlukan untuk memperlancar arus perdagangan. Untuk itu perlu 
diprioritaskan terutama : (1) Peningkatan jalan di wilayah sentra 
industri yang menghubungkan sentra industri dengan pelabuhan; (2) 
Peningkatan kualitas dan daya dukung jalan antar daerah dari wilayah 
sentra industri menuju pelabuhan (Gordon, 1974 ; Santun Sitorus, 
1985).
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2. Penyediaan infrastruktur perdagangan (pelabuhan ekspor) 
yang memadai

 Infrastruktur perdagangan yang memadai (pelabuhan 
ekspor) diperlukan untuk memperlancar dan meningkatkan kapasitas 
perdagangan. Kurangnya jumlah pelabuhan ekspor dan masih minimnya 
kapasitas pelabuhan untuk ekspor cukup menghambat perdagangan di 
pasar internasional. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas pelabuhan 
sesuai standar pelabuhan ekspor internasional.

3. Penyediaan Infrastruktur utilitas perkotaan yang mencakup 
kelistrikan dan sarana telekomunikasi yang memadai 

 Energi listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang 
disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kota Panjang dan 
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Teluk Lembu saat ini belum 
mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengguna seperti publik/sosial, 
rumah tangga, komersial dan industri, sementara permintaan terus 
meningkat setiap tahunnya. Penambahan daya telah direncanakan 
dengan pembangunan PLTU dan PLTG harus segera dilaksanakan. 
Tambahan layanan telekomunikasi diperlukan untuk mengimbangi 
pertumbuhan Kota Dumai yang cepat dan kebutuhan masyarakat yang 
semakin meningkat.

4. Penyediaan Infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan 
yang memadai.

 Tingkat pelayanan air bersih belum memadai, mengingat 
tingkat pelayanan (sistem perpipaan) yang dikelola oleh Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) saat ini baru mencapai 40% dari seluruh 
kebutuhan kota. Peningkatan pelayanan air bersih telah direncanakan 
melalui master plan air bersih yang memanfaatkan sumber air dari 
sungai mesjid dan sungai rokan, realisasi master plan air berssih harus 
segera dilaksanakan.
 Sistem jaringan drainase kota Dumai cukup baik didukung 
dengan adanya beberapa saluran primer seperti saluran Parit Paman dan 
saluran Bintan-Kamboja di bagian barat saluran sekunder disepanjang 
sisi kiri kanan jalan kota, maupun saluran tersier di beberapa daerah 
pemukiman. Perbaikan dan peningkatan ukuran saluran untuk mengatasi 
genangan yang sesekali masih terjadi harus segera direalisasikan.
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5. Solusi Kebijakan Terhadap Permasalahan Produktivitas yang 
Belum Optimal dan Hubungan Industrial yang Buruk.

a. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
 Diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia antara lain melalui training dan pendidikan. Pemerintah 
perlu mengoptimalkan lembaga pendidikan dan latihan yang ada serta 
menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan pusat-
pusat training dengan fasilitas yang baik dan instruktur yang kompeten. 
Kebijakan yang perlu dikeluarkan adalah kerjasama dengan swasta dalam 
mengembangkan pusat diklat dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan 
latihan untuk pengembangan industri kecil dan menengah (Sjaifullah, 
1982 ; Cangara, 2000 ;  Slamet, 2000).

b. Penyempurnaan Kebijakan ketenagakerjaan
 Penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan (undang-undang 
nomor 13 Tahun 2003) yang lebih pro-investasi perlu dilakukan, 
setidaknya terhadap tiga isu utama yang seringkali menjadi sumber 
perselisihan antara pengusaha dengan buruh dan perlu disempurnakan, 
yaitu : (1) Kenaikan upah minimum; (2) Kompensasi pemutusan 
hubungan kerja; dan (3) Pengaturan tenaga kontrak. Pada prinsipnya 
revisi undang-undang yang dihasilkan perlu memperhatikan prinsip 
keseimbangan pada kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha.

6. Solusi Kebijakan Terhadap Permasalahan Industri Hilir yang 
Belum Berkembang.

a.  Pemberian Insentif  investasi bagi industri hilir
	 Insentif 	investasi	berupa	insentif 	fiskal	dapat	diberikan	kepada	
pengusaha yang bermaksud membangun industri hilir baru yang 
belum berkembang atau bermaksud meningkatkan kapasitas industri 
hilirnya. Beberapa instrumen kebijakan yang dapat diberlakukan oleh 
pemerintah antara lain: (1) Tax holiday untuk industri baru (pioneer) dan 
pengembangan industri hilir di wilayah tertentu; (2) Keringanan tarif  
impor untuk mesin-mesin dan alat-alat terutama untuk industri kecil 
dan menengah yang produknya dipasarkan untuk pasar ekspor maupun 
pasar domestik; (3) Insentif  pembebasan pajak ; (4) Kemudahan 



65

penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka mempercepat proses 
transfer	teknologi	kepada	industri	baru;	(5)	Kemudahan	efisiensi	proses	
perijinan, khususnya dalam pengurusan ijin lokasi, Ijin Mendirikan 
Bangunan (IMB), dan kemudahan mengurus analisis dampak 
lingkungan.
 Hambatan bagi perkembangan di industri hilir adalah tidak 
adanya jaminan bahan baku. Salah satu kebijakan terobosan yang dapat 
dilakukan untuk memberikan jaminan bahan baku bagi industri hilir 
adalah dengan memfasilitasi berdirinya semacam kemitraan dalam 
bentuk sindikasi yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dan 
berkepentingan terhadap perkembangan industri hilir, antara lain 
pemerintah-pemerintah daerah, perkebunan besar swasta, perkebunan 
milik negara (PTPN), dan masyarakat.
 Pelibatan pihak-pihak dalam sindikasi tersebut dilakukan 
dalam bentuk kepemilikan saham dalam industri hilir. Dengan adanya 
kepemilikan saham, maka perusahaan perkebunan serta berbagai pihak 
yang terlibat memiliki komitmen untuk menyediakan bahan baku 
bagi industri hilir. Untuk itu, perlu ada payung hukum/peraturan dari 
pemerintah yang mendorong berdirinya sindikasi tersebut.

b. One stop service untuk urusan perijinan dan pelayanan 
perpajakan

 Beberapa langkah kebijakan yang disarankan perlu dilaksanakan 
dan dioptimalkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat 
pelayanan perijinan dan perpajakan antara lain : (1) Pelayanan perizinan 
satu pintu dalam kegiatan perluasan dan pemanfaatan lahan untuk 
industri dan perkebunan; (2) Untuk menggalang investasi pada industri 
hilir,	 pemerintah	 perlu	 melakukan	 efisiensi	 transparansi	 biaya	 yang	
dilakukan melalui penerapan pelayanan satu atap dan penetapan biaya 
serendah-rendahnya melalui persaingan tarif  perijinan investasi antar 
provinsi dan antar kabupaten. (3) Kebijakan pelayanan satu pintu 
untuk pelayanan perpajakan (restitusi PPN) juga diperkirakan dapat 
mendorong pengembangan industri hilir karena mengurangi biaya dan 
waktu pengurusan sehingga tidak mengganggu cash flow pelaku industri; 
(4) Merealisasikan sistem pengumpulan data dan informasi secara 
terpusat. 
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Secara lebih prinsipil, urusan percepatan pelayanan dan perijinan dalam 
pengembangan rantai industri, dari hulu ke hilir, terkait erat dengan 
mindset aparat birokrasi yang belum berperan sebagai  fasilitator dunia 
usaha. Aparat birokrasi masih sering menghambat kecepatan pelayanan 
perijinan dengan memperumit prosedur untuk kepentingan oknum-
oknum tertentu sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam 
melakukan usaha. Kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme,	 diiringi	 dengan	 efisiensi	 birokrasi,termasuk	 pemberian	
reward yang sepadan dan sanksi yang tegas, perlu diberlakukan mulai 
dari pemerintah pusat hingga pemeirntah daerah untuk menciptakan 
sistem pelayanan publik yang lebih baik.

c.  Harmonisasi Tarif
 Tarif  atau pajak impor komoditas perkebunan dan produk 
olahannya cenderung tidak melindungi produsen dan industri 
pengolahan nasional. Kebijakan harmonisasi tarif  yang diharapkan 
oleh produsen (didalamnya termasuk petani) dan industri pengolahan 
tidak kunjung muncul. Harmonisasi tarif  perlu diberlakukan dengan 
pemberlakuan prinsip pengenaan tarif  yang lebih besar kepada produk-
produk hilir dibandingkan terhadap produk-produk hulunya untuk 
melindungi industri domestik dari serbuan produk luar.

7. Solusi Kebijakan Terhadap Permasalahan Pajak dan Retribusi 
yang Membebani Dunia Usaha.

a. Penurunan pungutan ekspor
 Pungutan ekspor bagi komoditi industri dianggap membebani, 
sehingga perlu diberlakukan kebijakan pengenaan pajak ekspor yang 
dinamis. Penurunan pajak ekspor ini memerlukan kesepakatan antar 
instansi terkait (Depkeu, Depdag). Selain itu perlu adanya mekanisme 
yang menjamin bahwa hasil penurunan pungutan ekspor ini harus 
berdampak kepada bergairah industri untuk mengekspor barang dan 
jasa.

b. Peninjauan perda retribusi dan sumbangan yang memberatkan
 Pemerintah daerah perlu merevisi berbagai perda yang 
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menghambat iklim investasi. Insentif  berupa pengurangan retribusi 
produk, tenaga kerja, dan pungutan-pungutan lainnya sangat diperlukan 
untuk menarik sektor swasta berinvestasi di daerah. Langkah kebijakan 
yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan peran provinsi untuk 
melakukan peninjauan ulang terhadap perda-perda yang berpotensi 
menciptakan ekonomi biaya tinggi menghambat kegiatan ekspor.

4.4. Kesimpulan
1) Potensi yang dimiliki Kota Dumai dalam  menuju Kawasan Ekonomi 

Khusus adalah: 1) Kota Dumai mempunyai laju pertumbuhan 
ekonomi yang lebih cepat bila dibandingkan dengan Provinsi Riau 
secara keseluruhan; 2) Kota Dumai memiliki letak yang sangat 
strategis dan didukung oleh penyediaan infrastruktur yang cukup 
memadai di antaranya: jaringan transportasi darat lokal maupun 
regional dan keberadaan fasilitas terminal Akap dan terminal 
barang, pelabuhan kota Dumai yang bertaraf  internasiona, Bandar 
udara Pinang Kampai, penambahan daya telah direncanakan 
dengan pembangunan PLTU dan PLTG, telah ada master plan 
air bersih yang memanfaatkan sumber air dari sungai mesjid dan 
sungai rokan, dan sistem jaringan drainase yang cukup baik; 3) 
Persediaan tenaga kerja atau penduduk usia kerja (15 tahun keatas) 
yang cukup tinggi yaitu 52,94%, komposisi berdasarkan tingkat 
pendidikan sebagian besar (33%) berpendidikan SLTA (SMU+SMK 
berjumlah 48.220 jiwa) diikuti berpendidikan SD (37.447 atau 25%) 
dan SLTP (35.304 jiwa atau 24%); dan 4) Sebagian besar masyarakat 
(74 %) bersikap positif  terhadap KEK Dumai yang merupakan 
cerminan atas dukungan yang baik sehingga dapat memunculkan 
pola perilaku yang baik dari masyarakat dalam upaya mewujudkan 
Dumai Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

2) Solusi kebijakan yang perlu dilakukan agar Kota Dumai ditetapkan 
sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yaitu: 1) Penyediaan 
infrastruktur perhubungan yang memadai terutama pada 
peningkatan jalan di wilayah sentra industri yang menghubungkan 
sentra industri dengan pelabuhan serta peningkatan kualitas dan 
daya dukung jalan antar daerah dari wilayah sentra industri menuju 
pelabuhan; 2) Penyediaan infrastruktur perdagangan (pelabuhan 
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ekspor) yang memadai; 3) Penyediaan Infrastruktur utilitas 
perkotaan yang mencakup kelistrikan dan sarana telekomunikasi 
yang memadai; 4) Penyediaan Infrastruktur sarana dan prasarana 
kesehatan yang memadai; 5) Solusi Kebijakan terhadap 
permasalahan produktivitas yang belum optimal dan hubungan 
industrial yang buruk dilakukan melalui:  pendidikan dan pelatihan 
tenaga kerja serta penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan; 6) 
Solusi kebijakan terhadap permasalahan Industri Hilir yang belum 
berkembang dilakukan melalui: pemberian insentif  investasi bagi 
industri hilir, kebijakan One stop service untuk urusan perijinan 
dan pelayanan perpajakan, dan harmonisasi tarif; dan 7) Solusi 
Kebijakan terhadap permasalahan pajak dan retribusi yang 
membebani Dunia Usaha dilakukan melalui: penurunan pungutan 
ekspor dan peninjauan terhadap peraturan daerah retribusi dan 
sumbangan yang memberatkan. 
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BAB V
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT 

MISKIN 

5.1. Pendahuluan
Sektor pertanian memegang peranan strategis dalam 

penanggulangan kemiskinan karena sektor pertanian masih merupakan 
sektor andalan dalam matapencaharian sebagian besar penduduk. Selain 
itu, sektor pertanian memberikan sumbangan terhadap PDRB provinsi 
Riau sebesar 19,33 persen, mampu menyerap tenaga kerja sebesar 
996.371 jiwa (47,72 persen), memberikan kontribusi terhadap ekspor 
(devisa), bahan baku industri, serta dalam penyediaan bahan pangan 
dan gizi (Riau dalam Angka, 2011). Oleh karena itu, sektor pertanian 
harus dikembangkan agar kontribusinya dalam perekonomian dapat 
meningkat khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. 

Sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit 
sangat penting karena perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas 
unggulan daerah Provinsi Riau.  Perkebunan kelapa sawit dijadikan 
komoditas unggulan dengan pertimbangan: Pertana,	dari	segi	fisik	dan	
lingkungan, keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan 
perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif  datar 
memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; 
Kedua, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit 
sehingga menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
daerah lain; Ketiga, dari segi pemasaran hasil produksi yang letaknya 
berdekatan dengan pasar internasional yaitu Singapura; Keempat, 
berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit 
memberikan pendapatan yang tinggi kepada petani dibandingkan 
dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2003).

Di sisi lain, kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar Provinsi 
Riau memiliki populasi penduduk miskin masih tinggi yaitu sekitar  
21% dan sebagian besar dari penduduk miskin berada di pedesaan yang 
berprofesi sebagai buruh tani perkebunan (BPS Kabupaten Kampar, 
2009). Permasalahannya karena terdapat kelemahan struktural dan 
kultural pada masyarakat petani kecil, yaitu: (1) tidak memiliki lahan 
perkebunan; (2) standar kompetensi petani rendah akibat regenerasi 
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tidak berlangsung baik; (3) nilai tambah usahatani rendah karena 
rendahnya penerapan teknologi, modal, dan manajemen, sehingga 
efisiensi	 juga	 rendah;	 (4)	 optimalisasi	 lahan	 masih	 rendah;	 dan	 (5)	
produktivitas angkatan kerja rendah akibat daya serap lapangan kerja 
terbatas pada on-farm (Maman Karmana, 2009).

Petani kecil dalam menjalankan usahanya secara subsistem 
dengan memanfaatkan asset produksi dalam kuantitas yang minim 
dan teknologi sederhana yang jauh dari memadai untuk suatu usaha 
yang layak bagi pemenuhan pendapatan rumah tangga. Oleh karena 
itu sendi-sendi kehidupan mereka, seyogyanya menjadi sebuah kajian 
mendalam, karena terkait dengan pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan, program 
pengentasan kemiskinan melalui kepemilikan lahan perkebunan kelapa 
sawit menjadi hal yang sangat penting karena perkebunan kelapa sawit 
menjadi komoditas unggulan daerah Provinsi Riau. Namun demikian, 
pada kenyataannya petani kecil dihadapkan pada masalah permodalan 
sehingga mereka tidak punya alternatif  selain menjadi buruh tani kelapa 
sawit. 

Salah satu alternatif  yang memungkinkan dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di pedesaan adalah mendorong tumbuhnya 
klaster-klaster bisnis koperasi sehingga memberi peluang kepada 
penduduk miskin desa untuk bekerja dan berusaha pada sentra-sentra 
yang memungkinkan menjadi klaster bisnis koperasi. Bila ini tercapai 
maka alternatif  bekerja dan berusaha semakin luas sehingga pada 
akhirnya pendapatan penduduk miskin desa bisa ditingkatkan melalui 
sektor ini.

Strategi pengembangan Agribisnis kelapa sawit salah satunya 
membangun kelembagaan perkebunan yang kokoh dan mandiri 
melalui revitalisasi dan mengembangkan organisasi pelaku usaha pada 
agribisnis kelapa sawit (kelompok tani, asosiasi petani dan gabungan 
asosiasi petani kelapa sawit, koperasi petani kelapa sawit dan dewan 
minyak sawit, serta organisasi lain) melalui inovasi kelembagaan 
(Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005). Melalui inovasi 
kelembagaan	 ini	 diharapkan	 dapat	melakukan	 	 program	 diversifikasi	
produk turunan dan peningkatan daya saing. Pendekatan yang bisa 
dilakukan	dalam	melakukan	diversifikasi	produk	dan	peningkatan	daya	
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saing melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
Pendekatan ini sangat tepat karena UKM bisa dilakukan secara massal 
berdasarkan potensi yang dimiliki para pelaku agribisnis kelapa sawit 
setempat.

Pengembangkan UKM yang dianggap berhasil salah satunya 
adalah melalui pendekatan kelompok. Dalam pendekatan kelompok, 
dukungan (baik teknis maupun keuangan) disalurkan kepada kelompok 
UKM bukan per individu UKM. Pendekatan kelompok diyakini 
lebih baik karena (1) UKM secara individual biasanya tidak sanggup 
menangkap peluang pasar dan (2) Jaringan bisnis yang terbentuk 
terbukti efektif  meningkatkan daya saing usaha karena dapat saling 
bersinergi. Bagi pemberi dukungan, pendekatan kelompok juga lebih 
baik	 karena	 proses	 identifikasi	 dan	 pemberdayaan	 UKM	 menjadi	
lebih	fokus	dan	efisien.	Dari	kasus	berhasil	(success story) yang ditemui, 
pengembangan UKM dalam kelompok berhasil meningkatkan kapasitas 
daya saing usaha UKM, mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia 
dan sumberdaya alam setempat, memperluas kesempatan kerja, serta 
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah UKM.

Di berbagai negara yang pernah mengembangkan UKM 
berbasis kelompok ternyata klaster bisnis telah menjadi mekanisme yang 
ampuh untuk mengatasi keterbatasan UKM dalam hal ukuran usaha 
dan untuk mencapai sukses dalam lingkungan pasar dengan persaingan 
yang senantiasa meningkat. Langkah kolaboratif  yang melibatkan UKM 
dan perusahaan besar, lembaga pendukung publik dan swasta serta 
pemerintah lokal dan regional, semuanya akan memberikan peluang 
untuk	mengembangkan	keunggulan	lokal	yang	spesifik	dan	daya	saing	
perusahaan yang tergabung dalam klaster.

Pembentukan klaster menjadi sesuatu yang penting karena 
secara individual UKM seringkali tidak sanggup menangkap peluang 
pasar yang membutuhkan jumlah volume produksi yang besar, 
standar yang homogen dan penyerahan yang teratur. UKM seringkali 
mengalami kesulitan mencapai skala ekonomis dalam pembelian input 
(seperti peralatan dan bahan baku) dan akses jasa-jasa keuangan dan 
konsultasi.	Ukuran	kecil	juga	menjadi	suatu	hambatan	yang	signifikan	
untuk internalisasi beberapa fungsi pendukung penting seperti 
pelatihan, penelitian pasar, logistik dan inovasi teknologi; demikian pula 
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dapat menghambat pembagian kerja antar perusahaan yang khusus 
dan efektif  secara keseluruhan fungsi-fungsi tersebut merupakan inti 
dinamika perusahaan.

Penelitian ini lebih diarahkan pada dinamika transformasi sentra 
ke klaster di sektor agribisnis kelapa sawit. Hal ini dilakukan dengan 
pertimbangan: (1) Dengan luasnya area perkebunan kelapa sawit di 
Provinsi Riau diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi 
penduduk di sekitarnya; (2) menurut hasil kajian sebelumnya sentra-
sentra yang bergerak di sektor agribisnis ini memiliki kesiapan dan 
peluang yang besar untuk dikembangkan menjadi klaster bisnis; dan (3) 
dengan  pengembangan sentra  ke klaster merupakan salah satu wahana 
untuk memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan 
wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan ekspor 
dan penciptaan lapangan kerja. 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan maka 
identifikasi	 masalahnya	 adalah:	 (1)	 Bagaimana	 gambaran	 Klaster	
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit?; (2) Bagaimana 
pengembangan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit?; dan (3) Bagaimana Alternatif  Strategi Pengentasan Kemiskinan 
melalui Penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit?

5.2. Metode dan Teknik Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu 

metode yang akan menggambarkan klaster bisnis koperasi berbasis 
komoditas kelapa sawit, mensintesis pengetahuan yang diperoleh untuk 
menghasilkan masukan bagi pengembangan klaster bisnis koperasi 
yang berbasis komoditas kelapa sawit, dan mengusulkan rekomendasi 
strategi pengentasan kemiskinan melalui penumbuhan klaster bisnis 
berbasis komoditas kelapa sawit.

Lokasi Penelitian
 Penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar. Kabupaten tersebut 
dijadikan objek penelitian dengan pertimbangan: (a) Kabupaten 
tersebut dalam rencana tata ruang wilayah Propinsi Riau merupakan 
bagian dari pusat pengembangan perkebunan kelapa sawit; dan (b) 
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Kabupaten Kampar dikembangkan perkebunan plasma kelapa sawit 
dengan perusahaan negara sebagai inti. 

Teknik Sampling
Unit Analisis
 Unit analisis dalam penelitian ini adalah sentra usaha yang 
melakukan agribisnis kelapa sawit yang berpotensi berhasil berevolusi 
menjadi klaster agribisnis kelapa sawit.

Responden
 Responden penelitian adalah anggota sentra agribisnis kelapa 
sawit (petani dan pengusaha agribisnis kelapa sawit) dan klaster 
bisnis koperasi potensial berbasis komoditas kelapa sawit (pengurus/
pengelola koperasi) sebanyak 60 responden.

Penarikan Sampel
 Klaster yang dijadikan sampel dipilih dengan cara purposive di 
antara daerah/lokasi penelitian yang telah ditentukan dengan kriteria: 
(1) merupakan sentra agribisnis kelapa sawit, (2) menghasilkan produk 
yang berhubungan dengan pengolahan produk agribisnis kelapa sawit, 
(3) memiliki salah satu karakteristik sentra dinamis, dan (4) terjangkau 
serta mungkin untuk diliput dalam batas waktu pelaksanaan penelitian.
Responden anggota klaster dipilih mengikuti metode purposive karena 
dalam klaster bisnis anggota klaster tidak melaksanakan kegiatan 
yang seragam dan memiliki aktivitas yang saling berhubungan untuk 
melengkapi rantai pemasok/rantai nilai produk klaster. Dengan 
demikian pemilihan sampel anggota klaster akan menggunakan metode 
purposive setelah memperhatikan peta klaster dan peta rantai pasokan 
yang dibuat. Kriteria pemilihan yang digunakan adalah: (1) kegiatannya 
berhubungan dengan dinamika penumbuhan dan pengembangan 
klaster koperasi berbasis agribisnis kelapa sawit, (2) berdomisili atau 
memiliki kegiatan yang berhubungan dengan klaster yang diamati di 
daerah penelitian, (3) dapat dijangkau dan mungkin diliput dalam batas 
waktu pelaksanaan penelitian, dan (4) bersedia menjadi responden 
penelitian. Jika responden/perusahaan anggota klaster yang terpilih 
tidak dapat/tidak bersedia menjadi responden, maka responden akan 
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dialihkan ke perusahaan lain dari jenis kategori yang serupa dalam 
klaster yang sama.

Teknik Analisis
 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Analisis Statistik Deskriptif.
 Analisis deskriptif  tetap merupakan analisis yang akan banyak 
digunakan dalam penelitian ini. Data diolah dan disajikan dalam bentuk 
distribusi frekuensi, tabulasi silang, dan disajikan berdasarkan kesamaan 
karakteristik atau dibandingkan untuk memahami fenomena yang 
kontras, atau diolah agar mudah digunakan untuk pengolahan analisis 
statistik deskriptif  maupun statistik inferensial.

Analisis SWOT
 Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis kekuatan, 
kelemahan, peluang dan tantangan serta menyusun strategi kebijakan.

5.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A.  Gambaran Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 

Sawit
 Sebaran Sentra bisnis berbasis komoditas kelapa sawit di 
Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Sentra Bisnis Komoditas Kelapa Sawit per Kecamatan di 
Kabupaten Kampar

Kecamatan Jumlah Persentase (%)

Bangkinang 1 0,8
Bangkinang Seberang 7 5,8
Salo 5 4,2
Bangkinang Barat 6 5,0
Kampar 3 2,5
Kampar Timur 5 4,2
Kampar Utara 3 2,5
Rumbio Jaya 6 5,0
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Tapung 21 17,5
Tapung Hilir 8 6,6
Tapung Hulu 5 4,2
Kampar Kiri Hulu 5 4,2
Kampar Kiri 10 8,3
Kampar Kiri Tengah 8 6,6
Gunung Sahilan 5 4,2
Perhentian Raja 2 1,6
Siak Hulu 4 3,3

Tambang 8 6,6
Koto Kampar 8 6,6

Jumlah 120 100
Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2010

 Tabel 5.1. menunjukkan bahwa tumbuhnya sentra bisnis yang 
bergerak dalam agribisnis kelapa sawit sebagian besar terdapat di 
Kecamatan Tapung sebanyak 17,5 persen, diikuti secara berturut turut 
oleh Kecamatan Kampar Kiri sebanyak 8,3 persen; dan Kecamatan 
Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Tapung Hulir, Kecamatan Tambang 
serta Kecamatan Koto Kampar masing-masing sebanyak 6,6 persen. 
Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat kecamatan-kecamatan tersebut 
merupakan areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar.
 Secara umum sentra bisnis yang tumbuh di Kabupaten Kampar 
dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: pertama, sentra bisnis 
primer kelapa sawit; dan kedua, sentra bisnis sekunder kelapa sawit. 
Untuk sentra bisnis primer kelapa sawit biasanya menjalankan bisnis 
pembibitan kelapa sawit, perdagangan sembako, obat-obatan dan 
pupuk, simpan pinjam, angkutan kelapa sawit, penyediaan bahan bakar 
minyak. Pengelolaan sentra bisnis primer sebagian besar dimiliki oleh 
koperasi dan pengusaha perseorangan. Untuk sentra bisnis sekunder 
kelapa sawit menjalankan usaha pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) 
yang sebagian besar dimiliki dan kelola oleh pihak swasta dan PTP 
(BUMN) dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas.
 Untuk lebih jelasnya aktivitas sentra bisnis primer kelapa sawit 
disajikan pada Gambar 5.1 sampai dengan Gambar 5.2. Sedangkan 
aktivitas sentra bisnis sekunder kelapa sawit disajikan pada Gambar 5.8 
sampai dengan Gambar 5.10.
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Gambar 5.1.

Sentra Bisnis Peralatan Pengangkut Kelapa Sawit di Kabupaten 
Kampar

Gambar 5.2.

Sentra Bisnis Obat dan Pupuk Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar
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Gambar 5.3.

Salah Satu Pengelola Sentra Bisnis Kelapa Sawit 

Gambar 5.4.

Sentra Bisnis Pembibitan Kelapa Sawit
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Gambar 5.5.

Salah Satu Kantor Pengelola Sentra Bisnis Kelapa Sawit 

Gambar 5.6.

Salah Satu Sentra Bisnis Perdagangan Kelapa Sawit
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Gambar 5.7.

Salah Satu Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar

Gambar 5.8.

Salah Satu Pengelola Sentra Bisnis Pengolahan TBS di Kabupaten 
Kampar
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Gambar 5.9.

Salah Satu Pabrik Pengolahan (PKS) Kelapa Sawit di Kabupaten 
Kampar
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Gambar 5.10.

Salah Satu Pabrik Penyimpan CPO Kelapa Sawit di Kabupaten 
Kampar

 Berdasarkan pengamatan lapangan sentra bisnis komoditas 
kelapa sawit yang disajikan tersebut belum merupakan Klaster Bisnis 
Koperasi yang dikelola secara integrasi, akan tetapi masih merupakan 
sentra-sentra bisnis yang dilakukan secara parsial oleh para pelaku 
bisnis misalnya pengusaha perseorangan, perusahaan terbatas, maupun 
koperasi. Namun demikian sentra-sentra bisnis tersebut berpotensi 
untuk dijadikan Klaster Bisnis Koperasi yang dikelola secara profesional 
sehingga misi klaster bisnis untuk meningkatkan daya saing dapat 
diwujudkan.

B. Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi yang Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit

Klaster terdiri dari kelompok perusahaan yang memiliki 
kompetensi yang berbeda namun berhubungan dan berlokasi dalam 
sebuah wilayah tertentu, melalui sebuah bentuk interaksi tertentu 
di antara mereka dan melalui sebuah “institusi bentukan” bersama, 
yang mungkin juga dibentuk bersama organisasi lain, meningkatkan 
daya saing, spesialisasi dan identitas mereka dalam perekonomian global.
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Kajian literatur (Sumarno dan Caska, 2010) menunjukkan 
bahwa ada beberapa karakteristik umum yang melekat pada konsep 
klaster. Karakteristik klaster dapat dilihat dari sisi proses internal 
yang terjadi atau dari sisi eksternal.  Dari sisi internal, setidaknya ada 4 
karakteristik yang dapat diperhatikan yaitu:
1. Adanya konsentrasi perusahaan dalam suatu wilayah/spatial;
2. Adanya interaksi antar perusahaan;
3. Kombinasi sumberdaya dan kompetensi antar perusahaan yang 

berinteraksi;
4. Pembentukan dan interaksi antar usaha dalam institusi pendukung 

yang berfungsi membantu klaster secara keseluruhan.
Dari sisi internal, karakteristik klaster dimulai dengan ciri 

adanya konsentrasi unit usaha yang sejenis dan/atau saling mendukung 
dalam satu wilayah yang relatif  berdekatan baik secara geografis 
maupun secara transportasi ekonomis. Kedekatan spatial ini 
kemudian diikuti oleh interaksi antar perusahaan untuk mendukung 
produk sentra. Interaksi dan komitmen ini kemudian diikuti dengan 
kemauan mengkombinasikan sumberdaya dan kompetensi yang 
dimiliki. Untuk itu, kadang pengusaha perlu membentuk satu atau lebih 
institusi bersama.

Sedangkan dari sisi eksternal, setidaknya ada 3 elemen yang 
dapat diperhatikan yaitu;
1. Economic specialization, dalam batas tertentu dari aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan;
2. Competitiveness, atau daya saing yang lebih baik dalam konteks 

dinamis dan global, misalnya berhubungan erat dengan innovasi 
dan adopsi praktik terbaik;

3. Identity, yang relevan dengan agen dan organisasi di dalam klaster 
ataupun yang di luar klaster. 

Proses internal yang dilakukan biasanya akan membawa 
pengusaha yang terlibat untuk melakukan spesialisasi pada mata rantai 
produksi yang paling dikuasai kompetensinya. Spesialisasi-spesialisasi 
dari pengusaha-pengusaha yang berhubungan ini dapat mengarahkan 
produk sentra pada peningkatan daya saing, jika spesialisasi yang 
dilakukan membuat biaya produksi produk sentra menjadi lebih 
rendah atau kualitas produk lebih tinggi dibanding daerah lain. Jika 
daya saing dapat dipertahankan maka identitas produk sentra akan 
muncul. 
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Pengertian klaster bagi Kementerian Koperasi dan UKM lebih 
bersifat terbuka, dimana di samping melayani anggota klaster tempat 
geografisnya	bergabung,	seorang	anggota	klaster	tidak	dilarang	untuk	
juga melayani permintaan atau penawaran dari luar klaster. Hubungan 
yang terbuka ini dinilai lebih sederhana dan memberi kesempatan 
kepada anggota mengeksplorasi potensi pasar lain dan tetap diyakini 
dapat	mencapai	tujuan	spesialisasi,	efisiensi	dan	peningkatan	daya	saing.

Sebuah sistem yang tertutup meminta pihak-pihak yang terlibat 
membuat kontrak kerjasama di antara mereka. Hal ini sebenarnya 
positif  karena para anggota menjadi lebih disiplin dalam memenuhi 
hak dan kewajibannya. Sebuah sistem yang tertutup juga memberi 
ruang belajar yang lebih besar kepada UKM.

Peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah yang berbasiskan 
agribisnis kelapa sawit dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep 
klaster.  Tujuan utama dari klaster adalah untuk meningkatkan daya 
saing	 produk	 dengan	menekankan	 nilai	 efisiensi	 dalam	penggunaan	
waktu dan jarak dalam menghasilkan suatu produk. Peningkatan 
nilai	efisiensi	 ini	akan	mendorong	turunnya	biaya	produksi	dan	biaya	
pemasaran suatu produk, pada akhirnya produk tersebut lebih kompetitif  
dipasaran dan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
produk sejenis yang dihasilkan oleh negara lain.

Berbicara tentang peningkatan daya saing dengan menerapkan 
sistem klaster, maka tidak lepas dari lokasi, penentuan lokasi 
suatu perusahaan individual merupakan keputusan yang didasarkan 
pada perpaduan dari berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti 
biaya transportasi, harga faktor lokal, kemungkinan produksi dan 
subtitusi, struktur pasar, kompetisi dan informasi. Suatu perusahaan 
akan memutuskan apakah menguntungkan untuk berdiri sendiri atau 
memutuskan untuk berlokasi dekat dengan perusahaan sejenis.

Pola dan strategi pengembangan klaster bisnis koperasi harus 
lebih menekankan pada (Caska, 2011):
1. Market Driven, selalu berfokus pada upaya mempertemukan sisi 

penawaran dan permintaan.
2. Inclusive, mencakup tidak hanya perusahaan berskala kecil dan 

menengah saja tetapi juga perusahaan besar dan lembaga 
pendukung.

3. Collaborative, selalu menekankan solusi kolaboratif  pada isu-isu 
daerah dari seluruh stakeholder.
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4. Strategic, membantu stakeholder menciptakan visi strategis daerah yang 
menyangkut ekonomi.

Value-creating,  mengupayakan penciptaan atau peningkatan nilai tambah 
daerah.

Di samping itu, dukungan lain dalam menentukan berhasil atau 
tidaknya suatu klaster adalah pentingnya dukungan pemerintah baik 
berupa kebijakan (policy) maupun pembinaan terhadap sistem klaster 
yang sedang berkembang. 

Tingkat keberhasilan pengembangan klaster bisnis koperasi 
tersebut harus terukur dan dapat dilihat parameter keberhasilannya. 
Tujuannya agar mudah dilakukan evaluasi dan perbaikan di 
masa datang terhadap program-program yang dikembangkan 
untuk membangun suatu klaster bisnis koperasi. Pengukuran tingkat 
keberhasilan sistem klaster bisnis koperasi dapat diukur dengan :
1. Terciptanya kemitraan dan jaringan yang baik, ditandai dengan 

adanya kerjasama antar perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting 
karena menyangkut ketersediaan sumberdaya, pembiayaan dan 
fleksibilitas	serta	proses	pembelajaran	bersama	antar	perusahaan.

2. Adanya inovasi, riset dan pengembangan. Inovasi secara umum 
berkenaan dengan pengembangan produk atau proses, sedangkan 
riset dan pengembangan berkenaan dengan pengembangan teknologi 
dan ilmu pengetahuan.

3. Tersedianya sumberdaya manusia (tenaga kerja) yang handal. 
Dengan SDM yang handal, keberadaan kapital maupun 
kelembagaan dapat dijalankan dengan baik.

4. Terspesialisasinya aktivitas usaha koperasi di dalam kluster 
(homogen) yang saling membantu antar subsistem namun tidak 
menimbulkan ketergantungan antar koperasi karena terciptanya 
persaingan yang sehat antara koperasi sejenis.

5. Lokasi yang sesuai. Lokasi klaster yang dimaksud adalah memiliki 
tujuan untuk mengukur keberlanjutan dari aktivitas industri yang 
ada di lokasi tersebut. Faktor yang terkait dengan lokasi klaster ini 
adalah ketersediaan sumberdaya (input yaitu bibit, pupuk atau 
makanan ternak, tenaga kerja, dan lahan), biaya transportasi, harga 
faktor lokal, kemungkinan produksi dan substitusi, struktur pasar, 
kompetisi dan informasi. Tujuan akhirnya adalah tercapainya suatu 
efisiensi	 dan	 efektivitas	 serta	 keberlanjutan	 dalam	 pengelolaan	
untuk menghasilkan komoditas unggulan dari klaster tersebut.
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C. Alternatif  Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui 
Penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Kelapa Sawit

 
Analisis Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan

Analisis SWOT digunakan untuk  menentukan kebijakan 
strategis dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui penumbuhan 
Klaster Bisnis Koperasi berbasis Komoditas Kelapa Sawit. Analisis 
SWOT	 adalah	 identifikasi	 berbagai	 faktor	 secara	 sistematis	 baik	
faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) maupun faktor eksternal 
(Peluang dan Tantangan). Analisis ini didasarkan pada logika yang 
dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), 
namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) 
dan tantangan (threats). Analisis SWOT membandingkan antara faktor 
eksternal Peluang dan Tantangan dengan faktor internal Kekuatan dan 
Kelemahan.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan analisis 
SWOT	ini	adalah	diawali	dengan	mengidentifikasi	faktor	internal	dan	
faktor eksternal, kemudian masing-masing faktor tersebut dimasukkan 
ke dalam matriks SWOT untuk dianalisis, akhirnya berdasarkan analisis  
dirumuskan alternatif  kebijakan strategis dan perumusan rekomendasi.

Dari matriks SWOT akan dapat menghasilkan empat set 
kemungkinan alternatif  kebijakan strategis, yaitu : 
1. Strategi Strengths Opportunities (SO)
2. Strategi ini dirumuskan berdasarkan logika dan jalan pikiran yaitu 

dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk 
merebut dan memanfaatkan peluang secara optimal.

3. Strategi Strengths Threats (ST)
4. Strategi ini menggunakan segenap kekuatan atau potensi yang 

dimiliki untuk mengatasi setiap tantangan/ancaman yang dihadapi. 
5. Strategi Weaknesses Opportunities (WO)
6. Strategi ini dirumuskan berdasarkan pemanfaatan setiap peluang 

yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
6. Strategi Weaknesses Threats (WT) 
7. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif  dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 
ancaman/tantangan.
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Kekuatan  Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit 

Kekuatan penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit dalam menanggulangi kemiskinan dapat 
diidentifikasi	sebagai	berikut:
1. Jumlah Sentra Bisnis Berbasis Komoditas Kelapa Sawit secara 

kuantitatif  mengalami pertumbuhan yang pesat.
2. Pelayanan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 

Sawit benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam 
menanggulangi kemiskinan.

3. Banyak peluang kegiatan di berbagai sektor yang sangat luas yang 
dapat digarap oleh Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit.

4. Sejumlah Sentra Bisnis Berbasis Komoditas Kelapa Sawit memiliki 
reputasi yang baik dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. 
Mereka dapat dijadikan teladan bagi Klaster Bisnis Koperasi 
Berbasis Komoditas Kelapa Sawit.

5. Cukup banyak kader dan insan Sentra Bisnis Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit yang memiliki semangat, tekad, dan dedikasi yang 
tinggi.

Kelemahan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit

Kelemahan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit yang ada di Riau dalam menanggulangi kemiskinan dapat 
diidentifikasi	sebagai	berikut:
1. Pada umumnya Sentra Bisnis Berbasis Komoditas Kelapa Sawit 

tidak memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Di samping itu, 
juga mengabaikan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit. 

2. Kurang memadainya wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan 
profesionalisme pengurus dan karyawan  membentuk Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit; kepemimpinan 
dalam Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit 
kurang mampu mengartikulasi, memotivasi, mestimulasi orang 
lain khususnya masyarakat yang menjadi garapannya.
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3. Wilayah dan bidang kegiatan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit yang demikian luas dan beranekaragam 
tidak ditopang oleh ketersediaan sumberdaya, kemampuan, dan 
pengembangan kelembagaan yang memadai.

4. Kurang adanya upaya pengembangan baik dalam bidang organisasi, 
manajemen, pelayanan maupun cakupan kegiatannya, sehingga 
pertumbuhan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit ke arah pengembangan dan kemandarian terhambat.

5. Kurang memadainya kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit kepada 
masyarakat.	 Usahanya	 tidak	 efektif 	 dan	 tidak	 efisien	 sehingga	
kurang mampu bertahan hidup dan berkembang.

6. Kurang diperhatikannya upaya penelitian, pengembangan, 
pendidikan, dan pelatihan yaang diajukan untuk  memajukan 
organisasi dan menciptakan inovasi baru dalam pelayanan.

7. Lemahnya jaringan kerja, koordinasi, dan kerjasama antar Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit dan instansi 
pemerintah serta lembaga-lembaga swasta baik nasional maupun 
internasional.

8. Mutu pelayanan dan reputasi Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit sangat beragam, dari yang sangat buruk 
sampai sangat baik.

9. Tidak memadainya usaha-usaha promosi. Dalam hubungan 
ini, pemanfaatan media massa untuk mengkomunikasikan dan 
mensosialisasikan gagasan, kegiatan yang diselenggarakan, dan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh Klaster Bisnis Koperasi 
Berbasis Komoditas Kelapa Sawit sangat tidak memadai. Seiring 
dengan itu, jelaslah bahwa upaya untuk membangaun citra 
diri lembaga kemasyarakatan makin berkurang seiring dengan 
memudarnya perhatian terhadap Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit dari berbagai pihak.

Peluang Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit

Peluang Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit yang ada di Riau dalam menanggulangi kemiskinan dapat 
diidentifikasi	sebagai	berikut:
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1. Makin pentingnya peran Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Globalisasi mendorong kerjasama regional dan internasional 
yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat 
kemampuan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit.

3. Pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
memberi peluang kepada Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan sosial 
memberikan tantangan dan peluang yang penuh makna bagi 
Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit.

5. Para insan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit masih berharap bahwa Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit masih dapat menunjukkan eksistensi baik 
pada masa kini maupun pada masa yang akan datang.

5.  Ancaman Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit

Ancaman Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit yang ada di Riau dalam menanggulangi kemiskinan dapat 
diidentifikasi	sebagai	berikut:
1.	 Masih	 berfluktuasinya	 aktivitas	 ekonomi	 yang	 melanda	 Bangsa	

Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Hal itu menyebabkan 
merebaknya masalah-masalah yang menyulitkan kehidupan Bangsa 
Indonesia pada umumnya dan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit pada khususnya.

2. Lemahnya kemauan politik pemerintah untuk mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi oleh Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit dalam berpartisipasi menanggulangi 
kemiskinan.

3. Banyaknya Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit yang didirikan dengan niat yang tidak tulus untuk melayani 
masyarakat, yang dapat merusak nama baik dan citra Klaster Bisnis 
Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit.
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4. Semakin lemahnya semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan 
dalam masyarakat. Lebih dari itu, dalam masyarakat terjadi krisis 
moral dan krisis kepemimpinan yanag sangat perpengaruh bagi 
perkembangan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit.

5. Berbagai kasus negatif  Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit menimbulkan pemudaran citra Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit dalam kalangan 
masyarakat tertentu.

5.   Alternatif  Strategi Peningkatan Peran Klaster Bisnis Koperasi 
Berbasis Komoditas Kelapa Sawit dalam Penanggulangan 
Kemiskinan 

  Untuk mencapai tujuan peningkatan peran Klaster Bisnis 
Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit dalam penanggulangan 
kemiskinan maka diperlukan seperangkat sarana, yaitu strategi 
peningkatan peran. Melalui pelaksanaan strategi tersebut secara terarah 
dan terencana diharapkan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit akan tumbuh dan berkembang sehingga nantinya dapat 
diandalkan dan dipercaya sebagai Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit yang kuat yang mampu berswasembada dan 
mandiri. Berdasarkan pemikiran tersebut maka disajikan seperangkat 
alternatif  strategi  (Caska dan Henny Indrawati, 2010) sebagai berikut:

Strategi Peningkatan dan Pemeliharaan Citra Klaster Bisnis 
Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit
 Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 
dan memelihara citra Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit sedemikian rupa sehingga Klaster Bisnis Koperasi 
Berbasis Komoditas Kelapa Sawit diapresisasi sebaga lembaga swadaya 
masyarakat yang baik, yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya  
oleh masyarakat. Dalam hubungan itu aparat Klaster Bisnis Koperasi 
Berbasis Komoditas Kelapa Sawit harus dibersihkan dari berbagai 
tindakan korupsi dan penyelewengan yang dapat menodai nama baik 
atau dapat merendahkan citra dirinya. Pelaksanaan kegiatan Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit harus diawasi dengan 
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baik agar dapat berjalan dengan semestinya. Kegiatan pengawasan 
tersebut pada hakekatnya meliputi pengendalian intern yang menjadi 
tugas manajemen dan pengawasan ekstern yang dilakukan oleh akuntan 
publik dan masyarakat umum.

Strategi Penumbuhan Iklim Kondusif  bagi Pemberdayaan dan 
Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit
 Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta 
tanggungjawabnya, menciptakan dan mendorong pertumbuhan kondisi 
yang memungkinkan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit untuk maju dan berkembang. Pada dasarnya pemerintah 
dapat menghambat atau mempercepat perkembangan Klaster Bisnis 
Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit yang independen dan 
mandiri. Peran pemerintah adalah memfasilitasi dan menetapkan 
kebijakan yang peduli Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit.

Strategi Penataan dan Pemantapan Struktur Kelembagaan 
Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit
 Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilakukan dalam rangka 
penataan dan pemantapan struktur kelembagaan pada semua tingkat 
dalam tubuh Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit sedemikian rupa sehingga mereka dapat merencanakan, 
mengorganisasi, menentukan komposisi karyawan, mengarahkan, 
mengkoordinasikan dan mensupervisi kegiatan-kegiatannya secara 
produkstif,	 efektif,	 dan	 efisien.	 Berkaitan	 dengan	 itu,	 Klaster	 Bisnis	
Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit perlu diberdayakan dan 
dikembangkan sehingga tumbuh menjadi organisasi yang memiliki daya 
guna dan hasil guna yang memadai dengan prosedur yang sederhana. 
Kegiatannya dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan kaidah-
kaidah lembaga publik yang rasional, wajar, dan lazim guna menjamin 
kelangsungan hidupnya.
 Upaya penataan dan pemantapan struktur kelembagaan pada 
hakekatnya diarahkan agar struktur tersebut mampu mendukung 
pengembangan kegiatan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
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Kelapa Sawit. Dalam penataan dan pemantapan struktur kelembagaan 
Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit, validitas 
keseluruhan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok 
dari masyarakat. Struktur kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut dapat mengambil berbagai bentuk. Satu-satunya persyaratan 
yang harus dipenuhi adalah bahwa lembaga kerja organisasi itu harus 
efektif 	dan	efisien. 

Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Manajemen Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit
 Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit 
perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, amanah, dan jujur, yang 
mampu mengartikulasi, memotivasi, dan menstimulasi orang lain. 
Kepemimpinan semacam itu perlu ditumbuhkan di dalam Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit. Di samping itu, 
Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit perlu 
memiliki manajemen yang sehat dan perlu memiliki sistem check and 
balances yang memadai bagi pengawasan dan pengendaliannya. Kurang 
memadainya keahlian dan profesionalisme dalam manajemen sering 
disebut sebagai penyebab kegagalan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit.
 Oleh karena itu, manajemen yang profesional dalam Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit harus dikembangkan 
secara berkelanjutan melalui program-program-program rekruitmen 
personal yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta 
pendidikan dan pelatihan yang bersifat sistematis dan benar-benar 
memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, perlu dikembangkan berbagai 
perangkat lunak yang meliputi sistem dan prosedur manajemen yang 
tepat bagi pengembangan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit. Sejalan dengan hal itu, perlu pula dikembangkan wawasan 
para pengurus Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit sehingga pandangannya semakin luas serta ditanamkan nilai-nilai 
etika dan kode etik kegiatan organisasinya. 
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Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Kerjasama atau 
Kemitraan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit
 Upaya untuk mendorong, memampukan, dan meningkatkan 
kerjasama antar Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit, kerjasama dengan intansi pemerintah dan swasta perlu 
diselenggarakan dengan sungguh-sungguh. Secara khusus perlu 
dilakukan upaya-upaya untuk mendorong kerjasama tersebut yang 
diinisiasi oleh pemerintah dalam mengangulangi kemiskinan.

Strategi Peningkatan Kapasitas Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit
 Untuk meningkatkan kapasitas Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Meningkatkan Efektivitas Kegiatan
 Semua Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 

Sawit harus tumbuh selaras dengan kaidah mekanisme pasar. 
Konsekuensinya, Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 
Kelapa Sawit harus mengukur efektivitas dirinya sendiri dengan 
melihat sebaik apa bisa berfungsi dalam pasar itu. Klaster Bisnis 
Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit harus mengelola 
sumber-sumber ekonomi, dana, kegiatan, dan sumberdaya 
manusianya sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan manfaat 
bagi masyarakat.

 Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit harus bisa 
mengadopsi berbagai hal penting, mulai dari teknologi yang harus 
diadaptasi, teknik mangakumulasi dana, strategi berkomunikasi. Di 
samping itu, Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit dapat pula belajar dari lembaga lain yang profesional dalam 
berhubungan dengan pemerintah dan apa manfaat dari hubungan 
itu.

2. Fokus kepada Pelayanan Masyarakat
 Pusat perhatian dari Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas 

Kelapa Sawit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 
adalah melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Klaster 
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Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit itu berdiri 
terutama untuk membatu masyarakat sehingga setiap penilaian 
efektivitas kegiatannya harus didasarkan atas sebaik apa Klaster 
Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit itu melayani 
masyarakat.

3. Menonjolkan Prestasi dan Keunggulannya
 Dalam pergaulan hidup dengan sesama, pada umumnya dirasa 

perlu untuk menunjukkan prestasi-prestasi yang telah dicapai 
setidaknya sebagai sarana aktualisasi diri. Di sisi yang lain, tidak 
jarang pula upaya menunjukkan prestasi dan keunggulan diri 
sendiri itu juga memiliki motif  sebagai pemacu agar kita lebih 
bersemangat mencapai prestasi dan keunggulan lebih baik, dan 
sebagai usaha agar prestasi dan keunggulan itu dapat ditiru dan 
dijadikan sumber inspirasi orang lain.

4. Mempelopori Pemberdayaan Masyarakat
 Kedudukan Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 

Sawit akan lebih kuat jika mampu memberi contoh betapa 
bermanfaatnya sikap mandiri dalam kehidupan. Kepeloporan 
Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit untuk 
membangun kemandirian dapat dilakukan melalui banyak cara 
sesuai dengan jenis kegiatannya masing-masing.

5.4. Ksimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
1. Berdasarkan pengamatan lapangan sentra bisnis komoditas 

kelapa sawit yang disajikan tersebut belum merupakan Klaster 
Bisnis Koperasi yang dikelola secara integrasi. Akan tetapi masih 
merupakan sentra-sentra bisnis yang dilakukan secara parsial oleh 
para pelaku bisnis misalnya pengusaha perseorangan, perusahaan 
terbatas, maupun koperasi. Namun demikian sentra-sentra bisnis 
tersebut berpotensial untuk dijadikan Klaster Bisnis Koperasi 
yang dikelola secara profesional sehingga misi klaster bisnis bisa 
meningkatkan daya saing dapat diwujudkan.
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2. Pengembangan Klaster Bisnis Koperasi yang berbasis agribisnis 
kelapa sawit harus lebih menekankan pada: (1) Market Driven, 
selalu berfokus pada upaya mempertemukan sisi penawaran 
dan permintaan klaster bisnis koperasi; (2) Inclusive, mencakup 
tidak hanya perusahaan berskala kecil dan menengah saja tetapi juga 
perusahaan besar dan lembaga pendukung untuk bekerjasama 
dengan klaster bisnis koperasi; (3) Collaborative, selalu menekankan 
solusi kolaboratif  pada isu-isu daerah dari seluruh stakeholder; (4) 
Strategic, membantu stakeholder menciptakan visi strategis daerah yang 
menyangkut ekonomi; (5) Value creating, mengupayakan penciptaan 
atau peningkatan nilai tambah daerah. Di samping pola dan strategi 
tersebut, keberhasilan terbentuknya klaster bisnis koperasi perlu 
mendapatkan dukungan pemerintah baik berupa kebijakan 
(policy) maupun pembinaan terhadap sistem klaster yang sedang 
berkembang.

3. Alternatif  strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan peran 
Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit dalam 
penanggulangan kemiskinan adalah  sebagai berikut: (1) Strategi 
Peningkatan dan Pemeliharaan Citra Klaster Bisnis Koperasi 
Berbasis Komoditas Kelapa Sawit; (2) Strategi Penumbuhan Iklim 
Kondusif  bagi Pemberdayaan dan Pengembangan Klaster Bisnis 
Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa Sawit; (3) Strategi Penataan 
dan Pemantapan Struktur Kelembagaan Klaster Bisnis Koperasi 
Berbasis Komoditas Kelapa Sawit; (4) Strategi Pemberdayaan 
dan Pengembangan Manajemen Klaster Bisnis Koperasi Berbasis 
Komoditas Kelapa Sawit; (5) Strategi Pemberdayaan dan 
Pengembangan Kerjasama atau Kemitraan Klaster Bisnis Koperasi 
Berbasis Komoditas Kelapa Sawit; (6) Strategi Peningkatan 
Kapasitas Klaster Bisnis Koperasi Berbasis Komoditas Kelapa 
Sawit .

Rekomendasi
 Penurunan angka kemiskinan di daerah pedesaan dapat diatasi 
bila penduduk desa memperoleh tambahan pendapatan. Penambahan 
pendapatan dapat dilakukan bila ada kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha di pedesaan. Penumbuhan Klaster Bisnis Koperasi di daerah 
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pedesaan berbasis komoditas kelapa sawit merupakan peluang usaha 
dan kerja di pedesaan. Oleh karenanya pemerintah daerah didorong 
untuk menciptakan kondisi yang kondusif  agar sentra-sentra bisnis 
yang berbasis komoditas kelapa sawit yang ada saat ini didorong untuk 
menjadi klaster bisnis koperasi yang bisa mengintegrasikan bisnis dalam 
rangka meningkatkan daya saing usaha.
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BAB VI
PEMBERDAYAAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT PEDESAAN

6.1. Pendahuluan
Pembangunan manusia seutuhnya, pada akhirnya, harus menjadi 

tujuan utama dari apa pun nama sebuah konsep pembangunan. Target 
membangun manusia seutuhnya menjadi segala-galanya. Tidak boleh 
dijadikan target atau sasaran antara. Di antara semua prioritas sasaran, 
pembangunan manusia seutuhnya ada di urutan paling atas.

Wujud manusia seutuhnya tidaklah terlalu rumit. Sejahtera, sehat 
lahir batin, berada di bawah dan dilindungi hukum, terdidik, menerima 
hak dan menjalankan kewajibannya, punya akses untuk berkreasi atau 
berusaha, dan lain-lain. Yang terpenting adalah setiap orang menjadi 
berbudaya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan peradaban. 
Ketidakmampuan beradaptasi dengan perkembangan peradaban 
sering berakibat fatal. Misalnya, menyebabkan seseorang, komunitas 
atau sebuah bangsa menjadi tidak kompetitif  dan tertinggal (Wahyu 
Pratama, 2009).

Itulah sebabnya, dalam mewujudkan pembangunan manusia 
seutuhnya tersebut,  masyarakat memiliki peran cukup sentral 
untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan 
dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas 
untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang 
dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai 
kebutuhan kolektif  masyarakat dan bebas dari kepentingan individu 
dan atau golongan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan 
pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai 
upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan 
sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya 
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mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif  dan kokoh. 
Pembangunan pedesaan bersifat multi-aspek, oleh karena itu perlu 
keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga 
dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan taraf  hidup dan kesejahteraan masyarakat 
pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya, seperti yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, berbagai program 
pemberdayaan masyarakat desa telah di lakukan, yang bertujuan 
meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam upaya 
mewujudkan manusia seutuhnya. Salah satu program pemberdayaan 
tersebut adalah pemberdayaan partisipasi masyarakat desa.

Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan 
peran aktif  masyarakat desa agar senantiasa memiliki dan turut serta 
bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai 
sesama warga desa, sehingga masyarakat desa diharapkan dapat menjadi 
manusia seutuhnya. 

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam 
pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul 
memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. 
Dengan demikian bahasan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 
bagaiman cara pemberdayaan partisipasi masyarakat desa dapat 
mewujudkan manusia seutuhnya. 

6.2. Pembahasan
A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Pengertian Pemberdayaan

Empowerment  yang  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  
pemberdayaan, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari 
perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan barat, utamanya 
Eropa. Memahami konsep empowerment secara  tepat  harus  memahami  
latar  belakang  kontekstual  yang  melahirkannya. Konsep empowerment  
mulai nampak sekitar dekade 70-an dan terus berkembang hingga 
1990-an.

Para  ilmuwan  sosial  dalam  memberikan  pengertian  
pemberdayaan mempunyai  rumusan  yang  berbeda-beda  dalam  
berbagai		konteks		dan		bidang	kajian,		artinya	belum		ada	definisi	yang		
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tegas mengenai konsep  tersebut. Namun demikian, bila dilihat  secara  
lebih  luas, pemberdayaan  sering disamakan dengan perolehan  daya,  
kemampuan  dan  akses  terhadap  sumber  daya  untuk memenuhi 
kebutuhannya. Oleh karena  itu,  agar dapat memahami  secara 
mendalam  tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji 
beberapa pendapat para  ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap 
pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan  adalah  suatu proses pribadi dan sosial; 
suatu	 pembebasan	 kemampuan	 pribadi,	 kompetensi,	 kreatifitas	 dan		
kebebasan  bertindak.  Dengan demikian pemberdayaan mengacu  
pada  kata  empowerment  yang  berarti  memberi  daya,  memberi power  
(kuasa),  kekuatan,  kepada  pihak  yang  kurang  berdaya.  Segala  potensi 
yang  dimiliki  oleh  pihak  yang  kurang  berdaya  itu  ditumbuhkan,  
diaktifkan, dikembangkan  sehingga  mereka  memiliki  kekuatan  untuk  
membangun  dirinya. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengembangan  
masyarakat  menekankan kemandirian  masyarakat  itu  sebagai  suatu  
sistem  yang  mampu  mengorganisir dirinya.  Pemberdayaan  pada  
hakekatnya  bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, 
kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan 
yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri  klien  tersebut,  
termasuk  mengurangi  kendala  pribadi  dan  sosial  dalam melakukan 
tindakan. Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil 
sehingga meningkatkan kesadaran politis kekuasaan kelompok yang  
lemah  serta memperbesar pengaruh mereka  terhadap proses dan hasil-
hasil  pembangunan.  Pemberdayaan diartikan  sebagai  pemahaman  
secara  psikologis  pengaruh  kontrol  individu terhadap  keadaan  sosial,  
kekuatan  politik  dan  hak-haknya.  Dengan demikian,   pemberdayaan  
sebagai  proses  pengambilan  keputusan  oleh  orang-orang  secara  
konsekuen  melaksanakan  keputusan  itu.  Orang-orang  yang  telah 
mencapai  tujuan kolektif  diberdayakan melalui kemandiriannya, 
bahkan merupakan  “keharusan”  untuk  lebih  diberdayakan  melalui  
usaha  mereka    sendiri  dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta 
sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada 
pertolongan dari hubungan eksternal (Direktorat Pendidikan ITB, 
2004b).

Pemberdayaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pelimpahan  
atau  pemberian kekuatan  (power)  yang  akan  menghasilkan  hierarki  



103

kekuatan  dan  ketiadaan kekuatan. Pemberdayaan suatu aktivitas  
refleksi,		suatu		proses		yang	mampu		diinisiasikan		dan		dipertahankan		
hanya oleh  agen  atau  subyek  yang mencari  kekuatan  atau  penentuan  
diri  sendiri  (self-determination).  Sementara  proses  lainnya  hanya  
dengan  memberikan  iklim, hubungan,  sumber-sumber  dan  alat-
alat  prosedural  yang melaluinya masyarakat dapat  meningkatkan  
kehidupannya.  Pemberdayaan  merupakan  sistem  yang berinteraksi 
dengan	 lingkungan	 sosial	dan	fisik.	Dengan	demikian	pemberdayaan	
bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, 
kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar,  keterlibatan dalam 
kegiatan tertentu saja, dan makna-makna  lain  yang  tidak  sesuai  
dengan  pendelegasian  kekuasaan  atau kekuatan sesuai potensi yang 
dimiliki masyarakat (Direktorat Pendidikan ITB, 2004a).

Secara  etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” 
yang berarti kekuatan atau kemampuan.  Bertolak  dari  pengertian  
tersebut,  maka  pemberdayaan  dimaknai  sebagai proses  untuk  
memperoleh  daya,  kekuatan  atau  kemampuan,  dan  atau  proses 
pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki 
daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan 
beberapa pengertian pemberdayaan  yang  dikemukakan  tersebut,  
maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada hakekatnya  pemberdayaan 
adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan  
daya,  kekuatan  atau  kemampuan  kepada  individu  dan  masyarakat 
lemah	 	 agar	 	 dapat	 	 mengidentifikasi,	 	 menganalisis,	 	 menetapkan		
kebutuhan  dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus 
memilih alternatif  pemecahnya dengan mengoptimalkan sumberdaya 
dan potensi yang dimiliki secara mandiri (Gumbita, 2009).  

Pemberdayaan sebagai proses menunjuk pada serangkaian 
tindakan yang dilakukan  secara  sistematis dan mencerminkan 
pentahapan kegiatan atau upaya mengubah  masyarakat  yang  kurang  
atau  belum  berdaya,  berkekuatan,  dan berkemampuan menuju 
keberdayaan. Makna  “memperoleh” daya, kekuatan  atau kemampuan  
menunjuk  pada  sumber  inisiatif   dalam  rangka  mendapatkan  atau 
meningkatkan  daya,  kekuatan  atau  kemampuan  sehingga memiliki  
keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang 
menjadi sumber inisiatif  untuk berdaya  berasal  dari masyarakat  itu  
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sendiri.  Oleh  karena  itu, masyarakat  harus menyadari  akan  perlunya  
memperoleh  daya  atau  kemampuan.  Makna  kata “pemberian” 
menunjukkan bahwa sumber inisiatif  bukan dari masyarakat. Inisiatif  
untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak 
lain yang memiliki  kekuatan  dan  kemampuan,  misalnya  pemerintah  
atau  agen-agen pembangunan lainnya .  

Proses Pemberdayaan
Proses  pemberdayaan  mengandung  dua  kecenderungan.  

Pertama,  proses  pemberdayaan  yang menekankan  pada  proses  
memberikan  atau  mengalihkan  sebagian  kekuatan, kekuasaan  atau  
kemampuan  kepada  masyarakat  agar  individu  lebih  berdaya. 
Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan 
primer dari makna  pemberdayaan.  Sedangkan  kecenderungan  
kedua  atau  kecenderungan sekunder  menekankan  pada  proses  
menstimulasi,  mendorong  atau  memotivasi individu  agar mempunyai  
kemampuan  atau  keberdayaan  untuk menentukan  apa yang menjadi 
pilihan hidupnya melalui proses dialog (Edi Suharto, 2009).  
 Proses  pemberdayaan  warga  masyarakat  diharapkan  dapat  
menjadikan masyarakat  menjadi  lebih  berdaya  berkekuatan  dan  
berkamampuan.  Kaitannya dengan  indikator  masyarakat  berdaya,  
ciri-ciri warga  masyarakat  berdaya  yaitu:  (1)  mampu  memahami  
diri  dan  potensinya, mampu merencanakan  (mengantisipasi kondisi 
perubahan ke depan),  (2) mampu mengarahkan dirinya  sendiri,  (3) 
memiliki kekuatan untuk berunding,  (4) memiliki  bargaining  power  yang 
memadai  dalam melakukan  kerjasama  yang  saling menguntungkan, 
dan (5)  bertanggungjawab atas tindakannya (Herry Darwanto, 2009).  

Dengan demikian, masyarakat  berdaya  adalah masyarakat  yang  
tahu, mengerti,  faham  termotivasi, berkesempatan,  memanfaatkan  
peluang,  berenergi,  mampu  bekerjasama,  tahu berbagai  alternator,  
mampu  mengambil  keputusan,  berani  mengambil  resiko, mampu 
mencari  dan menangkap  informasi  dan mampu bertindak  sesuai  
dengan situasi.    Proses  pemberdayaan  yang melahirkan masyarakat  
yang memiliki  sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara 
berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat 
secara bertanggungjawab.  
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Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat
Konsekuensi dan  tanggungjawab utama  dalam  program  

pembangunan  melalui  pendekatan  pemberdayaan  adalah masyarakat 
berdaya    atau memiliki   daya, kekuatan  atau kemampuan. Kekuatan 
yang	 dimaksud	 dapat	 dilihat	 dari	 aspek	 fisik	 dan	material,	 ekonomi,	
kelembagaan, kerjasama,  kekuatan  intelektual  dan  komitmen  bersama  
dalam  menerapkan prinsip-prinsip  pemberdayaan. Kemampuan  berdaya 
mempunyai  arti  yang  sama dengan kemandirian masyarakat. Salah 
satu cara untuk meraihnya adalah dengan membuka kesempatan bagi 
seluruh komponen masyarakat dalam tahapan program pembangunan.  
Setiap  komponen masyarakat  selalu memiliki    kemampuan  atau yang 
disebut potensi.   Keutuhan  potensi  ini  akan  dapat  dilihat  apabila  
diantara mereka mengintegrasikan diri dan bekerja sama untuk  dapat 
berdaya dan mandiri (Iwan Setiajie Anugrah, 2009).   

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  pemberdayaan  masyarakat  
adalah  untuk membentuk  individu  dan  masyarakat  menjadi  mandiri.  
Kemandirian  tersebut meliputi  kemandirian  berpikir,  bertindak  dan  
mengendalikan  apa  yang  mereka lakukan.  Kemandirian  masyarakat  
merupakan  suatu  kondisi  yang  dialami  oleh masyarakat  yang  ditandai  
dengan  kemampuan  memikirkan,  memutuskan  serta melakukan  
sesuatu  yang  dipandang  tepat  demi  mencapai  pemecahan  masalah-
masalah yang dihadapi  dengan mempergunakan daya/kemampuan  
yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan 
kognitif, konatif, psikomotorik dan  afektif  serta  sumber daya lainnya 
yang	bersifat	fisik/material	(Donny	Setiawan,	2009).		

Kondisi kognitif  pada hakikatnya merupakan kemampuan 
berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang 
dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi 
konatif  merupakan suatu sikap perilaku masyarakat  yang  terbentuk  
dan  diarahkan  pada  perilaku  yang  sensitif   terhadap nilai-nilai 
pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif  adalah merupakan perasaan 
yang  dimiliki  oleh  individu  yang  diharapkan  dapat  diintervensi  
untuk mencapai keberdayaan  dalam  sikap  dan  perilaku.  Kemampuan  
psikomotorik  merupakan kecakapan  keterampilan  yang  dimiliki  
masyarakat  sebagai  upaya  mendukung masyarakat dalam rangka 
melakukan aktivitas pembangunan. 
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Terjadinya  keberdayaan  pada  empat  aspek  tersebut  (kognitif,  
konatif, afektif   dan  psikomotorik)  akan  dapat  memberikan  
kontribusi  pada  terciptanya  kemandirian  masyarakat  yang  dicita-
citakan.  Karena  dengan  demikian,  dalam masyarakat akan terjadi 
kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan 
yang memadai, diperkuat oleh  rasa memerlukan pembangunan dan  
perilaku sadar akan kebutuhannya.  

Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan 
sebuah proses belajar.  Masyarakat  yang  mengikuti  proses  belajar  
yang  baik,  secara  bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau 
kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan 
secara mandiri (Direktorat Pendidikan ITB, 2004a). Konsep  The Good  
Community and Competency yang meliputi sembilan konsep komunitas 
yang baik dan empat komponen  kompetensi  masyarakat.  The  
Good  Community  and  Competency  itu  adalah;  (1)  setiap  anggota  
masyarakat  berinteraksi  satu  sama  lain  berdasarkan hubungan  
pribadi  atau  kelompok;  (2)  komunitas  memiliki  kebebasan  atau 
otonomi,  yaitu  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan  untuk  
mengurus  kepentingannya sendiri secara mandiri dan  bertanggung 
jawab; (3) memiliki vialibilitas yaitu  kemampuan memecahkan masalah  
sendiri;  (4)  distribusi  kekuasaan  secara adil  dan  merata  sehingga  
setiap  orang  mempunyai  berkesempatan  dan  bebas memiliki serta 
menyatakan kehendaknya; (5) kesempatan setiap anggota masyarakat 
untuk berpartsipasi aktif  untuk kepentingan bersama;  (6) komunitas 
memberi makna  kepada  anggota;  (7)  adanya  heterogenitas/beda  
pendapat;  (8)  pelayanan masyarakat  ditempatkan  sedekat  dan  secepat  
mungkin	 	kepada	 	yang	 	berkepentingan;	dan	(9)	adanya	konflik	dan	
manajemen	konflik	(Direktorat	Pendidikan	ITB,	2004b).

Melengkapi  sebuah  komunitas  yang  baik  perlu  ditambahkan  
kompetensi yang harus dimiliki masyarakat yaitu,  sebagai berikut:  (1) 
mampu	mengidentifikasi	masalah	dan	kebutuhan	komunitas,	(2)	mampu	
mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dalam skala 
prioritas, (3) mampu menemukan dan menyepakati cara  dan  alat 
mencapai  sasaran  yang  telah  disetujui,  dan    (4) mampu  bekerjasama 
dalam  bertindak  mencapai  tujuan.  Kompetensi-kompetensi  tersebut  
merupakan kompetensi  pendukung  untuk mengantarkan masyarakat  
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agar mampu memikirkan, mencari dan menentukan solusi yang terbaik 
dalam pembangunan sosial (Direktorat Pendidikan ITB, 2004a)

Pembentukan  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  yang  
memadai untuk  memikirkan  dan  menentukan  solusi  yang  terbaik  
dalam  pembangunan tentunya  tidak  selamanya  harus  dibimbing,  
diarahkan  dan  difasilitasi. Berkaitan dengan  hal  ini,  bahwa 
pemberdayaan  tidak bersifat  selamanya, melainkan  sampai  target 
masyarakat mampu  untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, 
meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh  lagi.  Berdasarkan  
pendapat  Sumodiningrat  berarti  pemberdayaan  melalui suatu masa 
proses belajar, hingga mencapai status mandiri (Zainal Abidin, 2009). 

Proses  belajar  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  
berlangsung secara  bertahap,  yaitu:  (1)  tahap  penyadaran  dan  
pembentukan  perilaku menuju perilaku  sadar  dan  peduli,  sehingga  
yang  bersangkutan  merasa  membutuhkan peningkatan  kapasitas  
diri,  (2)  tahap  transformasi  kemampuan  berupa wawasan berpikir  
atau pengetahuan, kecakapan-keterampilan  agar dapat mengambil 
peran di  dalam  pembangunan,  dan  (3)  tahap  peningkatan  
kemampuan  intelektual, kecakapan-keterampilan  sehingga  terbentuk  
inisiatif,  kreatif   dan  kemampuan inovatif  untuk mengantarkan pada 
kemandirian (Zainal Abidin, 2009).

Tahap  pertama  atau  tahap  penyadaran  dan  pembentukan  
perilaku merupakan  tahap  persiapan  dalam  proses  pemberdayaan.  
Pada  tahap  ini  pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, 
supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya  proses  pemberdayaan  
yang  efektif.  Apa  yang  diintervensi  dalam masyarakat  sesungguhnya  
lebih  pada  kemampuan  afektifnya  untuk  mencapai kesadaran 
konatif  yang diharapkan agar masyarakat semakin  terbuka dan merasa 
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki 
kondisinya. 

Pada  tahap  kedua  yaitu  proses  transformasi  pengetahuan,  
pengalaman dan  keterampilan  dapat  berlangsung  baik,  demokratis,  
efektif 				dan		efisien,		jika	tahap	pertama	telah	terkondisi.	Masyarakat	
akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan  dan  kecakapan-
keterampilan  yang  memiliki  relevansi  dengan  apa yang menjadi  
tuntutan  kebutuhan  jika  telah menyadari  akan  pentingnya  peningkatan 
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kapasitas. Keadaan  ini akan menstimulasi  terjadinya keterbukaan 
wawasan dan  penguasaan  keterampilan  dasar  yang  mereka  butuhkan.  
Pada  tahap  ini masyarakat  hanya  dapat  berpartisipasi  pada  tingkat  
yang  rendah,  yaitu  sekedar menjadi pengikut/obyek pembangunan 
saja, belum menjadi subyek pembangunan. 

Tahap  ketiga  adalah  merupakan  tahap  pengayaan  atau  
peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang 
diperlukan, supaya mereka dapat membentuk  kemampuan  kemandirian.  
Kemandirian  tersebut  ditandai  oleh  kemampuan masyarakat di dalam 
membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan  inovasi-
inovasi  di  dalam  lingkungannya.  Apabila  masyarakat  telah mencapai  
tahap  ketiga  ini  maka  masyarakat  dapat  secara  mandiri  melakukan 
pembangunan. Dalam  konsep  pembangunan masyarakat pada  kondisi  
seperti  ini seringkali  didudukkan  sebagai  subyek  pembangunan  
atau  pemeran  utama. Pemerintah  tinggal menjadi  fasilitator  saja.  
Serangkaian  tahapan  yang  ditempuh melalui pemberdayaan tersebut 
dapat diamati pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Tahapan Pemberdayaan Knowledge, Attitudes, Practice 
dengan     Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik 
dan Konatif

Tahapan 
Afektif

Tahapan 
Kognitif

Tahapan 
Psikomotorik Tahapan Konatif

Belum merasa 
sadar dan peduli

Belum memiliki 
wawasan pengeta-
huan

Belum memiliki 
keterampilan dasar

Tidak berprilaku 
membangun

Tumbuh rasa 
kesadaran dan 
kepedulian

Menguasai penge-
tahuan dasar

Menguasai keter-
ampilan dasar

Bersedia terlibat da-
lam pembangunan

Memupuk 
semangat ke-
sadaran dan 
kepedulian

Mengembangkan 
pengetahuan dasar

Mengembangkan 
keterampilan dasar

Berinisiatif  untuk 
mengambil peran 
dalam pembangu-
nan

Merasa membu-
tuhkan kemadi-
rian

Mendalami pen-
getahuan pada 
tingkat yang lebih 
tinggi

Memperkaya vari-
asi keterampilan

Berposisi secara 
mandiri untuk 
membangun diri 
dan lingkungan 

Sumber: Zainal Abidin, 2009.
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a. Prinsip-Prinsip Program Pemberdayaan Masyarakat
Ada beberapa prinsip dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu:
1) Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan 

untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2) Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk 

berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan 
pembangunan secara swakelola.

3) Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan 
sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah 
atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.

4) Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang 
dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang 
beruntung.

5) Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif  
dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan 
secara gotong-royong menjalankan pembangunan.

6) Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan 
mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap 
pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan 
pembangunan tersebut.

7) Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan 
dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap 
berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

8) Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses 
yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan 
keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan 
secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, 
teknis, legasl maupun administrative.

9) Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan 
pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan  
mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, 
dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya 
yang terbatas.

10) Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam 
penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan 
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kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam 
penanggulangan kemiskinan.

11) Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus 
mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan.

Indikator Pemberdayaan
Indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment 

index atau indeks pemberdayaan (Direktorat Pendidikan ITB, 2004b):
1) Kebebasan mobilitas yaitu kemampuan individu untuk pergi 

ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, 
fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat 
mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2) Kemampuan membeli komoditas kecil yaitu kemampuan individu 
untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari 
(beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya 
(minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu 
dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat 
membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; 
terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan 
menggunakan uangnya sendiri.

3) Kemampuan membeli komoditas besar yaitu kemampuan individu 
untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari 
pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya 
indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang 
dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; 
terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan 
menggunakan uangnya sendiri.

4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga 
yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri mapun bersama 
suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya 
mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, 
memperoleh kredit usaha.

5) Kebebasan relatif  dari dominasi keluarga, misalnya responden 
ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang 
(suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, 
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perhiasan tanpa ijin; yang melarang mempunyai anak; atau 
melarang bekerja di luar rumah.

6) Kesadaran hukum dan politik yaitu mengetahui nama salah 
seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota 
DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki 
surat nikah dan hukum-hukum waris.

7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, seseorang 
dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye 
atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap 
suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan 
keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; 
atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga seperti memiliki 
rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap 
memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara 
sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Keberhasilan pemberdayaan keluarga miskin dapat dilihat 
dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, 
kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan 
kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat 
dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (power within), kekuasaan 
untuk (power to), kekuasaan atas (power over), dan kekuasaan dengan 
(power with). Tabel 6.2. memperlihatkannya.

Tabel 6.2. Indikator Keberdayaan

Jenis Hubungan
Kekuasaan Kemampuan Ekonomi Kemampuan mengakses 

Manfaat Kesejahteraan
Kemampuan Kultural 
dan politis

Kekuasaan di dalam: 
Meningkatnya kesada-
ran dan keinginan untuk 
berubah.

• Evaluasi positif ter-
hadap kontribusi 
ekonomi dirinya. 

• Keinginan memiliki 
kesempatan ekonomi 
yang setara.

• Keinginan memiliki 
kesamaan hak terh-
adap sumber yang 
pada rumah tangga 
dan masyarakat.

• Kepercayaan diri dan 
kebahagiaan.

• Keinginan memiliki 
k e s e s e j a h t e r a a n 
yang setara.

• Keinginan membuat 
keputusan mengenai 
diri dan orang lain.

• Keingan untuk men-
gontrol jumlah anak.

• Assertiveness dan 
otonomi.

• Keinginan untuk 
menghadapi subor-
dinasi jender terma-
suk tradisi budaya, 
diskriminasi hukum, 
dan pengucilan poli-
tik. 

• Keinginan terlibat 
dalam proses-pros-
es budaya, hukum 
dan politik.
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Kekuatan untuk:
• Meningkatnya ke-

mampuan individu 
untuk berubah. 

• Meningkatnya kes-
empatan untuk mem-
peroleh akses.

• Akses terhadap pe-
layanan keuangan 
mikro. 

• Akses terhadap 
pendapatan.

• Akses terhadap aset-
aset produktif dan 
kepemilikan rumah 
tangga.

• Akses terhadap pas-
ar.

• Penurunan beban 
dalam pekerjaan 
domestik, termasuk 
perawatan anak.

• Keterapilan termasuk 
kemelekan huruf. 

• Status kesehatan 
dan gizi.

• Kesadaran mengenai 
dan akses terhadap 
pelayanan kesehatan 
reproduksi.

• Ketersediaan pe-
layanan kesejahter-
aan publik.

• Mobilitas dan akses 
terhadap dunia di 
luar rumah.

• P e n g e t a h u a n 
mengenai proses 
hukum, politis dan 
kebudayaan. 

• Kemampuan meng-
hilangkan hambatan 
formal yang merin-
tangi akses terhadap 
proses hukum, poli-
tik dan kebudayaan.

Kekuatan atas:
• Perubahan pada 

hambatan-hambatan 
sumber dan kekua-
saan pada tingkat 
rumah tangga, mas-
yarakat dan makro. 

• Kekuasaan atau 
tindakan individu 
untuk menghadapi 
hambatan-hambatan 
tersebut.

• Kontrol atas peng-
gunaan pinjaman 
dan tabungan serta 
keuntungan yang di-
hasilkannya. 

• Kontrol atas 
pendapatan aktivitas 
produktif keluarga 
yang lain.

• Kontrol atas aset pro-
duktif  dan kepemi-
likan keluarga.

• Kontrol atas alokasi 
tenaga kerja keluar-
ga.

• Tindakan individu 
menghadapi diskrim-
inasi atas akses ter-
hadap sumber dan 
pasar.

• Kontrol atas ukuran 
konsumsi keluarga 
dan aspek bernilai 
lainnya dari pem-
buatan keputusan 
keluarga termasuk 
keputusan keluarga 
berencana.

• Aksi individu untuk 
memper tahankan 
diri dari kekerasan 
keluarga dan mas-
yarakat. 

• Aksi individu dalam 
menghadapi dan 
mengubah persepsi 
budaya kapasitas 
dan hak wanita pada 
tingkat keluarga dan 
masyarakat. 

• Keterlibatan individu 
dan pengambilan 
peran dalam proses 
budaya, hukum dan 
politik.

Kekusaan dengan:
Meningkatnya solidaritas 
atau tindakan bersama 
dengana orang lain un-
tuk menghadapi ham-
batan-hambatan sumber 
dan kekuasaan pada 
tingkat rumah tangga, 
masyarakat dan makro.

• Bertindak sebagai 
model peranan bagi 
orang lain terutama 
dalam pekerjaan 
publi dan modern.

• Mampu memberi gaji 
terhadap orang lain.

• Tindakan bersama 
menghadapi diskrimi-
nasi pada akses terh-
adap sumber (terma-
suk hak atas tanah), 
pasar dan diskrimi-
nasi jender pada kon-
teks ekonomi makro.

• Penghargaan tinggi 
terhadap dan pening-
katan pengeluaran 
untuk anggota kelu-
arga.

• Tindakan bersama 
untuk meningkatkan 
kesejahteraan publik.

• Peningkatan jarin-
gan untuk memper-
oleh dukungan pada 
saat kritis.

• Tindakan bersama 
untuk membela 
orang lain mengha-
dapi perlakuan salah 
dalam keluarga dan 
masyarakat.

• Partisipasi dalam 
gerakan-gerakan 
menghadapi subor-
dinasi jender yang 
bersifat kultural, 
politis, hukum pada 
tingkat masyarakat 
dan makro. 
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B. Konsep Partisipasi
Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan 
yang berkaitan dengan keadaaan lahiriahnya. Participation becomes, then, 
people’s involvement in reflection and action, a process of  empowerment and active 
involvement in decision making throughout a programme, and access and control 
over resources and institutions (Azis Turindra, 2009). 

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara 
aktif  dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, 
mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian 
kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam 
bentuk materil. Patisipasi adalah the taking part in one ore more phases 
of  the process . Patisipasi “as mental and emotional involment of  persons of  
person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and 
share responsibility in them” (Azis Turindra, 2009). Partisipasi merupakan 
suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan 
dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Dalam 
pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau 
keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu 
kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di 
sini bukanlah bersifat pasif  tetapi secara aktif  ditujukan oleh yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan 
sebagi keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk 
mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan 
atau profesinya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan 
berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan 
disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi 
merupakan bentuk tanggapan atau respon atas rangsangan-rangsangan 
yang diberikan, yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari 
manfaat (rewards) yang dapat diharapkan (Yusuf  Leonard Henuk, 2008).

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik 
secara mental, pikiran atau emosi  dan perasaan yang mendorongnya 
untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan 
sumbangan dalam usaha mencapai  tujuan yang telah ditentukan dan 
ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut 
(Yusuf  Leonard Henuk, 2008).
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Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai 
individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran 
serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi 
kehidupan mereka. Terdapat tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat 
mempunyai sifat sangat penting (Yusuf  Leonard Henuk, 2008). 
Pertama, partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 
informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa 
kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; 
Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek 
tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut; 
Ketiga,  yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara 
karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila 
masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. 
Hal ini selaras dengan konsep mancetered development yaitu pembangunan 
yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia. 

Tipologi Partisipasi Masyarakat
Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat 

serIngkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai 
masyarakat sulit diajak maju. Oleh sebab itu kesulitan pengembangan 
partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur 
tangan dari pihak penguasa. Berikut adalah macam tipologi partisipasi 
masyarakat (Ana Budi Rahayu, 2009):
1) Partisipasi Pasif/manipulatif  dengan karakteristik masyarakat 

diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak 
oleh pelaksana proyek yanpa memperhatikan tanggapan masyarakat 
dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional 
di luar kelompok sasaran.

2) Partisipasi Informatif  memilki kararkteristik dimana masyarakat 
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak 
diberikesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses 
penelitian dan akuarasi hasil penelitian tidak dibahas bersama 
masyarakat.
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3) Partisipasi konsultatif  dengan karateristik masyarakat berpartisipasi 
dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembuatan keputusan 
bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan 
pandangan masyarakat (sebagi masukan) atau tindak lanjut.

4) Partisipasi intensif  memiliki karakteristik masyarakat memberikan 
korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/
upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajan atau 
eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan asyarakat tidak 
memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif  
dihentikan.

5) Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk 
kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok 
biasanya setelah ada keptusan-keputusan utama yang di sepakati, 
pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun 
secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.

6) Partisipasi interaktif  memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam 
analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan 
kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner 
yang mencari keragaman prespektif  dalam proses belajar mengajar 
yang terstuktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk 
mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, 
sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

7) Self  mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil 
inisiatif  sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak 
luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. 
Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lemabaga 
lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya 
yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan 
sumberdaya yang ada dan atau yang digunakan.

Syarat Tumbuh Partisipasi Masyarakat
Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sangat 

ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok (Ana Budi Rahayu, 2009), yaitu:
1) Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk 

berpartisipasi.
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 Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya 
motif  intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena 
rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan 
berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-
sikap yaitu sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat  
pembangunan, sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan 
pada umumnya, sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan 
tidak cepat puas sendiri, sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan 
masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan, sikap kemandirian atau 
percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

2) Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.
 Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi 
oleh kemauan politik dari penguasa/pemerintah untuk melibatkan 
masyarakat dalam pembangunan, kesempatan untuk memperoleh 
informasi, kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan 
sumberdaya, kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan 
teknologi tepat guna, kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk 
memperoleh dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur 
kegiatan yang harus dilaksanakan, kesempatan untuk mengembangkan 
kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan 
mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. Adanya kesempatan yang diberikan, sering merupakan 
faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan sangat 
menentukan kemampuannya.

3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.
 Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi 
dengan	baik	itu	antara	lain	adalah	kemampuan	untuk	mengidentifikasi	
masalah, kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan 
yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 
dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, kemampuan 
untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan 
keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki. Kemampuan adalah 
kapasitas individu melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 
Pada hakikatnya kemampuan individu tersuusun dari dua perangkat 
faktor	yaitu	kemampuan	intelektual	dan	kemampuan	fisik.
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Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi 
tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Sebab, kesempatan 
dan kemampuan yang cukup, belum merupakan jaminan bagi tumbuh 
dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak 
memiliki kemauan untuk (turut) membangun. Sebaliknya, adanya 
kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan 
dan aktif  memburu serta memanfaatkan setiap kesempatan.

C. Konsep Manusia Seutuhnya
Konsep manusia seutuhnya merupakan modal ideal kemanusiaan 

yang terletak pada pengertian kemandiriaanya, yaitu unsur utuh 
kemanusiaan	 yang	 memberikan	 nilai	 dirinya	 yang	 spesifik	 (Wahyudi	
Pratama, 2009). Dalam konteks pembangunan nasional, pelaksanaan 
pembangunan tidak lepas dari upaya membangunan manusia seutuhnya 
dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa 
ia tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah (sandang pangan, papan) 
semata, atau (sebaliknya) hanya membangun kepuasan batiniah saja, 
melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya 
(Sahal Mahfudz, 2009).

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1984, manusia seutuhnya 
yaitu:
a. Manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan YME.
b. Manusia yang berbudi pekerti luhur.
c. Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan.
d. Manusia yang sehat jasmani dan rohani.
e. Manusia yang berkepribadian yang mantap dan mandiri.
f. Manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan.

D. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam 
Upaya Mewujudkan Manusia Seutuhnya

Proses  pemberdayaan  dapat dilakukan melalui  tiga  proses  
(Herry Dewanto, 2009), yaitu:  Pertama, menciptakan  suasana  atau  
iklim yang memungkinkan  potensi masyarakat  berkembang  (enabling). 
Titik  tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang 
dapat dikembangkan. Artinya tidak  ada  sumberdaya manusia  atau 
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masyarakat  tanpa  daya. Dalam  konteks  ini,  pemberdayaan  adalah  
membangun  daya,  kekuatan  atau  kemampuan,  dengan mendorong 
(encourage) dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang  
dimiliki  serta  berupaya  mengembangkannya;  Kedua,  memperkuat  
potensi atau  daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  (empowering),  sehingga  
diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana; 
Ketiga, memberdayakan  juga mengandung  arti melindungi.  Dalam  
proses  pemberdayaan,  harus  dicegah yang lemah menjadi bertambah 
lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang 
kuat.  

Pemberdayaan partisipasi masyarakat pedesaan adalah salah satu 
upaya untuk membangun manusia seutuhnya yang memperhatikan 
semua aspek kehidupan manusia. Membangun manusia seutuhnya 
akan berhasil bila partisipasi masyarakat diberdayakan. Pada hakikatnya 
partisipasi mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam 
proses pembangunan, mengusahakan penyusunan program-program 
pembangunan melalui mekanisme dari bawah ke atas (bottom up), 
dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subyek dan bukan 
obyek pembangunan. Keberdayaan rakyat merupakan kemampuan 
dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut 
penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar 
kekuatan sendiri sebagai faktor penentu.

Partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, karena: 
Pertama, partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 
informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa 
kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; 
Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek 
tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut; 
Ketiga,  yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara 
karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila 
masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. 
Hal ini selaras dengan konsep mancetered development yaitu pembangunan 
yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia proses  (Herry Dewanto, 
2009). 
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Faktor-faktor yang turut memperburuk citra kinerja penyusunan 
program-program pembangunan, juga tidak terlepas dari terjadinya 
perbedaan pemahaman tentang pembangunan dan partisipasi 
masyarakat, yang dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, dari 
perspektif  pemerintah, partisipasi yang dikehendaki adalah yang lebih 
menekankan pada pengorbanan dan kontribusi rakyat dari pada hak 
rakyat untuk ikut menikmati manfaat pembangunan itu sendiri. Kedua, 
dari perspektif  rakyat, partisipasi merupakan praktek dari keadilan. Oleh 
karena itu, pemahaman partisipasi sebagai pemberdayaan rakyat atau 
empowering people, meliputi praktek keadilan dan hak untuk menikmati 
hasil	pembangunan	yang	mungkin	dapat	menimbulkan	konflik	antara	
pihak-pihak yang berkepentingan (Ana Budi Rahayu, 2009). 

Untuk dapat memasukkan mereka dalam proses perubahan, 
maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan adalah memahami 
pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada 
pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam 
proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan 
menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat memerlukan waktu 
yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif  daripada memberikan 
pilihan yang sudah tertentu. Pengikutan masyarakat dalam proses 
perubahan dilakukan secara berangsung-angsur dari kelompok kecil 
menuju masyarakat lebih luas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberdayaan 
partisipasi masyarakat pedesaan merupakan salah satu strategi 
mewujudkan manusia seutuhnya, maju, sejahtera. Strategi yang perlu 
dilakukan adalah pemberian peluang (creating opportunity), pengembangan 
kapasitas dan modal manusia (capacity building and human capital development), 
dan perlindungan sosial (social protection). Pemberian peluang dilakukan 
dengan penyediaan prasarana dan sarana umum khususnya transportasi, 
listik, komunikasi, dan pasar. Pengembangan kapasitas dan modal 
manusia dilakukan dengan menyediakan pelayanan pendidikan dan 
kesehatan sesuai kondisi lokal. Penyediaan prasarana dan sarana umum 
serta pelayanan sosial  bagi masyarakat pedesaan, akan menghadapi 
kendala keterpencilan wilayah, jumlah penduduk yang sedikit, lokasi 
yang tersebar. Untuk itu berbagai teknik dan bentuk-bentuk prasarana 
dan sarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan. 
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Perlindungan sosial dilakukan antara lain dengan membuat peraturan 
yang menjamin kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat, 
atau hak milik masyarakat umum, disertai dengan ketentuan tentang 
batas-batas tanah yang selanjutnya diakomodasikan dalam peraturan 
daerah mengenai rencana tata ruang wilayah. Perlindungan hukum juga 
diberikan pada produk-produk budaya masyarakat.

Upaya lain untuk memberdayakan partisipasi masyarakat desa 
dalam upaya mewujudkan manusia seutuhnya dapat dilakukan melalui 
tiga cara: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 
potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan 
asumsi bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki potensi 
yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan 
masyarakat adalah keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi 
untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap 
individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar 
kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas 
ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun 
nasional. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh 
masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung 
berbagai	 masukan,	 menyediakan	 prasarana	 dan	 sarana	 baik	 fisik	
(irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan 
kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. 
Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat 
makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, 
pelatihan dan pemasaran di pedesaan. Dalam upaya memberdayakan 
masyarakat ini, yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan 
perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-
sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, 
lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan masyarakat dalam 
arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam 
proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah 
bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang 
kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah 
amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. 
Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah 
terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang 
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lemah. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan masyarakat desa 
dapat menjadi manusia seutuhnya.

6.3. Kesimpulan
Pemberdayaan partisipasi masyarakat pedesaan adalah salah 

satu upaya untuk membangun manusia seutuhnya yang memperhatikan 
semua aspek kehidupan manusia. Membangun manusia seutuhnya akan 
berhasil bila partisipasi masyarakat diberdayakan. 

Strategi yang perlu dilakukan adalah pemberian peluang (creating 
opportunity), pengembangan kapasitas dan modal manusia (capacity building 
and human capital development), dan perlindungan sosial (social protection). 
Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan cara menciptakan 
suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk 
berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh 
masyarakat, dan melindungi serta membela kepentingan masyarakat. 
Disamping itu juga memahami pemikiran dan tindakan mereka serta 
membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya 
mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan 
dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. 
Proses ini dapat memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan 
lebih efektif  daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. 

Perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh upaya-upaya 
pemberdayaan partisipasi masyarakat pedesaan lambat laun diharapkan 
akan meningkatkan kualitas kehidupan mereka, menjadikan mereka 
lebih berdaya, mampu melepaskan diri dari keterbelakangannya, 
menjadi masyarakat yang maju dan mandiri serta menjadi manusia 
seutuhnya.      
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BAB VII
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI 

SEKOLAH

7.1. Pendahuluan
 Pendidikan memegang peranan penting dalam proses 
peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas 
pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan 
peningkatan kualitas sumberdaya itu sendiri. Faktor-faktor yang 
menentukan keberhasilan proses dan peningkatan kualitas hasil 
pendidikan peserta didik, di antaranya kurikulum, guru dan tenaga 
pendidikan, peserta didik, pemerintah, masyarakat, orang tua dan 
segala sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan 
di sekolah. 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan diperlukan 
adanya patokan tertentu sebagai acuan yang teknis yang dapat dijadikan 
pedoman untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 
program-program peningkatan mutu pendidikan. Tolak ukur ini 
hendaknya terdeskripsi secara eksplisit agar guru beserta penyelenggara 
pendidikan dapat mempedomaninya dalam penyelenggaraan pendidikan 
di sekolah. Tolak ukur yang harus dipedomani tersebut adalah sebagai 
standar pelayanan. Pelayanan dapat diartikan sesuatu yang diberikan 
kepada seseorang/sekelompok orang untuk membantu pencapaian 
tujuan.
 Di sisi lain, pelayanan dengan segala fasilitas pendukungnya 
yang dilakukan oleh guru beserta penyelenggara pendidikan 
lainnya harus mengacu pada kebutuhan peserta didik sesuai dengan 
pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan yang bermutu akan 
memberikan dampak positif  pada hasil belajar peserta didik. Bila anak 
senang belajar, potensi yang dimilikinya akan berkembang dengan 
sempurna, perkembangan peserta didik akan lebih optimal meliputi 
intelektual,	 emosional,	 kreatifitas,	 sosial	 serta	 sikap	 yang	 diperlukan	
dalam kehidupan masyarakat.
 Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan standar nasional 
pendidikan yang diterapkan  untuk satuan pendidikan. Fenomena di 



124

lapangan ternyata upaya mencapai mutu dengan pemenuhan SNP, 
tidak dapat dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Banyak faktor 
yang menjadi kendala dan penghambat sehingga sekolah tidak dapat 
memenuhi delapan SNP, salah satu di antaranya karena rendahnya 
budaya mutu di satuan pendidikan. Permasalahan ini harus diatasi 
dengan menerapkan manajemen sekolah yang dapat menumbuhkan 
budaya mutu secara bertahap. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah menerapkan sistem kontrol mutu.

Makalah ini membahas tiga hal, yaitu: 1) Peran LPTK dalam 
peningkatan mutu pendidikan; 2) Keterkaitan delapan standar nasional 
pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan; 3) Upaya peningkatan 
mutu pendidikan melalui implementasi audit internal.

7.2. Peran Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 
(LPTK) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah

Universitas Riau merupakan salah satu lembaga pendidikan 
tinggi di Provinsi Riau yang mempunyai LPTK, yaitu FKIP Universitas 
Riau. Peran FKIP dalam peningkatan mutu pendidikan di Sekolah 
melalui Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: 1) Melakukan pengajaran 
untuk beberapa bidang ilmu; 2) Melakukan penelitian di bidang ilmu 
pendidikan dan pengajaran; dan 3) Melakukan pengabdian kepada 
masyarakat. 

LPTK membina bidang ilmu dan spesialisasi tenaga guru dan 
tenaga kependidikan. Sebagian bidang ilmu dan spesialisasi tenaga guru 
dan tenaga kependidikan dibina oleh FKIP Universitas Riau. Penataan 
tempat dan jenjang pendidikan seluruh spektrum dan hirarkhi guru dan 
tenaga kependidikan dapat dilihat pada Tabel 7.1.
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Tabel 7.1.
Bidang Ilmu dan Spesialisasi Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Ilmu Guru/Tenaga 
Kependidikan Spesialisasi

Ilmu Pendidikan Tenaga Kependi-
dikan

	Teori dan Filsafat Pendidikan
	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
	Bimbingan Penyuluh/Psikologi Pendi-

dikan*)
	Manajemen Pendidikan***)
	Pendidikan Luar Sekolah*)
	PAUD*)
	PGSD*)

Ilmu Pengeta-
huan Sosial

Guru 	Pendidikan Ekonomi*) **) 
	Pendidikan Sejarah*)
	Pendidikan PKN*)
	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
	Pendidikan	Geografi

Matematika dan 
Ilmu Pengeta-
huan Alam

Guru 	Pendidikan Matematika*) **)
	Pendidikan Fisika*) **)
	Pendidikan Kimia*) **)
	Pendidikan Biologi*) **)
	Pendidikan MIPA **)

Bahasa dan Seni Guru 	Pendidikan Bahasa Indonesia*) **)
	Pendidikan Bahasa Inggris*) **)
	Pendidikan Bahasa Asing
	Pendidikan Bahasa Daerah
	Pendidikan Sendratari dan Musik

Teknik Kejuru-
an

Guru 	Pendidikan Teknik Elektro
	Pendidikan Teknik Bangunan
	Pendidikan Teknik Mesin
	Pendidikan Teknik Kerumahtanggaan

Olah raga dan 
Kesehatan

Guru 	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan *)
	Pendidikan Kepelatihan*)

*) FKIP Universitas Riau mempunyai Program Strata-1(Sarjana)
**) FKIP Universitas Riau mempunyai Program Strata-2 (Magister)
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 Di samping menyelenggarakan program pendidikan sarjana 
dan magister pendidikan, FKIP Universitas Riau dalam kaitannya 
dengan peningkatan mutu tenaga guru juga menyelenggarakan Program 
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan Program Pendidikan 
Profesi Guru (PPG). Penyelenggaraan program PLPG dimulai tahun 
2008 dan berakhir tahun 2014 sedangkan program PPG dimulai tahun 
2015. 

Keluaran dari kedua program tersebut diharapkan menghasilkan 
guru profesional yang mempunyai kompetensi dalam bidang: 1) 
Kompetensi Pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta 
didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 
belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang dimilikinya; 2) Kompetensi Kepribadian 
merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian 
yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi  teladan bagi 
peserta didik, dan berakhlak mulia; 3) Kompetensi Sosial merupakan 
kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif  
dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 
tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar; dan 4) Kompetensi 
Profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas 
dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 
pelajaran di sekolah dan subtansi keilmuan yang menaungi materinya, 
serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

7.3. Keterkaitan Delapan Standar Nasional Pendidikan dalam 
Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah

Banyak faktor yang dapat menciptakan mutu pelayanaan 
pendidikan. Dalam berbagai penelitian tentang kualitas pelayanan 
pendidikan, seluruh sivitas akademika termasuk pimpinan 
mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan. Interaksi dan 
karakteristik perilaku tersebut akan berdampak pula pada kondisi iklim 
organisasi. Dengan demikian seorang pemimpin harus memahami dan 
memiliki pendekatan yang tepat untuk menghadapi berbagai situasi 
organisasi. 
 Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk menjalankan 
tugas manajerialnya. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah harus 
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memiliki gaya kepemimpinan yang ideal, kompeten dan komitmen yang 
kuat sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam memimpin sebuah 
sekolah dalam mencapai mutu pelayanan yang baik.
 Dalam mengimplementasikan Total Quality Management (TQM) 
di sekolah, kepala sekolah memegang peranan penting dalam upaya 
mendorong setiap anggota atau personal sekolah untuk ikut berperan 
dan berkontribusi dalam perbaikan kualitas. Melalui gaya atau perilakunya 
diharapkan kepala sekolah dapat secara efektif  melaksanakan TQM 
(Fandy Tjiptono, 2006).
 TQM dalam sekolah berarti mengadakan perubahan mendasar 
dalam organisasi sekolah, yang meliputi perubahan kultural dan 
perubahan substantif  dalam manajemen. Sekolah bermutu akan 
terwujud dengan baik jika seorang kepala sekolah dan para personal 
sekolah memiliki kompetensi yang diwujudkan melalui kinerja yang 
baik. Seluruh sumber daya yang dimiliki oleh seseorang baik berupa 
motivasi, konsep diri, kemampuan skill, karakteristik kepribadian,  
semuanya itu merupakan kapasitas diri atau modal dasar yang 
mendukung terwujudnya keberhasilan dalam menjalankan fungsi dan 
tugasnya.  Pemimpin harus mampu menciptakan sebuah sekolah yang 
mampu melayani pelanggan yaitu masyarakat sekolah. Manajemen 
mutu merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemimpin 
untuk mencapai tujuan. Melalui kemampuan manajerialnya dan unjuk 
kerja dalam melayani para pelanggan diharapkan kepala sekolah dapat 
menimbulkan kepuasan bagi para pelanggan yaitu siswa, orang tua 
siswa dan masyarakat.
 Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya 
perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil 
(Mulyasa, 2003): Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama 
ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar 
kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, 
seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, 
penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan 
lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat 
menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang 
diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh 
teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga 
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pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi 
dan industri. 
 Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro- 
oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak 
faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau 
tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). 
Atau dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan 
pendidikan, sering kali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat 
oleh birokrasi pusat.
 Diskusi tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa 
pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan 
faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor 
proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus 
ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara 
otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu, mengingat 
sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan 
berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan 
pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan 
lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif  dalam melaksanakan 
perannya untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan, hal ini 
akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragaman-
nya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya 
sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. 
 Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses 
peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang 
diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi 
keberhasilan pening katan mutu tersebut. Pemikiran ini telah mendorong 
munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu 
pendidikan di masa mendatang sekolah harus berbasis mutu sebagai 
institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan.
 Mutu merupakan derajat keunggulan sebuah pelayanan jasa 
pendidikan. Suatu pelayanan jasa bersaing dengan pelayanan jasa lainnya 
memiliki tingkat keunggulan relatif, produk atau pelayanan jasa yang 
lebih unggul adalah produk atau pelayanan jasa yang bermutu. Mutu 
adalah sesuatu kesempatan untuk menempatkan pada posisi kompetitif. 
Bagi produsen atau penyedia jasa, kesempatan untuk berkompetisi 
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merupakan hal sangat berharga, karenanya munculnya kompetitor baru 
baginya merupakan sebuah wahana untuk meningkatkan mutu produk 
atau layanan jasa. Mutu pada dasarnya merupakan penyesuaian manfaat 
atau kegunaan. Artinya harapan sesuai dengan kepuasan pemakai. 

Standar yang menjadi acuan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagai-
mana yang tercantum dalam Bab II tentang Lingkup, fungsi dan 
tujuan pasal 2, yaitu: Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: 
(a) Standar isi; (b) Standar proses; (c) Standar kompetensi lulusan; (d) 
Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) Standar sarana dan 
prasarana; (f) Standar pengelolaan; (g) Standar pembiayaan;dan (h) 
Standar penilaian pendidikan.

Keluaran dari Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan 
(SBSNP): (1) lulusan yang cerdas komprehensif; (2) kurikulum yang 
dinamis sesuai dengan tuntutan zaman; (3) proses pembelajaran yang 
berorienstasi kepada siswa; (4) dilengkapi dengan sistem penilaian dan 
evaluasi pendidikan yang andal dan sahih; (5) pendidik dan tenaga 
kependidikan yang profesional, berpengalaman, dan menjadi tauladan; 
(6) sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan kearifan lokal; 
(7) sistem menejemen yang akurat dan andal; dan (8) pembiayaan 
pendidikan	 yang	 efektif 	 dan	 efisien.	 Sementara	 luaran	 SBSNP	 dari	
perspektif  pengguna yaitu: (1) Sekolah terakreditasi sangat baik atau 
akreditasi A; (2) lulusan diterima di sekolah terbaik atau sekolah favorit; 
(3) Hasil uji kompetensi dan kinerja guru baik; (4) hasil ujian nasional 
baik; (5) sekolah mempunyai berbagai prestasi dengan baik; dan (6) 
lulusan berkarakter baik (Ridwan Sani, 2015a; Ridwan Sani, 2015b).

Indikator sekolah bermutu: Komponen siswa, indikator 
mutunya: 1) siswa kompeten dalam penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan (berprestasi); 2) siswa memiliki karakter; dan 3) lulusan 
melanjutkan ke institusi yang berkualitas. Komponen guru, indikator 
mutunya: 1) guru menguasai bidang ilmunya; 2) guru disiplin dalam 
melaksanakan pekerjaan profesionalnya; 3) guru dapat dijadikan teladan 
oleh siswa dan masyarakat sekitarnya; 4) guru melaksanakan pekerjaan 
secara profesional. Komponen Kepala Sekolah, indikator mutunya: 1) 
Kepala	 Sekolah	menerapkan	manajemen	 yang	 efektif 	 dan	 efisien;	 2)	
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Kepala sekolah mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; 3) 
Kepala	sekolah	dapat	dijadikan	teladan	dalam	berfikir	dan	bertindak.	
Komponen Proses Pembelajaran, dengan indikator mutunya; 1) Siswa 
senang belajar di sekolah; dan 2) Siswa aktif  bertanya dan mengumpulkan 
informasi. Komponen prestasi sekolah: 1) sekolah mempunyai prestasi 
di tingkat propinsi, nasional, dan internasional dalam berbagai bidang; 
2)  sekolah memperoleh penghargaan (Jefary F. Halomo, 2015).
 Lebih jelasnya keterkaitan delapan standar nasional pendidikan 
dalam peningkatan mutu pendidikan di Sekolah disajikan dalam 
Gambar 1.
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7.4. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi 
Audit Internal.

Tahapan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan ada  tiga, 
yaitu: 1) Tahap Evaluasi Diri Sekolah (EDS); 2) Tahap Rencana 
Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan; dan 3) Tahap upaya 
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Ketiga tahapan ini sekolah 
perlu melakukan audit internal agar diketahui peta mutu suatu sekolah. 
Tahapan pemenuhan SNP dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Tahapan Pemenuhan SNP 

Akifitas Evaluasi Diri Sekolah (EDS); Melalui kegiatan ini 
diharapkan sekolah memiliki kompetensi dalam bidang: 1) Pemahaman 8 
standar nasional pendidikan; 2) Penyusunan instrumen EDS; 3) 
Pelaksanaan EDS; dan 4) Analisis dan penyusunan rekomendasi hasil 
EDS. Sedangkan aktifitas rencana pemenuhan standar nasional 
pendidikan memiliki kompetensi dalam bidang: 1) Penyusunan rencana 
kerja sekolah; 2) Analisis solusi  peningkatan mutu berbasis masalah; 3) 
Analisis kebutuhan sumber daya; dan 4) Penyusunan Program Kerja (Isda 
Pramuniati, 2015). 

Upaya pemenuhan peningkatan mutu berbasis standar nasional 
pendidikan, yaitu: Kompetensi untuk Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
yaitu pemahaman SKL. Kompetensi untuk standar isi yaitu penjabaran 
SKL menjadi kurikulum dan pengembangana kurikulum. Kompetensi 
untuk standar proses yaitu: perencanaan proses pembelajaran, metode 
scientific approach, metode pemberian tugas terstruktur dan tugas tidak 
terstruktur, metode pemberian umpan balik terhadap hasil belajar peserta 
didik. Kompetensi untuk standar penilaian yaitu: teknik penilaian, 
pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar. 

Kompetensi untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan 
(PTK) yaitu: penilaian tingkat kompetensi PTK, penilaian kinerja PTK, 
pengembangan kompetensi berkelanjutan, reward and punishment. 
Kompetensi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu: standar sarana dan 
prasarana pendidikan, evaluasi kondisi sarana dan prasarana pendidikan, 
optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Kompetensi standar 
pengelolaan, yaitu: penyusunan rencana strategis sekolah, penyusunan 
rencana kerja sekolah, pengembangan pedoman pengelolaan sekolah,  
peningkatan atmosfir sekolah yang kondusif, pelaksanaan supervisi dan 
evaluasi, penyusunan laporan evaluasi sekolah, akreditasi sekolah, sistem 
informasi manajemen sekolah. Kompetensi standar biaya yaitu: 
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Gambar 7.2. Tahapan Pemenuhan SNP

Akifitas	 Evaluasi	 Diri	 Sekolah	 (EDS);	 Melalui	 kegiatan	 ini	
diharapkan sekolah memiliki kompetensi dalam bidang: 1) Pemahaman 
8 standar nasional pendidikan; 2) Penyusunan instrumen EDS; 3) 
Pelaksanaan EDS; dan 4) Analisis dan penyusunan rekomendasi 
hasil	EDS.	 Sedangkan	 aktifitas	 rencana	 pemenuhan	 standar	 nasional	
pendidikan memiliki kompetensi dalam bidang: 1) Penyusunan rencana 
kerja sekolah; 2) Analisis solusi  peningkatan mutu berbasis masalah; 
3) Analisis kebutuhan sumber daya; dan 4) Penyusunan Program Kerja 
(Isda Pramuniati, 2015).

Upaya pemenuhan peningkatan mutu berbasis standar 
nasional pendidikan, yaitu: Kompetensi untuk Standar Kompetensi 
Lulusan (SKL) yaitu pemahaman SKL. Kompetensi untuk standar 
isi yaitu penjabaran SKL menjadi kurikulum dan pengembangana 
kurikulum. Kompetensi untuk standar proses yaitu: perencanaan 
proses pembelajaran, metode scientific approach, metode pemberian 
tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur, metode pemberian umpan 
balik terhadap hasil belajar peserta didik. Kompetensi untuk standar 
penilaian yaitu: teknik penilaian, pengembangan instrumen penilaian, 
pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar.

Kompetensi untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan 
(PTK) yaitu: penilaian tingkat kompetensi PTK, penilaian kinerja 
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PTK, pengembangan kompetensi berkelanjutan, reward and punishment. 
Kompetensi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu: standar sarana dan 
prasarana pendidikan, evaluasi kondisi sarana dan prasarana pendidikan, 
optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Kompetensi standar 
pengelolaan, yaitu: penyusunan rencana strategis sekolah, penyusunan 
rencana kerja sekolah, pengembangan pedoman pengelolaan sekolah,  
peningkatan	 atmosfir	 sekolah	 yang	 kondusif,	 pelaksanaan	 supervisi	
dan evaluasi, penyusunan laporan evaluasi sekolah, akreditasi sekolah, 
sistem informasi manajemen sekolah. Kompetensi standar biaya yaitu: 
penyusunan program pembiayaan, penyusunan laporan pengelolaan 
keuangan, dan pendanaan pendidikan.

Tahapan pemenuhan standar nasional pendidikan melalui tiga 
aktifitas	 yaitu:	 evaluasi	 diri	 sekolah,	 rencana	 pemenuhan	 SNP,	 dan	
upaya pemenuhan SNP akan berhasil mana kala sekolah melakukan 
Audit Internal secara berkelanjutan. Dengan audit internal maka peta 
mutu sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan dapat diketahui 
sehingga program kerja dan kegiatan sekolah mengacu kepada hasil 
pemetaan melalui audit internal yang berkelanjutan.

7.5. Kesimpulan
1. Peran LPTK dalam peningkatan mutu pendidikan di Sekolah 

melalui Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu membina bidang ilmu 
dan spesialisasi tenaga guru dan tenaga kependidikan. Di samping 
itu, LPTK menyelenggarakan program Pendidikan dan Latihan 
Profesi Guru (PLPG) dan Program Pendidikan Profesi Guru 
(PPG) untuk meningkatkan kompetensi guru.

2. Keterkaitan delapan standar nasional pendidikan dalam 
peningkatan mutu pendidikan di sekolah yaitu: faktor pendukung 
layanan yang terdiri dari: pengelolaan sekolah, pendidik dan 
tenaga kependidikan,  sarana dan prasarana, serta pembiayaan 
akan mempengaruhi layanan pendidikan baik isi, proses, maupun 
penilaian pembelajaran. Layanan pendidikan di sekolah juga akan 
mempengaruhi kompetensi lulusan sekolah. Oleh karenanya 
delapan standar SNP perlu mendapatkan perhatian yang serius 
dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

3. Tahapan pemenuhan standar nasional pendidikan akan berhasil 
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bila sekolah melakukan Audit Internal secara berkelanjutan. 
Dengan audit internal maka peta mutu sekolah dapat diketahui 
sehingga program kerja dan kegiatan sekolah mengacu kepada 
hasil pemetaan melalui audit internal yang berkelanjutan.
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BAB VIII
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERBASIS 

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

8.1. Pendahuluan 
Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari pengaruh 
perubahan global. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta seni dan budaya.  Hal ini mengisyaratkan bahwa persaingan 
antarbangsa di dunia semakin kompetitif  dan bangsa yang tidak dapat 
bersaing akan terus tertinggal.
 Standar Nasional Pendidikan yang diamanatkan oleh UU No. 
20 Tahun 2003, harus menjadi acuan dasar (benchmark) oleh setiap 
penyelenggara dan satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria 
minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. 
Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang 
dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan 
pendidikan agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan 
layanan pendidikan yang bermutu.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan 
adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai mana diketahui 
standar tersebut meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, 
Standar Proses, StandarTenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 
Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, 
dan Standar Penilaian Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP) bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, 
memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor  129a/u/2004 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Pendidikan, yang dimaksud dengan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan 
pendidikan  yang diselenggarakan Daerah. Hal itu juga sesuai dengan 
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
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Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah 
Otonom, dimana kewenangan penyelenggaraan pendidikan, pemuda, 
dan keolahragaan diserahkan kepada pemerintah daerah.
 Dengan adanya pembagian kewenangan itu konsekuensinya 
Provinsi dan Kabupaten/Kota harus merencanakan tugas dan fungsi 
pelayanan untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan demi peningkatan 
taraf  kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 
menetapkan Standar Pelayanan Minimal bersifat dinamis, bergerak maju 
sebagai upaya kendali dan penilaian mutu. Keterlaksanaan pelayanan 
merupakan tanggungjawab semua unsure pengelola sekolah dan dapat 
dievaluasi melalui akreditasi sekolah yang bersangkutan. Pelayanan 
pendidikan adalah sesuatu yang diberikanpemerintah, masyarakat, 
guru, konselor, serta staff  tata usaha kepada siswa secara berencana, 
sistimastis dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan 
secara	efisien	dan	efektif.	Tingkat	pelayanan	pendidikan	yang	diberikan	
kepada masyarakat memiliki andil yang cukup besar bagi peningkatan 
kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada 
indeks pembangunan manusaia (IPM) di Provinsi Riau.  
 Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan proses dan 
peningkatan kualitas hasil pendidikan anak didik. Faktor-faktor tersebut 
di anataranya kurikulum, guru dan penyelenggara pendidikan, peserta 
didik, pemerintah, masyarakat, orang tua, dan segala sarana pra sarana 
proses pendidikan di sekolah. Agar dapat mengetahui dan mengukur 
tingkat keberhasilan serta mutu pendidikan diperlukan adanya indikator 
yang	 sepesifik	 yang	 dapat	 dijadikan	 pedoman	 dalam	 perencanaan	
(Barghandan,	S.	Tarkhān,	M.	&	Ghaemi	Khomami,	N.	,2013).
 Pelayanan yang bermutu akan memberikan dampak positif  pada 
hasil belajar peserta didik. Bilamana senang belajar, potensi yang dimiliki 
akan berkembang dengan sempurna. Peserta didik perkembangannya 
akan optimal dalam intelektual, emosional, kreativitas, sosial, serta 
sikap yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat (Shichiyakh RA, 
Tolkacheva SV, Shkiotov SV, Borlakova MI, Zyablov AA (2016).

Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai 
hasil sesuai yang diharapkan. Kemendiknas selaku pemegang amanah 
pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk 
mewujudkan misi pembangunan tersebut. Manusia seperti apa yang ingin 
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dibangun? Perspektif  pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan 
untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, 
moral,	sosial	dan	fisik	perserta	didik,	atau	dengan	kata	lain	menciptakan	
manusia Indonesia seutuhnya. Demikian juga Provinsi Riau, sebagai 
provinsi yang sedang membangun memerlukan penyusunan standar 
pelayanan minimum.

Beberapa faktor yang menjadi kendala pendidikan di Provinsi 
Riau, yaitu: a) jumlah guru yang masih kurang b) kualitas guru yang 
masih perlu ditingkatkan c) sebaran penempatan yang belum merata, 
d) proses pembelajaran yang belum baik, e) Fasilitas pendidikan dan 
dukungan pembiayaan yang terbatas, serta d) kemampuan ekonomi 
sebagian besar masyarakat dan siswa masih rendah. 

Untuk itu dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan 
Minimum (SPM) bidang pendidikan tersebut, maka dipandang perlu 
untuk melakukan menganalisis standar pelayanan minimum di Provinsi 
Riau.

8.2. Metode Dan Teknik Penelitian

Waktu Kegiatan 
 Waktu untuk pelaksanaan kegiatan Capaian Mutu Pendidikan 
Provinsi Riau berdasarkann Standar Nasional di Provinsi Riau ini 
kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, termasuk kegiatan pembahasan 
dengan pemberi tugas dan instansi terkait lainnya. 

Tempat/LokasiKegiatan
Tempat/lokasi kegiatan’’Capaian Mutu Pendidikan Provinsi Riau 
Berdasarkan Standar Nasional Di Provinsi Riau“ dilaksanakan 
diseluruh Provinsi Riau dengan sampel data primer pada 3 (tiga) 
Kabupaten/Kota.  Berdasarkan teknik sampling yang telah dilakukan 
dan didiskusikan dengan Tim Teknis maka daerah terpilih sebagai 
sampel adalah:
1. Kota Pekanbaru;
2. Kabupaten Kuantan Sengingi; 
3. Kabupaten Bengkalis.
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RuangLingkupKegiatan
Ruang lingkup dari kegiatan Capaian Mutu Pendidikan Provinsi 

Riau Berdasarkan Standar Nasional di Provinsi Riau ini adalah :
1. Membuat kajian pelayanan pendidikan;
2. Mengkaji permasalahan pendidikan di Provinsi Riau;
3. Membuat analisis status pendidikan di Provinsi Riau;
4. Membuat arahan dan strategi pengembangan pendidikan di 

Provinsi Riau.

Pelaksanaan Kegiatan
•	 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni data 
sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait 
dengan studi ini seperti Dinas Pendidikan Kabupaten, Sekolah-sekolah 
dengan jenjang dan tingkatan, Bappeda, Biro Pusat Statistik Kabupaten 
Kantor Kecamatan dan Kelurahan dan instansi lainnya.

Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung antara 
pencacah dengan responden, sementara untuk pertanyaan dalam 
kuestioner ditujukan kepada pengelola pendidikan dalam tingkat dan 
jenjang pendidikan yang berbeda-beda dalam sekolah seperti misalnya 
Kepala sekolah, guru dan tenaga non pendidikan keluarga dalam 
sekolah yang mengetahui karekteristik yang ditanyakan.

•	 MetodeAnalisis
MetodeAnalisis yang digunakan dilakukan secara kualitatif  

yaitu dengan menjelaskan data-data yang tersedia di antaranya tentang: 
pengukuran kurikulum, peserta didik, ketenagaan, prasarana, organisasi, 
pembiayaan, manajemen sekolah (Cresswell, J.W. (1994). Sedangkan 
untuk mengetahui apakah standard pelayanan minimal (SPM) ini 
telah diterapkan dengan baik dan benar, diperlukan suatu indicator 
keberhasilan. Dalam indikator keberhasilan ini tertuang berbagai 
indikator danukuran ketercapaian minimal sesuai dengan komponen 
yang ada di dalam SPM (Davey, K.J., 1988).

Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) ini diserahkan kepada sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen 
berbasis Sekolah (MBS). Kepada sekolah bersama dewan guru serta 
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warga sekolah secara transparan dan bertanggungjawab melaksanakan 
visi, misidan program sekolah yang diamanatkan oleh masyarakat dan 
seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

8.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Agenda Pengembangan Pendidikan Provinsi Riau  Berbasis 

Standar Pelayanan Minimum 
Dalam menyusun agenda pembangunan pendidikan yang 

memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) dituangkan dalam 
prioritas program diperlukan kesepahaman tentang substansi, proses 
dan konteks kelembagaan pendidikan yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah untuk mengurusnya (Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor: 23 Tahun 2006).

Secara substantif, pembangunan pendidikan di Provinsi Riau  
akan berkenaan dengan tugas-tugas pengelolaan dalam bidang: (1) 
pengembangan dan implementasi kurikulum; (2) pengelolaan peserta 
didik; (3) pengelolaan ketenagaan; (4) pengelolaan tanah, bangunan/
gedung/sarana/prasarana dan fasilitas serta sumber belajar; (5) 
pengelolaan anggaran dan pembiayaan pendidikan; (6) pengelolaan 
kerjasama kelembagaan pendidikan dengan masyarakat; (7) pengelolaan 
bidang-bidang khusus lainnya yang sesuai dengan jenis dan karakteristik 
kelembagaan pendidikan.

Pemahaman tentang proses-proses pendidikan di Provinsi 
Riau  akan berkenaan dengan serangkaian prosedur manajerial, antara 
lain: (1) proses pembuatan keputusan yang dituangkan dalam bentuk-
bentuk produk kebijakan; (2) proses perencanaan yang disertai dengan 
dokumen-dokumen rencana dan program; (3) pengorganisasian dan 
mengkomunikasikan program-program pendidikan; (4) pelaksanaan, 
pengendalian  dan  evaluasi program pendidikan; (5) pelaporan dan 
tindak lanjut dari setiap pencapaian program pendidikan.

Pemahaman tentang konteks kelembagaan pendidikan di 
Provinsi Riau  dalam kaitannya pengembangan standar minimum (SPM) 
pendidikan kegiatan ini hanya terfokus pada kelembagaan pendidikan 
sekolah formal pendidikan dasar dan menengah saja, yaitu:
1. Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang 

pendidikan dasar terdiri dari: Sekolah Dasar (SD);
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2. Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum keagamaan 
Islam pada jenjang pendidikan dasar pada Madrasah Ibtidaiyah 
(MI);

3. Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum keagamaan 
Islam pada jenjang pendidikan dasar pada Sekolah Menengah 
Pertama (SM))

4. Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal keagamaan Islam 
pada jenjang pendidikan dasar pada Madrasah Tsanawiyah (MTs);

5. Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang 
pendidikan menengah pada Sekolah Menengah Atas (SMA);

6. Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal keagamaan Islam 
pada jenjang pendidikan menengah pada  Madrasah Aliyah (MA);

7. Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang 
pendidikan menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kemudian, dengan merujuk misi dan tujuan pembangunan 
pendidikan jangka panjang (RPJP bidang Pendidikan) di Provinsi Riau 
, maka misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program pengembangan 
SPM pendidikan di Provinsi Riau, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Agenda Pendidikan Dalam Pemerataan Kesempatan 
Memperoleh Pendidikan Berbasis Standar Pelayanan 
Minimum

 Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi 
masyarakat Provinsi Riau , sasarannya merentang dari golongan usia 
sekolah dasar dan menengah, melalui peningkatan dan pengembangan 
pelayanan kelembagaan pendidikan yaitu:

a. Pendidikan Dasar: Sekolah Dasar (SD)
 Misi yang diemban ialah menumbuh-kembangkan potensi 
dasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan 
perluasan pendidikan dasar; 
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
anak usia  (7-15 tahun) di pelosok pedesaan dapat mengikuti wajib 
belajar dapat menamatkan pendidikan dasar dan (2) Jumlah dan sebaran 
kelembagaan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar (SD) bertaraf  
nasional berkembang dengan merata sampai ke tingkat pedesaan.
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b. Pendidikan Dasar: Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 Misi yang diemban ialah menumbuh-kembangkan potensi 
dasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan 
perluasan pendidikan dasar; 
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
anak usia  (7-15 tahun) di pelosok pedesaan dapat mengikuti wajib 
belajar dapat menamatkan pendidikan dasar dan (2) Jumlah dan sebaran 
kelembagaan pendidikan dasar pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) bertaraf  
nasional berkembang dengan merata sampai ke tingkat pedesaan.

c. Pendidikan Dasar: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Misi yang diemban ialah menumbuh-kembangkan potensi 
dasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan 
perluasan pendidikan dasar; 
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
anak usia  (7-15 tahun) di pelosok pedesaan dapat mengikuti wajib 
belajar dapat menamatkan pendidikan dasar dan (2) Jumlah dan sebaran 
kelembagaan pendidikan dasar pada Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) bertaraf  nasional berkembang dengan merata sampai ke tingkat 
Kecamatan.

d. Pendidikan Dasar: Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 Misi yang diemban ialah menumbuh-kembangkan potensi 
dasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, 
produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan 
perluasan pendidikan dasar; 
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
anak usia  (7-15 tahun) di pelosok pedesaan dapat mengikuti wajib 
belajar dapat menamatkan pendidikan dasar dan (2) Jumlah dan 
sebaran kelembagaan pendidikan dasar pada Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) bertaraf  nasional berkembang dengan merata sampai ke tingkat 
Kecamatan.
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e. Pendidikan Menengah: Sekolah Menengah Atas (SMA)
 Misi yang dieman ialah menumbuh-kembangkan keimanan, 
ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan 
menengah; Tujuannya ialah memperluas kesempatan bagi seluruh Anak 
Usia Wajib Belajar (AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan 
Menegah (usia 16-18 tahun) yang berkeadilan, sehingga memiliki 
bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk memperoleh 
pekerjaan tingkat menengah dalam lingkungan masyarakat.
 Target yang harus dicapai pada Tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
anak usia wajib belajar (16-18 tahun) dapat menamatkan pendidikan 
menengah baik pada Sekolah Menengah Atas (SMA); (2) Jumlah dan 
sebaran kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) berkembang 
dengan seimbang sesuai dengan tuntutan masyarakat; (3) Jumlah dan 
sebaran Sekolah Menengah Atas (SMA) terpadu berbasis keunggulan 
bertaraf  nasional berkembang sampai ke tingkat kecamatan.

f. Pendidikan Menengah: Madrasah Aliyah (MA)
 Misi yang dieman ialah menumbuh-kembangkan keimanan, 
ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan 
menengah; Tujuannya ialah memperluas kesempatan bagi seluruh anak 
usia wajib belajar (AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan 
Menegah (usia 16-18 tahun) yang berkeadilan, sehingga memiliki 
bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk memperoleh 
pekerjaan tingkat menengah dalam lingkungan masyarakat.
 Target yang harus dicapai pada Tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
anak usia wajib belajar (16-18 tahun) dapat menamatkan pendidikan 
menengah baik pada Madrasah Aliyah (MA);  (2) Jumlah dan sebaran 
kelembagaan Sekolah Madrasah Aliyah (MA)berkembang dengan 
seimbang sesuai dengan tuntutan masyarakat; (3) Jumlah dan sebaran 
Madrasah Aliyah (MA) terpadu berbasis keunggulan bertaraf  nasional 
berkembang sampai ke tingkat kecamatan.



142

g. Pendidikan Menengah: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 Misi yang diemban ialah menumbuh-kembangkan keimanan, 
ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan 
kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan 
menengah; Tujuannya ialah memperluas kesempatan bagi seluruh 
AUWB untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Menegah (usia 16-
18 tahun) yang berkeadilan, sehingga memiliki bekal pengetahuan, 
keterampilan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi atau untuk memperoleh pekerjaan tingkat menengah 
dalam lingkungan masyarakat.
 Target yang harus dicapai pada Tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
anak usia wajib belajar (16-18 tahun) dapat menamatkan pendidikan 
menengah baik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); (2) Jumlah 
dan sebaran kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
berkembang dengan seimbang sesuai dengan tuntutan masyarakat; 
(3) Jumlah dan sebaran Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
terpadu berbasis keunggulan bertaraf  nasional berkembang sampai ke 
tingkat kecamatan.

2. Agenda Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu, Relevansi dan 
Daya Saing Pendidikan Berbasis Standar Pelayanan Minimum

 Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan 
berkenaan dengan hasil-hasil pendidikan yang belum memberikan 
makna yang berarti bagi kehidupan peserta didik/warga belajar, baik 
dalam aspek kehidupan beragama, bekal dan kecakapan hidup, dan 
hubungan kemasyarakatan. Namun demikian, dimensi-dimensi mutu, 
relevansi dan daya saing pendidikan sangat ditentukan oleh banyak 
faktor, seperti halnya muatan kurikulum, ketersediaan sarana dan 
prasarana, kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana, ketersediaan 
dana yang memadai, hubungan kemitraan dengan stakeholders 
pendidikan, dan lingkungan hidup yang mendukung proses pendidikan 
(Charzynska, e. & Wysocka, e., 2014). Karena itu, misi dan tujuan serta 
sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan ialah sebagai 
berikut:
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a. Pendidikan Dasar: Sekolah Dasar (SD)
 Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relevansi dan daya 
saing sekolah dasar; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi 
dan daya saing seluruh penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD), agar 
dapat menanamkan dan menguatkan dasar-dasar pengetahuan, sikap 
dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke 
jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup di 
masyarakat.
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
program pada Sekolah Dasar (SD) sangat relevan dengan kebutuhan 
masyarakat, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan, sikap dan 
keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke 
jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup 
di masyarakat; (2) Seluruh kelembagaan sekolah dasar (SD) berbasis 
keunggulan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing pada tingkat 
regional, sehingga lulusannya dapat melanjutkan pendidikan pada 
lembaga-lembaga pendidikan bertaraf  nasional.

b. Pendidikan Dasar: Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relevansi dan 
daya saing Madrasah Ibtidaiyah (MI); Tujuannya ialah meningkatkan 
mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Madrasah 
Ibtidaiyah (MI), agar dapat menanamkan dan menguatkan dasar-
dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam 
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat menengah, 
maupun sebagai bekal hidup di masyarakat.
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
program pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) sangat relevan dengan 
kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan, 
sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan 
ke jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup 
di masyarakat; (2) Seluruh kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 



144

berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing pada 
tingkat regional, sehingga lulusannya dapat melanjutkan pendidikan 
pada lembaga-lembaga pendidikan bertaraf  nasional.

c. Pendidikan Dasar: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relevansi dan 
daya saing Sekolah Menengah Pertama (SMP); Tujuannya ialah 
meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP), agar dapat menanamkan dan 
menguatkan dasar-dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik 
untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan 
tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup di masyarakat.
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
program pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sangat relevan dengan 
kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan, 
sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan 
ke jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup 
di masyarakat; (2) Seluruh kelembagaan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk dapat 
bersaing pada tingkat regional, sehingga lulusannya dapat melanjutkan 
pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan bertaraf  nasional.

d. Pendidikan Dasar: Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relevansi dan daya 
saing Madrasah Tsanawiyah (MTs); Tujuannya ialah meningkatkan 
mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Madrasah 
Tsanawiyah (MTs), agar dapat menanamkan dan menguatkan dasar-
dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam 
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat menengah, 
maupun sebagai bekal hidup di masyarakat.
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
program pada Madrasah Tsanawiyah (MTs), sangat relevan dengan 
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kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan, 
sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan 
ke jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup 
di masyarakat; (2) Seluruh kelembagaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing pada 
tingkat regional, sehingga lulusannya dapat melanjutkan pendidikan 
pada lembaga-lembaga pendidikan bertaraf  nasional.

e. Pendidikan Menengah: Sekolah Menengah Atas (SMA) 
 Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relevansi dan daya 
saing Sekolah Menengah Atas (SMA); Tujuannya ialah meningkatkan 
mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) agar dapat menumbuh-kembangkan dan 
menguatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal 
dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat tinggi, 
maupun sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di 
lingkungan masyarakat.
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
program yang diselenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) 
sangat selevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya 
memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal 
dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, maupun 
untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat; 
(2) Seluruh kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) berbasis 
keunggulan memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkat 
internasional, sehingga lulusannya banyak melanjutkan ke pendidikan 
tinggi bertaraf  regional, dan banyak bekerja pada lembaga-lembaga 
perusahaan bertaraf  nasional.

f. Pendidikan Menengah: Madrasah Aliyah (MA)
 Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relevansi dan 
daya saing Madrasah Aliyah (MA); Tujuannya ialah meningkatkan 
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mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Madrasah 
Aliyah (MA) agar dapat menumbuh-kembangkan dan menguatkan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam 
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat tinggi, maupun 
sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan 
masyarakat.
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
program yang diselenggarakan Madrasah Aliyah (MA), sangat 
selevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya memiliki 
pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam 
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, maupun untuk 
mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat; (2) 
Seluruh kelembagaan Madrasah Aliyah (MA) berbasis keunggulan 
memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkat internasional, 
sehingga lulusannya banyak melanjutkan ke pendidikan tinggi bertaraf  
regional, dan banyak bekerja pada lembaga-lembaga perusahaan 
bertaraf  nasional.

g. Pendidikan Menengah: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan, kreativitas, 
keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan 
keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relevansi dan 
daya saing Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Tujuannya ialah 
meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar dapat menumbuh-
kembangkan dan menguatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, 
baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan 
tingkat tinggi, maupun sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan 
yang layak di lingkungan masyarakat.
 Target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu: (1) Seluruh 
program yang diselenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya 
memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam 
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, maupun untuk 
mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat; (2) 
Seluruh kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis 
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keunggulan memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkat 
internasional, sehingga lulusannya banyak melanjutkan ke pendidikan 
tinggi bertaraf  regional, dan banyak bekerja pada lembaga-lembaga 
perusahaan bertaraf  nasional.

B. Kebijakan dan Program Pendidikan Berbasis Standar 
Pelayanan Minimum di Provinsi Riau  

1.  Kebijakan dan Program Pendidikan Berbasis Standar 
Pelayanan Minimum Dalam Pemerataan Kesempatan 
Memperoleh Pendidikan 

 Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan pada peningkatan 
dan perluasan kapasitas daya tampung bagi anak usia dini, penuntasan 
wajar dikdas 9 tahun, dan pendidikan menengah pada setiap jenis 
kelembagaan satuan program pendidikan, yang dapat diakses oleh 
seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah .

a. Pendidikan Dasar: Sekolah Dasar (SD)
 Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada 
peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan 
penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program 
yang berkenaan dengan:
1. Peningkatan jumlah dan daya tampung Sekolah Dasar (SD) sampai 

ke tingkat pedesaan;
2. Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan 

dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan yang 
mendukung proses pembelajaran Sekolah Dasar (SD);

3. Peningkatan jumlah guru, laboran, pustakawan dan tenaga 
administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar: Sekolah 
Dasar (SD);

4. Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi Sekolah 
Dasar (SD) yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar;

5. Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan 
pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi.
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b. Pendidikan Dasar: Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada 
peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan 
penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program 
yang berkenaan dengan:
1. Peningkatan jumlah dan daya tampung Madrasah Ibtidaiyah (MI); 

sampai ke tingkat pedesaan;
2. Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan 

dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan yang 
mendukung proses pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah (MI);

3. Peningkatan jumlah guru, laboran, pustakawan dan tenaga 
administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar: Sekolah 
Madrasah Ibtidaiyah (MI);

4. Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi Madrasah 
Ibtidaiyah (MI); yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar;

5. Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan 
pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi.

c. Pendidikan Dasar: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada 
peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan 
penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program 
yang berkenaan dengan:
1. Peningkatan jumlah dan daya tampung Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sampai ke tingkat pedesaan;
2. Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, 

perpustakaan dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan 
yang mendukung proses pembelajaran Sekolah Menengah Pertama 
(SMP);

3. Peningkatan jumlah guru, laboran, pustakawan dan tenaga 
administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar: Sekolah 
Menengah Pertama (SMP);

4. Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) yang berprestasi dalam penuntasan wajar 
dasar;
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5. Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan 
pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi.

d. Pendidikan Dasar: Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada 
peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan 
penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program 
yang berkenaan dengan:
1. Peningkatan jumlah dan daya tampung Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

sampai ke tingkat pedesaan;
2. Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan 

dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan yang 
mendukung proses pembelajaran Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3. Peningkatan jumlah guru, laboran, pustakawan dan tenaga 
administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar: 
Madrasah Tsanawiyah (MTs)

4. Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar;

5. Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan 
pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi.

e. Pendidikan Menengah: Sekolah Menengah Atas (SMA)
 Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan 
pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan 
pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 
tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:
1. Perintisan dan mengembangkan jumlah Sekolah Menengah Atas 

(SMA) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu 
berbasis keunggulan;

2. Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, 
perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan 
yang mendukung pembelajaran Sekolah Menengah Atas (SMA);

3. Peningkatan jumlah guru, laboran, pustakawan dan tenaga 
administrasi kantor pada satuan Sekolah Menengah Atas (SMA);
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4. Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, 
pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar 
pendidikan menengah;

5. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak 
mampu untuk medapatkan layanan pendidikan menengah.

f. Pendidikan Menengah: Madrasah Aliyah (MA)
 Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan 
pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan 
pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 
tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:
1. Perintisan dan mengembangkan jumlah Madrasah Aliyah (MA); 

modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu 
berbasis keunggulan;

2. Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, 
perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan 
yang mendukung pembelajaran Madrasah Aliyah (MA); 

3. Peningkatan jumlah guru, laboran, pustakawan dan tenaga 
administrasi kantor pada Madrasah Aliyah (MA); 

4. Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi Madrasah 
Aliyah (MA) berprestasi dalam perintisan wajar pendidikan 
menengah;

5. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak 
mampu untuk medapatkan layanan pendidikan menengah.

g. Pendidikan Menengah: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan 
pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan 
pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 
tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:
1. Perintisan dan mengembangkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu 
berbasis keunggulan;

2. Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB)/Ruang Kelas Baru(RKB) 
dan sarana perlengkapan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) 
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3. Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan 
dan sumber belajar serta sarana peribadatan yang mendukung 
pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

4. Peningkatan jumlah guru, laboran, pustakawan dan tenaga 
administrasi kantor pada satuan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK);

5. Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi 
sekolahMenengah Kejuruan (SMK) berprestasi dalam perintisan 
wajar pendidikan menengah;

6. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak 
mampu untuk medapatkan layanan pendidikan menengah.

2. Kebijakan dan Program Pendidikan Berbasis Standar 
Pelayanan Minimum Dalam Peningkatan Mutu, Relevansi 
dan Daya Saing Pendidikan 

 Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 
harus diprioritaskan pada penguatan pendalaman, perluasan dan 
pengembangan seluruh komponen dan bidang garapan kelembagaan 
satuan program pendidikan, sehingga memiliki keunggulan komparatif  
dan kompetitif  serta memiliki relevansi dengan tuntutan kebutuhan 
masyarakat.

a. Satuan Pendidikan Dasar: Sekolah Dasar (SD)
 Kebijakan dalam pendidikan dasar: sekolah dasar (SD), 
diprioritaskan pada modernisasi penerapan kurikulum pada setiap 
satuan program pendidikan dasar, melalui program-program yang 
berkenaan dengan:
1. Pendalaman muatan kurikulum sekolah dasar (SD) berbasis religius, 

budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan 
keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup dan kependudukan, 
dan kebangsaan (Pendidikan Berkarakter);

2. Modernisasi mutu sarana pelaksanaan kurkulum sekolah dasar (SD);
3. Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana perlengkapan 

sekolah dasar (SD);
4.	 Peningkatan	kualifikasi,	kompetensi	guru,	laboran,	pustakawan	dan	

tenaga administrasi pada satuan program sekolah dasar (SD);
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5. Penerapan TIK dalam proses pembelajaran sekolah dasar (SD);
6. Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan 

guru/pustakawan/laboran pada satuan program sekolah dasar (SD);
7. Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 

kelembagaan sekolah dasar (SD);
8. Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan 

sekolah dasar (SD).

b. Satuan Pendidikan Dasar: Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 Kebijakan dalam pendidikan dasar: Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
diprioritaskan pada modernisasi penerapan kurikulum pada setiap 
satuan program pendidikan dasar, melalui program-program yang 
berkenaan dengan:
1. Pendalaman muatan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI) berbasis 

religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-
budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup dan 
kependudukan, dan kebangsaan (Pendidikan Berkarakter);

2. Modernisasi mutu sarana pelaksanaan kurkulum Madrasah Ibtidaiyah 
(MI);

3. Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana perlengkapan 
Madrasah Ibtidaiyah (MI);

4.	 Peningkatan	 kualifikasi,	 kompetensi	 guru/ustadz,	 laboran,	
pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program Madrasah 
Ibtidaiyah (MI);

5. Penerapan TIK dalam proses pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah 
(MI);

6. Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik 
dan guru/pustakawan/laboran pada satuan program Madrasah 
Ibtidaiyah (MI);

7. Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah (MI);

8. Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan 
Madrasah Ibtidaiyah (MI).

c. Satuan Pendidikan Dasar: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Kebijakan dalam pendidikan dasar: Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) diprioritaskan pada modernisasi penerapan kurikulum pada 
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setiap satuan program Sekolah Menengah Pertama (SMP), melalui 
program-program yang berkenaan dengan:
1. Pendalaman muatan kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, 
seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup 
dan kependudukan, dan kebangsaan (Pendidikan Berkarakter);

2. Modernisasi mutu sarana pelaksanaan kurkulum Sekolah Menengah 
Pertama (SMP);

3. Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana perlengkapan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP);

4.	 Peningkatan	 kualifikasi,	 kompetensi	 guru,	 laboran,	 pustakawan	
dan tenaga administrasi pada satuan program Sekolah Menengah 
Pertama (SMP);

5. Penerapan TIK dalam proses pembelajaran Sekolah Menengah 
Pertama (SMP);

6. Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan 
guru/pustakawan/laboran pada satuan program Sekolah Menengah 
Pertama (SMP);

7. Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

8. Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP).

d. Satuan Pendidikan Dasar: Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 Kebijakan dalam pendidikan dasar: Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) diprioritaskan pada modernisasi penerapan kurikulum pada 
setiap satuan program Madrasah Tsanawiyah (MTs), melalui program-
program yang berkenaan dengan:
1. Pendalaman muatan kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, 
seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup 
dan kependudukan, dan kebangsaan (Pendidikan Berkarakter);

2. Modernisasi mutu sarana pelaksanaan kurkulum Madrasah 
Tsanawiyah (MTs);

3. Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana perlengkapan 
Madrasah Tsanawiyah (MTs);
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4.	 Peningkatan	 kualifikasi,	 kompetensi	 guru/ustadz,	 laboran,	
pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program Madrasah 
Tsanawiyah (MTs);

5. Penerapan TIK dalam proses pembelajaran Madrasah Tsanawiyah 
(MTs);

6. Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik 
dan guru/pustakawan/laboran pada satuan program Madrasah 
Tsanawiyah (MTs);

7. Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan Madrasah Tsanawiyah (MTs);

8. Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan 
Madrasah Tsanawiyah (MTs).

e. Satuan Pendidikan Menengah: Sekolah Menengah Atas (SMA)
 Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan 
pada peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum satuan 
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), melalui pengembangan 
program-program yang berkenaan dengan:
1. Peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum Sekolah 

Menengah Atas (SMA), berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan 
hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi 
dasar, lingkungan hidup dan kependudukan, dan kebangsaan 
(Pendidikan Berkarakter);

2. Modernisasi sarana perlengkapan pendidikan Sekolah Menengah 
Atas (SMA);

3. Moderniasi peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan 
sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung 
pembelajaran pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

4. Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan 
perlengkapan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

5.	 Peningkatan	kualifikasi,	kompetensi	dan	kemampuan	guru,	laboran,	
pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program 
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

6. Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan 
tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan Sekolah 
Menengah Atas (SMA);
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7. Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

8. Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan 
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

f. Satuan Pendidikan Menengah: Madrasah Aliyah (MA)
 Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan 
pada peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum satuan 
pendidikan Madrasah Aliyah (MA), melalui pengembangan program-
program yang berkenaan dengan:
1. Peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum Madrasah 

Aliyah (MA), berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan 
kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, 
lingkungan hidup dan kependudukan, dan kebangsaan (Pendidikan 
Berkarakter);

2. Modernisasi sarana perlengkapan pendidikan Madrasah Aliyah 
(MA);

3. Moderniasi peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan 
sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung 
pembelajaran pendidikan Madrasah Aliyah (MA);

4. Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan 
perlengkapan pendidikan Madrasah Aliyah (MA);

5.	 Peningkatan	kualifikasi,	kompetensi	dan	kemampuan	guru,	laboran,	
pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program 
pendidikan Madrasah Aliyah (MA);

6. Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan 
tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan Madrasah 
Aliyah (MA);

7. Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan pendidikan Madrasah Aliyah (MA);

8. Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan 
pendidikan Madrasah Aliyah (MA).

g. Satuan Pendidikan Menengah: Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK)

 Kebijakan dalam pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK), diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan relevansi muatan 
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kurikulum satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 
melalui pengembangan program-program yang berkenaan dengan:
1. Peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), berbasis religius, budi-pekerti, 
kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, 
teknologi dasar, lingkungan hidup dan kependudukan, dan 
kebangsaan (Pendidikan Berkarakter);

2. Modernisasi sarana perlengkapan pendidikan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK);

3. Moderniasi peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan 
sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung 
pembelajaran pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

4. Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan 
perlengkapan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

5.	 Peningkatan	 kualifikasi,	 kompetensi	 dan	 kemampuan	 guru,	
laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan 
program pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

6. Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan 
tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK);

7. Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen 
kelembagaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

8. Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada 
kelembagaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

8.4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
 Berdasarkan hasil kajian Capaian Mutu Pendidikan Provinsi 
Riau  Berdasarkan Standar Nasional di Provinsi Riau  maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Berdasarkan evaluasi kondisi Standar Pelayanan Minimum 

pendidikan dan delapan kompenen  strandar pendidikan nasional 
bahwa: 

2) (1). Jumlah anak kelompak umur 7-12 tahun yang masuk SD/MI 
sudah mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM); Angka Putus 
Sekolah (APS) murid SD/MI di Provinsi Riau  sudah memenuhi 
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SPM; SD/MI masih perlu meningkatkan sarana dan prasarana; 
Jumlah	guru	SD	yang	memenuhi	kualifikasi	S-1	PGSD	masih	perlu	
ditingkatkan; Jumlah siswa SD yang memiliki buku lengkap masih 
perlu ditingkatkan; Rerata Jumlah siswa SD/MI per kelas sudah 
memenuhi SPM; dan Lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/
MTs sudah memenuhi SPM.

3) Jumlah anak kelompok usia 13-15 tahun  yang bersekolah di SMP/
MTs belum memenuhi SPM; Angka Putus Sekolah (APS) sudah 
memenuhi SPM; Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana 
belum memenuhi SPM; Sekolah memiliki tenaga kependidikan 
non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non 
mengajar lainnya belum memenuhi SPM; Jumlah guru SMP/MTs 
yang diperlukan belum memenuhi SPM; Guru SMP/MTs memiliki 
kualifikasi	sesuai	dengan	kompetensi	yang	ditetapkan	secara	nasional	
belum memenuhi SPM; Siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap 
setiap mata pelajaran belum memenuhi SPM; dan Lulusan SMP/
MTs melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum 
memenuhi SPM.

4) Jumlah anak kelompok usia 16-18 tahun  yang bersekolah di SMA/MA 
belum memenuhi SPM; Angka Putus Sekolah (APS) telah meneuhi 
SPM; Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana minimal belum 
memenuhi SPM; Sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru 
untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar 
belum memenuhi SPM; Jumlah guru SMA/MA yang diperlukan 
belum	 memenuhi	 SPM;	 Guru	 SMU/MA	 memiliki	 kualifikasi	
sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional s belum 
memenuhi SPM; Siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap 
mata pelajaran belum memenuhi SPM; Jumlah siswa SMU/MA per 
kelas telah memenuhi SPM; Siswa yang mengikuti uji sampel mutu 
pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam 
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, 
IPS di kelas I dan II belum memenuhi SPM; dan Lulusan SMA/MA 
melanjutkan ke Perguruan Tinggi Terakreditasi belum memenuhi 
SPM. 

5) Jumlah anak kelompok usia 16-18 tahun  yang bersekolah di SMK 
belum memenuhi SPM; Angka Putus Sekolah (APS) sudah memenuhi 
SPM; Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai 
dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional belum 
memenuhi SPM; Sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru 
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untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar 
lainnya belum memenuhi SPM; Jumlah guru SMK yang diperlukan 
terpenuhi sudah memenuhi SPM; Guru SMP/MTs memiliki 
kualifikasi	sesuai	dengan	kompetensi	yang	ditetapkan	secara	nasional	
belum memenuhi SPM; Siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap 
setiap mata pelajaran belum memenuhi SPM; Jumlah siswa SMP/
MTs per kelas belum memenuhi SPM; Lulusan SMK melanjutkan ke 
Perguruan Tinggi Terakreditasi belum memenuhi SPM; dan Lulusan 
SMP/MTs diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya belum 
memenuhi SPM.

6) Bahwa kemampuan sumberdaya murid dan guru termasuk organisasi 
sekolah saling mempengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendukung 
pendidikan (sarana dan prasarana) terhadap pelaksanaan standar 
pelayanan minimum pendidikan. Semua kemampuan sumberdaya 
yang ada harus ditingkatkan secara optimal.

7) Agenda, Kebijakan, dan program pencapaian standar pelayanan 
minimum Bidang Pendidikan khususnya pada satuan pendidikan 
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK sebagaimana diuraikan 
di muka, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam 
pembangunan pendidikan di Provinsi Riau . 

8) Kajian Capaian Mutu Pendidikan Provinsi Riau  Berdasarkan 
Standar Nasional ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah 
bagi para pengelola pendidikan dalam melaksanakan pembangunan 
pendidikan di Provinsi Riau , baik pengelola pada tingkat satuan 
pendidikan, maupun pengelola pada tingkat Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait 
dalam Pembangunan Pendidikan di Provinsi Riau . Namun sebaliknya, 
Kajian Capaian Mutu Pendidikan Provinsi Riau  Berdasarkan 
Standar Nasional ini akan menjadi sebuah dokumen yang tidak 
akan memberikan makna apa-apa, jika tidak ditindaklanjuti dengan 
pelaksanaannya.

2. Rekomendasi
 Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan yang diperoleh maka 
dapat disajikan beberapa rekomendasi penting yaitu : 
1) Diperlukan keputusan dan keberanian politik dari Pemerintah 

Daerah untuk menjadikan Standar Pelayanan Minimum Bidang 
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Pendidikan ini sebagai produk kebijakan yang mempunyai 
ketetapan hukum yang mengikat bagi seluruh aparatur pengelola, 
pelaksana, masyarakat dan stakeholder pendidikan di Provinsi 
Riau. 

2) Namun demikian, sebagaimana pernyataan pada butir pertama 
di	 atas,	 konfigurasi	 politik	 pemerintahan	 akan	 berpengaruh	
pada adanya sejumlah bidang garapan ke dalam satu naungan 
pengelolaan di bawah SKPD Pendidikan, merupakan langkah maju 
dalam pembaharuan pembangunan pendidikan. Kesenian dan 
kebudayaan daerah akan semakin maju dan berkembang, seiring 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bersatunya 
kembali bidang kesenian dan kebudayaan, akan mencegah aset 
kesenian dan kebudayaan milik masyarakat dan bangsa diakui negara 
lain. Oleh karena itu, Bapeda (sebagai pihak perencana), SKPD 
Pengelola Pendidikan/Dinas Pendidikan (sebagai pengelola), 
dan Dewan Pendidikan (sebagai representasi masyarakat dan 
stakeholders), agar segera berkoordinasi untuk menentukan standar 
pelayanan minimum pendidikan menjadi suatu kebijakan yang 
perlu dilansanakan.

3) Setelah Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan ini 
mempunyai ketetapan hukum, pihak SKPD Pengelola Pendidikan 
berkoordinasi kembali dengan pihak Bapeda dan Dewan 
Pendidikan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap rencana 
strategis yang telah dibuatnya dengan merujuk pada kajian ini;

4) Setelah melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis 
pada SKPD pengelola pendidikan, kemudian harus segera pula 
disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh pengelola satuan 
pendidikan (baik formal maupun nonformal, lembagalembaga 
keswadayaan masyarakat pengelola kelembagaan satuan 
pendidikan, dan komunitas-komunitas stakeholders pendidikan di 
Provinsi Riau ;

5) Dinas Pendidikan mempunyai kewajiban untuk pengamanan dan 
pengendalian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan 
Pendidikan, melalui penyusunan dan penyiapan perangkat sistem 
pendukung. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendidikan seharusnya 
menyiapkan pula Prosedur Operasional Standar (norma, 
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instrument, dan prosedur) pengendalian dan evaluasi setiap 
butir-butir program yang termaktub dalam rumusan Perencanaa 
Analisis SPM Bidang Pendidikan Pendidikan tersebut, dan dalam 
pelaksanaanya didampingi oleh tenaga ahli atau konsultan dalam 
bidang administrasi dan manajemen kependidikan.

6) Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat 
Provinsi Riau  untuk menumbuhkan kekuatan kolektif  (collective 
power) dengan senantiasa menjadikan Kajian SPM Bidang 
Pendidikan Pendidikan sebagai rujukan utama dalam merumuskan, 
melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program 
program strategis pendidikan sesuai dengan posisi, peran dan 
kewenangannya.
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BAB IX
ANALISIS MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 

(MDG’S) DI PROVINSI RIAU

9.1. Pendahuluan
Millenium Development Goals (MDG’s) atau tujuan pembangunan 

millennium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan 
manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk 
melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi 
kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, 
mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaanperempuan, 
menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, 
memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular 
lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan 
global dalam pembangunan.

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut 
melaksanakan komitmen tersebut dalam upaya untuk mensejahterakan 
masyarakat. Provinsi Riau sebagai bagian dari negara kesatuan Republik 
Indonesia juga ikut serta mendukung komitmen pemerintah tersebut,  
dengan melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk 
mencapai target MDG’s.

Capaian program Millenium Development Goals (MDG’s) di Povinsi 
Riau berdasarkan SDKI 2007 di antaranya adalah: Pertama, sekitar 60 
persen wanita kawin persalinannya ditolong oleh perawat/bidan/bidan 
di desa, dan sekitar 24 persen ditolong oleh dukun bayi serta 13 persen 
ditolong oleh dokter ahli kandungan. Persentase persalinan yang 
ditolong oleh tenaga profesional di daerah perkotaan dan perdesaan 
masing-masing 88 persn dan 63 persen. Sementara itu, persentase 
persalinan oleh tenaga profesional menurut tempat persalinan masing-
masing 99,8 persen di fasilitas kesehatan dan 50,5 persen di fasilitas 
lainnya.

Kedua, pemakaian suatu alat/cara KB menurun dari 58 persen 
menjadi 57 persen. Demikian pula pemakaian kontraespsi modern, 
turun dari 56 persen (SDKI 2002-03) menjadi 53 persen (SDKI 2007).

Ketiga, delapan dari sepuluh kelahiran memang diinginkan sesuai 
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dengan rencana, 19 persen diharapkan tetapi pada waktu kemudian, 
dan empat persen tidak diinginkan. Hampir semua kelahiran pertama 
diinginkan (90,7 persen).

Keempat, jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan dan saat 
kunjungan pertama memperlihatkan bahwa 58 persen ibu memenuhi 
jadwal yang dianjurkan pemerintah, yaitu paling sedikit sekali di 
trisemester pertama, sekali di trisemester kedua dan dua kali di trisemester 
ketiga. Cakupan tersebut masih dibawah target program kesehatan ibu 
yaitu 90 persen (BPS dan ORC Macro, 2003) dan sedikit lebih tinggi 
dari temuan pada SDKI 2002-2003 (57 persen). Pelayanan yang paling 
sering didapatkan selama kunjungan pemeriksaan kehamilan adalah 
pemeriksaan tinggi fundus (93 persen), pengu-kuran tekanan darah 
(89 perse), penimbangan berat badan (83 persen), pemeriksaan urine 
(37 persen), pengukuran tinggi badan (17 persen). Hampir 37 persen 
ibu hamil mendapatkan penjelasan tentang tanda-tanda komplikasi 
kehamilan. Pada umumnya, didapat oleh ibu berumur 20-34 tahun (38 
persen), ibu melahirkan pertama kali (46 persen), ibu yang tinggal di 
daerah perkotaan (43 persen), wanita yang berpendidikan SMTA keatas 
(51 persen), dan wanita di dua kuantil teratas (48 dan 50 persen). 

Kelima, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi: Kebutuhan KB 
yang	tidak	terpenuhi	didefinisikan	sebagai	persentase	wanita	berstatus	
kawin yang tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran 
berikutnya tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Data SDKI 
2007 menujukkan bahwa kebutuhan KB yang tidak terpenuhi adalah 
9,2 persen. Sekitar 5,5 persen  untuk menajrangkan dan 3,7 untuk 
membatasi kelahiran.

Analisis lanjutan SDKI 2007 yang berkaitan dengan MDG-5 
yaitu “Meningkatkan Kesehatan Maternal” dengan indikator, yaitu: (1) 
kesertaan ber-KB (CPR); (2) unmet need; (3) Angka kelahiran remaja 
(adolescent birth rate); (4) Kelahiran yang dibantu petugas medis; (5) 
Cakupan antenatal care; dan (6) Kelahiran secara “cesar” (cesarian 
rate). Indikator ini dianalisis lebih dalam dengan melakukan analisis 
“inferensial” yang mengaitkannya dengan berbagai latar belakang 
karakteristik responden.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui:
1) Hubungan antara karakteristik subyek (umur, daerah tempat 
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tinggal, pendidikan dan indeks kekayaan kuantil) dengan penolong 
persalinan dan kelahiran anak melalui bedah caesar.

2) Hubungan antara karakteristik subyek (umur, daerah tempat tinggal, 
pendidikan dan indeks kekayaan kuantil) dengan pemakaian Alat/
Cara KB.

3) Hubungan antara karakteristik subyek (umur, daerah tempat 
tinggal, pendidikan dan indeks kekayaan kuantil) dengan Angka 
kelahiran pada usia remaja.

9.2. Metode dan Teknik Penelitian
Metode Penelitian
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif  
dengan	menggunakan	data		Survey	Demografi	dan	Kesehatan	Indonesia	
(SDKI) tahun 2007. 

Teknik Analisis
 Teknik analisis yang digunakan deskriptif  kuantitatif  dengan 
menggungakaan teknik korelasi (Chi Kuadrat).

9.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Gambaran Pertolongan Kelahiran Di Provinsi Riau
Tempat Persalinan

Pertolongan kelahiran merupakan salah satu faktor yang 
perlu diperhatikan dalam kesehatan. Pertolongan persalinan ini 
seharusnya dilakukan oleh petugas kesehatan terlatih, jika tidak, maka 
dikhawatirkan akan terjadi kematian ibu yang tidak diharapkan. Pola 
penyebab kematian ini menunjukkan bahwa pelayanan obstetrik dan 
neonatal darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 
terlatih menjadi sangat penting dalam upaya penurunan kematian ibu. 
Walaupun sebagian besar perempuan bersalin di rumah, tenaga terlatih 
dapat membantu mengenali kegawatan medis dan membantu keluarga 
untuk mencari perawatan darurat. Proporsi persalinan yang ditolong 
oleh tenaga kesehatan terlatih terus meningkat sesuai dengan berbagai 
karakteristik lingkungan.

Distribusi anak lahir hidup terakhir dalam lima tahun sebelum 
survei akan dianalisis tabulasi silang antara tempat persalinan dengan 
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berbagai karakteristik latar belakang responden. Akan dilihat apakah 
usia ibu yang melahirkan mempunyai hubungan dengan pilihan tempat 
persalinan, baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah, swasta maupun 
di rumah sendiri. Demikian pula halnya untuk variabel penolong 
persalinan lainnya seperti umur, daerah tempat tinggal, pendidikan, dan 
tingkat kekayaan kuantil. 

Analisis Tempat Persalinan Menurut Latar Belakang (umur, 
tempat tinggal, pendidikan, indeks kekayaan kuantil)

Tempat persalinan merupakan salah satu faktor penting yang 
diduga mempunyai hubungan dengan latar belakang ibu saat melahirkan. 
Pilihan ini diduga bukan saja karena dipengaruhi oleh persepsi tentang 
kenyamanan fasilitas tetapi juga merupakan pilihan atas pengetahuan 
sehingga merasa lebih aman yang disesuaikan dengan dukungan 
finansial.	 Tempat	 persalinan	 dapat	 dilakukan	 di	 rumah	 maupun	 di	
fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan swasta. 

Pilihan responden tentang tempat persalinan menurut kelompok 
usia ibu yang melahirkan disajikan dalam Tabel 9.1. berikut.

Tabel 9.1. Tempat Persalinan Menurut Umur

Karakteristik
latar belakang

Tempat Persalinan

Pemerintah Swasta Rumah Lainnya Tidak 
terjawab Jumlah

Persentase 
persalinan 
di fasilitas 
kesehatan

Jumlah 
kelahiran

Umur ibu saat 
melahirkan

<20 * * * * * * * 24 
20-34 4,5 40,6 54,1 0,3 0,6 100,0 45,1 235 

35-49 8,1 35,6 56,3 0,0 0,0 100,0 43,7 31 

Tabel 9.1. dapat dilihat bahwa ibu berusia 20-34 tahun yang 
melahirkan di fasilitas kesehatan hanya 45 persen sedangkan ibu 
kelompok umur 35-49 tahun sedikit lebih rendah yakni sekitar 44 
persen. Sebaliknya, mereka melahirkan di rumah saja yang tentu sangat 
minim atau bahkan tidak mempunyai fasilitas kesehatan. Ketika usia 
meningkat nampaknya pilihan untuk melahirkan di fasilitas pemerintah 
menjadi naik (dari 4 menjadi 8 persen), sebaliknya menjadi turun di 
fasilitas swasta (dari 41 menjadi 36 persen). 
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Selain usia, tempat tinggal responden juga diduga berhubungan 
dengan pilihan tempat persalinan. Dengan kata lain dikatakan bahwa 
pilihan tempat melahirkan mungkin dipengaruhi pula oleh perilaku 
masyarakat kota dan perilaku masyarakat desa. Untuk itu persentase 
persalinan ibu-ibu yang memilih fasilitas persalinan berdasarkan daerah 
tempat tinggal disajikan pada Tabel 9.2 berikut: 

Tabel 9.2. Tempat Persalinan Menurut Tempat Tinggal

Karakteristik
latar belakang

Tempat Persalinan

Pemerintah Swasta Rumah Lainnya Tidak 
terjawab Jumlah

Persentase 
persalinan 
di fasilitas 
kesehatan

Jumlah 
kelahiran

Daerah tempat 
tinggal

Perkotaan 8,7 64,7 26,2 0,0 0,4 100,0 73,4 104 

Perdesaan 2,7 24,3 71,6 0,4 1,0 100,0 27,1 187 

Dari tabel ini diperoleh informasi bahwa responden yang 
tinggal di daerah perkotaan lebih banyak memilih tempat persalinan di 
fasilitas kesehatan (73 persen) dibandingkan dengan responden yang 
tinggal di Perdesaan (27 persen). Sebahagian besar ibu yang tinggal di 
Perdesaan melahirkan di rumah. Responden yang tinggal di Perkotaan 
kemungkinan mempunyai akses dan ketersediaan menggunakan fasilitas 
kesehatan dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Perdesaan. 
Secara	 lebih	 spesifik	 lagi	 pilihan	 untuk	melahirkan	di	 fasilitas	 swasta	
mengungguli pilihan fasilitas pemerintah, baik untuk responden yang 
tinggal di Perkotaan (65 persen) maupun Perdesaan (25 persen). 

Selain umur dan tempat tinggal, tingkat pendidikan responden 
diduga juga berhubungan dengan pilihan tempat persalinan. Tabel 9.3. 
berikut ini menunjukkan persentase antara kedua variabel tersebut. 
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Tabel 9.3. Tempat Persalinan Menurut Pendidikan

Karakteristik
latar belakang

Tempat Persalinan

Pemerintah Swasta Rumah Lainnya Tidak 
terjawab Jumlah

Persentase 
persalinan 
di fasilitas 
kesehatan

Jumlah 
kelahiran

Pendidikan ibu
Tidak sekolah * * * * * * * 9 
Tidak tamat SD 2,8 16,0 81,2 0,0 0,0 100,0 18,8 32 
Tamat SD 2,5 16,5 78,8 0,9 1,2 100,0 19,0 77 
Tidak tamat 
SMTA 7,4 37,1 54,9 0,0 0,6 100,0 44,5 69 

SMTA + 6,0 66,3 26,9 0,0 0,8 100,0 72,3 103 

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pilihan untuk 
melahirkan di fasilitas kesehatan ternyata sangat dipengaruhi oleh 
tingkat pendidikan ibu. Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu semakin 
cenderung mereka untuk memilih melahirkan di fasilitas kesehatan, 
baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Dari kelompok 
ibu yang memiliki tingkat pendidikan SMA ke atas, 72 persen 
diantaranya memilih melahirkan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya 
untuk kelompok ibu yang pendidikannya tidak tamat SMA hanya sekitar 
45 persen yang memilih melahirkan di fasilitas kesehatan, selebihnya 
melahirkan di rumah. Informasi yang lebih menarik lagi adalah pilihan 
tempat melahirkan antara fasilitas pemerintah dan swasta; ternyata 
untuk seluruh kelompok tingkat pendidikan, mereka memilih untuk 
melahirkan di fasilitas swasta. Preferensi untuk melahirkan di fasilitas 
swasta perlu ditelaah lebih jauh lagi, apakah karena faktor biaya, faktor 
kualitas pelayanan, atau faktor lainnya. 

Variabel kekayaan diduga juga mempunyai hubungan yang 
sangat penting untuk menjelaskan apakah seseorang ibu akan memilih 
untuk melahirkan di fasilitas kesehatan atau tidak. Tabel 9.4 berikut ini 
menunjukkan persentase antara kedua variabel tersebut. 
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Tabel 9.4. Tempat Persalinan Menurut Indeks Kekayaan Kuantil

Karakteristik
latar belakang

Tempat Persalinan

Pemerintah Swasta Rumah Lainnya Tidak 
terjawab Jumlah

Persentase 
persalinan 
di fasilitas 
kesehatan

Jumlah 
kelahiran

Indeks kekayaan 
kuantil

Terbawah 1,9 10,6 86,3 0,0 1,2 100,0 12,5 75 
Menengah 
bawah 2,4 18,4 79,2 0,0 0,0 100,0 20,8 61 

Menengah 7,5 40,5 52,1 0,0 0,0 100,0 47,9 38 
Menengah atas 9,4 66,1 23,7 0,0 0,8 100,0 75,6 63 
Teratas 4,7 68,4 24,0 1,4 1,5 100,0 73,1 53 
Jumlah 4,9 38,7 55,4 0,2 0,8 100,0 43,6 290

Tabel 9.4 ini dapat dilihat bahwa pilihan untuk melahirkan 
di	 fasilitas	 kesehatan	 tergantung	 pula	 pada	 daya	 dukung	 finansial.	
Perbedaan tingkat kekayaan secara prinsip akan berpengaruh terhadap 
pilihan tempat melahirkan. Semakin tinggi indeks kekayaan kuantil 
maka semakin tersedianya pilihan tempat melahirkan yang berhubungan 
dengan ketersediaan tenaga ahli dan fasilitas maupun kenyamanan. 
Menurut status kekayaan, ibu yang berasal dari kelompok kekayaan 
Menengah atas dan kelompok Teratas lebih memilih melahirkan di 
fasilitas kesehatan (73 sampai 76 persen). Kedua kelompok ini juga 
lebih memilih melahirkan di fasilitas swasta dibandingkan dengan 
fasilitas pemerintah. Pilihan untuk melahirkan di rumah dilakukan 
oleh ibu yang termasuk kelompok Menengah Bawah (79 persen) dan 
Terbawah  (86 persen).

Selanjutnya ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan ternyata 
lebih memilih melahirkan di tempat swasta dibandingkan dengan 
fasilitas pemerintah. Hal ini berlaku untuk semua tingkatan indeks 
kekayaan kuantil. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk melihat 
alasan pilihan ini, apakah karena faktor akses, faktor ketersediaan, 
faktor kepercayaan, maupun faktor biaya.

Analisis Penolong Persalinan Menurut Latar Belakang (umur, 
tempat tinggal, pendidikan, indeks kuantil) 

Penolong persalinan merupakan salah satu faktor penting yang 
diduga mempunyai hubungan dengan latar belakang ibu saat melahirkan. 
Dengan melakukan pilihan penolong profesional tentu saja dapat 
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mengurangi resiko kematian anak dan ibu. Pilihan responden tentang 
penolong persalinan menurut kelompok umur ibu saat melahirkan 
disajikan dalam Tabel 9.5. berikut.

Tabel 9.5. Penolong Persalinan Menurut Umur

Karakteristik 
latar belakang

Penolong persalinan

Jumlah 
kelahiran

Dokter 
umum

Dokter ahli 
kandungan

Perawat/ 
bidan/ bidan di 

desa

Dukun 
bayi

Lainnya/ 
tidak tahu

Tidak 
ada Jumlah

Persentase 
persalinan 

oleh penolong 
profesional1

Persalinan 
dengan 
bedah 
Caesar

Umur ibu saat 
melahirkan

<20 4.7 5.6 68.3 17.5 3.9 0.0 100.0 78.6 9.1 24 
20-34 1.2 13.9 70.4 13.0 1.5 0.0 100.0 85.6 11.3 235 
35-49 0.0 14.5 70.1 11.0 3.0 1.4 100.0 84.6 13.9 31 

Survey ini menunjukkan bahwa pilihan persalinan oleh 
penolong profesional sudah menjadi pilihan sebagian besar ibu yang 
akan melahirkan. Sekitar 79-86 persen ibu dari berbagai interval usia 
yang melahirkan lebih memilih tenaga medis (dokter umum, dokter ahli 
kandungan, perawat dan bidan), sedangkan sisanya memilih penolong 
alternatif  yakni dukun bayi. Diantara penolong profesional ini, pilihan 
pada perawat atau bidan mempunyai persentase yang paling tinggi (68-
70 persen). Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi usia ibu maka 
makin rendah persentase yang memilih dukun bayi, namun secara 
umum dikatakan bahwa keberadaan dukun bayi sebagai penolong 
persalinan	di	Propinsi	Riau	tidak	dapat	dinafikkan,	yakni	sekitar	11-17	
persen untuk berbagai tingkatan usia.

Kelahiran Anak Melalui Bedah Caesar
Bedah Caesar adalah suatu pilihan atau juga sebagai suatu 

keharusan medis manakala persalinan normal tidak dapat dilakukan. 
Bedah caesar adalah operasi untuk mengeluarkan bayi lewat perut 
ibunya, tentu saja dengan resiko. Cara ini mungkin bisa menjadi 
pengalaman yang traumatik dan menakutkan bagi seseorang. Mereka 
menerima dengan shock	baik	fisik	maupun	mental	yang	dapat	berlanjut	
setelah bayi lahir, maka perlu direncanakan sesuai dengan keperluannya. 

Tinggi  rendahnya angka bedah caesar sama sekali bukanlah 
cerminan baik buruknya tingkat pelayanan kebidanan oleh dokter 
kebidanan atau rumah sakit. Dengan mengetahui angka bedah caesar 
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ini maka pemerintah maupun kelompok dokter ahli dapat menyusun 
program agar angka bedah caesar dapat ‘dikendalikan’ pada tingkat 
yang rendah. Untuk mengetahui angka bedah caesar ini, maka akan 
disajikan analisis menurut latar belakang karakterisk responden.

Analisis kelahiran anak melalui bedah caesar dengan umur ibu
Umur ibu saat melahirkan merupakan salah satu faktor yang 

diduga mempengaruhi angka bedah caesar di Propinsi Riau. Tabel 9.6. 
berikut merupakan informasi tentang persalinan dengan bedah caesar 
menurut kelompok umur ibu.

Tabel 9.6. Kelahiran Anak melalui Bedah Caesar dengan Umur

Karakteristik 
latar belakang

Penolong persalinan

Jumlah 
kelahiran

Dokter 
umum

Dokter ahli 
kandungan

Perawat/ 
bidan/ bidan di 

desa

Dukun 
bayi

Lainnya/ 
tidak tahu

Tidak 
ada Jumlah

Persentase 
persalinan 

oleh penolong 
profesional1

Persalinan 
dengan 
bedah 
Caesar

Umur ibu saat 
melahirkan

<20 4.7 5.6 68.3 17.5 3.9 0.0 100.0 78.6 9.1 24 
20-34 1,2 13,9 70,4 13,0 1,5 0,0 100,0 85,6 11,3 235 
35-49 0,0 14,5 70,1 11,0 3,0 1,4 100,0 84,6 13,9 31 

Survey ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara persalinan 
bedah Cesar dengan usia ibu yang melahirkan.  Semakin tinggi kelompok 
usia ibu yang melahirkan maka semakin tinggi persentase mereka 
melakukan persalinan dengan bedah Caesar. Dari tabel ini dapat dilihat 
bahwa hanya sekitar 9-11 persen ibu yang berusia kurang dari 34 tahun 
yang mengalami bedah Caesar dan naik menjadi 14 persen untuk ibu 
yang berusia 35-49 tahun. 
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Analisis kelahiran anak melalui bedah caesar dengan daerah 
tempat tinggal

Tabel 9.7. Kelahiran Anak melalui Bedah Caesar dengan Daerah 
Tempat Tinggal

Karakteristik latar 
belakang

Penolong persalinan

Jumlah 
kelahiran

Dokter 
umum

Dokter ahli 
kandungan

Perawat/ 
bidan/ bidan 

di desa

Dukun 
bayi

Lainnya/ 
tidak tahu

Tidak 
ada Jumlah

Persentase 
persalinan 

oleh penolong 
profesional1

Persalinan 
dengan 
bedah 
Caesar

Daerah tempat 
tinggal

Perkotaan 1,9 24,0 66,4 7,3 0,0 0,4 100,0 92,3 21,9 104 
Perdesaan 1,1 7,4 72,4 16,3 2,8 0,0 100,0 80,8 5,5 187 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, terdapat sekitar sekitar 22 
persen ibu yang tinggal di perkotaan yang melakukan persalinan dengan 
bedah Caesar, sedangkan untuk ibu yang tinggal di perdesaan jauh lebih 
rendah yakni 5,5 persen. Hal ini dapat dimengerti bahwa bedah Caesar 
tentu saja lebih memungkinkan dilaksanakan di perkotaan karena 
ketersediaan tenaga profesional serta fasilitas medis. 

Analisis kelahiran anak melalui bedah caesar dengan pendidikan
 Apakah pendidikan memberikan kontribusi terhadap ada 
tidaknya bedah caesar? Data pada Tabel 9.8. menyajikan informasi 
tentang kelahiran anak melalui bedah caesar menurut pendidikan 
responden.

Tabel 9.8. Kelahiran Anak melalui Bedah Caesar dengan Pendidikan 

Karakteristik latar 
belakang

Penolong persalinan

Jumlah 
kelahiran

Dokter 
umum

Dokter ahli 
kandungan

Perawat/ 
bidan/ bidan 

di desa

Dukun 
bayi

Lainnya/ 
tidak tahu

Tidak 
ada Jumlah

Persentase 
persalinan 

oleh penolong 
profesional1

Persalinan 
dengan 
bedah 
Caesar

Pendidikan ibu
Tidak sekolah * * * * * * * * * 9 

Tidak tamat SD 2,8 1,7 74,6 16,6 3,0 1,4 100,0 79,0 6,3 32 
Tamat SD 2,5 0,7 74,7 18,8 3,3 0,0 100,0 77,9 2,3 77 

Tidak tamat SMTA 0,0 12,8 73,6 13,2 0,5 0,0 100,0 86,4 9,8 69 
SMTA + 1,2 27,8 63,6 6,0 1,5 0,0 100,0 92,5 21,7 103 

Berdasarkan latar belakang pendidikan ibu, dapat dilihat bahwa 
presentase ibu yang berpendidikan lebih tinggi yakni SMTA ke atas 
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untuk melakukan persalinan dengan bedah Caesar relatif  besar (22%) 
dibandingkan dengan ibu dengan tingkat pendidikan lainnya. 

Analisis kelahiran anak melalui bedah caesar dengan indeks 
kekayaan kuantil

Pertanyaan yang relevan diajukan pula kepada responden untuk 
mengetahui apakah sosio ekonomi memberikan kontribusi terhadap 
persalinan bedah caesar. Data pada Tabel 9.9. menyajikan informasi 
tentang kelahiran anak melalui bedah caesar menurut indeks kekayaan 
kuantil.

Tabel 9.9. Kelahiran Anak melalui Bedah Caesar dengan Indeks 
Kekayaan Kuantil

Karakteristik latar 
belakang

Penolong persalinan

Jumlah 
kelahiran

Dokter 
umum

Dokter ahli 
kandungan

Perawat/ 
bidan/ 

bidan di 
desa

Dukun 
bayi

Lainnya/ 
tidak tahu

Tidak 
ada Jumlah

Persentase 
persalinan 

oleh penolong 
profesional1

Persalinan 
dengan 
bedah 
Caesar

Indeks Kekayaan 
kuantil

Terbawah 2,9 1,8 70,0 21,9 2,7 0,6 100,0 74,8 2,0 75 
Menengah bawah 0,9 3,5 74,5 19,7 1,3 0,0 100,0 79,0 3,8 61 

Menengah 0,0 9,7 71,6 17,9 0,8 0,0 100,0 81,3 7,5 38 

Menengah atas 1,6 27,9 65,0 3,8 1,8 0,0 100,0 94,5 23,6 63 

Teratas 0,3 26,2 70,8 0,8 1,9 0,0 100,0 97,3 21,6 53 

Jika bedah caesar adalah sebuah pilihan, maka biaya persalinan 
merupakan faktor yang sangat penting untuk memilih bentuk penolong 
persalinan. Kelompok menengah atas dan kelompok teratas merupakan 
dua kelompok yang lebih memilih melahirkan dengan bedah Caesar 
(sekitar 22-24 persen) dibandingkan kelompok ibu dengan latar 
belakang kekayaan yang biasa saja. 

B. Gambaran Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) di 
Provinsi Riau Pemakaian Kontrasepsi menurut Karakteristik 
Latar Belakang

Informasi tentang prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR, 
Contraceptive Prevalence Rate) memberikan gambaran tentang pemakaian 
kontrasepsi diantara wanita yang sudah kawin di Propinsi Riau. Hal ini 
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dapat dipakai untuk mengangkat kesadaran mengenai kontrasepsi dan 
meningkatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan 
seksual	sekaligus	menandai	signifikansi	keberadaan	kontrasepsi	untuk	
menciptakan keluarga sejahtera. Di samping itu informasi ini juga untuk 
memberi informasi tentang pilihan kontrasepsi dan penggunaannya 
serta menurunkan tingkat kehamilan dan aborsi. 

Sebagai suatu kebutuhan, kontrasepsi terkait dengan kebutuhan 
fisik	dan	sosial.	Sebagai	kebutuhan	fisik,	kontrasepsi	memiliki	peranan	
dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda kehamilan, 
menjarangkan serta mencegah kehamilan. Sedangkan sebagai 
kebutuhan sosial, kontrasepsi terkait dengan upaya mewujudkan 
program pembangunan suatu negara. Untuk itu akan dilihat bagaimana 
pemakaian kontrasepsi menurut berbagai karakteristik umur, di 
Propinsi Riau.

Analisis pemakaian kontrasepsi dengan umur
Terdapat berbagai alat atau cara pemakaian kontrasepsi antara 

lain Pil, IUD (Intra Uterine Device), suntikan, kondom, MOW (Medis 
Operasi Wanita) sampai pada cara tradisional yakni pantang berkala, 
senggama terputus, dan jamu atau pijat. Umur wanita yang sudah 
kawin diduga menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi untuk 
menggunakan atau tidak menggunakan alat/cara KB yang tersedia serta 
pilihan favorit yang akan dipilih. Pada Tabel 9.10. berikut ini disajikan 
persentase pemakaian alat/cara KB menurut umur responden.

Tabel 9.10. Pemakaian Kontrasepsi Menurut Umur

Karakteristik 
latar belakang

Alat/cara KB

Tidak 
pakai Pil IUD Suntikan Kondom MOW Pantang 

berkala
Senggama 

terputus Implan Jamu/
Pijat

Umur

15-19 40,1
  

59,9
      

20-29 28,5 9,9 3,0 47,7 2,3  ,4 3,5 4,2 ,6
30-49 29,7 10,8 6,7 30,7 1,5 3,3 2,1 8,3 6,5 ,3 

Siginikasi =0,421

Berdasarkan usia responden dapat dilihat bahwa ada 
kecenderungan bahwa makin tinggi usia wanita maka makin rendah 
persentase mereka tidak menggunakan alat/cara KB. Terdapat sekitar 
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40 persen dari wanita berusia 15-19 tahun yang tidak memakai alat/
cara KB, kemudian turun sampai 28-30 persen untuk wanita usia 20-49. 

Untuk wanita yang menggunakan salah satu alat/cara KB, 
pilihan utamanya adalah suntikan dan pil. Untuk ibu kelompok usia 
muda, semua responden menggunakan suntikan (yakni 60 persen); 
sedangkan ibu kelompok usia 20-29 sebagian menggunakan suntikan 
(48 persen) disusul dengan pil (10 persen), sisanya IUD dan kondom. 
Persentase ini sedikit menurun untuk ibu kelompok usia 30-49 yakni 
31 persen menggunakan suntikan dan 11 persen menggunakan pil. 
Secara tradisional, kelompok wanita usia 20-29 dan 30-49 masih ada 
yang menggunakan pantang berkala dan senggama terputus, disusul 
oleh implant dan jamu/pil dengan persentase yang lebih kecil.

Analisis pemakaian kontrasepsi dengan daerah tempat tinggal
Selain umur, faktor daerah tempat tinggal juga diduga 

memberikan kontribusi terhadap pemakaian alat/cara ber-KB. Hal 
ini berkaitan dengan pemerataan dan akses, baik informasi maupun 
ketersediaan alatnya sehingga diduga bahwa pilihan alat KB untuk ibu 
yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan mempunyai karakteristik 
yang berbeda. Pada Tabel 9.11. berikut ini disajikan persentase 
pemakaian alat/cara KB menurut daerah tempat tinggal.

Tabel 9.11. Pemakaian Kontrasepsi dengan Daerah Tempat Tinggal

Karakteristik 
latar belakang

Suatu 
cara

Suatu 
cara 

modern

Cara modern Cara tradisional

Sekarang 
Tidak pakai

Sterilisasi 
wanita Pil IUD Suntik Susuk 

KB Kondom

Suatu
cara 

tradisi-
onal

Pantang 
berkala

Sangga-
ma terpu-

tus

Cara 
lain

Daerah tempat 
tinggal

Perkotaan  52.9 45.6 3.9  13.2 4.0  21.4 1.0 2.2 7.3 3.0 4.1  0.2 47.1 
Perdesaan 58.8 56.6 1.8 15.5 0.3 36.6 2.1 0.3 2.2 0.8 1.1 0.3 41.2 

Dari tabel ini dapat diilihat bahwa persentase wanita yang 
memilih suatu cara ber KB yang tinggal di daerah perdesaan lebih tinggi 
(59 persen) dibandingkan dengan wanita yang tinggal di perkotaan (53 
persen). Kecenderungan yang sama ditemui pula untuk pemakaian 
cara modern antara responden yang tinggal di daerah perdesaan dan 
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perkotaan (57 dan 46 persen). Pilihan suntik disusul dengan pil tetap 
merupakan pilihan utama untuk kedua kelompok berdasarkan daerah 
tempat tinggal, meskipun dengan angka presentase yang sedikit 
berbeda. Terdapat sekitar 21 persen ibu yang tinggal di perkotaan yang 
menggunakan suntik, disusul dengan pil sebesar 13 persen. Analog 
dengan itu, sekitar 37 persen ibu yang tinggal di desa menggunakan 
suntik disusul dengan pil sebesar 15.5 persen. Penggunanaan IUD 
maupun kondom sangat tidak diminati responden yang tinggal di 
perdesaan (hanya 0.3 persen) sedangkan di daerah perkotaan diperoleh 
angka sebesar 4 dan 2 persen. Untuk cara tradisional, ternyata masih 
dijumpai di masyarakat perkotaan dengan persentase yang relatif  kecil 
yakni 3 persen dengan pantang berkala dan 4 persen dengan cara 
sanggama terputus, sedangkan untuk masyarakat perdesaan nampaknya 
cara tradisional ini tidak begitu diminati, hanya 0.8 persen untuk pantang 
berkala dan 1 persen dengan sanggama terputus. 

Analisis pemakaian kontrasepsi dengan pendidikan
Tiga aspek pada pendidikan yakni kognitif, afektif, dan 

psikomotorik diperkirakan  berpengaruh terhadap pilihan alat atau cara 
pemakaian kontrasepsi. Pada Tabel 9.12. berikut ini disajikan persentase 
pemakaian alat/cara KB menurut Pendidikan responden.

Tabel 9.12. Pemakaian Kontrasepsi dengan Pendidikan

Karakteristik latar 
belakang

Suatu 
cara

Suatu cara 
modern

Cara modern Cara tradisional

Sekarang 
Tidak 
pakai

Sterilisasi 
wanita Pil IUD Suntik Susuk 

KB
Kon
dom

Suatu
cara tradisi-

onal

Pantang 
berkala

Sangga-
ma terpu-

tus

Cara 
lain Jumlah

Pendidikan
Tidak sekolah 55.5 51.1 0.0 28.6 0.0 22.6 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 0.0 44.5 100.0 

Tidak tamat SD 51.6 46.9 5.0 11.4 0.0 28.1 2.4 0.0 4.7 0.0 4.7 0.0 48.4 100.0 
Tamat SD 60.1 56.4 1.5 12.1 0.5 40.3 1.9 0.1 3.7 1.4 1.8 0.6 39.9 100.0 

Tidak tamat 
SMTA 63.2 60.6 1.2 22.4 0.8 32.9 1.5 1.9 2.6 0.1 2.5 0.0 36.8 100.0 

SMTA+ 52.0 47.2 3.6 10.9 4.1 25.4 1.6 1.6 4.7 3.0 1.5 0.3 48.0 100.0 

Lebih dari 50 persen dari ibu berstatus kawin di setiap 
jenjang pendidikan ternyata menggunakan satu cara ber KB, namun 
persentasenya	 berfluktuatif 	 dari	 jenjang	 pendidikan	 rendah	 ke	 yang	
lebih tinggi. Survey ini juga menunjukkan bahwa pilihan alat KB  
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dengan menggunakan pil dan suntik merupakan dua pilihan favorit 
cara ber KB untuk setiap jenjang pendidikan. Untuk ibu yang tidak 
sekolah lebih senang menggunakan pil (23 persen) disusul dengan 
suntik sebesar 23 persen, sedangkan ibu dengan jenjang pendidikan 
lainnya lebih banyak menggunakan suntik disusul oleh pil. Cara steril, 
IUD, susuk, dan kondom mempunyai persentase yang rendah.

Analisis pemakaian kontrasepsi dengan indeks kekayaan kuantil
Pemakaian kontrasepsi diduga dipengaruhi pula oleh daya 

dukung	 finansial.	 Pada	 Tabel	 9.13.	 berikut	 ini	 disajikan	 persentase	
pemakaian alat/cara KB menurut indeks kekayaan kuantil responden.

Tabel 9.13. Pemakaian Kontrasepsi dengan Indeks Kekayaan Kuantil

Karakteristik 
latar belakang

Suatu 
cara

Suatu 
cara 

modern

Cara modern Cara tradisional

Sekarang 
Tidak pakai

Sterilisasi 
wanita Pil IUD Suntik Susuk 

KB
Kon
dom

Suatu
cara 

tradisi-
onal

Pantang 
berkala

Sangga-
ma terpu-

tus

Cara 
lain Jumlah

Indeks 
kekayaan 

kuantil

Terbawah 61.6 58.8 1.5 21.3 0.0 34.9 1.1 0.0 2.8 0.3 2.5 0.0 38.4 100.0 
Menengah 

bawah 59.0 54.8 1.8 14.1  0.5 35.3 3.0 0.0 4.1 2.5 1.6 0.0 41.0 100.0 

Menengah 54.9 51.1 3.1 16.2 0.0 30.3 1.0 0.5 3.8 1.1 2.6 0.1 45.1 100.0 
Menengah atas 55.3 51.3 3.2 11.6 1.8 31.1 1.8 1.8 4.1 1.2 2.9 0.0 44.7 100.0 

Teratas 52.0 46.9 3.1 10.7 5.7 23.4 1.3 2.7 5.2 2.7 1.3 1.2 48.0 100.0 

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan 
menurunnya persentase menggunakan suatu cara ber KB seiring 
dengan naiknya indeks kekayaan kuantil; 62 persen untuk ibu yang 
termasuk kelompok kuantil terbawah dan turun sampai 52 persen 
untuk kelompok ibu kelompok kekayaan teratas. Pilihan suntik dan 
pil masih merupakan dua cara modern yang favorit dengan persentase 
teringgi dibandingkan dengan cara kontrasepsi lain untuksetiap kelas 
kekayaan kuantil. Selain suntik dan pil, kelompok menengah atas dan 
teratas juga menggunakan IUD, cara KB yang ternyata kurang diminati 
oleh kelompok yang lebih bawah, barangkali disebabkan karena faktor 
biaya. 
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C. Gambaran Kelahiran Remaja (15-19 Tahun) di Provinsi Riau

Usia Kawin Pertama 
 Umur merupakan salah satu indikator kematangan seseorang 
untuk memasuki pintu gerbang perkawinan. Perkawinan bukanlah hal 
yang mudah, di dalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus 
dihadapi sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dewasa 
dan pergantian status dari lajang menjadi seorang istri atau suami 
yang menuntut adanya penyesuaian diri terus-menerus. Individu yang 
memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan akan lebih 
mudah menerima dan menghadapi segala konsekuensi persoalan yang 
timbul dalam perkawinan. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki 
kesiapan menuju kehidupan perkawinan belum dapat disebut layak 
untuk melakukan perkawinan, sehingga mereka dianjurkan untuk 
melakukan penundaan atau pendewasaan usia perkawinan. 
 Isu kelahiran pada usia muda penting dari segi kesehatan 
dan sosial. Melahirkan pada usia remaja berpotensi mempunyai 
dampak	 negatif 	 secara	 demografi	 dan	 sosial.	 Ibu	 remaja,	 khususnya	
yang berumur di bawah 19 tahun, lebih cenderung untuk mengalami 
komplikasi pada kehamilan dan melahirkan dibandingkan ibu yang 
lebih tua, meningkatnya risiko morbiditas dan mortalitas, baik tehadap 
mereka sendiri maupun terhadap anak mereka. Selain itu, melahirkan 
pada usia muda mengurangi kesempatan mereka untuk melanjutkan 
pendidikan serta membatasi akses mereka terhadap kesempatan kerja.

Analisis Usia Kawin Pertama dengan Umur Responden
Penundaan usia perkawinan sampai pada usia dewasa dianggap 

banyak memberikan keuntungan bagi seorang individu. Perkawinan 
di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita 
sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Perkawinan di 
usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan 
psikologis dan sosial ekonomi. Meskipun usia tidak dapat dijadikan 
sebagai satu-satunya faktor yang bertanggung jawab dalam proporsi 
kegagalan perkawinan, akan tetapi terdapat indikasi bahwa perkawinan 
belia adalah salah satu penyebabnya. Oleh karena itu penundaan usia 
perkawinan banyak dianjurkan pada mereka yang belum memiliki 
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kesiapan menuju kehidupan perkawinan. Data pada Tabel 9.14. berikut 
menunjukkan bahwa usia kawin pertama untuk setiap kelompok umur 
responden	cukup	fluktuatif,	tetapi	dapat	dilihat	bahwa	persentase	usia	
kawin pertama yang di bawah 19 tahun cukup besar.
 
Tabel 9.14. Usia Kawin Pertama menurut Umur Responden

Usia kawin pertama
<15 15-19 20-24 >=25 Jumlah (%)

Umur responden
15-19 11.4 88.6 100.0
20-24 3.9 60.4 35.7 100.0
25-29 2.8 42.7 38.0 16.4 100.0
30-34 5.7 35.4 42.1 16.7 100.0
35-39 6.5 44.2 33.6 15.6 100.0
40-44 12.8 31.5 36.0 19.7 100.0
45-49 8.5 54.0 24.5 13.0 100.0

Secara umum survey menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden menikah pada rentang usia 15-24 tahun. Dari responden yang 
berusia 15-19 tahun, ternyata sekitar 11 persen dari mereka mempunyai 
usia kawin pertama kurang dari 15 tahun, sedangkan sisanya 89 persen 
mempunyai usia kawin pertama antara 15-19 tahun. Selanjutnya untuk 
kelompok ibu berusia 20-24 tahun dapat dilihat bahwa sebahagian 
besar (60 persen) menikah usia 15-19 tahun, sedangkan yang menikah 
usia kurang dari 15 tahun hanya sebesar 4 persen, selebihnya menikah 
pada usia 20-24 tahun (36 persen). Persentase usia perkawinan di bawah 
15	 tahun	 agak	 fluktuatif 	 seiring	 dengan	 meningkatnya	 kelompok	
umur responden. Sebagai contoh, kelompok responden berumur 35-
39 tahun, hanya 6,5 persen yang usia perkwainannnya kurang dari 15 
tahun tetapi untuk kelompok responden umur 40-44 tahun, sekitar 13 
persen diantaranya memiliki usia kawin pertama kurang dari 15 tahun. 

Analisis Usia Kawin Pertama dengan Daerah Tempat Tinggal
Pola fertilitas sangat terkait dengan latar belakang sosial 

ekonomi yang ada. Fertilitas remaja di daerah perkotaan diduga berbeda 
dengan di perdesaan. Proporsi remaja di daerah perdesaan yang sudah 
mengandung diduga berbeda dari remaja di daerah perkotaan. Selain 
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itu remaja yang tinggal di daerah perdesaan diduga menikah lebih awal 
dibandingkan dengan wanita pada kelompok usia yang sama yang 
tinggal di perkotaan. Tabel 9.15. berikut dapat mendukung dugaan 
tersebut. 

Tabel 9.15.  Usia Kawin Pertama menurut Daerah Tempat Tinggal
Usia kawin pertama

<15 15-19 20-24 >=25 Jumlah (%)
Daerah tempat tinggal

Perkotaan 3.5 26.4 45.3 24.9 100.0
Perdesaan 8.1 54.2 29.2 8.5 100.0

Berdasarkan daerah tempat tinggal dapat dilihat bahwa 
perkawinan usia dini (kurang dari 15 tahun) lebih banyak dijumpai di 
daerah perdesaaan (8 persen) dibandingkan dengan daerah perkotaan 
(3,5 persen). Secara umum dapat dikatakan bahwa proporsi remaja yang 
usia perkawinan pertamnya pada usia dini lebih dua kali dibandingkan 
dengan remaja yang tinggal di daerah perkotaan. Sekitar ‘hanya’ 26 
persen dari responden yang tinggal di perkotaan yang usia kawin 
pertamanya 15-19 tahun, sebaliknya terdapat sekitar 54 persen dari 
wanita yang tinggal di daerah perdesaan mempunyai usia kawin pertama 
15-19 tahun. Untuk kelompok usia yang lebih tinggai, selalu persentase 
kawin lebih cepat dialami oleh perempuan yang tinggal di perdesaan.

Analisis Usia Kawin Pertama dengan Pendidikan
Penundaan usia perkawinan banyak dijumpai di kota-kota besar 

terutama mereka yang berkonsentrasi pada kemajuan prestasi dalam 
karir dan pendidikan. Pendidikan dikatakan sebagai alternatif  lain  dari 
melangsungkan perkawinan, sehingga sering digunakan alasan seseorang 
belum menikah karena “masih sekolah”, walaupun usianya sudah 
mencapai bahkan melampaui rata-rata usia perkawinan yang berlaku di 
masyarakat. Tabel 9.16. berikut perlu dicermati untuk melihat apakah 
perkawinan usia dini tergantung pada tingkat pendidikan responden.
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Tabel 9.16. Usia Kawin Pertama menurut Pendidikan
Usia kawin pertama

<15 15-19 20-24 >=25 Jumlah 
(%)

Pendidikan responden
Tidak sekolah 12.4 57.4 25.2 5.0 100.0

Tidak tamat SD 14.8 59.6 21.0 4.6 100.0
Tamat SD 9.5 58.7 24.7 7.1 100.0

Tidak tamat SMTA 2.9 56.6 33.0 7.5 100.0
SMTA + 1.9 16.0 51.8 30.2 100.0

Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi keputusan seorang 
untuk melakukan perkawinan? Untuk kelompok responden yang tidak 
sekolah dan tidak tamat SD, persentase yang kawin pertama pada 
usia kurang dari 15 tahun relatif  lebih besar dibandingkan dengan 
responden yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Selanjutnya tabel di 
atas juga memberikan informasi bahwa tingkat pendidikan responden 
SMA ke bawah lebih banyak menikah di usia 15-19 tahun yakni berkisar 
sekitar 57 – 60 persen. Untuk ibu yang berpendidikan SMA ke atas, 
sebagian besar menikah di usia 20-24 tahun (52 persen) diikuti oleh 
rentang usia di atas 25 tahun (30 persen). Secara umum dapat dikatakan 
bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka umur perkawinan 
pertamanya juga semakin tinggi, meskipun pada beberapa kelompok 
usia	sedikit	fluktuatif.

Analisis Usia Kawin Pertama dengan Indeks Kekayaan Kuantil
Tingkat kekayaan sepertinya juga ikut mempengaruhi keputusan 

untuk menikah pertama kali. Berikut ini disajikan data kontingensi 
antara indeks kekayaan kuantil menurut usia kawin pertama.

Tabel 9.17.  Usia Kawin Pertama menurut Indeks Kekayaan Kuantil
Usia kawin pertama

<15 15-19 20-24 >=25 Jumlah 
(%)

Indeks kekayaan kuantil
Terbawah 8.5 58.4 28.0 5.0 100.0

Menengah bawah 9.3 61.1 22.6 7.1 100.0
Menengah 5.9 43.0 39.3 11.8 100.0

Menengah atas 5.4 37.1 36.6 20.9 100.0
Teratas 2.6 18.9 51.3 27.1 100.0



184

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang 
termasuk ke dalam kelompok kekayaan terbawah sampai menengah 
atas, sebahagian besar usia kawin pertama mereka adalah 15-19 tahun, 
sedangkan untuk responden dengan indeks kekayaan kuantil teratas 
lebih menunda usia kawin pertama mereka menjadi 20-24 tahun, yakni 
sekitar	51	persen.	Secara	spesifik	 jika	dilihat	mereka	yang	usia	kawin	
pertamanya di bawah 15 tahun adalah berasal dari kelompok terbawah 
(8,5 persen) dan menengah bawah (9 persen), sedangkan bagi yang 
termasuk kelompok indeks kekayaan tertinggi hanya kurang dari 3 
persen yang menikah di usia dini. Dengan kata lain dapat dikatakan 
bahwa	 semakin	 baik	 dukungan	 finansial	 responden	 maka	 semakin	
sedikit yang menikah di usia dini (kurang dari 15 tahun).

Usia Pertama Persalinan
Usia pertama ketika melahirkan merupakan salah satu faktor 

penting ketika menganalisis kelahiran remaja. Jika diabaikan maka hal 
ini dapat menimbulkan persoalan medis dan sosial yang perlu mendapat 
perhatian. Berikut ini akan ditelaah umur melahirkan pertama menurut 
karakteristik latar belakang wanita tersebut.

Analisis Usia Pertama Persalinan dengan Umur 

Tabel 9.18. Usia Pertama Persalinan menurut Umur Responden
Usia pertama persalinan 

Belum pernah 
melahirkan <15 15-19 20-24 >=25 Jumlah 

(%)
Umur responden

15-19 38.5 3.9 57.5 39.5 100.0
20-24 23.4 37.1 35.4 100.0
25-29 11.0 .8 31.0 46.2 21.8 100.0
30-34 2.7 3.2 24.1 46.9 23.7 100.0
35-39 4.2 3.7 24.4 37.8 20.8 100.0
40-44 7.2 4.4 32.0 42.1 18.6 100.0
45-49 2.2 3.6 32.9 39.5 19.2 100.0

Untuk setiap kategori umur dapat dilihat bahwa sebagian besar 
dari responden melahirkan pertama kali ketika berumur 20-24 tahun. 
Usia pertama persalinan yang kurang dari 15 tahun relatif  sedikit, yakni 
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di bawah 5 persen untuk setiap kategori usia responden. Selanjutnya 
untuk responden kelompok usia 20-24 tahun, sebagian besar melahirkan 
pertama kali di usia 15-19 tahun (38 persen) disusul oleh kelompok 
usia 20-24 tahun (35 persen). Pola yang sama dijumpai pada kelompok 
responden usia 25-29 tahun yang sebagian besar (sekitar 46 persen) 
melahirkan pertama kali pada usia 20-24 tahun dan 31 persen di usia 
15-19 tahun. Selanjutnya unutuk kelompok responden yang lebih tua, 
sebagian besar mereka melahirkan di kelompok usia 20-24 tahun.

Analisis Usia Pertama Persalinan dengan Daerah Tempat Tinggal

Tabel 9.19. Usia Pertama Persalinan menurut Daerah Tempat Tinggal
Usia pertama persalinan

Belum 
pernah 

melahirkan
<15 15-19 20-24 >=25 Jumlah 

(%)

Daerah tempat tinggal
Perkotaan 10.7 1.5 17.0 39.3 31.5 100.0
Perdesaan 7.3 3.2 37.4 40.6 11.5 100.0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar dari ibu 
yang tinggal di daerah perdesaan maupun perkotaan melahirkan anak 
pertama pada usia 20-24 tahun, yakni masing-masing 41 dan 40 persen. 
Melahirkan di usia yang paling muda sedikit lebih banyak dijumpai di 
daerah perdesaan (3 persen) dibandingkan dengan ibu yang tinggal di 
daerah perkotaan (1,5 persen).

Analisis Usia Pertama Persalinan dengan Pendidikan

Tabel 9.20. Usia Pertama Persalinan menurut Pendidikan

Karakteristik
latar belakang

Usia pertama persalinan
Belum 
pernah 

melahirkan
<15 15-19 20-24 >=25 Jumlah 

(%)

Pendidikan ibu
Tidak sekolah 10.5 8.5 38.8 40.3 2.0 100.0

Tidak tamat SD 5.6 4.5 50.7 31.5 7.7 100.0
Tamat SD 6.8 4.9 39.1 41.9 7.3 100.0

Tidak tamat SMTA 5.2 1.2 38.3 43.6 11.7 100.0
SMTA + 13.0 7.4 40.1 39.5 100.0
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Tabel ini menunjukkan hubungan umur melahirkan pertama 
dengan setiap jenjang pendidikan. Untuk ibu yang tidak pernah sekolah, 
terdapat sekitar 8,5 persen yang melahirkan pada usia kurang dari 15 
tahun, naik menjadi 39 persen untuk ibu yang usia 15-19 tahun, 40 
persen untuk ibu usia 20-24 tahun, kemudian turun menjadi 2 persen 
untuk kelompok usia yang paling tua. Pola ini hampir sama untuk 
kelompok ibu yang berpendidikan di atasnya sampai tingkat tamat 
SMA. Untuk kelompok pendidikan paling tinggi dapat dilihat bahwa 
sebagian besar melahirkan di usia lebih dari 20 tahun.

Analisis Usia Pertama Persalinan dengan Indeks Kekayaan 
Kuantil

Tabel 9.21. Usia Pertama Persalinan menurut Indeks Kekayaan Kuantil

Karakteristik
latar belakang

Usia pertama persalinan
Belum pernah 

melahirkan <15 15-19 20-24 >=25 Jumlah 
(%)

Indeks kekayaan kuantil
Terbawah 7.6 3.8 37.5 41.5 9.6 100.0
Menengah bawah 7.3 3.9 42.8 38.4 7.6 100.0
Menengah 13.6 1.4 30.2 41.5 13.4 100.0
Menengah atas 6.8 2.7 25.8 37.1 27.7 100.0
Teratas 8.7 .8 12.2 43.4 34.9 100.0

Sebaran persentase umur melahirkan pertama untuk setiap 
tingkat indeks kekayaan kuantil mempunyai pola hubungan yang relatif  
sama dengan variabel pendidikan. Untuk ibu melahirkan usia 15-19 
tahun dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan kuantil maka 
semakin rendah persentase yang melahirkan, sedangkan untuk usia 20-
24 kelihatan relatif  konstan dengan sebaran sekitar 37-43 persen.

Fertilitas Remaja 
Melahirkan pada usia remaja berpotensi mempunyai dampak 

negatif 	 secara	 demografis	 dan	 sosial.	 Ibu	 remaja	 khususnya	 yang	
berumur di bawah 20 tahun cenderung untuk mengalami komplikasi 
kehamilan dan melahirkan berupa meningkatnya resiko morbiditas 
dan mortalitas, baik bagi dirinya maupun pada anaknya. Selain itu 
melahirkan pada usia remaja akan mengurangi kesempatan untuk 
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melanjutkan pendidikan serta membatasi akses terhadap kesempatan 
kerja. Berikut iniakan disajikan tentang angka kelahiran remaja menurut 
latar belakang karakteristik sepeti umur, pendidikan dll.

Angka Kelahiran Usia Remaja dengan Umur
Angka kelahiran usia remaja menurut umur di Propinsi Riau 

disajikan dalam Tabel 9.22. berikut ini.

Tabel 9.22. Angka Kelahiran Usia Remaja menurut Umur           

Karakterisitik latar belakang Melahirkan anak 
hidup

Hamil anak 
pertama Childbearing

Usia
16 0.0 1.5 0.0
17 2.5 3.1 5.6
18 5.1 4.1 9.1
19 9.0 0.5 9.6

Wanita yang berusia relatif  muda, yakni dalam kisaran 16-19 
tahun menjadi subyek survey ini untuk melihat resiko melahirkan usia 
remaja. Semakin tinggi usia remaja yang melahirkan maka semakin tinggi 
pula persentase mempunya anak lahir hidup, sebaliknya remaja berusia 
16 tahun mempunyai peluang yang sangat kecil untuk melahirkan anak 
hidup.	Dari	 tabel	 di	 atas	 juga	 dapat	 dilihat	 bahwa	 terdapat	 fluktuasi	
untuk kehamilan anak pertama. 

Angka Kelahiran Usia Remaja dengan Daerah Tempat Tinggal
Daerah tempat tinggal diduga juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi angka melahirkan hidup maupun anak pertama. 
Perbedaan fasilitas kesehatan dan prilaku hidup wanita yang tinggal 
di perdesaan dan perkotaan diduga memberikan kontribusi terhadap 
angka kelahiran remaja. Tabel 9.23. memberikan informasi tentang 
angka kelahiran usia remaja menurut tempat tinggal. 
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Tabel 9.23.  Angka Kelahiran Usia Remaja menurut Daerah Tempat 
Tinggal

Karakterisitik latar belakang Melahirkan anak 
hidup

Hamil anak 
pertama (Childbearing)

Daerah tempat tinggal
Perkotaan 3.4 0.0 3.4
Perdesaan 6.4 2.6 9.0

Dari tabel di tas dapat dilihat bahwa angka kelahiran remaja 
bagi yang tinggal di perkotaan yang melahirkan anak hidup adalah 6 
persen sedangkan untuk ibu yang tinggal di daerah persen hanya 3 
persen. Sebaliknya, kehamilan anak pertama lebih banyak dijumpai di 
Perdesaan (2.6) dibandingkan dengan perkotaan (0 persen).

Angka Kelahiran Usia Remaja dengan Pendidikan
Ibu yang akan melahirkan memerlukan pengetahuan dan 

persiapan psikologis untuk memiliki anak. Oleh karena itu akan 
dilihat apakah pendidikan merupakan salah satu faktor yang perlu 
diperhatikan khususnya para remaja. Angka kelahiran usia remaja 
menurut pendidikan disajikan dalam Tabel 9.24. berikut.

Tabel 9.24. Angka Kelahiran Usia Remaja menurut Pendidikan

Karakterisitik latar belakang Melahirkan anak 
hidup

Hamil anak 
pertama Mengasuh (Childbearing)

Pendidikan
Dasar 5.2 1.6 6.9

Menengah 6.6 2.6 9.2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa remaja yang 
berpendidikan dasar mempunyai persentase melahirkan anak hidup 
sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kelompok remaja yang 
berpendidikan lebih tinggi. Hal ini merupakan indikasi bahwa tingkat 
pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam proses persiapan 
kelahiran. Sejalan dengan itu dapat juga dilihat bahwa kehamilan anak 
pertama pada ibu yang berpendidikan menengah sedikit lebih tinggi 
persentasenya (2,6 persen) dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan 
dasar (1,6 persen).
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Angka Kelahiran Usia Remaja dengan Indeks Kekayaan Kuantil
Persentase wanita berusia 15-19 tahun yang melahirkan atau 

hamil anak pertama berdasarkan indeks kekayaan kuantil adalah sebagai 
berikut.

Tabel 9.25.  Angka Kelahiran Usia Remaja menurut Indeks kekayaan 
Kuantil

Karakterisitik latar belakang Melahirkan anak 
hidup

Hamil anak 
pertama Childbearing

Indeks Kekayaan Kuantil
Terbawah 5.0 2.3 7.3 

Menengah bawah 7.5 2.5 10.0 
Menengah 3.1 3.7 6.8 

Menengah atas 8.8 0.0 8.8 
Teratas 10.0 0.0 10.0 

Tabel 9.25. menunjukkan bahwa indeks kekayaan kuantil agak 
sedikit	 fluktuatif 	 dengan	 persentase	 anak	 lahir	 hidup.	 Untuk	 indeks	
yang paling rendah atau kelompok kuantil terbawah, diperoleh hanya 
5 persen dari responden yang anaknya lahir hidup, sedangkan untuk 
kelompok menengah bawah persentasenya naik menjadi 7 persen, 
kemudian turun menjadi 3 persen ketika indeks kuantil menengah, naik 
lagi menjadi hampir 9 persen untuk kelompok indeks menengah atas. 
Secara umum sebetulnya dapat dikatakan bahwa ada kecendrungan 
(trend) antara tingkat kekayaan kuantil dengan anak lahir hidup, yakni 
semakin	baik	dukungan	finansialnya	maka	anak	lahir	hidup	juga	semakin	
baik, meskipun ada kejanggalan pada kelompok menengah yang lebih 
kecil dari kelompok atas dan bawahnya.

9.3. Kesimpulan 
1) Besarnya hubungan antara karakteristik subyek (umur, daerah tempat 

tinggal, pendidikan dan indeks kekayaan kuantil) dengan penolong 
persalinan dan kelahiran anak melalui bedah caesar adalah:
•	 Persalinan dengan bedah Caesar dijumpai sekitar 14 persen 

pada ibu yang berusia 35-49 tahun, sedangkan pada kelompok 
ibu usia 20-34 tahun hanya sekitar 11 persen. 

•	 Berdasarkan daerah tempat tinggal, terdapat sekitar 22 persen 
ibu yang melahirkan dengan bedah Caesar tinggal di kota dan 
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hanya 5,5 persen diantaranya yang tinggal di desa. 
•	 Berdasarkan latar belakang pendidikan ibu, dapat dilihat bahwa 

proporsi ibu yang berpendidikan lebih tinggi yakni SMTA ke 
atas untuk melahirkan dengan bedah Caesar relatif  besar (22 
persen) dibandingkan dengan ibu dengan tingkat pendidikan 
lainnya. 

•	 Kelompok menengah atas dan kelompok teratas merupakan 
dua kelompok yang lebih memilih melahirkan dengan bedah 
Caesar (sekitar 22-24 persen) dibandingkan kelompok ibu 
dengan latar belakang kekayaan yang biasa saja. 

2) Besarnya hubungan antara karakteristik subyek (umur, daerah 
tempat tinggal, pendidikan dan indeks kekayaan kuantil) dengan 
pemakaian Alat/Cara KB.
•	 Sekitar 40 persen dari wanita berusia 15-19 tahun tahun tidak 

memakai alat/cara KB, kemudian menurun menjadi 28.5 persen 
untuk usia 20-29 tahun dan 30 persen untuk usia 30-49 tahun. 

•	 Terdapat sekitar 21 persen ibu yang tinggal di perkotaan yang 
menggunakan suntik, disusul dengan pil sebesar 13 persen. 
Analog dengan itu, sekitar 37 persen ibu yang tinggal di desa 
menggunakan suntik disusul dengan pil sebesar 15.5 persen. 

•	 Lebih dari 50% dari ibu di setiap jenjang pendidikan ternyata 
menggunakan satu cara ber KB, sisanya sekitar 37% sampai 
dengan 49% tidak memakai suatu carapun, namun pilihan alat 
KB  ternyata dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. 

•	 Perilaku ibu untuk menggunakan cara KB berdasarkan tingkat 
kekayaan relatif  sama dengan jenjang pendidikan. Lebih dari 50 
persen ibu menggunakan suatu cara kontrasepsi. Pilihan suntik 
dan pil masih merupakan dua hal yang memiliki persentase 
teringgi dibandingkan dengan cara kontrasepsi lain. Selain 
suntik dan pil, kelompok menengah atas dan teratas juga 
menggunakan IUD, cara KB yang ternyata kurang diminati 
oleh kelompok lainnya, barangkali disebabkan karena faktor 
biaya. 

3) Besarnya hubungan antara karakteristik subyek (umur, daerah 
tempat tinggal, pendidikan dan indeks kekayaan kuantil) dengan 
Angka kelahiran pada usia remaja.



191

•	 Untuk setiap kategori umur responden dapat dilihat bahwa 
sebagian besar dari responden melahirkan pertama kali ketika 
berumur 20-24 tahun, kecuali responden yang berusia 15-19 
tahun yakni 58 persen diantaranya melahirkan pada usia 15-19 
tahun, hanya 1 dari 5 orang yang melahirkan pada usia kurang 
dari 15 tahun. Selanjutnya untuk ibu kelompok usia 20-24 
tahun, sebagian besar melahirkan pertama kali di usia 20-24 
tahun (40 persen) disusul oleh kelompok usia 15-19 tahun (37 
persen). Pola yang sama dijumpai pada kelompok ibu usia 25-
29 tahun yang sebagian besar (sekitar 35 persen) melahirkan 
pertama kali pada usia 20-24 tahun. dan 31 persen di usia 15-
19 tahun. Selanjutnya unutuk kelompok responden yang lebih 
tua, sebagian besar mereka melahirkan di kelompok usia 20-24 
tahun.

•	 Sebagian besar dari ibu yang tinggal di daerah perdesaan 
maupun perkotaan melahirkan anak pertama pada usia 20-24 
tahun, yakni masing-masing 41 dan 40 persen. Melahirkan di 
usia yang paling muda sedikit lebih banyak dijumpai di daerah 
perdesaan (3 persen) dibandingkan dengan ibu yang tinggal di 
daerah perkotaan (1,5 persen). 

•	 Untuk ibu yang tidak pernah sekolah, terdapat sekitar 8,5 persen 
yang melahirkan pada usia kurang dari 15 tahun, naik menjadi 
39 persen untuk ibu yang usia 15-19 tahun, 40 persen untuk 
ibu usia 20-24 tahun, kemudian turun menjadi 2 persen untuk 
kelompok usia yang paling tua. Pola ini hampir sama untuk 
kelompok ibu yang berpendidikan di atasnya sampai tingkat 
tamat SMA. Untuk kelompok pendidikan paling tinggi dapat 
dilihat bahwa sebagian besar melahirkan di usia lebih dari 20 
tahun.

•	 Sebaran persentase umur melahirkan pertama untuk setiap 
tingkat indeks kekayaan kuantil mempunyai pola hubungan 
yang relatif  sama dengan variabel pendidikan. Untuk ibu 
melahirkan usia 15-19 tahun dapat dilihat bahwa semakin tinggi 
tingkat kekayaan kuantil maka semakin rendah persentase 
yang melahirkan, sedangkan untuk usia 20-24 kelihatan relatif  
konstan dengan sebaran sekitar 37-43 persen.
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BAB X
PENGEMBANGAN KAPASITAS APARAT 

PEMERINTAH 

10.1. Pendahuluan
Pengembangan kapasitas (Capacity Building) merupakan salah 

satu bentuk dari upaya memperluas keterlibatan stakeholders yang 
berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan suatu 
kebijakan. Pengembangan kapasitas diperlukan khususnya untuk 
mengembangkan keterampilan, manajemen dan kebijakan yang esensial 
(Osborne, D. & Gaebler., 1992; Irina Kabasheva and Alina Khairullina, 
2016). Hal ini dimaksudkan dalam rangka membangun struktur budaya, 
sosial, politik, ekonomi dan sumber daya manusia (SDM). Sehingga 
melalui pengembangan kapasitas diharapkan --- khususnya --- Aparat 
Pemerintahan Desa dapat tanggap terhadap perubahan lingkungannya.

Dalam berbagai draft akademik (academyc drafting) pengembangan 
kapasitas dapat berupa : pengembangan sumber daya manusia (Brown, 
Lisanne; LaFond Anne; Macintyre, Kate, 2001). Pengembangan 
kapasitas dapat pula berupa penguatan organisasi dan manajemen 
(Gabler T Osborne, 1998).

Selain itu, pengembangan kapasitas juga dapat dilakukan dalam 
bentuk penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana. Pengembangan 
kapasitas pun dapat dibangun melalui pengembangan sistem jaringan 
atau network. Pengembangan kapasitas juga dapat dilakukan dengan 
penyesuaian lingkungan yang kondusif  (Lemieux. (1986) dan dapat 
pula dilakukan dalam bentuk penyerahan mandat dan struktur legal, 
kemampuan	fiskal,	serta	aktivitas-aktivitas	program	(Painter,	C.,	1994)).

Berbagai bentuk pengembangan kapasitas di atas merupakan 
satu kesatuan sistem di mana antara satu dengan lainnya bersifat  saling 
mempengaruhi. Hal ini terkait dengan kemampuan pemerintah dalam 
penyediaan masukan (input) berupa semua sumber daya (resources) 
yang dibutuhkan, proses (penerapan teknik dan metode yang tepat), 
umpan balik (feedback) berupa perbaikan input dan proses serta aspek 
pengembangan lingkungan (penciptaan situasi dan kondisi yang 
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kondusif) (Lane, J-E. (1995; Shichiyakh RA, Tolkacheva SV, Shkiotov 
SV, Borlakova MI, Zyablov AA, 2016).

Pelaksanaan UU nomor 22 Tahun 1999 dan UU nomor 
25 tahun 1999 yang membahas tentang otonomi daerah, status dan 
kondisi institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa 
di seluruh Indonesia sangat beragam. Faktor yang menyebabkannya 
adalah kerangka hukum nasional dan lokal yang diterapkan, kondisi 
sosiopolitik dan adat istiadat serta tradisi lokal. Di samping itu 
kemampuan pembiayaan daerah (PAD) yang bervariasi, kepastian 
pelaksanaan UU 22 tahun 1999 tersebut masih bersifat pro dan kontra 
serta komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD secara umum 
belum terlihat dalam rangka pelaksanaan otonomi pada tingkat desa 
(M.A	Hanafiah,	2003).

Beberapa dasar pemikiran adalah bahwa melalui kewenangan 
yang lebih luas di tingkat desa untuk mengatur urusannya disertai 
dengan mekanisme akntabilitas terhadap masyarakat melalui Badan 
Perwakilan Desa, prioritas pembangunan, penggunaan dana di tingkat 
desa dan pelayanan terhadap masyarakat dapat menjadi lebih sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang 
kurang mampu dan kaum perempuan.

Di sisi lain beberapa studi dari berbagai negara (misalnya 
India, Bangladesh, Ghana, Kenya, Nigeria, Brazil, lihat beberapa studi 
pembandingan dari institute of  Development Studies, Sussex1) menunjukkan 
bahwa proses desentralisasi dan penyerahan kewenangan serta keuangan 
pada tingkat pemerintahan lebih bawah hanya dapat mengurangi 
kemiskinan kalau dipadukan dengan mekanisme akuntabilitas secara 
institusional terhadap masyarakat sipil serta insentif  dan kontrol yang 
kuat terhadap pelaksanaan kebijakan yang pro poor  (L. Koswara, 2000).

10.2. Metode dan Teknik Penelitian
Jenis data

Data yang dikumpulkan, disusun sedemikian rupa disesuaikan 
dengan kebutuhan analisis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data 
sekunder dan primer. Data sekunder yang dikumpulkan berasal dari 
anggota DPRD, Sekda, Asisten I dan II, Kabag.Pemdes, Kabag Tata 
Pemerintahan, dan Kasi Kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan 
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Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD/LPMH, Ketua PKK, tokoh 
masyarakat, agama dan pemuda serta anggota pokmas dan sumber-
sumber lain yang dianggap perlu di Kabupeten Kepulauan Meranti.

Sedangkan pengumpulan data primer dilaksanakan dengan 
metode survei. Observasi di lapangan tentang seluruh kegiatan yang 
menyangkut pelayanan, antara lain: aspek sumber lingkungan, sumber 
daya manusia,  serta sarana dan prasarana penunjang.

Tahapan
Metode Pengumpulan data dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:
1) Focus Group Discussion (FGD) dan meta plan (kartu ide). 
2) Wawancara mendalam untuk menggali informasi individual dari 

para tokoh/pejabat. 
3) Kontemplasi kritis dan observasi (ekspresi tubuh) untuk wawancara 

dengan kelompok perempuan dan warga miskin dan biasa. 
4) Studi dokumentasi dan studi kebijakan untuk memperoleh data 

sekunder.
Metode pengumpulan data tersebut didukung oleh instrumen/format 

pengambilan data berupa: 
1) Panduan wawancara untuk responden individu 
2) Panduan untuk focus group discussion 
3) Panduan untuk PRA.

Analisis Data
1. Analisis Infrastruktur Wilayah

Dalam studi ini, metodologi kajian infrastruktur mencakup evaluasi 
atas kondisi eksisting infrastruktur dasar yang  saling berinteraksi 
dan dititikberatkan pada sistem pusat-pusat pemerintahan desa 
dan sistem prasarana yang menghubungkan antar desa, kecamatan 
dan kabupaten serta fasilitas yang diberikan kepada pemerintahan 
desa yang dapat mempermudah penyampaian informasi baik 
secara administrasi maupun kemudahan pada saat kunjungan desa 
oleh pejabat dari kecamatan maupun kabupaten.

2. Analisis Kebijakan
Penyusunan Kajian tentang Pengembangan Kapasitas 
Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai 
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bagian dari Kecamatan hingga ke tingkat kabupaten sebagaimana 
pemerintahan lainnya, tidak lepas dari kebijakan pemerintah desa, 
Kecamatan dan Pemerintah Pusat, masyarakat lokal, maupun 
pemerintah pusat dalam konteks makro. Kebijakan pemerintahan 
desa memegang peranan penting setidaknya dalam kontribusinya 
sebagai badan legislatif  desa.

3. Analisis Tata Pemerintahan
Tatanan	 Pemerintahan	 serta	 kebijakan	 yang	 perlu	 diidentifikasi	
adalah: hak masyarakat serta kapasitas pemerintahan desa dan tata 
laksana Pemerintah Desa.

4. Analisis Sumber Daya Manusia
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup analisis 
terhadap kependudukan dan ketenagakerjaan, baik dalam skala 
lokal maupun skala yang lebih luas. Secara garis besar, analisis 
pengembangan SDM pada dasarnya menyangkut analisis 
ketersediaan dan kebutuhan SDM, terutama yang berkaitan 
dengan kapasitas pemerintahan desa yang akan menunjang seluruh 
kegiatan.
Analisis ketersediaan dan kebutuhan SDM sangat erat kaitannya 
dengan investasi sumber daya manusia (Human Resources 
Investment). Oleh Karena itu, dalam Penyusunan Kajian 
tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan desa di 
Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dimasukkan analisis rencana 
pengembangan sumber daya manusia. Analisis tersebut difokuskan 
pada:
1. Analisis kependudukan: jumlah, pertumbuhan, dan lain-lain.
2. Analisis ketenagakerjaan.
3. Analisis pendidikan: tingkat pendidikan, fasilitas pendidikan, 

dan lain-lain.
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10.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Visi, Misi dan Sasaran 
 Dengan mempertimbangkan kondisi Kabupaten Kepulauan 
Meranti saat ini, tantangan 20 tahun mendatang, modal dasar yang dimiliki, 
dan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan; serta memperhatikan 
amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, 
maka Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-
2025 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Kawasan 
Niaga”
Makna dari kawasan terpenting  adalah kawasan yang dicirikan oleh 
peran	sektor	niaga	yang	signifikan	di	dalam	perekonomian	wilayah.	
Sektor niaga yang dirancang untuk tumbuh pesat,  termasuk 
kontribusinya dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten 
Kepulauan Meranti tersebut, misi pembangunan Kabupaten Kepulauan 
Meranti yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas aparat pemerintah 
adalah	sebagai	berikut:	“Menata	birokrasi	pemerintahan	agar	menjadi	efisien	
dan efektif  dengan didukung peningkatan kualitas aparatur yang profesional 
dan bermoral”.
  Sasaran yang berkaitan dengan pengembangan pengembangan 
kapasitas aparat pemerintah yaitu: 
1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif  

ditandai oleh hal-hal berikut:
2. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Kabupaten Kepulauan 

Meranti yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan 
bertanggungjawab;

3. Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam 
kehidupan politik;

4. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan 
jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan 
pada hak-hak asasi manusia;

5. Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten 
Kepulauan Meranti yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan 
masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan 
pertahanan dan keamanan.
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B. Strategi Dan Arah Kebijakan
Upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan 

Meranti adalah dengan melaksanakan misi Kabupaten Kepulauan Meranti, 
yang pelaksanaannya melalui tahapan pembangunan jangka menengah daerah, 
untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan pembangunan jangka 
panjang. Cita-cita yang diharapkan dari hasil pembangunan jangka panjang 
adalah sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, 
yaitu Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Kawasan 
Niaga. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan ke dalam strategi 
dan arah sebagai berikut:
Untuk mewujudkan misi menata birokrasi pemerintahan agar menjadi 
efisien	dan	efektif 	dengan	didukung	peningkatan	kualitas	aparatur	yang	
profesional dan bermoral, dilakukan melalui strategi:
(1) Peningkatan pembangunan aparatur daerah. Strategi ini dilaksanakan 

melalui arah kebijakan:
	Reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
	Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai kompetensi;
	Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan 

teknologi dan informasi dalam bentuk e-goverment, e-procurement, 
e-bussiness dan cyber low untuk pelayanan publik yang prima;

	Perbaikan sistem rekruitmen,
	Pengembangan sistem pengawasan serta peningkatan intensitas 

dan	 efektifitas	 pengawasan	 aparatur	 negara	 melalui	 pengawasan	
internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat,

	Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja, dan
	Pemerataan pendistribusian pegawai di daerah terpencil dan 

perdalaman.
(2)	 Peningkatan	 efisiensi	 organisasi	 perangkat	 daerah,	 susunan	

organisasi dan tata kerja lembaga teknis. Strategi ini dilaksanakan 
melalui arah kebijakan:
	Penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan, dan
	Peningkatan kapasitas kebijakan publik yang proporsional berbasis good 

governance dengan melibatkan dunia swasta dan partisipasi masyarakat 
melalui pembuatan Perda inisiatif  yang dihasilkan DPRD.

(3) Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai dan upaya pemerataan 
pegawai di daerah terpencil dan pedalaman. Strategi ini dilaksanakan 
melalui arah kebijakan:
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	Peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai;
	Pengembangan institusi dan peningkatan komitmen pimpinan 

birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pegawai;
	Pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan 

pemerintahan (e-government) sampai di tingkat kecamatan dan 
desa;

	Peningkatan keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah;
	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi segenap 

aparatur pemerintah; dan
	Melaksanakan pengembangan sistem pengawasan.

C. Visi, Misi Dan Tujuan
Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun 

mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah 
dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah : 
“Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju Dan 
Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani”.

Penetapan visi tersebut di samping dilandasi oleh ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang 
berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Kepulauan 
Meranti. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan 
menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu ”Kawasan Niaga, 
Masyarakat yang Maju, dan Madani” yang perlu dijelaskan agar memberikan 
pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota organisasi dan 
stakeholders, serta berbagai pihak yang berkepentingan.

Kawasan Niaga
Makna dari kawasan terpenting adalah kawasan yang dicirikan 

oleh	peran	sektor	niaga	yang	signifikan	di	dalam	perekonomian	wilayah.	
Sektor niaga yang dirancang untuk tumbuh pesat, termasuk kontribusinya 
dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagai indikator pembanding, 
pertumbuhan dan kontribusi sektor niaga di Kabupaten Kepulauan 
Meranti diupayakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata 
pertumbuhan dan kontribusi sektor niaga di Kabupaten/Kota lain, 
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maupun Provinsi Riau dan Nasional. Di samping itu, sektor niaga mampu 
tumbuh lebih pesat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kawasan niaga 
terpenting juga memiliki karakteristik terjadinya pencipataan kesempatan 
kerja	dalam	jumlah	yang	signifikan	dari	waktu	ke	waktu.	Lapangan	kerja	yang	
tercipta dapat bersumber secara langsung dari aktivitas niaga maupun secara 
tidak langsung dari sektor sektor turunan. Dengan kata lain, kawasan niaga 
di Kabupaten Kepulauan Meranti mampu menjadi engine of  growth dan 
sekaligus menghasilkan trickle down effect, baik yang bersifat forward maupun 
backward linkages. Dengan adanya dampak ikutan ke depan maupun ke 
belakang, maka kawasan niaga terpenting diupayakan dapat berperan secara 
fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan 
yang ingin dicapai bersifat komprehensif  dan holistik, yaitu mencakup aspek 
lahir dan batin. Kesejehteraan lahiriah dicirikan oleh perbaikan kualitas 
pembangunan	secara	fisik	yang	 tergambar	dari	 tersedianya	 sarana	dan	
prasarana kebutuhan dasar dalam kuantitas memadai. Misalnya, jaringan 
jalan dan jembatan, dermaga, listrik, air bersih, pasar, gedung sekolah dan 
fasilitas pelayanan kesehatan. Kesemuanya bermuara pada perbaikan 
kualitas kehidupan manusia yang diukur dari meningkatnya angka Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). Adapun kesejahteraan batiniah bersifat 
non-fisik.	Contohnya	adalah	kualitas	keimanan	masyarakat	yang	semakin	
meningkat dengan ditandai oleh menurunnya jumlah pelanggaran terhadap 
norma-norma agama. Selain itu, toleransi antar umat beragama berlangsung 
secara harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat yang Maju
Menunjukkan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Meranti yang bercita-cita mewujudkan masyarakat yang 
mempunyai wawasan jauh ke depan, baik wawasan kebangsaan, 
wawasan kemasyarakatan, wawasan ekonomi dan wawasan 
lingkungan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat 
memberikan hasil yang optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan dan 
dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti 
dan sekitarnya secara bersama-sama. Motivasi, semangat, dedikasi, 
antusiasme dan dukungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti 
diharapkan akan muncul untuk memajukan daerahnya sehingga sejajar 
dengan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu maju.
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Masyarakat Madani
Masyarakat madani mengandung makna masyarakat yang 

sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized), 
dimana masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan baik 
yang rumit maupun yang mudah selalu dihadapi dengan sopan santun dan 
beradab serta dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah.

Misi Kabupaten Kepulauan Meranti
Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang 

merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan 
visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten 
Kepulauan Meranti, sebagai berikut :

Mewujudkan penataan birokrasi kepemerintahan yang efisien 
dan efektif
Misi ini bertujuan:
(1) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, dengan sasaran pokok 

(i)	 meningkatnya	 kualitas	 SDM	 aparat,	 (ii)	 meningkatnya	 efisiensi	
birokrasi, (iii) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja 
pemerintah, (iv) meningkatnya tertib administrasi pemerintahan 
dan kualitas pelayanan masyarakat, (v) meningkatnya kemampuan 
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, (vi) meningkatnya 
informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses 
pemanfaatannya. 

(2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan sasaran 
pokok yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam 
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengeawasan pembangunan 
dan kebijakan daerah.

(3) Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan sasaran 
pokok (i) Menurunnya kasus pelanggaran hukum, (ii) menurunnya 
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan (4) Mewujudkan 
kehidupan masyarakat yang demokratis, dengan sasaran pokok yaitu 
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat 
dan berpolitik.
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 Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, nilai-nilai yang 
dijadikan acuan dalam pelaksanaan visi misi pembangunan Kabupaten 
Kepulauan Meranti secara berkelanjutan, mencakup beberapa prinsip 
sebagai berikut:
1.	 Efektivitas	 dan	 efisiensi,	 dimana	 proses	 produksi	 dilaksanakan	

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dan 
dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

2. Fasilitasi kepentingan publik untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan, dimana setiap warga masyarakat dan pemangku 
kepentingan pembangunan mempunyai suara dalam pembuatan 
keputusan, baik langsung maupun melalui intermediasi institusi yang 
mewakili kepentingannya.

3. Transparansi, dimana ada kebebasan (yang bertanggungjawab) dalam 
menerima dan mengirim informasi secara langsung, terutama informasi 
yang menjadi kepentingan public.

4. Akuntabilitas, dimana para pembuat keputusan, baik di lemabaga 
pemerintahan maupun di masyarakat, bertanggungjawab kepada 
publik dan lembaganya secara legitimate.

5. Sikap yang responsip, dimana semua warga masyarakat bertanggungjawab 
terhadap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga 
ke evaluasi. Visi strategis, dimana para pemimpin dan warga 
masyarakat mempunyai pandangan yang luas dan jauh ke depan 
dalam pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan daerah.

6. Pemberdayaan masyarakat, pembangunan fokus pada kegiatan 
untuk menghasilkan pemberdayaan masyarakat.

7. Penyediaan cadangan dalam bentuk tabungan masyarakat, dimana 
semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam 
memanfaatkan cadangan yang tersimpan untuk meningkatkan 
kesejahteraannya.

Melalui penerapan nilai-nilai diatas, pengembangan potensi dan 
kapasitas ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan visi 
da misi diatas akan menjadi langkah yang strategis. Hal ini yang hanya 
mungkin dicapai bila nilai-nilai di atas terserap sebagai pola budaya lokal 
(local culture), sedemikian rupa sehingga dapat menjadi kekuatan moral 
bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di 
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Kabupaten Kepulauan Meranti. Kekuatan ini selanjutnya menjadi modal 
dasar bagi pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika perkembangan 
masyarakat secara arif  dan berkelanjutan.

D. Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang 

hendak dicapai, untuk itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan 
pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan 
pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah 
dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan 
daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. 
Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya menjadi pedoman perencanaan bagi 
seluruh stakeholder pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting bagi 
Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan 
Kebijakan Pembangunan selama lima tahun.

Arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Meranti untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi 
SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai 
kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan memperhatikan Visi 
dan Misi Kepala Daerah dan mencermati gambaran umum situasi daerah 
guna mencapai tujuan strategis pembangunan daerah, maka Pemerintahan 
Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan memprioritaskan beberapa bidang 
pengembangan, yaitu:
 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai apa yang diinginkan dalam bidang peningkatan 
kapasitas aparatur pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, maka 
perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh dalam kurun waktu 
5 tahun ke depan. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi :
	Mengevaluasi dan menata kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan 

peraturan perundang undangan yang berlaku
	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
	Meningkatkan	efektifitas	pengawasan	terhadap	penyelenggaraan	

pemerintahan dan pembangunan untuk mendukung terciptanya aparatur 
yang bersih dan berwibawa.
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	Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan daerah 

E. Kebijakan Umum dan program

Kebijakan Umum
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan 

untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah 
dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan 
program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi 
dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh 
strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam 
mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. 
Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan 
program lainnya.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk 
menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif  
mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat 
merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum 
dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat. 
Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan 
program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan 
RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah 
menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program 
prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan 
daerah	adalah	inti	dari	perencanaan	strategis	itu	sendiri	yang	mendefinisikan	
tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun.
Mewujudkan penataan birokrasi kepemerintahan yang efisien 
dan efektif
	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui 

pendayagunaan, perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas 
guna mewujudkan pelayanan public yang berkualitas dimaksudkan 
untuk neningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, 
transparan, kredibilitas, antisipatif  dan akuntabilitas. Pada akhirnya 
diharapkan dapat meningkatkan kadar transparansi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pernbangunan dalam konteks good governance, sehingga 
memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
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	Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi, produktivitas, 
profesionalisme dan penegakan disiplin pegawai menjadi prasyarat dalam 
upaya meningkatkan pelayanan publik, dilakukan melalui pembinaan yang 
terencana, bertahap dan berkelanjutan yang disertai pengembangan 
jabatan fungsional yang disertai peningkatan kesejahteraan pegawai yang 
memadai, komposisi dan jumlah pegawai yang terdistribusikan secara 
proporsional akan mengarah pada penumbuhan budaya kerja yang 
semakin baik.

	Menata kembali kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi lebih 
baik, ramping, luwes, dan responsif, serta meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi	ketatalaksanaan	dan	prosedur	pada	setiap	strata	pemerintahan.

	Meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan 
yang ditempuh melalui perkuatan ekonomi daerah dan optimalisasi 
penerimaan	 PAD,	 meningkatkan	 efisiensi	 dan	 efektivitas	 pembiayaan	
program dan kegiatan berdasarkan prioritas, serta pengelolaan 
administrasi keuangan yang transparan, sistematis dan terkendali, serta 
dapat dipertanggungjawabkan.

	Meningkatkan pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasi, 
korporatisasi unit pelayanan publik, pengembangan dan pemanfaatan 
e-goverment bagi instansi pelayanan publik serta peningkatan partisipasi 
masyarakat. Korporatisasi unit pelayanan publik dilakukan dalam 
upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, antara lain 
dilakukan dengan memberikan kewenangan yang jelas kepada unit 
kerja tertentu untuk melaksanakan dan menyelenggarakan manajemen 
operasional pelayanan secara mandiri dan. otonom. Pengembangan dan 
penetapan Standar pelayanan Minimal (SPM) yang jelas dan transparan 
serta dapat dipertanggung jawabkan, seiring dengan perkembangan 
tuntutan masyarakat atas pelayanan oleh pemerintah.

	Misi ini merupakan misi bidang pemerintahan umum dan aparatur 
pemerintah yang ditetapkan dalam rangka menciptakan pemerintahan 
yang baik (Good Governance) dengan didukung sumber daya manusia 
yang professional.

	Kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat harmoni yang ada 
dan mencegah tindakan tindakan yang menimbulkan ketidakadilan 
sehingga terbangun masyarakat sipil yang kokoh, termasuk membangun 
kembali kepercayaan sosial antar kelompok masyarakat, memperkuat dan 
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mengartikulasikan identitas bangsa serta menciptakan kehidupan inter 
dan antar umat beragama yang saling menghormati dalam rangka 
menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan 
dan	mencegah	konflik	antar	umat	beragama	serta	meningkatkan	kualitas	
pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat 
memperoleh hak- hak dasar dalam memeluk agamanya dan beribadat 
sesuai agarna dan kepercayaannya masing-masing.

	Kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya wadah yang 
terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan-benturan 
yang	terjadi	tidak	melebar	menjadi	konflik	sosial,	reaktualisasi	nilai-nilai	
kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan 
sosial untuk memperkuat identitas daerah serta meningkatkan 
kecintaan masyarakat terhadap Seni budaya dan produk-produk 
daerah.

	Pengembangan kehidupan yang demokratis dengan 
mengembangkan dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan 
partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi dan lembaga 
swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.

	Dalam	 Penataan	 Birokrasi	 Pemerintahan	 yang	 Efisien	 dan	
Efektif, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa, 
melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 
desa.

10.4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
1) Kapasitas Aparat Desa/Kelurahan yang masih dianggap lemah 

dan perlu dikembangkan yaitu: (1) Dalam Perumusan Visi, 
Orientasi dan Kebijakan; (2) Dalam Melaksanakan Program 
(Pengembangan Sumberdaya Manusia); (3) Dalam Menjalankan 
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; (4) Dalam 
Pengembangan Infrastruktur. 

2) Terdapat 4 (empat) masalah Kapasitas Aparat Pemerintah Desa/
Kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu: (1) 
Kapasitas Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); 
(2) Kapasitas Dalam Tindak Pengembangan Tata Pemerintahan; 
(3) Kapasitas Dalam Pengembangan sarana dan prasarana; dan 
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(4) Kapasitas Dalam Pengembangan Kewenangan, keuangan dan 
supervisi.

3) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten 
Kepulauan Meranti secara eksplisit bahwa Pengembangan Kapasitas 
Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan program yang 
mempunyai arah kebijakan dalam pembangunan di Kabupaten 
Kepulauan Meranti. 

 
Rekomendasi
1) Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan   di Kabupaten 

Kepulauan Meranti perlu dikembangkan melalui workshop dan 
pendampingan secara kontinyu dan berjenjang.

2) Prioritas utama yang perlu dikembangkan yaitu: pertama, Kapasitas 
Aparat Desa/Kelurahan dalam bidang administrasi keuangan dan 
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Desa/Kelurahan; 
Kedua, Kapasitas dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan 
Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan.

3) Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD 
Kabupaten Kepulauan Meranti agar menyediakan anggaran untuk 
Pengembangan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan.
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GLOSARIUM

Bonus Demografi adalah jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-
64 tahun mencapai 70 persen. ... “Tahun 2020-2030 kita Indonesia 
diprediksi	akan	mendapatkan	bonus	demografi	di	mana	penduduk	usia	
produktif  sangat besar.

Bonded Zone (Kawasan Berikat) adalah sebuah bangunan atau tempat, 
terletak di dalam atau dekat kawasan pelabuhan internasional, berfungsi 
sebagai sarana pengolahan atau manufaktur barang yang tidak dikenai 
pungutan bea masuk dan cukai.

Capacity Building adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan 
dan keterampilan, serta sikap dan perilaku. Harus disadari bahwa 
berkembang tidaknya suatu organisasi sangat dipengaruhi adanya 
kepedulian dan kualitas SDM dalam menggerakkan organisasi.

Contraceptive Prevalence Rate. Tingkat Prevalensi Kontrasepsi (CPR) adalah 
persentase wanita usia subur yang menggunakan (atau pasangannya 
menggunakan) metode kontrasepsi pada titik waktu tertentu. CPR 
paling sering dilaporkan untuk wanita yang menikah atau dalam 
persatuan seksual reguler. Usia reproduktif  dianggap 15 sampai 49 
tahun, meski dalam beberapa situasi batas usia di bawah bisa berumur 
13 tahun dan batas usia di atas bisa berakhir pada 44 tahun. Pengukuran 
mencakup penggunaan semua metode kontrasepsi namun juga terbatas 
pada penggunaan metode modern (sterilisasi wanita atau pria, alat 
kontrasepsi, implan, suntikan, pil, kondom wanita atau pria, diafragma, 
busa, spermisida, Metode Hari Standar, dan Metode amenore laktasi).

Economic specialization. Spesialisasi adalah metode produksi dimana 
bisnis, area atau ekonomi berfokus pada produksi lingkup produk atau 
layanan	yang	 terbatas	untuk	mendapatkan	 tingkat	 efisiensi	produktif 	
yang lebih besar dalam keseluruhan sistem.
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Empowerment. Pemberdayaan adalah konstruksi bersama oleh banyak 
disiplin dan arena: pengembangan masyarakat, psikologi, pendidikan, 
ekonomi, dan studi tentang gerakan sosial dan organisasi, antara 
lain. Bagaimana pemberdayaan dipahami bervariasi di antara 
perspektif  ini. Dalam literatur pemberdayaan baru-baru ini, arti istilah 
pemberdayaan	sering	diasumsikan	bukan	dijelaskan	atau	didefinisikan.	
Rappoport	(1984)	telah	mencatat	bahwa	mudah	untuk	mendefinisikan	
pemberdayaan	 dengan	 tidak	 adanya	 tetapi	 sulit	 untuk	 didefinisikan	
dalam tindakan karena mengambil bentuk yang berbeda dalam konteks 
dan	konteks	yang	berbeda.	Bahkan	mendefinisikan	konsep	ini	menjadi	
bahan perdebatan. Zimmerman (1984) telah menyatakan bahwa 
menegaskan	satu	definisi	pemberdayaan	dapat	membuat	usaha	untuk	
mencapainya seperti formula atau resep, yang bertentangan dengan 
konsep pemberdayaan.

Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan 
yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 
demokrasi	 dan	 pasar	 yang	 efisien,	 penghindaran	 salah	 alokasi	 dana	
investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara 
administratif  menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan 
politican	framework	bagi	tumbuhnya	aktifitas	usaha.

Location Quotient. Location Quotient (LQ) adalah teori basis ekonomi 
yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang 
dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, 
maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi 
daerah. 

Market Driven adalah pasar dan konsumen yang membentuk pasar 
haruslah menjadi titik awal bagi pembentukan strategi bisnis. Kunci 
untuk menjadi market-oriented adalah memperoleh sebuah pengertian 
tentang pasar dan bagaimana pasar tersebut akan berubah di masa 
depan. Pengetahuan ini mendukung setiap perusahaan untuk menyusun 
market driven strategy.
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MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya 
system perdagaangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan 
sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic 
Community (AEC).

Millenium Development Goals.	Definisi	Millennium	Development	Goals	
(MDGs) Pada tahun 2000, delapan Tujuan Pembangunan Milenium 
(MDGs) disepakati oleh 189 negara. MDGs menyediakan kerangka 
kerja untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, 
ekonomi,	dan	kondisi	lingkungan	di	negara	berkembang.	Target	spesifik	
dan terukur untuk tahun 2015 telah ditetapkan untuk negara-negara 
berpendapatan rendah dan menengah.

Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa 
Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). 
Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 
2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan 
calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf  Kalla berisi 
agenda pemerintahan pasangan itu. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan 
sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan 
cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat 
secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam 
kebudayaan.

Resopim. RE = Revolusi; SO = Sosialisme Indonesia; PIM = Pimpinan 
Nasional.
Sosialisme Indonesia yaitu suatu tatanan masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila.

Special Economic Zone (SEZ). Zona ekonomi khusus adalah wilayah di 
mana hukum bisnis dan perdagangan berbeda dari negara lainnya. 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada di dalam perbatasan 
nasional suatu negara, dan tujuan mereka meliputi: peningkatan 
perdagangan, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan 
administrasi yang efektif. Untuk mendorong bisnis untuk didirikan 
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di zona tersebut, kebijakan keuangan diperkenalkan. Kebijakan 
ini biasanya mempertimbangkan peraturan investasi, perpajakan, 
perdagangan, kuota, bea cukai dan ketenagakerjaan. Selain itu, 
perusahaan mungkin ditawari pajak yang menarik, di mana pada saat 
menetapkan di zona mereka diberi masa pajak yang lebih rendah. 
Penciptaan zona ekonomi khusus oleh negara tuan rumah dapat 
dimotivasi oleh keinginan untuk menarik investasi asing langsung 
(FDI). Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan berada di zona 
ekonomi khusus berarti dapat menghasilkan dan memperdagangkan 
barang dengan harga lebih rendah, yang bertujuan untuk bersaing 
secara global. 

Transaction cost. Dalam bidang ekonomi dan disiplin terkait, biaya 
transaksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pertukaran 
ekonomi, atau dengan kata lain biaya untuk berpartisipasi dalam 
pasar. Dalam Biaya Transaksi, Institusi dan Kinerja Ekonomi (1992), 
Douglass C. North berpendapat bahwa Institusi, yang dipahami 
sebagai seperangkat peraturan dalam masyarakat, adalah kunci dalam 
penentuan biaya transaksi. Dalam hal ini, institusi yang memfasilitasi 
biaya transaksi rendah, mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Value-creating. Value creation merupakan salah satu jembatan yang 
mampu meningkatkan nilai suatu entitas usaha pada level yang lebih 
tinggi. Tentunya dengan peningkatan nilai suatu entitas usaha akan 
memberikan nilai bagi pemilik. Oleh sebab itu, pemilik entitas usaha 
akan sangat konsern pada proses dan hasil value creation dari entitas 
usaha.
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