
i 

 

  



ii 

 

JURNAL RISTEK                                                                          VOLUME 1 TAHUN 2016 

 

JURNAL ILMIAH 

KABUPATEN BATANG 

 

SUSUNAN REDAKSI 

Pelindung : BUPATI BATANG 

Pengarah : - Kepala BAPPEDA Kab. Batang 

- Ketua DRD Kab. Batang 

Penanggungjawab : Kabid Litbang Bappeda Kab. Batang 

Pemimpin Redaksi : Drs. Y. Anggoro T, M.Eng 

Sekretaris Redaksi : Kasubid Penelitian Bappeda Kab. Batang  

Dewan Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviewer 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

- Kabid Kominfo Dishubkominfo Kab. Batang 

- Kasi Telematika Dishubkominfo Kab. Batang 

- Kasubid Pengembangan Bappeda Kab. Batang 

- Taufik Fredi, S.Kom 

- Lukman Hadi Lukito, S.Kom 

- Novia Ekawati Tama, S.IP 

- Drs. Kardiono 

- Esmara Sugeng, SH, M.Hum 

- Siti Ismuzaroh, S.Pd., M.Pd. 

- Dra. Agustina Djati W 

- Didik Teguh Raharjo, S.Sos 

- Staf Sekretariat DRD Kab. Batang 

- Dr. Ir. Ananto Aji, M.Sp (UNNES) 

- Dr. Sudiman, MN (POLTEKKES KEMENKES 

Semarang) 

 

 

DEWAN RISET DAERAH 

KABUPATEN BATANG 

 

Jln. RA. Kartini No. 1 Batang - 51215 

Telp.  (0285) 391131, 392131, Fax. (0285) 391131 

Homepage: http://www.drd.batangkab.go.id 

Email: drd@batangkab.go.id 

 

 

  

http://www.drd.batangkab.go.id/
mailto:drd@batangkab.go.id


iii 

 

 

PENGANTAR REDAKSI 

 

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas 

perkenaanNya majalah ilmiah “RISTEK” dapat terbit untuk pertama kalinya.  

Majalah Ristek menyajikan kajian potensi unggulan, permasalahan dan isu di 

Kabupaten Batang. Diharapkan artikel dalam majalah ilmiah RISTEK ini dapat menjadi 

sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Batang dalam 

mengambil kebijakan dan program yang akan diaplikasikan dalam pembangunan. Juga dapat 

menjadi sumber rujukan bagi masyarakat/pembaca. 

Terima kasih kepada Bupati Batang - Bapak Yoyok Riyo Sudibyo yang  memberikan 

dukungan sepenuhnya sehingga majalah Ilmiah “RISTEK” yang merupakan kerjasama 

pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Batang dapat 

terwujud. Kedepan majalah RISTEK akan terbit 2 kali dalam 1 tahun, sehingga akan semakin 

banyak tema kajian dan penelitian yang dapat disajikan. 

Tim Redaksi menyadari masih begitu banyak kekurangan dalam terbitan perdana ini, 

untuk itu dengan tangan terbuka kami menerima kritik dan saran membangun dari pembaca. 

 

 Selamat membaca.. 

 

Tim Redaksi 

 

  



iv 

 

DAFTAR ISI 

 

 STUDI POTENSI UNGGULAN DAERAH BIDANG INDUSTRI KECIL DAN 

MENENGAH  KABUPATEN BATANG  JAWA TENGAH 

(Yohanes Anggoro Triharyanto - Dewan Riset Daerah Kabupaten Batang) ........................ 1 

 

 APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENENTUAN 

KESESUAIAN LOKASI PERIKANAN BUDIDAYA TAMBAK RAMAH 

LINGKUNGAN DI KABUPATEN BATANG 

(Ahmad Ibnu Riza – Mahasiswa UNDIP Semarang) .......................................................... 17 

 

 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA 

MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG 

(Esmara Sugeng, Anik Kunantiyorini – UNIKAL Pekalongan) .......................................... 33 

 

 PERAN ULAMA DALAM  MENANGKAL RADIKALISMEAGAMA DIK 

KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH 

(Ali Muhtarom – STAIN Pekalongan) ................................................................................. 45 

 

 PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK 

DAERAH (STUDI PANTI PIJAT DI KABUPATEN BATANG) 

(Dwi Edi Wibowo, Anik Kunantiyorini – UNIKAL Pekalongan) ........................................ 67 
 

 PENGUATAN SINERGI ABG (ACADEMIC, BUSINESS & GOVERNMNET) UNTUK 

PENGEMBANGAN ENTREPRENEURSHIP BAGI PENDUDUK USIA PRODUKTIF DI 

KABUPATEN BATANG 

(Titi Rahayu Prasetiyani – UNIKAL Pekalongan) .............................................................. 76 

 

 LATAR BELAKANG DAN KARAKTERISTIK PEKERJA SEKS KOMERSIAL 

(PSK)DI KABUPATEN BATANG(STUDI KASUS DI LOKALISASI PETAMANAN 

DAN PENUNDAN KECAMATAN BANYUPUTIH) 

(Sigit Prasetyo, Renita Heni Supyana, dan Sumarni – Mahasiswa UNNES Semarang dan 

Dosen POLTEKES KEMENKES Semarang Prodi Keperawatan Pekalongan) .................. 85 
 

 ALAT PELARIK TANAM PADI JAJAR LEGOWO 

(Miftachul Ulum – Desa Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang) ....................... 99 

 

 “MINI – MOBILE ASPHALT MIXER” (ALAT PENCAMPUR PASIR DAN ASPAL 

PANAS SKALA KECIL YANG DAPAT DIPINDAH-PINDAHKAN) 

(Isnen Ambar Santosa, Adhi Bhaskoro, Puwanto, dan Joko Hariyanto – YAKKA 

TEKHNIK) ......................................................................................................................... 105 
 

 ALAT   PENDETEKSI BANJIR SISTEM SMS DAN KONTROL PEMBUANGAN AIR 

(Roni Wijayanto – SMK N 1 Kandeman)...........................................................................109 

 

  



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 1 
 

STUDI POTENSI UNGGULAN DAERAH BIDANG INDUSTRI KECIL DAN 

MENENGAH  KABUPATEN BATANG  JAWA TENGAH 

 

Oleh 

Yohanes Anggoro Triharyanto 

Dewan Riset Daerah Kabupaten Batang 

anggoro_pilar@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

 

 Kabupaten Batang memiliki potensi IKM yang sangat bagus dilihat dari (1) Potensi 

Alam yang dimiliki; (2) Banyaknya variasi / jenis Industri Kecil dan Menengah yang 

berkembang ; (3) Posisi strategis dari Kabupaten Batang . Menjadi hal yang sangat menarik 

untuk dapat melihat “ Pemetaan,dan bagaimana klasifikasinya sertaanalisa SWOT dari 

potensi unggulan bidang IKM di Kabupaten Batang “ dilihat dari Industri di bidang 

perkebunan, kelautan dan kehutanan serta industri rumah tangga lainnya 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : dengan pengumpulan data 8 aspek dari 

11 (sebelas) potensi unggulan maka bagaimana dapat diperoleh klasifikasi potensi unggulan, 

serta analisa SWOT untuk 5 (lima) potensi unggulan dari potensi unggulan tertinggi 

 Hasil pengolahan skor dari 8 aspek yang diteliti menunjukkan hasil persentasi 

klasifikasi sebagai berikut: minyak atsiri (75,14%), emping (73,47%), madu (59,53%), kulit 

(79,44%), batik (73,33%), olahan ikan (79,44%), meubel (75,69%), padi organik (55,55%), 

olahan teh (66,11%), olahan kopi (61,11%) dan galangan kapal (75%) 

Hasil analisa SWOT dari 5 potensi unggulan yang tertinggi, memberikan 

rekomendasi: 1. olahan ikan (optimalisasi sumber dana untuk meningkatkan peralatan 

dengan menggunakan teknologi modern) 2.kluster kulit (peningkatan modal untuk  stabilitas 

dan peningkatan produksi) 3.meubel dan bak truk (penguatan kelembagaan untuk 

mengantisipasi expansi pengusaha luar daerah.) 4. minyak atsiri (tingkatkan manajemen 

pemasaran untuk mengantisipasi ketergantungan pada pengepul besar) 5.galangan kapal 

(peningkatan kualitas omzet/ produksi untuk mengantisipasi persaingan usaha luar daerah) 

 

Kata kunci : Potensi Ungglan, Klasifikasi, Analisa SWOT 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kabupaten Batang terletak pada 6o 

51' 46" sampai 7o 11' 47" Lintang Selatan 

dan antara 109o 40' 19" sampai 110o 03' 

06" Bujur Timur di pantai utara Jawa 

Tengah dan berada pada jalur utama yang 

menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas 

daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas 

wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, 

sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah 

selatan Kabupaten Wonosobo dan 

Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat 

Kota dan Kabupaten Pekalongan. 

Kabupaten Batang merupakan Kabupaten 

termuda di Jawa Tengah, karena baru 

dibentuk tahun 1965. Kabupaten ini 

menjadi mudah dikenali dikarenakan dekat 

dengan Kota Batik Pekalongan yang juga 

berada pada jalur ekonomi pantai utara 

Jawa. 

Posisi tersebut menempatkan 

wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu 

Kota Pemerintahannya pada jalur strategis 

mailto:anggoro_pilar@yahoo.com
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ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus 

transportasi dan mobilitas yang tinggi di 

jalur pantura memberikan kemungkinan 

Kabupaten Batang berkembang dengan 

prespektif di sektor  jasa transit dan 

trasportasi . Kondisi wilayah Kabupaten 

Batang yang merupakan perpaduan 

struktur geografis antara daerah pantai, 

dataran rendah dan pegunungan sangat 

mendorong daerah Batang untuk memiliki 

potensi sangat besar di bidang Agroindustri 

, Agrowisata  dan Agrobisnis.  

 Berdasarkan posisi dan kondisi 

geografis maka Kabupaten Batang 

memiliki potensi Industri Kecil yang 

sangat bagus dilihat dari (1).Potensi Alam 

yang dimiliki ( hasil laut, hasil perkebunan, 

hasil hutan )  (2).Banyaknya variasi / jenis 

Industri Kecil dan Menengah yang 

berkembang (3).Posisi strategis dari 

Kabupaten Batang yang terletak di jalur 

utama pantura.  

 Untuk itu menjadi hal yang sangat 

menarik untuk dapat melihat “ 

Pemetaan,dan bagaimana klasifikasinya 

sertaanalisa SWOT dari potensi unggulan 

bidang IKM di Kabupaten Batang “ dilihat 

dari Industri di bidang perkebunan, 

kelautan dan kehutanan serta industri 

rumah tangga lainnya. Wujud dari 

keinginan itu adalah tersusunya penelitian 

yang berjudul “   Studi  Potensi Unggulan 

di bidang Industri Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Batang ” 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan umum dari penelitian 

tematik ini untuk melihatsecara global 

masalah potensi dan pemetaan Industri 

Kecil yang dimiliki Kabupaten Batang. 

Sedangkan secara khusus, tujuan dari 

penulisan ini adalah : (1). Mengetahui 

potensi dan letak Industri Kecil dan 

Menengah di Kabupaten Batang (2). 

Mengetahui klasifikasi dan peringkat 

tentang potensi yang dikatakan unggul di 

kabupaten batang (3) Mengetahui profil 

beberapa Industri Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Batang (4). Mengetahui 

permasalahan yang dihadapi dengan  

analisa SWOT dari potensi unggulan di 

Kabupaten Batang (5). Memberikan 

rekomendasi tentang hasil analisa SWOT 

dari potensi unggulan di Kabupaten Batang 

C. MetodePenelitian 

Laporan hasil penelitian kajian ini 

menggunakan metode (a) quisioner, (b) 

wawancara (c) dokumentasi, yaitu dengan 

mengumpulkan dokumen instrumen 

wawancara sebagai data primer dari 11 

(sebelas) lokasi Industri Kecil di 

Kabupaten Batang. Dari instrumen 

wawancaradengan sistem skoring dan 

deskripsi tersebut kemudian disusun 

menjadi data primer dan sekunder 

penulisan penelitian ini. Data sekunder 

diambil dari data pada SKPD pembina 

UKM dan Penelitian tentang identifikasi 

potensi UKM yang diselenggarakan 

Bappeda Batang 

 

LANDASAN TEORI 

 Pembangunan perekonomian di 

suatu daerah secara nyata diakui  masih 

belum sepenuhnya mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara 

signifikan. Hal tersebut disebabkan karena 

pola pengembangan ekonomi daerah / 

lokal yang sedang dan telah dilaksanakan 

oleh daerah terkesan kurang sistematik dan 

dirasa kurang berdasarkan analisa data 

lapangan. Faktor-faktor tersebut  menjadi 

penyebab dari kurang berkembangnya 

potensi unggulan daerah dan berakibat 

rendahnya daya saing produk yang 

dihasilkan. Rendahnya daya potensi 

unggulan daerah tersebut pada akhirnya 

menyebabkan perkembangan potensi 

unggulan suatu daerah menjadi kurang 

signifikan . Berikut ini kami sampaikan 

tentang pengertian dari Produk Unggulan 
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suatu daerah, dan definisi daya saing suatu 

daerah. 

 

A. Pengertian Produk Unggulan suatu 

Daerah 

 Dari dokumen yang dimiliki oleh 

Dinas Pariwisata Propinsi DIY dikatakan 

bahwa Produk Unggulan Daerah (PUD) 

merupakan  suatu barang atau jasa yang 

dimiliki dan  dikuasai oleh suatu daerah, 

yang mempunyai nilai ekonomis dan daya 

saing tinggi serta menyerap tenaga kerja 

dalam jumlah besar, yang diproduksi 

berdasarkan pertimbangan kelayakan 

teknis (bahan baku dan pasar), talenta 

masyarakat dan kelembagaan (penguasaan 

teknologi, kemampuan sumberdaya 

manusia, dukungan infrastruktur, dan 

kondisi sosial budaya setempat)  yang 

berkembang di lokasi tertentu. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Ir. 

Soemarno, MS dalam bahan kajian 

starategi Pengembangan Wilayah Berbasis 

Agribisnis memaparkan Produk Unggulan 

atau Komoditi unggulan itu merupakan 

hasil usaha masyarakat pedesaan dengan 

kriteria :(a) mempunyai daya saing yang 

tinggi di pasaran (keunikan /ciri spesifik, 

kualitas bagus, harga murah) (b) meman-

faatkan potensi sumberdaya lokal yang 

potensial dapat dikembangkan (c) 

mempunyai nilai tambah tinggi bagi 

masyarakat perdesaan (d) decara ekonomi 

menguntungkan dan bermanfaat untuk 

meningkatkan pendapatan dan kemampuan 

sumberdaya manusia (d) layak didukung 

oleh modal bantuan atau kredit. 

 

B. Definisi Daya Saing Daerah 

 Defenisi  daya saing, kebanyakan 

didasari pada konsep produktivitas. Suatu 

daerah yang memiliki produktivitas tinggi 

dapat dikatakan memiliki daya saing yang 

tinggi. Dalam konteks produktivitas 

sebenarnya menggambarkan aspek 

efisiensi dan efektivitas. Efisiensi lebih 

mengarah pada input sedangkan efektivitas 

lebih mengarah pada output.  Pambudhi, 

dalam artikelnya : Daya saing investasi 

daerah, opini dunia usaha, dalam 

Departemen perindustrian ( 2007:95): 

menyatakan bahwa daya saing 

(competitiveness) pada umumnya 

didefenisikan sebagai seberapa besar 

pangsa pasar produk suatu negara dalam 

pasar dunia.  

 Defenisi dari Pambudhi, ini 

didasari pada konsep penguasaan pasar 

suatu negara dalam pasar dunia (daya saing 

negara). Atau penguasaan pasar suatu 

daerah dalam pasar nasional (daya saing 

daerah). Semakin besar pangsa pasar yang 

dikuasai suatu negara atau daerah maka 

dikatakan semakin tinggi daya saing 

negara atau daerah tersebut.  

 Defenisi yang lebih luas dari daya 

saing adalah melibatkan aspek atau 

kontribusinya pada kesejahtraan dan 

keberlanjutan pertumbuhan. Menurut 

satriagung, dalam artikelnya : kendala dan 

tantangan membangun daya saing daerah, 

dalam Departemen perindustrian 

(2007:111-124), jadi daya saing daerah 

adalah kemampuan perekonomian daerah 

dalam mencapai pertumbuhan tingkat 

kesejahtraan yang tinggi dan berkelanjutan 

dengan tetap terbuka pada persaingan 

domestik dan internasional. Beberapa 

indikator daya saing daerah yang 

disebutkan oleh Pusat studi dan pendidikan 

ke banksentralan Bank Indonesia adalah 

:(1)perekonomian daerah (2) keterbukaan 

(3) sistem keuangan (4) infrastruktur dan 

sumber daya alam (5) ilmu pengetahuan 

dan teknologi (6) sumber daya alam (7) 

kelembagaan (8) governance dan kebijakan 

pemerintah (9) manajemen dan ekonomi 

mikro 

  Dalam makalahnya yang berjudul 

“Produk Unggulan Daerah sebagai Daya 
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Saing Daerah” Bambang Wijaya 

menyampaikan bahwa :Banyak penelitian 

dan kajian tentunya berkaitan dengan 

produk unggulan atau sektor ungulan 

daerah, baik pendekatan menggunakan 

analisis Location Quotients (LQ) maupun 

analisis lain. Tetapi titik beratnya sekarang 

bukanlah menemukan apa produk ungulan 

yang ditemukan didaerah, tetapi lebih 

mengarah kepada tingkat keseriusan 

pemerintah dan masyarakat dalam 

pengelolaannya.Produk unggulan apapun 

yang ada tentunya diperlukan pengelolaan 

dan pengembangan serta pemasaran yang 

sinergis. Agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Pengambilan Data Lapangan 

 Penelitian tentang studi potensi 

unggulan di Kabupaten Batang, dilakukan 

dengan cara mengambil data lapangan. 

Pengambilan data lapangan dilakukan 

selama 2 minggu (minggu ke 3-4) pada 

bulan Agustus 2015. Pengambilan data 

dilakukan dengan teknik Lembar 

Questioner disertai dengan wawancara. 

Lembar questioner dan wawancara 

dilakukan kepada pengurus organisasi 

kelompok yang ada di area potensi 

unggulan 

 Ada 8 aspek yang diambil dalam 

pengambilan data lapangan, yaitu : (1) 

Profil UKM secara umum (2) 

Kelembagaan / organisasi yang menaungi 

kelompok/sentra/kluster pada area potensi 

unggulan (3) Omset yang dimiliki oleh 

pengusaha yang berada di area potensi 

unggulan, baik secara individu maupun 

secara kelompok (4) Daerah pemasaran 

produk hasil potensi unggulan dan tata cara 

pemasarannya (5) Tenaga kerja yang 

dimiliki dan tingkat keahlian masing-

masing tenaga kerja baik secara individu 

pengusaha maupun kelompok area potensi 

unggulan (6) Bahan baku yang digunakan 

oleh pengusaha di daerah potensi 

unggulan, baik dari kemudahan perolehan 

maupun asal usul bahan baku. (7) Modal 

yang dimiliki oleh pengusaha dan tingkat 

kemudahan akses perbankan bagi 

pengusaha di area potensi unggulan (8) 

Teknologi yang dimiliki oleh pengusaha 

maupun tenaga kerja dalam memproduksi 

hasil pada area potensi unggulan 

 Dari 8 (delapan) asepek data 

lapangan pada area potensi unggulan dapat 

kami sajikan hasilnya secara terinci 

sebagai berikut 

A.1. Profil Umum Potensi Unggulan di 

Kabupaten Batang 

 Secara umum, dapat kami 

sampaikan tabel profil dari 11 potensi 

unggulan yang diambil datanya di 

lapangan sebagai berikut : 
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No Nama 

Potensi 

Area Usaha Jenis 

Produksi 

Jumlah 

Pengusaha 

Jumlah 

Pekerja 

SKPD 

Pembina 

1 Kluster 

Minyak 

Atsiri 

Blado, 

Bandar, 

Reban 

Minyak 

Cengkeh dan 

Produk 

turunannya 

(sabun, obat 

dll) 

33 15 orang/ 

pengusaha 

Disperindagkop 

dan UKM, 

Dishutbun, 

Bappeda 

2 Kluster 

Emping 

Melinjo 

Ngaliyan, 

Plumbon, 

Babadan 

Kec Limpung 

Emping 

Melinjo 

lempeng, 

gepuk aneka 

rasa 

10 50 orang/ 

pengusaha 

Disperindagkop 

dan UKM 

3 Sentra 

Madu 

Lebah 

Kecamatan 

Gringsing 

Royal Jelly, 

Tepungsari, 

Bibit 

Lebah,Propolis 

40 7 orang/ 

pengusaha 

Disperindagkop 

dan UKM, 

APIARI 

4 Kluster 

Kulit 

Desa Masin 

Kec.Warunga

sem 

Penyamakan 

kulit, dan 

kerajinan kulit 

23 6 orang/ 

pengusaha 

Disperindagkop 

dan UKM, 

Disnakertrans 

5 Kluster 

Batik 

Kecamatan 

Batang 

Batik Tulis, 

Batik Warna 

alam, 

Batik Cap 

(pesanan) 

4 25 orang/ 

pengusaha 

Disperindagkop 

dan UKM 

6 Kluster 

Olahan 

Ikan 

Karangasem 

Utara Batang 

Fillet Ikan / 

Olahan Ikan 

24 75 - 150 

orang/ 

pengusaha 

Dinas 

Perikanan dan 

Kelautan 

7 Meubel 

dan Bak 

Truk 

Kecamatan 

Subah 

Meubel dan 

Bak Truk 

38 

(Sengon) 

70 

(Subah) 

5 orang/ 

pengusaha 

Disperindagkop 

dan UKM 

8 Padi 

Organik 

Kecamatan 

Gringsing 

dan 

Kecamatan 

Warungasem 

Padi dengan 

teknik semi 

organik      

(50%) 

982 petani 

Gringsing 

dan 

2Wr.asem 

3 (gringsing) 

1 (Wr.asem) 

Dispertanak 

Batang 

9 Olahan 

Teh 

Rakyat 

Ds.Kembang 

Langit 

Kec.Blado 

Teh Hijau 

dalam 

kemasan                

(teh rakyat) 

22 petani 

teh 

5 orang 

pemetik/ 

pengusaha 

Dishutbun, 

Disperindagkop 

dan UKM 

10 Olahan 

Kopi 

Desa Tombo 

Kec.Bandar 

Kopi 8 3 orang / 

pengusaha 

Dishutbun 

11 Galanga

n Kapal 

Batang 

Kecamatan 

Batang 

Kapal Kayu 29 50 orang / 

pengusaha 

Dinas 

Perikanan dan 

Kelautan 

A.2 Kelembagaan / organisasi yang 

menaungi kelompok/sentra/kluster pada 

area potensi unggulan. 
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Pada penelitian ini, diambil tentang kondisi 

Kelembagaan/Organisasi yang dijadikan 

wadah didalam pengembangan 

kelompok/kluster/sentra Usaha Kecil dan 

Menengah. Data yang diambil dilihat dari : 

(a) kondisi organisasi kelompok (b) 

kondisi koperasi kelompok. 

 Adapun skor kondisi  

kelembagaan/organisasi dari potensi 

unggulan di Batang dapat disajikan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan keterangan tambahan masing-

masing kondisi kelembagaan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Potensi Catatan Tambahan 

1 Kluster Minyak Atsiri 
Koperasi sudah berbadan hukum namun tidak optimal 

dalam operasional 

2 Kluster Emping Melinjo Koperasi belum mempunyai modal yang memadai 

3 Sentra Madu Lebah 

Lebih banyak kerjasama dengan APIARI Pramuka 

Gringsing dalam  hal : budidaya lebah, proses 

produksi, sebagian pemasaran 

4 Kluster Kulit 
Koperasi masih dirintis untuk dapat berbadan hukum. 

Yang ada sekarang koperasi umum 

5 Kluster Batik 
Koperasi berjalan lancar, ada keluhan modal yang 

dibawa pengurus lama 

6 Kluster Olahan Ikan Belum dibentuk koperasi di kluter olahan ikan 

7 Meubel dan Bak Truk 
Kelembagaan ada tapi sudah agak lama vacuum, Pra 

Koperasi berhenti aktifitas 

8 Padi Organik 
Di gringsing ada Gapoktan, sedang di Warungasem 

tidak ada kelompoknya 

9 Olahan Teh 

tergabung dalam KUB "Sekar Langit" dan KSU 

"Wono Manunggal Sejahtera". Tiap 1 bulan sekali 

mengadakan pertemuan 

10 Olahan Kopi Ada pertemuan rutin setiap minggu hanya tidak 
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diformalkan 

11 Galangan Kapal Batang 

Pernah dibentuk kelompok tetapi sudah lama tidak 

beraktifitas. Ada rencana keinginan membuat 

koperasi 

 

A.3 Omset hasil produk yang dimiliki oleh 

pengusaha yang berada di area potensi 

unggulan, baik  

       secara individu maupun secara 

kelompok 

 Tingkat keberhasilan dari suatu 

potensi unggulan daerah tentunya tidak 

terlepas dari nilai omset yang dimilik oleh 

pengusaha, maupun omset secara 

keseluruhan dari pengusaha yang berada di 

daerah potensi unggulan. Selain itu 

berdasarkan hasil wawancara maka 

diperoleh kriteria hasil produk jika dilihat 

dari : 

a. apakah produk yang dihasilkan 

mudah busuk atau tidak 

b. kontinyuitas produksi 

c. jumlah produk dalam area potensi 

unggulan 

d. langkah yang diambil jika produk 

yang dihasilkan tidak laku terjual 

Secara umum omset pada daerah potensi 

unggulan dapat dilihat pada grafik berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan catatan tambahan tentang kriteria 

hasil produksi pada daerah potensi 

unggulan, yaitu sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Potensi 

Catatan Tambahan 

apakah 

produk 
Kontinyuitas Jumlah Produk 

tindakan jika 

produk 

mudah busuk Produksi dalam area tidak terjual 

1 
Kluster Minyak 

Atsiri 
tidak musiman 4320 kg selalu habis 

2 
Kluster Emping 

Melinjo 
tidak 

kontinyu 

sepanjang 

tahun 

250 ton 

barang disimpan 

sambil menunggu 

harga stabil 

3 
Sentra Madu 

Lebah 
tidak musiman 8 ton 

dijual pada bulan 

berikutnya 
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4 Kluster Kulit tidak 

kontinyu 

sepanjang 

tahun 

3 - 4 ton bahan 

baku atau 1300 

- 1600 lembar 

kulit 

dijual pada bulan 

berikutnya 

5 Kluster Batik tidak 

kontinyu 

sepanjang 

tahun 

600 potong 

batik 

dijual pada bulan 

berikutnya 

6 
Kluster Olahan 

Ikan 
ya 

kontinyu 

sepanjang 

tahun 

1200 ton 

disetorkan ke 

pabrik yang lebih 

besar, meski 

harga murah 

7 
Meubel dan Bak 

Truk 
tidak 

kontinyu 

sepanjang 

tahun 

1500 unit / 

bulan 

habis karena 

sebagian besar 

pesanan 

8 Padi Organik tidak 

kontinyu 

sepanjang 

tahun 

4000 ton 

(gringsing)      

tidak ada data 

(wr.asem) 

dijual ke 

tengkulak 

9 Olahan Teh tidak 

kontinyu 

dan juga 

menerima 

pesanan 

6 kwintal / 

bulan atau 

sekitar 10 juta 

dijual pada bulan 

berikutnya 

10 Olahan Kopi tidak 

kontinyu 

dan juga 

menerima 

pesanan 

600 kg / bulan 
dijual pada bulan 

berikutnya 

11 
Galangan Kapal 

Batang 
tidak 

kontinyu 

sepanjang 

tahun 

5 kapal / 4,5 

bulan - besar 

dan 1-2 

kapal/6 bulan - 

kecil 

habis karena 

semua   pesanan 

 

A.4 Daerah pemasaran produk hasil 

potensi unggulan dan tata cara 

pemasarannya 

 Hasil penelitian lapangan diperoleh 

hasil tentang kemana produk hasil potensi 

unggulan dipasarkan, dan bagaimana 

sistem pemasaran dilakukan. Data tentang 

pemasaran produk unggulan dilihat dari 

grafik berikut : 
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Dengan catatan tambahan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Potensi Catatan Tambahan 

1 Kluster Minyak Atsiri 
produksi digunakan di luar negeri, namun masih sangat 

tergantung dengan pengepul besar (purwokerto) 

2 
Kluster Emping 

Melinjo 

proses pemasaran secara menyeluruh dikuasai oleh 

pengepul/pedagang besar (Cina Limpung) 

3 Sentra Madu Lebah 

Tidak ada hambatan dalam pemasaran karena dibantu 

APIARI Pramuka (jika harga randah) dan dipasarkan sendiri 

(jika harga mahal) 

4 Kluster Kulit 
Masih terhambat pada keterbatasan modal, peralatan 

penyamakan dan informasi pasar 

5 Kluster Batik 

Jika di pasarkan sendiri kurang lancar, tetapi jika dibawa 

oleh lembaga lain keuntungan menjadi sedikit, dan 

pembayaran tersendat 

6 Kluster Olahan Ikan dikirim ke pabrik sampai ke cirebon, palembang, surabaya 

7 Meubel dan Bak Truk 

Bak Truk tingkat nasional / bak truk regional, pemasaran 

tidak sulit hanya kurang adanya promosi, dan kurang serapan 

dari SKPD lokal 

8 Padi Organik 
Produk belum katagori organik, sedang akan dikirimkan 

pada pelatihan padi organik 

9 Olahan Teh Masih memiliki keterbatasan pada aspek pemasaran 

10 Olahan Kopi 
dipasarkan sendiri-sendiri tetapi sesama anggota saling 

membantu 

11 
Galangan Kapal 

Batang 

produksi berdasarkan pesanan, secara kontinyu sepanjang 

tahun, jika ada yg di batalkan maka dipakai sendiri 
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A.5 Tenaga kerja yang dimiliki dan tingkat 

keahlian masing-masing tenaga kerja 

 Dari hasil pengamatan lapangan 

maka dapat dilihat jumlah dan kategori 

Tenaga kerja yang dimiliki dan tingkat 

keahlian masing-masing tenaga kerja. 

Hasilnya dapat dilihat dari grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan catatan tambahan sebagai berikut  

 

 

 

 

No. Nama Potensi Catatan Tambahan 

1 Kluster Minyak Atsiri jumlah tenaga kerja keseluruhan sekitar 3500 orang 

2 Kluster Emping Melinjo 
ketrampilan gepuk emping lempeng dimiliki secara turun 

temurun 

3 Sentra Madu Lebah 
Pekerja mempunyai ketrampilan medium dan sudah turun 

temurun 

4 Kluster Kulit Skill medium dan dimiliki secara turun temurun 

5 Kluster Batik Skill medium dan dimiliki secara turun temurun 

6 Kluster Olahan Ikan 
Pekerja tidak mempunyai skill khusus, hanya ketrampilan 

mem fillet ikan 

7 Meubel dan Bak Truk 

Tenaga kerja adalah tukang kayu, tukang politur, tukang 

las. Rata-rata ketrampilan secara turun temurun, sudah 

ada 1-2 tenaga ukir didikan dari jepara 

8 Padi Organik Tenaga kerja hanya buruh tani biasa 

9 Olahan Teh 
Jumlah anggota 22 orang dan 5 karyawan pengolah, 

pemetik teh adalah anggota keluarga 

10 Olahan Kopi Jumlah tenaga kerja masih sedikit sekitar 15 - 20 orang  

11 Galangan Kapal Batang 
Ada tenaga yang memiliki skill khusus tetapi bukan 

berdasarkan pendidikan formal + tenaga buruh kasar 

 

A.6 Bahan baku yang digunakan oleh 

pengusaha di daerah potensi unggulan, 

baik dari kemudahan perolehan maupun 

asal usul bahan baku. 

 Potensi unggulan di Kabupaten 

Batang mempunyai catatan tersendiri jika 

dilihat dari bahan baku produksinya. Hal 

ini jika dilihat dari kemudahan didalam 
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memperoleh bahan baku dan asal dari 

bahan baku itu diperoleh. Hasil lapangan 

bisa dilihat dari grafik berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Potensi Catatan Tambahan 

1 Kluster Minyak Atsiri 

Bahan baku, khususnya tangkai bunga cengkeh sering 

didatangkan dari luar kota (ambon,bali,banten,jawa 

barat) 

2 Kluster Emping Melinjo 

Pohon mlinjo lokal diserang jamur banyak yang mati, 

sehingga bahan baku lebih banyak dari luar kota 

(banten,lampung) 

3 Sentra Madu Lebah 

Bahan baku menjadi sulit karena banyak penebangan 

pohon randu besar-besaran di PTPN Siluwuk, sehingga 

lebah menjadi sulit untuk mencari bunga. Sering 

koloni harus di bawa ke daerah lain (Pati) 

4 Kluster Kulit Bahan baku sering mendatangkan dari luar jawa 

5 Kluster Batik 
Bahan baku sepenuhnya dari luar kota Batang, tetapi 

mudah didapat meski harga fluktuatif 

6 Kluster Olahan Ikan 
Ketersediaan bahan baku dari nelayan batang tetapi 

tergantung musim dan cuaca di laut 

7 Meubel dan Bak Truk 

Bahan baku tidak sulit, campuran dari KPPH dan kayu 

lokal, beberapa mendatang kan kayu jati kampung dari 

beberapa daerah sekitar (kendal,wonogiri)  

8 Padi Organik Bibit mudah didapat secara lokal 

9 Olahan Teh 
Bahan baku teh sepenuhnya diambil dari Desa 

Kembanglangit 

10 Olahan Kopi 
Bahan baku tersedia dengan mudah di lokasi, meski 

kadang-kadang ambil bahan baku dari luar kota 
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11 Galangan Kapal Batang 

Kayu sebagian besar didatangkan dari luar kota 

(spesialis badan kapal) dan kayu lokal untuk kabin dan 

pelengkap 

 

A.7. Modal yang dimiliki oleh pengusaha 

dan tingkat kemudahan akses perbankan 

bagi pengusaha di area potensi unggulan 

dapat dilihat dalam grafik berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun catatan tambahan tentang 

ketersediaan modal adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

No. Nama Potensi 
Catatan Tambahan (Apakah ada hambatan jika 

mencari modal dari Bank) 

1 Kluster Minyak Atsiri 

Modal sendiri tetapi diberi dana talangan dari pengepul 

besar. Sudah ada program sertifikasi tanah gratis yg bisa 

digunakan untuk pinjam bank tetapi belum di manfaatkan 

2 Kluster Emping Melinjo 

Beberapa sudah menggunakan dana dari perbankan . 

Rata-rata pengusaha belum mempunyai perijinan secara 

legal 

3 Sentra Madu Lebah 

Lembaga keuangan yang masuk baru setingkat 

Koperasi/BPR, dengan agunan berupa sertifikat atau 

pethok C (sebagian besar) 

4 Kluster Kulit 

Beberapa sudah menggunakan dana dari perbankan . 

Sebagian besar pengusaha belum mempunyai perijinan 

secara legal 

5 Kluster Batik Modal menjadi kendala, tetapi ada pinjmaan dari Bank 

6 Kluster Olahan Ikan 

Sudah banyak menggunakan dana dari perbankan, BPR. 

Sebagian pengusaha belum mempunyai perijinan secara 

legal 

7 Meubel dan Bak Truk 
Sudah banyak menggunakan dana dari perbankan, BMT. 

Sebagian besar pengusaha belum mempunyai perijinan 
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secara legal 

8 Padi Organik 
Secara umum petani masih kesulitan modal dan belum 

terakses dengan bank 

9 Olahan Teh 
Belum pernah mendapat pinjaman dari Bank, hanya dari 

Koperasi 

10 Olahan Kopi 
menggunakan modal sendiri atau dipinjami oleh pembeli 

partai besar 

11 Galangan Kapal Batang 
Masih kesulitan jika berkaitan dengan jaminan 

 

A.8 Teknologi yang dimiliki oleh 

pengusaha maupun tenaga kerja dalam 

memproduksi hasil pada area potensi 

unggulan. 

Keunggulan suatu potensi unggulan di 

suatu daerah tidak terlepas dari penguasaan 

teknologi, baik teknologi proses produksi, 

maupun teknologi pendukungnya. Semakin 

tinggi penguasaan teknologi maka bisa 

dikatakan semakin unggul hasil produksi 

dan tingkat kualitasnya. Hasil pengamatan 

lapangan menunjukkan data tentang 

teknologi adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan catatan tentang teknologi sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

No. Nama Potensi Catatan Tambahan 

1 Kluster Minyak Atsiri 
Sering mendapat bantuan alat baik oleh SKPD 

Pembina dan UNDIP sebagai UKM binaan 

2 Kluster Emping Melinjo 

Sudah dibantu dengan alat modern untuk packaging 

dan labeling, untuk proses gepuk masih tradisional. 

Kurang mendapat informasi teknologi karena jauh dari 

SKPD pembina 
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3 Sentra Madu Lebah 
Dengan bantuan APIARI Pramuka, sudah banyak 

dikembangkan berbagai teknologi produksi tepat guna 

4 Kluster Kulit 
pernah mendapat bantuan alat modern dalam proses 

penyamakan 

5 Kluster Batik 
Teknologi yang digunakan standard dan belum ada 

inofasi khusus, kecuali penggunaan warna alam 

6 Kluster Olahan Ikan Belum banyak menggunakan teknologi modern 

7 Meubel dan Bak Truk 

Sudah  menggunakan alat-alat modern, masih 

membutuhkan bantuan hibah alat. Misal : alat 

pertukangan mesin, oven kayu sederhana 

8 Padi Organik 
Masih belum memiliki teknologi padi organik yang 

memadai 

9 Olahan Teh Sudah menggunakan teknologi modern (mesin - 1 set) 

10 Olahan Kopi Memerlukan binaan dari SKPD terkait 

11 Galangan Kapal Batang 
Teknologi yang digunakan gabungan antara teknologi 

manual dan modern khusus nya untuk doking kapal 

 

A.9 Klasifikasi  Potensi Unggulan di 

Kabupaten Batang 

 Berdasarkan skor yang diperoleh, 

jika data lapangan diolah maka akan 

diperoleh data sebagai berikut  : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Analisa SWOT dari 5 Potensi 

Unggulan Tertinggi di Kabupaten 

Batang 

 Dari 5 Potensi Unggulan yang 

memperolah klasifikasi tertinggi di 

Kabupaten Batang selanjutnya dilakukan 

analisa SWOT. Langkah analisa SWOT 

dilakukan berdasarkan informasi-informasi 

tambahan, hasil wawancara dengan pelaku 

usaha (pengurus kelompok) dari masing-

masing potensi unggulan. 5 (lima) potensi 

unggulan yang dilakukan analisa SWOT 

dan hasilnya diperoleh kesimpulan: 
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No Jenis UKM StrategiPrioritas 

1 Olahanikan 
Optimalisasisumberdanauntukmeningkatkanperalatandenganmengg

unakanteknologi modern 

2 Klusterkulit Peningkatan modal untukstabilitasdanpeningkatanproduksi 

3 
Meubel 

/BakTruk 

Penguatankelembagaanuntukmengantisipasiexpansipengusahaluard

aerah. 

4 MinyakAstiri 
Tingkatkanmanajemenpemasaranuntukmengantisipasiketergantung

anpadapengepulbesar. 

5 Galangankapal 
Peningkatankualitasomzet/ 

produksiuntukmengantisipasipersainganusahaluardaerah 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari paparan proposal diatas maka 

ada beberapa hal menarik dan menjadi 

benang merah yang ingin penulis 

sampaikan ,(1)Kabupaten Batang memiliki 

potensi industri kecil yang 

sangatvariatifdanproduktif, yaitu IKM 

yang mengolahhasillaut, hutan, pertanian, 

perkebunan dan peternakan(2)Hasil 

pengolahan skor dari 8 aspek yang diteliti 

menunjukkan hasil persentasi klasifikasi 

sebagai berikut: minyak atsiri (75,14%), 

emping (73,47%), madu (59,53%), kulit 

(79,44%), batik (73,33%), olahan ikan 

(79,44%), meubel (75,69%), padi organik 

(55,55%), olahan teh (66,11%), olahan 

kopi (61,11%) dan galangan kapal 

(75%)(3) Dari 5 potensi unggulan yang 

memperoleh nilai tertinggi pada analisa 

skor dilakukan analisa SWOT, hasilnya 

adalah sebagai berikut1. olahan ikan 

(optimalisasi sumber dana untuk 

meningkatkan peralatan dengan 

menggunakan teknologi modern) 2.kluster 

kulit (peningkatan modal untuk  stabilitas 

dan peningkatan produksi) 3.meubel dan 

bak truk (penguatan kelembagaan untuk 

mengantisipasi expansi pengusaha luar 

daerah.) 4. minyak atsiri (tingkatkan 

manajemen pemasaran untuk 

mengantisipasi ketergantungan pada 

pengepul besar) 5.galangan kapal 

(peningkatan kualitas omzet/ produksi 

untuk mengantisipasi persaingan usaha 

luar daerah) (4). Instansi yang 

membinadanmendampingi IKM 

yaituDinas Peternakan dan Pertanian, 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM, 

DinasPerikanandanKelautanserta SKPD 

lain di Kabupaten Batang diharapkan dapat 

menindaklanjuti hasil penelitian / kajian 

tersebut 

B. Saran 

 Berikut saran yang dikumpulkan 

dari hasil Desiminasi Hasil Penelitian yang 

diselenggarakan pada hari Jumat, 27 

Nopember 2015, diantaranya adalah : 

(1).DRD untuk mengajukan kajian tentang 

perlunya pendirian Perguruan Tinggi di 

Kabupaten Batang, agar kinerja DRD lebih 

tajam dan berperan lebih baik (2). untuk 

dapat menindaklanjuti hasil dari Penelitian 

ini maka diperlukan sinkronisasi antara 

SKPD dengan Dewan berkaitan dengan 

dukungan dari APBD Kabupaten Batang 

(SKPD Kelautan dan Perikanan) (3). DRD 

untuk dapat membantu kajian tentang 

promosi hasil produk unggulan di 

Kabupaten Batang serta perlunya 

penetapan Brandmark / Icon Kabupaten 

Batang (Disperindagkop dan UKM) (4). 

Perlu ditetapkan : a. Sentra Kawasan 

Industri Kecil dan Menengah Kabupaten 

Batang b.Lokasi Pusat Pemasaran Produk 
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Unggulan IKM di jalan Pantura (5). 

Perhatian lebih dari Pemerintah kepada 

Kelompok penghasil produk unggulan di 

Kabupaten Batang – misalkan bentuk 

pembinaan yang tertuang dalam MoU , 

Pelatihan Peningkatan Hasil Produksi, 

Bantuan Alat (Kelompok Kluster Kulit, 

Kluster Batik dan Kelompok Petani Kopi) 
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Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penentuan Kesesuaian Lokasi Perikanan 

Budidaya Tambak Ramah Lingkungan di Kabupaten Batang 
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ABSTRAK 

Potensi lahan Perikanan budidaya tambak di Kabupaten Batang belum dipetakan secara 

optimal.Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan lokasi perikanan budidaya tambak yang 

ramah lingkungan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis di Kabupaten 

Batang, Jawa Tengah Metode yang digunakan dengan pengolahan data spasial. Analisis 

spasial menggunakan teknik tumpang susun (Overlay), kriteria terdiri dari parameter-

parameter fisik antara lain jenis tanah, tekstur tanah, kelerengan lahan, penggunaan lahan, 

jarak dari pantai, dan jarak dari sungai. Penilaian kuantitatif dilakukan terhadap tingkat 

kesesuaian lahan dengan skoring dan faktor pembobot dari setiap parameter. Desain tambak 

ramah lingkungan dilakukan untuk menganalisis tata ruang Kabupaten Batang dengan 

memperhatikan beberapa faktor yaitu pasokan air, kontur tanah, sempadan pantai dan sungai, 

outlet dan inlet yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Luasan zona potensial untuk budidaya 

di pesisir Kabupaten Batang kriteria sangat sesuai sebesar 5.745,73 Ha, sesuai sebesar 

10.641,80 Ha dan tidak sesuai sebesar 15.802,50 Ha.Berdasarkan kriteria yang didapatkan 

Kecamatan Batang, Kecamatan Subah, dan Kecamatan Gringsing merupakan daerah yang 

baik digunakan untuk perikanan budidaya tambak di pesisir Kabupaten Batang. 

Kata Kunci: analisis spasial, pesisir Kabupaten Batang, ramah lingkungan, tambak 

 

ABSTRACT 

The land potential for pond aquaculture in Batang has not mapped optimally. The purpose of 

this studyto determine location for Eco-Friendly Ponds Aquaculture used Geographical 

Information Systems Applications in Batang, Central Java.Such spasial data processing 

method was used for this study. Spasial analysis used overlay techniques, criterias consists of 

some physical parameters included soil type, soil texture, slope of land, land use, distance 

from shore, and distance from river.Quantitative assessment was done for degree of land 

suitability with scoring and weighting factors each parameter. Designing eco-friendly pond 

aquaculture was conducted for analysis spatial planning in Batang that consider several 

factors, are water supply, land contours, border of coastal and rivers, outlet and inlet which 

accordance to the actual condition. The area potential zones for pond aquaculture in Batang 

coastal are categori in three group very appropriate 5.745,73 Ha, appropriate 10.641,80 Ha, 

and not appropriate 15.802,50 Ha. Based on the results were obtained,  sub-district of Batang, 

Subah, Gringsing are the most suitable zone for pond aquaculture in Batang coastal.  

 

Keywords:spatial analysis, Batang coastal, eco-friendly, pond 

 

PENDAHULUAN 

Jawa tengah merupakan salah satu 

sentra budidaya tambak di 

Indonesia.Khususnya di daerah pantai 

utara Jawa yaitu Kendal, Batang, Pati, dan 

Pekalongan.Sistem budidayanya dilakukan 
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dengan pemanfaatan perairan payau dan 

pertambakan. Data dinas Kelautan dan 

Perikanan Jawa Tengah menyebutkan 

bahwa lahan potensial untuk kegiatan 

budidaya laut di daerah pantura 

diperkirakan mencapai 12.726 ha. 

Kabupaten Batang merupakan kabupaten 

yang terletak di jalur pantai utara Jawa 

yang mempunyai panjang pantai kurang 

lebih 38,75 km, ini merupakan potensi 

yang sangat besar untuk memajukan 

bidang perikanan dan kelautan. Kondisi 

lingkungan yang mendukung menjadi 

salah satu faktor untuk melakukan 

pengkajian dalam hal pemetaan untuk tata 

kelola lingkungan pesisir khususnya terkait 

pemetaan wilayah budidaya.. 

Pemetaan daerah pesisir sangat 

diperlukan untuk kemajuan tingkat 

kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Perencanaan pembangunan yang 

rapi,terencana,dan tersusun akan lebih 

memberikan dampak yang signifikan untuk 

kemajuan suatu wilayah tertentu. Salah 

satunya dengan adanya program 

industrialisasi daerah, dimana setiap 

daerah memberikan aset dan tata kelola 

wilayah untuk melakukan  pemetaan dan 

pembangunan, salah satunya yaitu wilayah 

budidaya ikan atau adanya tambak. Hampir 

sebagian wilayah pesisir pantai di pulau 

Jawa hanya beberapa daerah yang sampai 

sekarang masih mengembangkan sistem 

budidaya pesisir.Padahal budidaya pesisir 

merupakan salah satu potensi yang sangat 

menjanjikan untuk kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai. 

Salah satu faktor untuk mencapai 

suatu keberhasilan usaha budidaya tambak, 

di samping biaya investasi, kualitas, dan 

karakter spesifik dari biota yang di 

budidayakan, kedisiplinan operator, 

metode budidaya dengan teknologi yang 

diterapkan seperti desain, tata letak, dan 

kontruksi, serta tingkat produksi, juga 

harus mempertimbangkan karakteristik 

biofisik lokasi seperti biologi, hidrologi, 

meteorologi, kualitas tanah, dan air yang 

sesuai dengan daya dukung lingkungan 

wilayahnya (Radiarta et al.,2005). Banyak 

usaha budidaya tambak intensif belum 

memanfaatkan kelebihan sistem informasi 

geografis dalam melakukan pemilihan 

lokasi dan pengelolaan budidaya, dimana 

hal tersebut penting dilakukan untuk 

menghindari kegagalan usaha.Kebutuhan 

informasi spasial bagi pengambil 

keputusan untuk mengevaluasi 

karakteristik biofisik dan sosial ekonomi 

sebagai bagian dari perencanaan 

pengelolaan budidaya, dilayani dengan 

baik oleh Sistem Informasi Geografis 

(Kapetsky dan Travaglia 1995). 

Teknologi penginderaan jarak jauh 

kelautan (Inderaja) dan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dapat digunakan untuk 

melakukan analisis dan pengumpulan 

informasi sumber daya Perikanan dan 

Infrastruktur.Penginderaan jauh dapat 

mengamati atau melihat suatu objek pada 

jarak tertentu dengan mendeteksi atau 

mengukur karakteristik dominan objek 

tersebut tanpa mendatangi secara langsung 

objek tersebut. Penginderaan jarak jauh 

satelit juga memiliki kemampuan untuk 

memantau daerah yang luas secara 

periodik, sedangkan SIG diartikan sebagai 

rangkaian  kegiatan pengumpulan, peñata-

an,pengolahan, dan penganalisaan data 

spasial sehingga diperoleh informasi 

spasial untuk menjawab suatu masalah 

dalam ruang muka bumi tertentu. 

Istilah integrasi di sini sebenamya 

mempunyai makna yang berbeda dengan 

kombinasi atau penggabungan.Integrasi 

yang berarti penyatuan memberikan 

dampak adanya kesatuan dan konsistensi 

dalam pengolahan data mulai dari awal 

sampai akhir yang mempertimbangkan 

masalah perbedaan antardata dari segi 
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bentuk, struktur asli data, serta sifat-

sifatnya.Data digital yang diterima 

langsung dari sensor atau penginderaan 

satelit maupun yang diperoleh dari terapan 

klasifikasi citra secara digital adalah dalam 

bentuk format Raster. Sementara di data 

masukan SIG melalui digitasi adalah 

dalam bentuk vector.Teknologi SIG 

mempunyai fasilitas system integrasi yang 

berperan dalam menangani kumpulan 

informasi yang berbeda-beda, sehingga 

perbedaan tersebut dapat dilakukan 

kopatibel dan termanfaatkan dalam 

menganalisis lahan tambak yakni 

menggunakan aplikasi teknologi 

penginderaan jauh dan SIG. 

Tambak yang ramah lingkungan 

sangat dibutuhkan untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem lingkungan. 

Faktor lingkungan terutama kualitas air 

sangat berpengaruh terhadap kondisi 

perairan tambak, salah satunya dengan 

mengetahui faktor musim yang ada di 

daerah tersebut. Tambak ramah lingkungan 

mempunyai kriteria yang harus dipenuhi 

antara lain tidak merusak ekosistem yang 

ada, memperhatikan daerah sempadan, dan 

buangan limbah tidak mencemari 

lingkungan (Effendi, 2013). Selain itu 

daerah yang ada mempunyai potensi tidak 

semuanya dijadikan lahan tambak, ada 

perbandingan antara tambak dan 

lingkungan pendukung (hijauan). Tambak 

ramah lingkungan seharusnya mempunyai 

perbandingan luasan tambak dengan 

hijauan 60 : 40 % (Soewardi dalam Asbar, 

2007), sehingga hal ini memberikan 

dukungan terhadap tambak yang ada untuk 

tetap baik dan bertahan dalam waktu lama. 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk 

menentukan lokasi perikanan budidaya 

tambak yang ramah lingkungan dengan 

menggunakan Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis di Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini direncanakan akan 

dilaksanakan bulan November – Desember 

2015. Penelitiandilakukan di wilayah 

pesisir Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah.Peralataan yang digunakan terdiri 

dari perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Perangkat 

keras yang digunakan antara lain notebook, 

kamera digital, flashdiskdan printer.  

Perangkat lunak yang digunakan terdiri 

atas ArcGIS 10 untuk proses analisis data 

SIG, ArcView 3.3 untuk analisis data 

spasial kualitas air. Data yang digunakan 

meliputi data primer maupun data 

sekunder.Data primer meliputi data fisik, 

yaitu diukur pada saat survey lapangan, 

mencakup posisi geografis serta 

dokumentasi wilayah pesisir.Survey 

lapangan digunakan untuk memastikan 

posisi tempat Penelitian yang dilakukan 

sesuai dengan pengolahan data pada peta. 

data sekunder meliputi Citra satelit SPOT 

2015, Peta Administrasi Kabupaten 

Batang, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 

di Kabupaten Batang tahun 2011-2031, 

Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), 

Peta jenis Tanah, Tekstur tanah, 

kelerengan, dan sebagainya. 

 Metode yang digunakan dalam 

Penelitian ini adalah teknik penggabungan 

atau tumpang susun (Overlay) terhadap 

beberapa data parameter dengan 

menggunakan SIG. Penelitian ini secara 

umum mencakup 3 tahapan yaitu 

pengumpulan data spasial dan data atribut 

serta data pendukung, pengolahan dan 

penyusunan basis data, dan analisis data 

SIG.Pengumpulan data dimulai dengan 

melakukan survey lapang. Data survey 

lapang dengan mengambil dokumentasi 

wilayah pesisir Kabupaten Batang yang 

digunakan untuk memastikan penggunaan 

lahan yang ada, digunakan untuk 

perbandingan kondisi kenampakan pada 
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citra dengan kenampakan asli di lokasi 

Penelitian. Proses pengolahan citra 

satelitSPOT digunakan sebagai peta dasar 

dalam membuat peta penggunaan lahan 

(land use). Tahapan awal yang dilakukan 

untuk mendapatkan peta penggunaan lahan 

pada citra satelit adalah koreksi geometrik, 

bertujuan untuk pemulihan kondisi citra 

agar sesuai dengan koordinat geografi, 

selanjutnya melakukan klasifikasi 

penutupan lahan dengan metode digitasi 

on screen.  

 Basis data SIG menghubungkan 

sekumpulan unsur-unsur peta dengan 

atribut-atribut di dalam layer-layer data 

(Jumadi, 2011).Semua data yang telah 

diperoleh baik data primer (survey lapang) 

maupun data sekunder dikumpulkan 

berdasarkan jenis peta. Pada proses 

pengolahan data jarak dari sungai, jarak 

dari pantai dan data perencanaan 

pembuatan sempadan yaitu melalui 

penyangga dengan memasukkan data dari 

garis sepanjang pantai dan garis sepanjang 

sungai yang ada di pesisir pantai 

Kabupaten Batang. Perencanan sempadan 

pantai dan sungai berguna untuk 

mendukung dalam pengolahan daerah 

pesisir pantai agar pembangunan yang 

dilakukan ramah lingkungan.Seluruh data 

dari setiap parameter yang telah dilakukan 

proses pengolahan selanjutnya dikumpulan 

dalam basis, sedangkan peta sebaran 

kualitas air (DO, pH, salinitas, suhu) yang 

pernah diambil sebagai parameter 

pendukung. Penyusunan basis data 

dilakukan pada semua parameter yang 

telah di dapatkan dan selanjutnya 

dilakukan analisis data SIG. 

Analisis zona kesesuaian perikanan 

budidaya tambak ditentukan berdasarkan 

matriks kesesuaian yang telah 

disusun.Matriks kesesuaian mempunyai 

parameter-parameter tertentu dalam 

menganalisis kesesuaian lahan lokasi 

perikanan budidaya tambak.Parameter 

pada Matriks kesesuaian diperoleh dari 

studi pustaka dan tidak bersifat mutlak 

melainkan dapat dimodifikasi sesuai 

kondisi wilayah Penelitian.Penelitian ini 

menggunakan matriks kesesuaian lahan 

perikanan budidaya tambak terdiri dari 6 

parameter yang ditampilkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Matriks kesesuaian lahan budidaya tambak 

Parameter Bobot S1 Skor S2 Skor    S3 Skor 

Tekstur Tanah 15 Halus 3 Sedang 2 Kasar 1 

Jenis Tanah  20 Alluvial Pantai 3 Histosol, 

Andosol 

2 Regosol 1 

Kelerengan lahan 

(%)  

15 0-3.0 3 3.0-9.0 2 >9,0 1 

Jarak dari sungai 

(m)  

15 < 500 3 500-1000 2 >1000 1 

Jarak dari pantai 

(m)  

15 < 2000 3 2000-4000 2 >4000 1 

Landuse 20 Sawah,tambak, 

tegalan,belukar, 

Hutan pantai 

 

3 

Kebun, 

Hutan 

Rawa 

 

2 

Pemukiman, 

Industri 

Pabrik 

1 

Sumber : dimodifikasi dari Poernomo (1992), Yustiningsih (1997), Husein (1999), 

dan masukkan dari pakar. 
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Sistem pemberian skor masing-masing 

kelas sebagai berikut (Prahasta dalam 

Laili, 2004): Pemberian skor 3 untuk 

kriteria sangat sesuai (S1), skor 2 untuk 

kriteria sesuai (S2), dan skor 1 untuk 

kriteria tidak sesuai (S3). Penentuan bobot 

untuk setiap parameter disesuaikan dengan 

besarnya pengaruh parameter terhadap 

nilai kesesuaian lokasi Penelitian.Selain 

itu, modifikasi nilai bobot terhadap setiap 

parameter ini juga dilakukan diskusi 

dengan pakar. 

Nilai kesesuaian lahan diperoleh 

melalui penjumlahan dari hasil perkalian 

bobot dan skor seluruh kriteria penyusun 

kesesuaian lahan. Secara matematis, nilai 

kesesuaian lahan dituliskan dalam rumus:  

 

    N =  Σ(Bi x Si)  ……………….. (1) 

 ΣBi 

 

Keterangan : 

N = Total bobot nilai 

Bi = Bobot pada tiap kriteria 

Si = Skor pada tiap kriteria 

Perhitungan teknik analisis overlay 

merupakan hasil kalkulasi dari jumlah sel 

tiap kategori pada masing-masing 

parameter. Perhitungan kesesuaian lahan 

budidaya perikanan menggunakan metode 

Pendekatan Analisis Spasial. Perhitungan 

dilakukan dengan mengalikan dan 

menjumlahkan bobot serta skor masing-

masing parameter sehingga menghasilkan 

nilai total bobot pada tiap lokasi. 

Perhitungan total nilai bobot 

dikelompokkan berdasarkan selang kelas 

kesesuaian. Berdasarkan perhitungan nilai 

bobot maksimum diperoleh sebesar 3 dan 

nilai minimum sebesar 1.Nilai kesesuaian 

ditentukan dengan memberikan selang 

kelas kesesuaian ke dalam jumlah kategori 

yang ada.Menurut Putra (2011) Pembagian 

selang kelas yang ada dilakukan dengan 

metode equal interval, yang mana selang 

kelas diperoleh dari jumlah perkalian nilai 

maksimum bobot dan skor dikurangi 

dengan perkalian nilai minimum bobot dan 

skor. Persamaan tersebut dapat ditulis 

sebagai berikut : 

 

Selang Kelas Kesesuaian = 

Nmaksimum - Nminimum  …….(2) 

Jumlah Kelas 

 Berdasarkan perhitungan dengan 

jumlah kelas kesesuaian 3 kelas nilai 

selang kelas didapatkan sebesar 

0.66.selang nilai perhitungan sangat sesuai 

(S1), sesuai (S2), dan tidak sesuai (S3) 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Nilai perhitungan selang kelas 

kesesuaian 

Katagori klasifikasi Selang Kelas 

Tidak sesuai 1.00 – 1.66 

Sesuai 1.67 – 2.33 

Sangat sesuai 2.34 – 3.00 

 

Keterangan dari hasil kelas kesesuaian 

yang telah didapatkan sebagai berikut: 

1. Kelas sangat sesuai (S1) 

Lahan ini sesuai untuk penggunaan 

budidaya tambak tanpa faktor pembatas 

yang berarti terhadap penggunaannya 

secara berkelanjutan, atau memiliki 

faktor pembatas yang bersifat minor dan 

tidak menurunkan produktivitasnya 

secara nyata 

2. Kelas sesuai (S2) 

Lahan ini mempunyai faktor pembatas 

yang berpengaruh terhadap 

produktivitas, kelas ini masih bisa 

diusahakan menjadi lahan tambak 

dengan syarat di dalam pengolahannya 

diperlukan tambahan teknologi. 

3. Kelas tidak sesuai (S3) 

Lahan ini tidak sesuai untuk dijadikan 

lahan tambak karena faktor penghambat 
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yang sangat besar baik yang permanen 

maupun tidak permanen. 

 

 Hasil yang didapatkan dari analisis 

kesesuaian ini adalah lokasi perikanan 

budidaya  tambak di pesisir pantai 

Kabupaten Batang. Diagram alir dari 

penelitian  ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram alir pengolahan data 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Penutupan Lahan 

Klasifikasi terhadap objek dilakukan 

dengan membagi kelas-kelas tertentu 

didasarkan atas kenampakan terhadap citra 

komposit dan survey lapang yang 

dilakukan. Klasifikasi dikelompokkan 

secara detail ke dalam 14 kelas yaitu TPI 

Batang, pemukiman, hutan, kawasan 

industri, kawasan perikanan, kebun, semak 

belukar, hutan rawa, mangrove, tambak, 

sawah, tambak, tegalan, pelabuhan niaga. 

Hasil citra klasifikasi ini akan dipakai 

dalam menganalisis kesesuaian daerah 

budidaya perikanan karena hasil visual 

citra ini dapat menjadi referensi yang tepat 

untuk kondisi terbaru penggunaan lahan 

yang ada di Kabupaten Batang, meskipun 

demikian nanti akan dibandingkan dengan 

penggunaan lahan yang sudah ada 

sebelumnya. Resolusi citra SPOT ini juga 

menjadi salah satu pertimbangan dalam 

melakukan visualisasi dalam penggunaan 

lahan yang ada. Berikut hasil klasifikasi 

penggunaan lahan dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

Citra SPOT 2015 

Klasifikasi 

Penggunaan Lahan 

dengan digitasi 

Peta Penggunaan lahan 

Buffer daerah 

Sempadansungai dan pantai 

serta buffer jarak dari Pantai 

dan sungai 

Data Sekunder 

1. Peta Tekstur Tanah  

2. Peta Jenis Tanah 

3. Peta Kelerengan 

Basis Data 

(Spasial dan atribut) 

Data Primer 

(Data survey lapang) 

Analisis Kesesuaian 

lahan dengan SIG 

Zona kesesuaian lokasi 

perikanan budidaya tambak 

ramah lingkungan 

Koreksi 

Geometric 
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Gambar 2 Peta penggunaan lahan di pesisir Kabupaten Batang 

 

Penggunaan lahan eksisting tambak 

menyebar di masing-masing kecamatan 

pesisir Kabupaten Batang.Daerah yang 

digunakan lahan tambak antara lain di 

Kecamatan Gringsing, Batang, Kandeman, 

Subah.Kecamatan Gringsing mempunyai 

penggunaan lahan tambak yang cukup 

luas.Berdasarkan survey lapang di 

sepanjang pesisir Kabupaten Batang lahan 

tambak yang digunakan sebagian besar 

masih belum teroptimalkan dengan 

baik.Beberapa lahan tambak dibiarkan 

tanpa adanya kegiatan budidaya, misalkan 

di Kecamatan Batang.Lahan tambak yang 

digunakan sebagian besar di daerah dekat 

dengan sungai dan pantai.Hal ini 

merupakan karakteristik penggunaan lahan 

tambak dengan faktor utama pasokan air 

yang digunakan untuk keberlangsungan 

budidaya tambak. Masyarakat di daerah 

pesisir lebih cenderung menggunakan 

lahan untuk kegiatan bercocok tanam 

seperti melati, dan tanaman palawija 

dikarenakan mempunyai pendapatan yang 

lebih dibandingkan dengan budidaya, 

kecenderungan masyarakat yang lebih 

memilih bercocok tanam dibandingkan 

dengan budidaya sehingga daerah tambak 

eksisting yang ada hanya sedikit, meskipun 

daerah tersebut sesuai digunakan untuk 

perikanan budidaya tambak.  
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Peta lahan eksisting tambak di pesisir Kabupaten Batang dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Peta lahan eksisting tambak di pesisir Kabupaten Batang 

 

Analisis Spasial Parameter Kualitas Air 

Pantai merupakan bertemunya 

berbagai kekuatan alam yang berasal dari 

laut, darat, dan udara saling berinteraksi, 

dan menciptakan bentuk seperti yang 

terlihat saat ini yang bersifat dinamis dan 

selalu berubah (Sumampouw et al.dalam 

Rakhmawaty, 2009). Kualitas air adalah 

salah satu faktor penentu dalam 

mendukung lingkungan untuk 

pengembangan budidaya perikanan 

tambak. menurut Pengamatan kualitas air 

di suatu pesisir dalam penentuan tingkat 

kelayakan atau kesesuaian lahan budidaya 

perikanan dilihat dengan melakukan 

pengamatan langsung atau survey lapang 

terutama di sepanjang pesisir Kabupaten 

Batang. Parameter kualitas air yang 

diambil antara lain suhu, pH, Disolve 

Oxigen, dan salinitas. Berdasarkan 

pengambilan data terlihat sebagian besar 

wilayah pesisir pantai Kabupaten Batang 

sesuai untuk mendukung budidaya 

perikanan tambak. 

Suhu perairan yang tidak sesuai akan 

menyebabkan metabolisme biota 

mengalami gangguan serta 

pertumbuhannya akan terhambat. Selain 

itu perubahan suhu perairan akan 

memengaruhi proses-proses biologis dan 

ekologis yang terjadi di dalam air, dan 

akhirnya akan memengaruhi komunitas 

yang ada di dalamnya. (Aljufrizal, 

2007).suhu yang dianjurkan untuk 

melakukan budidaya berkisar antara 28 - 

32 oC. Suhu perairan tambak banyak 

dipengaruhi oleh temperatur udara yang 

terabsorbsi kedalam air, sehingga besar 

dan kecilnya suhu air di dalam kolom air 

tergantung akan penetrasi cahaya dan 

temperatur udara sekitar. Sebaran suhu 

perairan di Pesisir Kabupaten Batang 

berkisar antara 25.7 -  32.8oC. Suhu 

perairan pada daerah pesisir ini dapat 

dilihat bahwa sebagian besar dapat 

dikategorikan sangat sesuai untuk 

dijadikan lokasi perikanan budidaya.Ada 

beberapa daerah yang kurang sesuai di 
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daerah pesisir tersebut karena nilai suhu di 

suatu perairan >32 oC.Suhu yang 

dikategorikan sangat sesuai berkisar antara 

25 - 32 oC sedangkan kisaran yang tidak 

sesuai untuk lokasi budidaya adalah >32 
oC. 

Salinitas adalah konsentrasi dari total 

ion yang terdapat di perairan, salinitas 

dinyatakan dalam satuan gram/kg atau per 

mil. Salinitas juga merupakan salah satu 

faktor pembatas penyebab terjadinya 

stratifikasi penyebaran biota laut baik 

secara vertikal maupun horizontal.Salinitas 

yang digunakan dalam melakukan 

budidaya perikanan berkisar antara 18 – 30 

ppt. Salinitas yang tidak sesuai dapat 

menyebabkan tingkat produksi pada biota 

tidak dapat optimal. Jika hal ini terjadi 

khususnya di bidang budidaya perikanan 

akan menyebabkan terganggunya 

pertumbuhan dan masa panen dari biota itu 

sendiri. Kesesuaian yang tepat dalam 

penentuan lokasi budidaya berdasarkan 

sebaran salinitas sangatlah penting. Pesisir 

Kabupaten Batang mempunyai kisaran 

salinitas antara  0 - 32 ppt. Kisaran 

salinitas didapatkan dari perairan lepas 

pantai dan daerah masukkan air tawar dari 

daratan. Nilai salinitas yang tinggi dapat 

dilihat dari sebaran menuju ke arah lepas 

pantai, hal ini terjadi karena perairan yang 

dekat dengan daerah daratan dapat 

masukkan dari air tawar melalui sungai 

sehingga akan lebih cenderung tercampur 

dan nilai salinitasnya lebih kecil 

dibandingkan dengan lepas pantai. 

Potential of Hidrogen (pH) merupakan 

konsentrasi ion hidrogenyang ada di dalam 

air, nilai pH dapat dilihat terhadap aktivitas 

ion hidrogen yang ada di dalam perairan. 

Perubahan pH dapat mempunyai akibat 

buruk terhadap kehidupan biota laut 

(FAO,2006dalam Romimohtarto, 2005). 

Kondisi pH yang rendah di suatu perairan 

dapat diakibatkan oleh tingginya 

dekomposisi materi organik.Nilai pH juga 

tergantung oleh suhu perairan, organisme 

terlarut, dan adanya anion dan kation serta 

jenis dan stadium organisme, selain itu 

juga karena buangan limbah industri dan 

rumah tangga.Sebaran pH diturunkan 

berdasarkan interpolasi dari titik-titik 

pengukuran lapang di perairan pesisir 

pantai Kabupaten Batang,          nilai pH 

memiliki sebaran angka yang berkisar 

antara 7.1 – 8.2. 

Oksigen terlarut (DO) adalah 

jumlah oksigen yang terlarut dalam air, 

yang diukur dalam  satuan milligram per 

liter (mg/l). Oksigen terlarut juga 

merupakan komponen yang penting dalam 

suatu perairan untuk menggambarkan 

besarnya tingkat produktivitas primer di 

suatu perairan.Semakin tinggi kandungan 

oksigen yang terlarut maka dapat 

mengindikasi bahwa tingkat produktivitas 

primer perairan tinggi. Produktifitas primer 

merupakan hasil dari proses fotosintesis. 

Kadar oksigen terlarut untuk melakukan 

kegiatan budidaya umumnya berkisar 

antara 5 – 8 mg/l. Lingkungan perairan 

dengan kadar oksigen terlarut yang 

berlebihan akan menyebabkan kematian 

pada biota yang dibudidayakan. Ikan akan 

hidup dengan baik pada kandungan 

oksigen 5 – 8 ppm (BBL Lampung, 2001) 

Analisis Parameter Fisik Kesesuaian 

Tambak Pesisir 

Analisis parameter fisik merupakan 

komponen yang penting dalam 

menentukan kesesuaian tambak ramah 

lingkungan.parameter fisik meliputi 

kelerengan, tekstur tanah, jenis tanah, jarak 

dari pantai, dan jarak dari sungai. Lereng 

merupakan salah satu parameter dalam 

melakukan penentuan lokasi budidaya 

perikanan.Kemiringan lereng yang sangat 

sesuai antara 0 – 3 %, untuk kemiringan 

yang sesuai berkisar antara 3 – 9 %, dan 

sedangkan untuk kemiringan pantai yang 
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kurang sesuai berkisar > 9 %.Daerah 

pesisir Kabupaten Batang memiliki 

kemiringan pantai yang beragam antara 0 – 

40 %.Sebagian besar wilayah pesisir pantai 

mempunyai kemiringan pantai 0 – 2 % di 

kecamatan Subah sebagian ada yang 

memiliki kemiringan > 25 %. Kemiringan 

pantai yang sesuai akan membantu dalam 

memperlancar pasokan air untuk lokasi 

budidaya perikanan. Hasil klasifikasi 

berdasarkan kelerengan lokasi yang sesuai 

untuk melakukan budidaya di kecamatan 

Batang, Kandeman, Banyuputih, 

Gringsing.Daerah Subah sebagian 

memiliki daerah yang tidak sesuai untuk 

lokasi budidaya perikanan tapi untuk 

daerah pesisir Subah sebagian besar sesuai. 

Tekstur tanah sangat ditentukan oleh 

seberapa besar tanah memiliki komposisi 

yang baik untuk budidaya.Sebagian besar 

tekstur tanah daerah pesisir pantai 

Kabupaten Batang yang dimiliki berupa 

tekstur yang sedang dan halus.Tekstur 

tanah yang sangat sesuai dijadikan lokasi 

budidaya perikanan adalah tekstur yang 

halus, sedangkan tekstur tanah sedang 

daerah dikatakan sesuai untuk dijadikan 

lokasi budidaya perikanan.Tekstur tanah 

yang kasar tidak sesuai dijadikan lokasi 

budidaya dikarenakan kemampuan tanah 

menahan air tidak baik sedangkan tektur 

tanah yang halus mempunyai kemampuan 

untuk menahan air lebih baik dan biasanya 

terdapat di daerah pesisir terbentuk dari 

endapan laut dan sungai. 

Jenis tanah di Kabupaten Batang 

terbagi menjadi tiga yaitu Alluvial, 

Andosol dan Regosol. Jenis tanah yang 

sesuai dalam melakukan analisis 

kesesuaian lokasi budidaya perikanan 

adalah jenis tanah Alluvial, Histosol dan 

Andosol, Hal ini dikarenakan jenis tanah 

Alluvial mempunyai kesuburan dan 

kualitas material yang diendapkan dengan 

baik. Penyusunan tanah tambak umumnya 

berasal dari hasil pengikisan aliran yang 

dilalui sungai. Tanah yang terbentuk 

sebagai hasil pengendapan akan menjadi 

areal pertambakan yang sangat subur 

(Afrianto dan Liviawaty, 1991). Jenis 

tanah Regosol tidak sesuai digunakan 

sebagai daerah budidaya perikanan 

dikarenakan sulit digunakan untuk 

membangun pematang yang kuat dan 

mempunyai sifat keras bila kering.Jenis 

tanah di pesisir pantai Kabupaten Batang 

sebagian besar sesuai digunakan untuk 

lokasi budidaya perikanan. 

Jarak dari sungai juga merupakan 

parameter yang mendukung dalam 

penentuan lokasi budidaya perikanan 

karena lahan budidaya akan membutuhkan 

masukkan air tawar yang bisa didapatkan 

dari aliran sungai. Lokasi yang baik adalah 

yang memiliki jarak kurang dari 500 m, 

dengan jarak yang cukup dekat maka akan 

lebih mudah dalam mendapatkan masukan 

air tawar dan hal ini juga untuk 

menghemat biaya operasional 

pembudidaya. Jarak 1000 m masih dapat 

dikatakan sesuai tetapi harus didukung 

oleh teknologi yang lebih untuk 

mendapatkan air tawar atau air laut, 

sedangkan untuk jarak lebih dari 1000 m 

kurang sesuai untuk lokasi budidaya 

perikanan. Sedangkan jarak dari pantai 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu di 

bawah 2000 m, 2000 - 4000 m, dan diatas 

4000 m. Jarak dari pantai ini untuk 

menentukan pengaturan masuknya 

salinitas ke daerah budidaya perikanan. 

Daerah yang sangat sesuai digunakan 

untuk budidaya perikanan adalah daerah 

yang dekat dari pantai dengan jarak kurang 

dari 2000 m, sedangkan daerah yang sesuai 

yang mempunyai jarak antara 2000 sampai 

4000 m, dan daerah yang tidak sesuai 

untuk budidaya perikanan lebih dari  4000 

m. Lokasi budidaya perikanan yang dekat 

dengan pantai memberikan kemudahan 
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dalam pengaturan masukan air laut ke 

dalam kolam.  

Analisis lokasi perikanan budidaya tambak 

Peta kawasan kesesuaian lokasi 

budidaya perikanan di pesisir pantai 

Kabupaten Batang dapat dilihat pada 

Gambar 4 terlihat perbedaan warna yang 

dibentuk oleh zona potensial. Lokasi yang 

sesuai digunakan untuk lahan budidaya 

perikanan ditunjukkan dengan warna hijau 

( )  dan kuning ( ) sedangkan kawasan 

yang tidak sesuai untuk lokasi budidaya 

perikanan ditunjukkan oleh warna merah   

( ). Degradasi warna pada peta 

menunjukkan daerah laut dan 

daratan.Warna hitam pada bagian utara 

menunjukkan pembatas antara daratan dan 

laut. 

Kelas sangat sesuai terlihat hampir 

seluruhnya ada di bagian pesisir pantai ini 

dikarenakan pada daerah tersebut memiliki 

kelerengan antara 0 – 2 % dengan 

topografi yang datar, jenis tanah yang 

sesuai yaitu alluvial.Jenis tanah ini di 

dominasi dengan tekstur halus dan sedang, 

selain itu juga daerah tersebut merupakan 

daerah masukkan air laut dan sungai 

sehingga hal ini sangat sesuai untuk lokasi 

budidaya perikanan pesisir. Hasil luas 

kesesuaian lahan budidaya yang sangat 

sesuai di daerah pesisir Kabupaten Batang 

adalah  5.745,73 Ha. Daerah yang sangat 

sesuai untuk dijadikan lokasi budidaya 

adalah Kecamatan Gringsing, Kecamatan 

Subah, Kecamatan Batang, Kecamatan 

Kandeman,dan Kecamatan Tulis. Hampir 

sebagian besar wilayahnya dapat dijadikan 

lokasi budidaya perikanan hal ini 

dikarenakan kelima daerah tersebut 

mempunyai wilayah yang masih ditumbuhi 

mangrove sehingga faktor lingkungan 

sangat sesuai untuk dilakukan lokasi 

budidaya. 

Kawasan yang sesuai ditujukkan 

dengan warna kuning pada peta.Daerah ini 

terlihat lebih cenderung jauh dari 

masukkan air laut dan masukkan air 

sungai. Daerah ini sesuai karena memiliki 

kemiringan antara 2 – 15 %, tekstur tanah 

halus dan sedang, jenis tanah sebagian 

besar histosol,dan penggunaan tanah yang 

masih dapat diusahakan untuk lokasi 

budidaya perikanan. Luas daerah sesuai 

untuk lokasi budidaya perikanan sebesar 

10.641,80 Ha.Penggunaan daerah ini 

sebagian besar adalah sawah, kebun dan 

sebagian rawa. Selain itu sedikit jauh 

dengan masukkan air tawar dari sungai 

sehingga akan mengalami kesulitan untuk 

pasokan air lahan budidaya. Lokasi yang 

berwarna merah menunjukkan lokasi yang 

tidak sesuai ini dikarenakan faktor 

pembatas untuk melakukan budidaya di 

kawasan tersebut, seperti yang disebutkan 

di atas faktor pembatas ada yang bersifat 

permanen yaitu bangunan yang sudah ada 

sebelumnya misalkan kantor balai desa, 

pemukiman, kawasan pariwisata dan 

sebagainya. Daerah yang tidak sesuai 

memiliki luas sebesar 15.802,50 Ha. 

Kecenderungan dari ketidaksesuaian 

daerah tersebut adalah jarak dari sungai 

dan pantai sangat jauh, sehingga air yang 

merupakan media utama dalam melakukan 

kegiatan budidaya tambak sulit untuk 

didapatkan, selain itu kelerengan yang 

terdapat di Kabupaten Batang sangat 

beragam sebagian besar daerah yang tidak 

sesuai mempunyai kemiringan lereng 25 – 

40 %, seperti di sebagian Kecamatan 

Subah. Hal ini sangat tidak memungkinkan 

untuk dijadikan lokasi budidaya 

tambak.Tapi jika memang dilakukan 

memerlukan biaya operasional yang 

besar.Sifat tidak permanen artinya bahwa 

adanya rencana pemerintah Kabupaten 

Batang untuk melakukan pembangunan di 

kawasan tersebut. 
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Gambar 4 Peta hasil kesesuaian lokasi perikanan budidaya tambak  

di perairan   pesisir Kabupaten Batang 

 

Desain perencanaan tambak yang ramah 

lingkungan 

Tambak yang ramah lingkungan 

sangat dibutuhkan untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem 

lingkungan.Faktor lingkungan terutama 

kualitas air sangat berpengaruh terhadap 

kondisi perairan tambak, salah satunya 

dengan mengetahui faktor musim yang ada 

di daerah tersebut. Perencanaan yang baik 

dan tepat dalam mendesain lokasi 

perikanan budidaya tambak harus 

dilakukan agar mendapatkan hasil yang 

maksimal.Tata ruang wilayah dengan 

menggunakan SIG dapat menjadi salah 

satu solusi untuk mengatasi pemasalahan 

tata ruang wilayah khususnya di 

Kabupaten Batang. Desain tambak yang 

dilakukan untuk menganalisis tata ruang 

Kabupaten Batang dengan memperhatikan 

beberapa parameter,antara lain pasokan air, 

kontur tanah, sempadan pantai dan sungai, 

outlet dan inlet yang sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. Setelah dilakukan pengamatan 

pada kondisi kesesuaian lahan perikanan 

budidaya tambak yang telah diolah ada tiga 

lokasi yang sesuai untuk dilakukan 

perencanaan desain perikanan budidaya 

tambak adalah kecamatan Batang, 

kecamatan Subah, dan Kecamatan 

Gringsing. Hal ini juga sesuai dengan Peta 

rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Batang 2011-2031 bahwa sebagian daerah 

di Kecamatan Subah dan Gringsing 

dijadikan sebagai kawasan peruntukan 

perikanan sedangkan sebagian daerah 

Kecamatan Batang juga sesuai untuk 

perikanan budidaya. Peta desain 

perencanaan lokasi perikanan budidaya 

tambak dapat di lihat pada gambar 5. 

 

 

 

 

 



RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Peta Desain Lokasi Perikanan Budidaya Tambak di Kecamatan Batang 

 

Tambak ramah lingkungan 

mempunyai kriteria yang harus dipenuhi 

antara lain tidak merusak ekosistem yang 

ada, memperhatikan daerah sempadan, dan 

buangan limbah tidak mencemari 

lingkungan (Effendi, 2013). Selain itu 

daerah yang ada mempunyai potensi tidak 

semuanya dijadikan lahan tambak, ada 

perbandingan antara tambak dan 

lingkungan pendukung (hijauan). Tambak 

ramah lingkungan seharusnya mempunyai 

perbandingan luasan tambak dengan 

hijauan 60 : 40 % (Soewardi dalam Asbar, 

2007), sehingga hal ini memberikan 

dukungan terhadap tambak yang ada untuk 

tetap baik dan bertahan dalam waktu lama. 

Berdasarkan survey beberapa tambak 

eksisting yang ada, kecenderungan 

tambak-tambak yang kurang 

memperhatikan hijauan tidak akan 

bertahan lama di bandingkan dengan 

tambak yang memperhatikan hijauan. 

 

KESIMPULAN 

Kabupaten Batang memiliki potensi 

yang baik untuk pengembangan budidaya 

perikanan. Luasan wilayah yang potensi 

untuk dijadikan lokasi budidaya perikanan, 

sangat sesuai sebesar 5.745,73 Ha berada 

di sebagian besar daerah pesisir Kabupaten 

Batang, sesuai sebesar  10.641,80 Ha 

berada di dekat aliran sungai dan zona 

tidak sesuai sebesar 15.802.50 Ha sebagian 

besar merupakan daerah yang sudah 

digunakan untuk pemukiman, bangunan, 

dan kelerengan lahan serta rencana tata 

ruang wilayah Kabupaten Batang. 

Berdasarkan hasil daerah kesesuaian lokasi 

perikanan budidaya tambak yang tepat 

berada di kecamatan Batang, Subah, dan 
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Gringsing.Sesuai dengan perencanaan tata 

ruang wilayah Kabupaten Batang ketiga 

kecamatan tersebut merupakan daerah 

yang dijadikan pengembangan perikanan 

Desain tambak ramah lingkungan 

yang baik digunakan di kabupaten Batang 

dengan memperhatikan ekosistem 

(mangrove), daerah sempadan,dan 

buangan limbah, selain itu juga lahan 

tambak yang berkelanjutan juga harus 

memenuhi perbandingan antara tambak 

dengan lingkungan pendukung (hijauan). 

Perbadingan antara tambak dengan hijauan 

(mangrove) berkisar 60 : 40 %. Sebagian 

tambak eksisting yang ada kurang 

memperhatikan faktor tersebut sehingga 

banyak penambak yang gagal dan tidak 

bisa bertahan lama. 
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PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA 

MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG 

 

Oleh : 

Esmara Sugeng 

Anik Kunantiyorini 

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan) 

 

Abstrak 

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha Mikro, dan juga sebagai bagian 

integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Penataan pedagang kaki lima 

diatu dalam Permendagri No. 41 tahun 2012 juncto Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun 

2014, upaya penataan PKL dilakukan dengan berbagai cara antara lain : pendataan PKL ; 

pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL ; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; 

dan peremajaan lokasi PKL, untuk Penataan PKL upaya yang sudah dilakukan adalah 

Pendataan dan Penegakan aturan sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam proses 

pelaksanaan seperti pendaftaran upaya yang lainnya belum dilaksanakan. Pemberdayaan bagi 

PKL dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalah 

peningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangu shelter bagi PKL baik di alun-alun 

Batang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakan 

yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKL 

karena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakan 

karena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataan 

dan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikan 

dampak yang positif bagi PKL. 

 

Kata Kunci : PKL, Penataan dan Pemberdayaan, Peningkatan Manfaat   

 

I. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pedagang Kaki Lima (biasa 

disingkat PKL atau PK-5) 

keberadaannya selalu menimbulkan 

pro dan kontra disatu sisi keberadaan 

pedagang kaki lima membantu 

masyarakat karena dengan adanya 

pedang kakli lima masyarakat mudah 

untuk mendapatkan apa yang 

diinginkan tetapi disisi yang lain 

keberadaan kaki lima dianggap 

menimbulkan masalah karena 

pedagang kaki lima di 

identikankemacetan, kotor, kumuh dan 

merusak keindahan kawasan karena 

ketidak tertiban mereka dalam 

berdagang.  

Pemerintah Kabupaten Batang 

telah melakukan upaya untuk penataan 

para pedagang kaki lima dengan 

menempatkan sebagian pedagang kaki 

lima di alun-alun,  tetapi banyak juga 

pedagang kaki lima yang masih 

menempati ruang-ruang kawasan yang 

sebenarnya tidak boleh untuk 

berdagang.Satpol PP dihadapkan pada 

dilema, apabila ketentuan Peraturan 

Daerah harus ditegakkan disatu sisi 

keberadaan mereka melanggar 

Peraturan daerah dan harus ditertibkan 

disisi lain kalau tidak dirazia maka 

akan menjadi justifikasi bagi pedagang 

kaki lima bahwa berdagang ditempat 

sekarang tidak apa-apa karena tidak 



 

RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 34 
 

ada yang melarang, bahkan terkadang 

kalau mereka dilarang berdagang 

ditempat yang terlarang maka 

dianggap Pemerintah daerah melarang 

masyarakatnya yang akan mencari 

nafkah untuk menghidupi 

keluarganya, hal tersebutlah yang 

terkadang menimbulkan pertentangan 

oleh karena itu agar tidak berlarut-

larut maka perlu dicarikan solusi yang 

membawa keberuntungan bagi semua 

pihak yaitu Pemerintah daerah dan 

Pedagang kaki lima. 

Pedagang Kaki lima seharusnya 

melaksanakan hak dan kewajibannya 

secara seimbang agar tercipta 

keindahan dan menciptakan suasana 

kawasan yang nyaman bagi semua 

pihak. Keberadaan Pedagang kaki 

lima sangat memberikan manfaat, 

karena dengan adanya pedagang kaki 

lima yang terus menerus menjalankan 

aktifitasnya maka kegiatan pedaganag 

kaki lima menunjukan bergeliatnya 

kegiatan ekonomi rakyat. Pedagang 

kaki lima mempunyai kedudukan, 

potensi dan peran yang strategis untuk 

mewujudkan struktur perekonomian 

nasional yang makin seimbang 

berdasarkan demokrasi ekonomi  

(Marzuki Isman dan Harry Seldadyo 

:1998 ; 58) Sehubungan dengan hal 

tersebut pedagang kaki lima sebagai 

usaha mikro yang mengerakkan 

potensi ekonomi rakyat perlu lebih 

diberdayakan dalam memanfaatkan 

peluang usaha dan menjawab 

tantangan perkembangan ekonomi 

dimasa yang akan datang.  

Dalam upaya untuk melakukan 

penataan dan pemberdayaan Pedagang 

kaki lima, Pemerintah Kabupaten 

Batang telah membuat payung hukum 

agar kegiatan penataan dan 

pemberdayaan pedagang kaki lima 

bisa berjalan secara baik dan 

berkelanjutan, payung hukum yaitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang 

Nomor : 6 Tahun 2014 tentang 

penataan dan pemberdayaan pedagang 

kaki lima dimaa Perda tersebut 

mengantikan Peraturan  Daerah 

Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 

1992 tentang Pengaturan Pedagang 

Kaki Lima. 

 

II. PERUMUSAN MASALAH. 

Berpijak dari uraian diatas, maka 

peneliti melakukan perumusan 

masalah sebagai berikut  

a. Bagaimana pengaturan dan 

penataan pedagang kaki lima (PK-

5) selaras dengan pengaturan tata 

ruang wilayah Kabupaten Batang ? 

b. Bagaimana Upaya pemberdayaan 

Pedagang kaki Lima sebagai Usaha 

Kecil dalam (PK-5) dalam 

mengembangkan usahanya ? 

c. Apakah kebijakan yang selama ini 

diterapkan pada pedagang kaki lima 

sudah memberikan manfaat bagi 

pedagang kaki lima (PK-5) ? 

 

III. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosio legal research. Menurut 

Sunaryati Hartono untuk penelitian 

dalam rangka penulisan tesis 

pengunaan metode sosio legal 

research disamping metode penelitian 

normatif akan memberi bobot lebih 

pada penelitian yang 

bersangkutan.(sunaryati Hartono 

:1994:142)  

Penelitian ini merupakan 

penelitian Deskriptif dan preskriftif.  

Penelitian Deskriftif dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran  

mengenai penataan dan pemberdayaan 
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pedagang kaki lima di Kabupaten 

Batang, dengan melihat pada masalah-

masalah yang ada pada masa sekarang 

(aktual). Selain itu dalam penelitian 

preskriftif analisisnya mengarah pada 

prediksi masa yang akan datang guna 

menemukan kebijakan yang tepat 

penataan pedagang kaki lima 

pemberdayaan usaha kecil dan tata 

ruang wilayah Kabupaten Batang. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Pengertian Pedagang kaki Lima 

Pedagang Kaki Lima biasa 

disngkat PKL atau PK-5 adalah 

seseorang atau kelompok orang 

yang menjalankan usahanya  

dengan memanfaatkan fasilitas 

umum baaik yang diperuntukan 

untuk berdagang maupun yang 

nyata-nyata dilarang untuk 

berdagang, berbagai pengertian 

tentang PKL banyak 

dikemukakan oleh para ahli 

maupun pengertian secara 

limitative sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-

undangan. Beberapa pengertian 

tersebut antara lain : menurut 

Kamus Umum Bahasa Indonesia 

susunan W.J.S Poerwadarminta, 

istilah kaki lima adalah lantai 

yang diberi atap 

sebagai penghubung rumah 

dengan rumah, arti yang kedua 

adalah lantai (tangga) dimuka 

pintu atau di tepi jalan. (W.J.S 

Poerwadarminta,1999) Arti yang 

kedua ini lebih cenderung 

diperuntukkan bagi bagian depan 

bangunan rumah toko, dimana di 

jaman silam telah terjadi 

kesepakatan antar perencana kota 

bahwa bagian depan (serambi) 

dari toko lebarnya harus sekitar 

lima kaki dan diwajibkan 

dijadikan suatu jalur dimana 

pejalan kaki dapat melintas. 

Namun ruang selebar kira-kira 

lima kaki itu tidak lagi berfungsi 

sebagai jalur lintas bagi pejalan 

kaki, melainkan telah berubah 

fungsi menjadi area tempat 

jualan barang-barang pedagang 

kecil, maka dari situlah istilah 

pedagang kaki lima 

dimasyarakatkan. 

Pedagang Kaki Lima 

menurut Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer (1991), adalah 

pedagang yang menjual barang 

dagangannya di pinggir jalan atau 

di dalam usahanya menggunakan 

sarana dan perlengkapan yang 

mudah dibongkar pasang atau 

dipindahkan serta 

memempergunakan bagian jalan 

atau trotoar, tempat-tempat yang 

tidak diperuntukkan bagi tempat 

untuk berusaha atau tempat lain 

yang bukan miliknya. 

Manning dan Tadjudin Noer 

Effendi (1985) menyebutkan 

bahwa pedagang kaki lima adalah 

salah satu pekerjaan yang paling 

nyata dan penting dikebanyakan 

kota di Afrika, Asia, Timur 

Tengah dan Amerika 

Latin.Menurut McGee dan Yeung 

(1977:25), PKL mempunyai 

pengertian yang sama dengan 

”hawkers”, yang didefinisikan 

sebagai orang-orang yang 

menjajakan barang dan jasa untuk 

dijual di tempat yang merupakan 

ruang untuk kepentingan umum, 

terutama di pinggir jalan dan 

trotoar. 
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Pasal 1 angka 1 Permendagri 

Nomor 41 tahun 2012 

menyebutkan Pedagang Kaki 

Lima yang selanjutnya disingkat 

PKL adalah pelaku usaha  yang 

melakukan usaha perdagangan 

dengan menggunakan sarana 

usaha bergerak maupun tidak 

bergerak ,menggunakan prasarana 

kota, fasilitas sosial, fasilitas 

umum, lahan dan bangunan milik 

pemerintah dan/atau swasta yang 

bersifat sementara/tidak menetap 

Pasal 1 angka 6 perda No. 6 

tahun 2014 Pedagang Kaki Lima 

yang selanjutnya disingkat PKL, 

adalah pelaku usaha yang 

melakukan usaha perdagangan 

dengan menggunakan sarana 

usaha bergerak maupun tidak 

bergerak, menggunakan prasarana 

kota, fasilitas sosial, fasilitas 

umum, lahan dan bangunan milik 

pemerintah dan/atau swasta yang 

bersifat sementara/tidak menetap. 

 

B. Penataan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) Selaras dengan Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten 

Batang  

Penataan pedagang kaki 

lima bukanlah pekerjaan yang 

mudah, karena menyangkut 

kehidupan orang banyak yang 

bisa dikatakan cerminan 

kehidupan “wong cilik”, sehingga 

penanganannya memerlukan 

kebijakan dan strategi yang 

komprehensif dan penuh dengan 

kearifan dan kemanusiaan. Dari 

sudut pandang ekonomi, 

keberadaan pedagang kaki lima 

akan sangat mendukung iklim 

kondusif perekonomian pada 

suatu daerah, namun jika kita 

berbicara dari sudut pandang 

sosial, maka bisa dipastikan akan 

memunculkan dilematika sebuah 

pengambilan kebijakan publik, 

bahkan mampu mengundang 

reaksi dari berbagai pihak yang 

memiliki kepentingan terhadap 

keberadaan pedagang kaki lima. 

Upaya untuk melakukana 

penataan terhadap Pedagang Kaki 

Lima terus dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Batang 

melalui dinas-dinas terkait dengan 

mendasarkan pada Permendagri 

nomor 41 tahun 2012 juncto 

Perda Kabupaten Batang  nomor 6 

tahun 2014. bahwa Bupati 

melakukan penataan PKL dengan 

cara: 

a. pendataan PKL;  

b. pendaftaran PKL;  

c. penetapan lokasi PKL; 

d. pemindahan PKL dan 

penghapusan lokasi PKL; dan 

e. peremajaan lokasi PKL. 

 

a. Pendataan Pedagang Kaki 

Lima (PKL);  

Pemerintah Kabupaten 

Batang melalui instansi 

terkait dalam hal ini Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan sedang 

melakukan upaya pendataan 

PKL, hal ini dikarenakan 

data-data PKL yang valid 

untuk seluruh PKL sampai 

sekarang yang ada di 

kabupaten Batang belum ada. 

Menurut ibu Dwi Wuriyanti 

Dinas Perindustrian dan 

perdagangan sekarang sedang 

menyiapkan Aplikasi 

database mengenai Pedagang 

kaki lima.  Aplikasi tersebut 
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digunakan untuk mendata 

semua pedagang kaki lima 

yang ada diseluruh wilayah 

kabupaten batang, dengan 

adanya aplikasi pedagang 

kaki lima diharapkan jumlah 

pedagang kaki lima yang ada 

dikabupaten batang bisa 

terdata dengan baik, sehingga 

apabila pemerintah kabupaten 

batang akan melakukan 

penataanb ataupun 

memberdayakan para 

pedagang kaki lima bisa tepat 

sasaran dan hal tersebut juga 

bisa mempermudah dinas 

atau instansi terkait apabila 

akan melakukan program-

progran yang berkenaan 

dengan pedagang kaki lima. 

 

b. Pendaftaran Pedagang Kaki 

Lima (PKL) 

Perda nomor 6 tahun 

2014, dalam Pasal 7 mengatur 

bahwa Setiap orang  yang  

akan  melaksanakan  kegiatan  

PKL  pada  lokasi  yang  telah 

ditentukan  wajib  terlebih 

dahulu  memiliki  Tanda 

Daftar Usaha (TDU)  PKL  

yang  diterbitkan  oleh  

Bupati  atau  pejabat  yang 

ditunjuk, TDU yang sudah 

diterbitkan untuk PKL  tidak  

dapat  dipindahtangankan 

atau diperjualbelikan. 

Berdasarkan penelitian 

dilapangan, peneliti 

mendapatkan data yang 

sangat bertentangan dengan 

apa yang seharusnya 

dilakukan baik itu oleh PKL 

sendiri maupun kewajiban 

yang harus dilakukan oleh 

Dinas/instansi terkait. 

Menurut  Rustam salah satu 

PKL yang berjualan di shelter 

alun-alun tidak mengetahui 

adanya TDU yang merupakan 

kewajiban PKL karena 

selama ini tidak pernah ada 

informasi atau sosialisasi 

yang dilakukan oleh 

Dinas/instansi terkait 

berkenaan dengan TDU 

tersebut. Pendapat yang sama 

dikemukakan oleh Yuli, PKL 

yang ada di Jalan Veteran 

menurutnya selama menjadi 

PKL belum pernah ada 

informasi maupun sosialisasi 

tentang kewajiban memiliki 

TDU bagi PKL. PKL hampir 

semuanya tidak mengenal 

TDU atau tidak mengerti 

bahwa sebelum berjualan 

sebagai PKL harus meminta 

ijin terlebih dahulu, yang 

diketahui PKL adalah kalau 

berjualan sebagai PKL 

kemudian tidak larang oleh 

Satpol PP maka usahanya 

dianggap diperbolehkan dan 

hal tersebut sudah berjalan 

selama bertahun-tahun dan 

sampai sekarang masih tetap 

saja menjalankan aktifitas 

sebagai PKL 

Kenyataan dilapangan 

berbanding terbalik dengan 

ketentuan yang seharusnya 

dilaksanakan hal tersebut 

diakui oleh ibu Dwi 

Wuriyanti, bahwa 

kebanyakan PKL tidak 

memiliki TDU serta tidak 

mau mengurus TDU padahal 

itu merupakan kewajiban 

PKL, berkaitan dengan 
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penerbitan TDU, Ibu Dwi 

mengemukakan bahwa hal itu 

merupakan kewenangan 

Dinas lain yaitu BPMPT. 

Dengan banyaknya pedagang 

yang tidak memiliki TDU 

maka perlu dilakukan 

sosialisasi pendaftaran danb\ 

kegunaan  TDU bagi PKL. 

TDU juga bisa digunakan 

oleh dinas terkait sebagai data 

base PKL yang ada di 

Kabupaten Batang sehingga 

akan sangat bermanfaat bagi 

pengambilan kebijakan 

mengenai PKL saat sekarang 

dan dimasa yang akan datang. 

 

c. Penetapan LokasiPedagang 

Kaki Lima (PKL) 

PKL dikabupaten 

batang menempati lokasi 

untuk berjualan sesuai dengan 

keinginannya, dimana dia 

berniat untuk berjualan maka 

disitulah PKL akan memulai 

berdagang terlepas apakah 

lokasi berjualan tersebut 

merupakan tempat yang 

diperbolehkan untuk 

berjualan ataukah lokasi yang 

terlarang bagi  PKL, hal 

tersebut dikarenakan di 

Kabupaten Batang sampai 

saat ini belum ada Payung 

hukum yang mengatur 

mengenai lokasi-lokasi yang 

boleh dan yang tidak boleh 

untuk ditempati oleh PKL, 

keberadaan payung hukum 

tersebut sebenarnya sangat 

penting karena dengan 

adanya zona lokasi akan 

mempermudah melakukan 

penataan dan juga melakukan 

penegakan aturan bagi para 

PKL yang tidak menempati 

lokasi sebagaimana yang 

telah ditentukan. 

Dalam Permendagri 

No. 41 Tahun 2012 

disebutkan bahwa 

Bupati/Walikota menetapkan 

lokasi atau kawasan sesuai 

peruntukannya bagi PKL, 

dalam Perda No. 6 Tahun 

2014 Pasal 6 ayat (1) 

disebutkan Setiap  orang  

dilarang  melaksanakan  

kegiatan  PKL  di  ruang  

milik  publik kecuali pada 

lokasi yang ditetapkan oleh 

Bupati, kemudian ayat (4) 

Ketentuan  mengenai  lokasi,  

waktu,  ukuran  dan  bentuk  

sarana  PKL,  diatur  lebih 

lanjut dengan Peraturan 

Bupati, tetapi sampai 

sekarang Peraturan Bupati 

yang mengatur mengenai 

penetapan Lokasi bagi PKL 

belum ada. 

Penetapan lokasi PKL 

di Kabupaten Batang juga 

tidak diatur secara limitatif 

dalam Perda nomor 7 tahun 

2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah, berkenaan 

dengan tidak adanya 

pengaturan PKL dalam 

RTRW Kabupaten Batang 

diakui oleh Adi Prananto dari 

bagian Tata Ruang Dinas 

bahwa Kabupaten Batang 

tidak memiliki zonasi 

mengenai PKL, dan sekarang 

masih diupayakan untuk 

memasukan PKL dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Batang dimana 
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Perda mengenai RTRW 

sedang dalam rencana 

perubahan. 

Belum adanya payung 

hukum mengenai penetapan 

lokasi PKL secara yuridis 

dalam bentuk Peraturan 

Bupati sebagaimana 

diamanatkan Perda No. 6 

Tahun 2014 maupun 

Permendagri No. 41 Tahun 

2012, maka Pemda Batang 

belum melaksanakan amanat 

Permendagri No. 41 Tahun 

2012 juncto Perda No. 6 

Tahun 2014. 

 

d. Penertiban 

terhadapPedagang Kaki 

Lima (PKL) 

Dalam melakukan 

upaya penertiban petugas 

Satpol PP melakukan 

upaya-upaya penertiban 

pedagang kaki lima dengan 

sikap persuasif, dalam 

koridor kekeluargaan dan 

suasana damai, serta 

menjauhkan diri dari aroma 

permusuhan. Petugas 

meminta parea PKL 

mematuhi aturan dalam 

melakukan usahanya, tetapi 

apabila upaya persuasif 

tidak diindahkan oleh para 

PKL maka petugas Satpol 

PP akan melakukan upaya 

paksa dengan memindahkan 

dagangan ketempat yang 

seharusnya bagi para PKL 

Berkaitan dengan 

penertiban para PKL yang 

melakukan pelanggaran 

Lokasi, Pemerintah 

kabupaten batang 

memberikan Dispensasi 

kepada PKL untuk 

melakukan kegiatannya 

tanpa ada batasan dalam 

waktu-waktu tertentu. 

Untuk Dispensasi diberikan 

bagi para PKL yang akan 

memanfaatkan kawasan 

alun-alun batang sebagai 

tempat mengelar 

dagangannya yaitu Setiap 

hari minggu pada saat 

dilakukannya car free day 

maupun pada kegiatan 

budaya bulanan yaitu setiam 

Malam Jumat Kliwon, pada 

hari-hari tersebut seluruh 

PKL dibebaskan untuk 

memanfaatkan kawasan 

alun-alun batang, tetapi 

pemanfaatan tersebut tetap 

diberikan batas waktu, 

untuk car free day dimulai 

sejak jam 5.30 WIB sampai 

jam 10.00WIB, selanjutnya 

untuk Malam Jumat Kliwon 

dimulai jam 16.00 – 24.00 

WIB, setelah waktu tersebut 

dilalui maka dispensasi 

dicabut dan kembali pada 

aturan semula. 

 

C. Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) Sebagai Usaha 

Mikro dalam Mengembangkan 

Usahanya. 

Perda Nomor 6 tahun 2014 

tentang Penataan dan 

Pemberdayaan PKL di Kabupaten 

Batang juga sudah mengariskan 

arah dari pemberdayaan terhadap 

PKL, pemberdayaan PKL 

diupayakan melalu beberapa cara 

antara lain:  
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a. bimbingan dan penyuluhan 

manajemen usaha; 

b. fasilitasi kemitraan antara 

PKL dengan pelaku usaha 

sektor formal dan/atau 

masyarakat; 

c. fasilitasi peningkatan 

permodalan PKL; 

d. peningkatan sarana dan 

prasarana PKL. 

Dari beberapa upaya 

pemberdayaan terhadap PKL 

yang sudah ditentukam dalam 

Perda, Dinas terkait sebagai 

leading sektor pelaksana tugas 

baru bisa melaksanakan upaya 

berupa peningkatan sarana dan 

prasarana itupun baru terbatas 

pada pengadaaan shelter PKL 

yang ada di alun-alun Batang 

serta yang sekarang masih dalam 

tahap pembangunan yaitu 

kawasan Pujasera Kalisari. 

Upaya pemberdayaan yang 

lainnya belum dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah, belum 

terlaksanannya upaya 

pemberdayaan bagi PKL 

dikabupaten Batang diakui oleh 

Kabid Perdagangan pada Dinas 

Perindagkop Kabupaten, hal yang 

sama ketika masalah 

pemberdayaan bagi PKL 

ditanyakan kepada PKL alun-

alun, PKL jalan Veteran, PKL 

jalan A Yani maupun PKL yang 

ada di sebelah selatan RSUD 

Batang kesemuanya memberikan 

jawaban yang pada intinya sama 

yaitu bahwa Pemerintah 

Kabupaten Batang belum 

melakukan upaya pemberdayaan 

bagi para PKL, harapan para PKL 

Pemda Batang bisa 

mengupayakan bantuan modal 

dalam pengembangan usahanya, 

maupun menjadi penghubung 

antara usaha besar dan para PKL 

mengingat di kabupaten Batang 

banyak Perusahaan yang mampu 

untuk memberi bantuan modal 

bagi PKL, selain itu para PKL 

juga berharap ada sosialisasi 

mengenai peningkatan 

pengelolaan usaha maupun 

kebersihan lingkungan dan 

kebersihan produk yang 

diperdagangkannya sehingga bisa 

menumbuhkembangkan 

kepercayaan masyarakat akan 

produk yang dijajakannya.  

 

D. Manfaat Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Batang Bagi  

Pedagang Kaki Lima ( PKL ) 

Kebijakan mengenai PKL di 

Kabupaten Batang belum 

sepenuhnya dirasakan manfaatnya 

oleh para PKL, hal tersebut tidak 

terlepas dari beberapa kendala 

dalam upaya untuk menata dan 

memberdayakan para PKL agar 

menjadi pelaku ekonomi yang 

mandiri dan tangguh sehingga 

bisa memberikan kesejahteraan 

bagi para PKL. Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima bukanlah hal yang mudah 

karena dalam melakukan upaya 

tersebut beberapa permasalahan 

mengiringi kegiatan tersebut 

permasalahan tentang pedagang 

kaki lima tidak hanya berkutat 

seputar penertiban dan penataan 

semata, tetapi sebenarnya lebih 

mengarah kepada kebijakan 

pemerintah daerah setempat 

dalam mengalokasikan daerah, 

wilayah maupun seluruh ruang 
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yang ada untuk kepentingan 

kesejahteraan masyarakat.  

Kebijakan pengadaan 

shelter juga memberikan manfaat 

dari sisi penyediaan sarana tetapi 

dari sisi prasarana belum ada 

kebijakan yang memberikan 

mafaat bagi para PKL karena 

semua prasarana diusahakan 

sendiri oleh para PKL sehingga 

tidak ada keseragaman yang dapat 

memperindah wajah kota maupun 

kawasan alun-alun, kesan kumuh 

belum bisa dihilangkan karena 

perilaku PKl yang menaruh 

prasarana berdagang secara tidak 

rapi. 

Dari beberapa hal diatas 

sebenarnya terdapat beberapa 

kendala yang bisa terjadi 

berkaitan dengan penataan dan 

pemberdayaan bagi pedagang 

kaki lima baik itu kendala 

Eksternal maupun kendala 

Internal, Kendala-kendala  

tersebut, adalah :  

1. Kendala Eksternal 

a. Belum adanya kesadaran 

pedagang kaki lima untuk 

melakuklan pendaftarakan 

guna memiliki TDU 

sebagai identitas bagi 

PKL. 

b. Kurangnya kesadaran 

pedagang kaki lima akan 

arti penting kenyamanan, 

ketertiban dan keindahan 

lingkungan. 

c. Rendahnya peran serta 

para PKL dalam 

mewujudkan program-

program Pemerintah 

Daerah untuk penatan 

estetika kota untuk 

mewujudkan tata ruang 

yang baik. 

d. Belum optimalnya 

paguyuban atau organisasi 

pedagang kaki lima (PK-5) 

sebagai mitra Pemerintah 

Daerah. 

2. Kendala Internal 

a. Minimnya aparat / 

petugas yang berwenang 

/ bertanggung jawab 

melakukan penataan  dan 

penertiban PKL yang 

menempati tempat-

tempat yang tidak 

diperbolehkan untuk 

berusaha bagi PKL. 

b. Kurangnya intensitas 

monitoring terhadap 

perkembangan pedagang 

kaki lima (PKL). 

c. Belum tersedianya 

anggaran yang cukup 

untuk melakukan 

penataan dan 

pemberdayaan bagi PKL. 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Upaya Penataan Pedagang 

Kaki Lima agar selaras dengan 

Tata Ruang wilayah Kabupaten 

Batang berdasarkan pada 

Permendagri Nomor 41 Tahun 

2012 juncto Perda nomor 6 tahun 

2014 belum dilaksanakan secara 

optimal oleh Pemerintah Daerah, 

hal tersebut karena tidak adanya 

data yang valid mengenai jumlah 

PKL upaya yang telah dilakukan 

adalah membuat Aplikasi 

database pendataan bagi PKL 

untuk mengetahui jumlah PKL 

yang valid di Kabupaten Batang. 

Upaya Pemberdayaan PKL belum 
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dilaksanakan secara optimal, yang 

dilakukan baru terbatas pada 

pengadaaan shelter PKL yang ada 

di alun-alun Batang dan Shelter 

Pujasera Kalisari sedangkan 

upaya pemberdayaan yang 

lainnya belum dilaksanakan. 

Kebijakan yang sudah dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah mengenai 

PKL: belum sepenuhnya 

dirasakan manfaatnya oleh para 

PKL, hal tersebut tidak terlepas 

dari beberapa kendala baik 

Eksternal maupun Internal oleh 

karena itu perlu adanya program-

program terobosan dalam upaya 

melakukan penataan dan 

pemberdayaan PKL agar 

memberikan dampak positif 

dalam pengembangan usaha dan 

memberikan kemanfaatan bagi 

PKL.    

 

B. Saran 

1. Pemerintah Daerah segera 

melakukan  pendataan, karena 

data yang ada sangat penting 

bagi upaya penataan maupun 

pemberdayaan PKL dan 

melakukan sosialisasi 

mengenai Tanda Daftar Usaha 

(TDU) bagi PKL. 

2. Pemerintah Daerah segera 

menerbitkan Peraturan Bupati 

yang mengatur mengenai Zona 

Lokasi yang boleh dan tidak 

boleh dimanfaatkan oleh PKL 

3. Pemerintah Daerah bisa 

menjembatani para PKL agar 

bisa mendapatkan bantuan 

permodalan yang berasal dari 

program CSR perusahaan-

perusahaan yang ada di 

Kabupaten Batang. 

4. Bagi para PKL untuk segera 

melakukan pengurusan Tanda 

Daftar Usaha (TDU) untuk 

legalitas usahanya maupun 

keberadaannya sebagai PKL di 

Kabupaten Batang. 
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PERAN ULAMA DALAM  MENANGKAL RADIKALISMEAGAMA 

DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH 

Oleh: Ali Muhtarom 

STAIN Pekalongan Jalan. Kusumabangsa no. 9 Pekalongan 

aliefa.abadan@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Radikalisme agama telah menjadi kekhawatiran bangsa karena praktik keberagamaan 

tersebut merapuhkan kebhinekaan dan kedamaian bangsa. Gerakan purifikasi itu mengingkari 

unsur lokalitas yang turut membentuk Islam Indonesia. Karenanya keberagamaan ini 

menafikan pluralisme sedemikian rupa, cenderung intoleransi, eksklusifisme, anti-keragaman 

(multikulturalisme) dan pada titik kritis bisa melahirkan terorisme. Fenomena radikalisme 

agama ini sudah menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri dengan berbagai variannya. Perlu 

kerjasama dengan berbagai pihak dalam menangkal radikalisme, salah satunya adalah peran 

ulama dan kyai. Penelitian ini mencobamendeskripsikan peranan ulama dan kyai dalam 

menangkal radikalisme agama serta memberi gambaran bagaimana para ulama dan kyai 

memberikan pendidikan keagamaan kepada masyarakat khususnya pemahaman agam di 

wilayah Kabupaten Batang. Penelitian ini masuk dalam kategori riset lapangan (field research 

dengan pendekatan kualitatif. Setelah melakukan penelitian dengan teori dan metodologi yang 

digunakan, peneliti menemukan gambaran bahwa ulama dan kyai di kabupaten Batang 

setidaknya mempunyai tiga peran dalam menangkal radikalisme agama. Pertama, 

membimbing umat. Kedua, menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat dan 

Ketiga, mitra pemerintah. Adapun materi pendidikan keagamaan yang diberikan oleh ulama 

dan kyai kepada masyarakat bertolak pada tiga hal; pertama, ajaran Islam Rahmatan Lil 

‘Alamin. Kedua, penanaman dasar-dasar ibadah, dan Ketiga, nasionalisme. Berangkat dari 

pemahaman inilah ulama dan kyai mempunyai andil yang cukup penting dalam menangkal 

paham radikalisme agama yang dimungkinkan masuk ke wilayah kabupaten Batang.  

 

Kata Kunci: Radikalisme, Agama, Peran Ulama, Kyai 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setidaknya ada tiga persoalan 

besar yang melanda bangsa ini, yaitu 

korupsi, teroris dan narkoba. Jika 

dibiarkan akan merong-rong bahkan 

dapat menghancurkan dan mengancam 

eksistensi NKRI. Berkenaan dengan 

tiga persoalan (korupsi, teroris dan 

narkoba) yang sedang melanda bangsa 

Indonesia , maka diperlukan adanya 

perhatian serius dari berbagai pihak. 

Untuk kasus teroris diyakini bersumber 

dari pemahaman terhadap ajaran agama 

yang radikal.  

Radikalisme berbasis atau 

kegiatan yang mengatasnamakan agama 

kini menjadi perbincangan serius di 

mana-mana. Secara literal, ia adalah 

suatu paham yang menghendaki 

perubahan, pergantian, penghancuran 

(dekonstruksi) terhadap suatu sistem di 

masyarakat sampai ke akarnya, dengan 

berbagai cara, meski melalui tindakan 

kekerasan dan militeristik. Radikalisme 

menginginkan perubahan total terhadap 

suatu kondisi atau semua aspek 

kehidupan masyarakat berdasarkan 

ideologi keagamaan puritan dan 

konservatif. Hal yang mencengangkan 
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kita adalah bahwa gerakan ini sekarang 

menyebar di berbagai belahan dunia, 

dan menjadi isu global. Karena realitas 

gerakannya yang demikian, radikalisme 

menjadi gerakan transnasional. 

Meski mayoritas publik meyakini 

lingkungan tempat tinggal mereka saat 

ini relatif aman dari penyebaran paham 

radikal, namun beberapa kalangan tetap 

mengkhawatirkan pengaruh radikalisme 

terhadap keluarga mereka. Publik 

memandang ada sejumlah faktor yang 

turut menyuburkan radikalisme di tanah 

air. Pemahaman keliru mengenai 

ideologi keagamaan dinilai sebagai 

faktor yang paling besar mendorong 

berkembangnya radikalisme bernuansa 

agama, dengan diikuti faktor 

ketimpangan kesejahteraan sosial 

ekonomi. 

Kekhawatiran serupa juga 

dirasakan oleh masyarakat di wilayah 

Kabupaten Batang Jawa Tengah.Wujud 

dari kekhawatiran melahirkan langkah 

antisipatif yang diambil oleh 

pemerintah kabupaten dan aparat yang 

berwenang, yaitu dengan menggelar 

acara sosialisasi dan ada juga aksi 

pelajar muslim Batang menolak faham 

dan gerakan radikalisme. 

Untuk menangkal radikalisme 

diperlukan peran serta para tokoh 

agama dan masyarakat. Disamping itu 

kontribusi ulama terhadap negara dalam 

menangkal radikalisme juga sangat 

diperlukan. Caranya adalah dengan 

memberikan pengajaran, pemahaman 

ajaran Islam yang sesuai dengan 

ajarannya. Sehubungan hal itu 

kebersamaan antara Da’i Kamtibmas, 

ulama, umaro dan masyarakat sangat 

penting untuk stabilitas keamanan di 

Batang. Mengingat wilayah yang 

strategis di jalur pantai utara, yang 

keberadaanya sangat memungkinkan 

untuk penyebaran, pengembangan atau 

hanya sekedar tempat ‘singgah’ paham 

radikalisme.  

Berangkat dari persoalan di atas, 

maka penelitian ini penting dilakukan. 

Mengingat Batang adalah salah satu 

dari sekian kabupaten di Jawa Tengah 

yang dapat dikatakan sebagai kawasan 

religius, ini dibuktikan dengan 

banyaknya Pondok Pesantren yang ada 

di Kabupaten Batang. Data 

menunjukkan ada 28 Pondok Pesantren 

Wajib Belajar Dikdas Salafiyah, 24 

kelompok pesantren umum, 463 lebih 

Madrasah Diniyah Takmiliyah dan 454 

lebih TPQ (Taman Pendidikan Al-

Qur’an) atau LPQ (Lembaga 

Pendidikan Al-Qur’an).1 

Melihat kondsi demikian ,maka 

peranan Ulama dan Kyai dalam hal ini 

sangat diperlukan untuk membantu 

menciptakan kedamaian dan aman dari 

faham ataupun gerakan radikal. Selain 

itu untuk membantu dan menunjang 

program kegiatan pemerintah, 

pemerintahan kabupaten Batang 

memilik salah satu agenda kegiatan 

perioritas yaitu dalam bidang sosial, 

budaya dan keagamaan yang 

dicanangkan untuk menciptaan suasana 

masyarakat yang damai dan terbebas 

dari konflik SARA, baik horisontal 

maupun vertikal, termasuk penciptaan 

rasa aman dan perlindungan terhadap 

kaum minoritas.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang 

masalah di atas, rumusan masalah yang 

diungkap dalam penelitian ini meliputi : 

1. Faktor-faktor apa saja yang memicu 

lahirnya radikalisme agama yang 

berkembang di Batang?  

                                                           
1 Data Kemenag Kabupaten Batang 2015 
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2. Bagaimana peran para ulama dan 

kyai dalam menangkal faham 

radikalisme agama di Batang ? 

3. Pendidikan keagamaan model apa 

yang diberikan para ulama dan kyai 

kepada masyarakat dalam 

menanggulangi radikalisme ? 

4. Sejauhmana kerjasama antar ulama 

dan kyai dalam menentukan strategi 

dakwah untuk menangkal faham 

radiakalisme ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Mengeksplorasi faktor-faktor pemicu 

lahirnya akar radikalime agama di 

wilayah Batang. 

b. Mengungkapkan bentuk-bentuk akar 

radikalisme agama yang berkembang 

di wilayah Batang. 

c. Mendiskripsikan peranan ulama/kyai 

dalam menangkal radikalisme agama 

serta memberi gambaran bagaimana 

para Ulama dan Kyai memberikan 

pendidikan kegamaan kepada 

masyarakat terkait pemahaman 

agama. 

d. Mengungkap strategi para Ulama 

dan Kyai dalam usaha menangkal 

radikalime agama di wilayah Batang. 

 

D. Kajian Pustaka 

Sejumlah penelitian telah 

dilakukan dalam berbagai skala 

keilmuan, dan hasilnya menunjukkan 

bahwa sebenarnya radikalisme memang 

telah ada semenjak zaman Rasulullah 

SAW dan diperparah setelah beliau 

wafat. Secara spesifik, Syekh Fathi Al 

Mishri Al Azhari berpendapat bahwa 

akar radikalisme agama diperkuat pada 

masa Inggris menguasai kolonialisme 

dunia, akibat dari egoisme penjajah 

yang diperbudak hawa nafsunya, 

ambisius dalam kekuasaan. 

Bila radikalisme ditinjau dari segi 

gerakan, penelitian Syamsul Arifin yang 

berjudul , Agama Sebagai Instrumen 

Gerakan Sosial Tawaran Teoritik 

Kajian Fundamentalisme Agama, 

menemukan fenomena bahwa Gerakan 

fundamentalisme dan radikalisme  akan 

terus menjadi fenomena sosial, 

sepanjang tersedia faktor-faktor sosial 

yang mendorongnya. Dalam persepektif 

pemetaan radikalisme di Indonesia, 

penelitian Zainuddin Fananie, Atiqa 

Sabardila, dan Dwi Purnanto mengakat 

riset dengan berjudul, Radikalisme 

Keagamaan dan Perubahan Sosial, 

dengan mengambil locus di Surakarta, 

salah satu wilayah strategis yang diduga 

sebagai poros radikalisme di Jawa 

Tengah. Di wilayah ini berkembang 

sekitar sepuluh kelompok keagamaan 

yang bisa dikategorikan sebagai 

kelompok keagamaan radikal, yaitu: 

Santri Hizbullah Sunan Bonang, 

Brigade al-Islah, Gerakan Pemuda 

Ka’bah, Laskar Pemuda, Front Pemuda 

Islam Surakarta, Laskar Jundullah, 

Laskar Jihad Ahlussunnah Wal-Jamaah, 

KAMMI. Dalam perspektif 

karekteristik dan relasi antara 

fundamentalisme dan radikalimse, 

Khamami Zada juga meneliti kelompok 

keagamaan radikal yang muncul setelah 

kejatuhan Soeharto, seperti FPI, Majelis 

Mujahidin, Laskar Ahlussunnah 

Waljamaah dan KISDI. Dalam 

pengamatan Zada, keempat kelompok 

keagamaan tersebut memiliki 

karakteristik yang sama. 

Berbeda dengan peneliti dan 

temuan sebelumnya, penelitian ini akan 

fokus pada peranan ulama/kyai dalam 

menangkal faham radikalisme agama 

khususnya di wilayah Kabupaten 

Batang Jawa Tengah. Peran tersebut 

nampakmelalui bagaimana mereka 
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menyampaikan pendidikan kegamaan 

kepada masyarakat hingga pada strategi 

dakwah yang mereka gunakan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk riset 

lapangan (field research) yang 

berpendekatan kualitatif. Oleh 

karenanyapenggalian datanya 

diakses sepenuhnya dari lapangan. 

Penentuan subjek penelitian/ 

informan menggunakan sampel 

berdasarkan tujuan (purposive 

sampling) berdasarkan kriteria 

tertentu dengan memperhatikan 

lokasi, sampling komprehensif, 

sampling network, dan sampling 

berdasarkan jenis kasus.  

2. Data dan Sumber data 

Data yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah terkait Peran 

ulama/kyai dalam menangkal faham 

radikalisme agama di wilayah 

Kabupaten Batang. Ulama/kyai yang 

menjadi responden dipetakan 

berdasarkan pengaruh dan 

peranannya di masyarakat. Misalnya 

ulama/kyai dari ormas NU, ormas 

Muhamadiyah, LDII, Rifa’iyah dan 

bahkan MUI. Selain itu ulama/kyai 

yang memimpin Pondok Pesantren 

dan kategori lain yang menjadi imam 

masjid atau mushalla yang sekiranya 

dianggap bisa memberikan informasi 

juga dijadikan responden. Untuk 

mendapatkan data secara valid dan 

relibael, peneliti akan menggunakan 

teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, dokumentasi, observasi: 

a. Metode interview yaitu metode 

pengumpul data dengan jalan 

tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan sistematis yang 

berlandaskan tujuan 

penelitian.Metode ini untuk 

mendapatkan data dari para 

informan terkait pengetahuan dan 

peranannya terhadap radikalisme 

agama. 

b. Metode observasi yaitu studi yang 

sengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala 

alam dengan jalan pengamatan 

dan pencatatan. Dalam hal ini 

yang diobservasi adalah mengenai 

berbagai upaya yang dilakukan 

oleh ulama/kyai dalam 

peranannya menangkal akar 

radikalisme agama. 

c. Metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, buku, 

transkip, surat kabar, ledger, 

agenda dan sebagainya.Adapaun 

metode ini digunakan penulis 

untuk memperoleh data-data 

tentang berbagai upaya dilakukan 

oleh ulama/kyai dalam 

peranannya menangkal akar 

radikalisme agama. 

d. Metode Analisis Data 

Secara umum, metode analisis 

terhadap data yang telah peneliti 

peroleh dari penelitian, akan 

menggunakan metode analisa 

deskriptif kualitatif. Deskriptif 

adalah menuturkan dan 

menafsirkan data yang ada. 

Sedangkan kualitatif adalah yang 

digambarkan dengan kata-kata 

atau kalimat dan dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk 

memperoleh 

kesimpulan.Keseluruhan proses 

analisis data selalu dimulai dari 

mengumpulkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber. 

Langkah berikutnya adalah 

menyeleksi kelengkapan data, 
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data yang kurang lengkap 

digugurkan atau di lengkapi 

dengan substitusi. Tahap akhir 

dari analisis data ini adalah 

menyimpulkan. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Radikalisme 

Radikalisme menurut Johan 

Galtung adalah “any avoidable 

impediment to self-

realization”.Radikalisme adalah 

terhalangnyaseseorang untuk 

mengaktualisasikan potensi diri 

(terutama menyangkut hak yang ada 

pada individu maupun kelompok-

pen) secara wajar. Karena 

radikalisme berkenaan dengan 

terhalangnya hak seseorang.Jika 

dikaitkan dengan radikalisme 

keagamaan maka dimaknai sebagai 

gerakan keagamaan yang berupaya 

merobak secara totalsuatu tatanan 

baik politik maupun sosial yang ada 

dengan menggunakan kekerasan. 

Karena itu radikalisme agama 

merupakan masalah sosial yang 

kehadirannya tidak diinginkan oleh 

masyarakat. 

Adapun bentuk-bentuk 

radikalisme agama, meminjam istilah 

dari Horce M. Kallen terkait 

terminologi radikalisme, selain pada 

tataran ajaran yang dikonstruk 

sedemikian rupa, juga pada tataran 

aksi perlawanan terhadap sistem 

sosial atau pemerintahan yang 

diangap tidak sejalan dengan 

ideologi yang mereka kembangkan 

dan mereka yakini. 

2. Ulama dan Kyai 

Ulama (Arab:العلماء Ulamāʾ, 

tunggal  عاِلمʿĀlim) adalah pemuka 

agama atau pemimpin agama yang 

bertugas untuk mengayomi, 

membina dan membimbing umat 

Islam baik dalam masalah-masalah 

agama maupum masalah sehari hari 

yang diperlukan baik dari sisi 

keagamaan maupun sosial 

kemasyarakatan. Sedangkan Kiai 

atau Kyai bagi pemahaman Jawa 

adalah sebutan untuk "yang dituakan 

ataupun dihormati". Kedua istilah 

tersebut dalam masyarakat sering 

dipahami sama. Sedangkan Hiroko 

Horikoshi memandang perubahan 

sosial Kyai melalui pendekatan teori 

konsep ‘mediator’ atau perantara dan 

‘cultural broker’ atau makelar 

budaya. Alhasil bahwa seorang 

ulama/kyai mempunyai peranan 

sangat strategis dalam mngendalikan, 

mengatur masyarakat dan 

membangun masyarakat yang agamis 

dan toleran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk-Bentuk Faktor Pemicu 

Lahirnya Radikalisme Agama 

Para ulama dan kyai di wilayah 

Kabupaten Batang pada umumnya 

memandang radikalisme dalam dua 

kategori, yaitu radikal dalam tataran 

paham keagamaan dan radikal dalam 

tataran aksi.Pertama, radikal dalam 

pemahaman. Pemahaman yang 

dimaksud di sini adalah pemahaman 

terhadap ajaran agama yang 

dianutnya. Jadi para penganut agama 

memahami dan mengamalkan ajaran 

agamanya secara literal atau leterlek, 

apa adanya tanpa memberikan 

interpretasi atau hasil ijtihad para 

salafusshalih yang cukup.  Inilah yang 

dalam terminologi BNPT (Badan 

Nasioanl Penanggulangan Terorisme) 

adalah bentuk dari radikal gagasan. 

Kedua, radikal dalam aksi, pada 

tataran ini merupakan bentuk 
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pengejawantahan dari model yang 

pertama. Aksi yang dimaksud di sini 

adalah gerakan frontal, melawan dan 

bahkan ingin menghancurkan sistem 

atau tatanan pemerintahan, sosial dan 

masyarakat bahkan agama, yang 

semunya itu dianggap tidak sesuai 

dengan teks agama (al-Qur’an dan 

Hadis) yang mereka pahami secara 

literal tadi. 

Jadi menurut pamahaman dan 

pandangan para ulama dan kyai 

Batang, radikalisme itu ada dua 

model,yaitu radikalisme pemahaman 

agama dan radikalisme aksi atau 

gerakan. Model yang pertama 

meskipun dalam tataran pemahaman 

patut dan mesti diwaspadai bagi para 

ulama dan kyai, dan bahkan bagi 

orang yang peduli terhadap kesatuan 

dan keutuhan umat Islam sekaligus 

terciptanya keamanan dan kedamaian 

serta kondusivitas di wilayah 

Kabupaten Batang. Karena meskipun 

pada tataran pemahaman jika 

dibiarkan dan tidak diantisipasi, maka 

radikalisme pamahaman tersebut akan 

mengarah pada radikalisme aksi atau 

gerakan frontal yang bisa merusak 

tatanan, baik tatan pemerintahan, 

agama maupun sosial kemasyarakatan. 

Hal ini tentunya bisa mengancam 

tidak hanya eksistensi Batang tetapi 

juga pada skala yang lebih luas adalah 

NKRI (Negara Kesatuan Republik 

Indonesia) tercinta ini. 

Berangkat dari pemetaan 

bentuk radikalisme yang dipahami 

oleh para responden di atas, di wilayah 

Kabupaten Batang pada umumnya 

para responden menyatakan bahwa 

gejala radikalisme baik berupa 

pemahaman maupun aksi belum 

begitu nampak bahkan belum ada. 

Hanya beberapa responden yang 

menyatakan,meskipun gejala 

radikalisme aksi belum ada, namun 

gejala yang menunjukkan radikalisme 

pemahaman dan gagasan sudah 

nampak. Apa lagi jika menggunakan 

terminolgi radikalisme di atas, dengan 

indikasi sikap eksklusif dalam 

beragama, dan melakukan kajian atau 

pengajian agama yang tertutup karena 

hanya diikuti oleh kelompoknya 

sendiri. Misalnya: (Shn) 

Indikasi atau gejala radikalisme 

dalam tataran pemahaman sudah 

ada, dan biasanya didominasi oleh 

anak-anak muda. Ada juga 

informasi bahwa di daerah Banyu 

Putih ada kelompok pengajian 

tertutup. 

Hal yang sama juga dikatakan 

oleh Katib Syuriah PC. NU Batang 

bahwa di daerah Sempu Limpung ada 

semacam kelompok yang melakukan 

kajian atau pengajian secara tertutup 

artinya hanya diikuti oleh orang-orang 

tertentu. Sedangkan masyarakat 

sekitarnya tidak ada yang mengikuti.  

Para responden berharap kepada 

masyarakat dan pihak berwajib untuk 

memantau dan mengawasi kelompok-

kelompok tersebut. Adapun di tempat 

lain menurut pernyataan Kyai Malik, 

bahwa di kecamatan Batang akan 

didirikan Masjid kelompok tertentu. 

Dengan adanya kabar ini menurutnya 

kelompok radikal semakin gencar 

dalam berjuang, maka dari itu 

diharapkan para tokoh agama, ulama, 

kyai dan aparat segera duduk bareng 

untuk berembuk akan masalah ini, 

karena jika tidak diatasi maka konflik 

besar bisa terjadi.  

Adapun pemicu lahirnya 

radikalisme agama (radikal pada 

tataran paham) yang diindikasi sudah 

masuk di wilayah Kabupaten Batang, 
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penulis bisa merinci dari responden 

sebagai berikut: 

 

1. Pemahaman Ajaran Agama 

Dangkal atau Rendah. 

Dari pengamatan para 

responden, bahwa radikalisme 

agama pada tataran paham yang 

berkembang dan indikasi sudah 

masuk ke Batang, faktor pertama 

yang memicunya adalah kurangnya 

pemahaman agama. Artinya ajaran 

agama yang diyakini berangkat dari 

pemahaman terhadap ajaran agama 

yang parsial atau sepotong-

sepotong. 

Umumnya mereka dari 

background pendidikan agamanya 

minim, yang haus akan informasi 

atau pengetahuan. Selain itu 

pendidikan agama dari keluarga 

juga sangat kurang. Repotnya lagi 

mereka berguru atau belajar pada 

orang yang punya pemahaman yang 

sama.  

2. Ekonomi Kurang Mapan 

Faktor ekonomi juga diduga 

menjadi penyebab munculnya 

radikalisme. Problem kemiskinan, 

pengangguran dan terjepitnya 

ekonomi dapat mengubah pola pikir 

seseorang dari yang sebelumnya 

baik, menjadi orang yang sangat 

kejam dan dapat melakukan apa 

saja, termasuk melakukan teror. Hal 

yang kemudian diyakini oleh para 

responden adalah ungkapan dari 

hadits nabi yang mengatakan, 

“Kaada al-Faqru an yakuuna 

Kufran”. Hampir-hampir saja suatu 

kefakiran dapat meyeret orangnya 

kepada tindakan kekufuran”. 

Bukankah tindakan membunuh, 

melukai, meledakkan diri, meneror 

suatu tindakan yang dekat dengan 

kekufuran. 

 

B. Peran Ulama dan Kyai 

dalam Menangkal Radikalisme 

Agama 

Di wilayah kabupaten Batang 

sendiri para ulama atau kyai selain 

mempunyai peran dan tanggung 

jawab mandiri, juga mempunyai 

peran dan tanggung jawab sosial 

atau umum. Dua istilah ini (mandiri 

dan sosial) maksudnya adalah, 

mandiri berarti peran dan tanggung 

jawab ulama atau kyai hanya 

terbatas pada kelompoknya, 

komunitasnya atau santrinya saja. 

Jadi misalnya ulama dari ormas ‘X’ 

punya peran dan andil serta 

tanggung jawab pada jama’ah atau 

anggotanya sendiri. Misalnya, 

dalam hal kaitannya dengan 

radikalisme, langkah yang diambil 

oleh Pimpinan Muhammadiyah, 

lebih lanjut dikatakan: 

  Yang jelas tentunya 

pertama memberikan 

pencerahan kepada seluruh 

jamaah tentang bahaya 

Radikalisme ini, kemudian yang 

kedua bagaimana warga itu 

menyadari bahwa Radikalisme 

itu bisa muncul setiap saat dan 

itu memang ada upaya-upaya 

pihak lain yang memunculkan 

itu, sehingga mereka akan 

waspada, kemudian yang ketiga 

tentunya kita menyadarkan 

kepada masyarakat bahwa apa 

yang kita yakini atau ‘Aqidah 

yang kita yakini, kemudian 

dalam organisasi,  ideologi yang 

kita yakini itu adalah ideologi 

yang sudah benar, mari kita 

pertahankan,yakini, 
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kembangkan sesuai dengan 

keyakinan kita, kemudian yang 

keempat kita harus bisa 

menyebarkan toleransi di antara 

kita, yang penting kalau kita 

menekankan ini, secara Bahasa 

jawa itu “nek dadi wong 

Muhammadiyah utowo wong 

Islam seng penteng ‘Aqidahe 

mantep, inadahe rajin, kerjane 

sregep,akhlake apik, 

silaturrhmine mantep, dengan 

penekanan itu, orang sholat ya 

sholat, ‘Aqidah ya ‘Aqidah, 

kemudian nyambut gawene  

sregep, tetapi akhlaqul karimah 

ada, kemudian silaturrohmi 

ada.2 

Sama halnya dengan 

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama 

juga melakukan hal sama melalui 

forum rutin baik pada tingkat 

IPNU, IPPNU, ANSHOR, 

FATAYAT serta MUSLIMAT 

selalu disampaikan pesan-pesan 

terkait radikalisme dengan 

penanaman ASWAJA secara betul.  

Saya selalu berpesan 

kepada para jama’ah disetiap 

kesempatan bahwa jangan 

sampai kita membina kader kita 

dari SD, MI, kemudian di 

sekolahkan ke kota besar 

pulangnya membawa paham itu 

(radikal), bapak ibu njenengan 

jangan sampai kecewa kalau 

putra putri ibu pulang 

membenci njenengan, 

bertengkar dengan njenengan, 

bahkan mengkafirkan, itu sering 

terjadi. kemudian berangkat 

dari situ kita kepada generasi 

                                                           
2 Petikan wawancara tanggal 20 Nopember 

2015. 

muda/anak-anak kita memberi 

materi Simthu Al-dduroor, 

‘Aqidatul ‘Awaam, kemudian 

fiqih safiinah, insya allah kalau 

anak-anak ini ngaji itu, mereka 

sudah masuk konsep 

Ahlussunnah waljama’ah secara 

dasar dan insya Allah mereka 

terbentengi dari radikalisme.3 

Hal di atas merupakan salah 

satu gambaran peran dan  andil 

,serta tanggung jawab ulama secara 

mandiri kepada para jama’ahnya 

atau anggotanya.  

Adapun yang dimaksud 

sebagai peran umum atau sosial 

adalah lebih ke luar atau eksternal. 

Maksudnya seorang ulama dari 

ormas ‘X’ tidaknya berperan pada 

jama’ahnya saja melainkan juga 

pada masyarakan dan jama’ah yang 

berada di sekelilingnya bahkan dari 

jama’ah lain di luar organisasinya. 

Peran ulama dan kyai bahkan 

tokoh agama dalam menangkal 

radikalisme di wilyah kabupaten 

Batang begitu sangat penting. Hal 

ini disampaikan oleh Kapolres 

Batang AKBP Joko Setiono SIK 

SH MHum dalam kegiatan 

Silaturahmi dengan FKUB dan 

tokoh agama se- Kabupaten 

Batang. Kegiatan yang 

dilaksanakan pada bulan Juli 2015 

kemarin.4 

Dalam acara tersebut Polres 

Batang merangkul dan mengajak 

melalui FKUB dan tokoh lintas 

agama se-Kabupaten Batang untuk 

ikut berperan serta membantu tugas 

                                                           
3 Petikan wawancara tanggal 17 November 

2015. 
4http://www.radarpekalongan.com/86219/

peran-tokoh-agama-penting-cegah-radikalisme/. 

Diakses pada tanggal 28 November 2015. 

http://www.radarpekalongan.com/86219/peran-tokoh-agama-penting-cegah-radikalisme/
http://www.radarpekalongan.com/86219/peran-tokoh-agama-penting-cegah-radikalisme/


 

RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 53 
 

kepolisian dalam menjaga 

kondusifitas situasi kamtibmas di 

wilayah kabupaten Batang dari 

pengaruh kelompok–kelompok 

yang tidak bertanggung jawab, 

bahkan terhadap kelompok radikal 

yang berusaha untuk memecah 

belah persatuan dan kesatuan 

bangsa. Melihat uraian di atas dan 

pengamatan serta dari wawancara 

para responden, maka dapat 

dianalisa bahwa peran dan 

tanggung jawab ulama atau kyai di 

wilayah kabupaten Batang dalam 

menangkal radikalisme agama 

adalah sebagai berikut: 

1. Membimbing Umat 

Bimbingan yang dimaksud 

di sini adalah bimbingan ajaran 

agama kepada masyarakat 

Batang secara umum yang 

berada di sekelilingnya, atau di 

wilayah tempat tinggal masing-

masing. Jika kyai punya 

pesantren maka bimbingan 

dimaksud kepada para santrinya. 

Jika ulama atau pimpinan ormas, 

maka bimbingan dimaksud 

kepada para anggotanya. 

Bimbingan lebih diarahkan 

untuk berbuat kebaikan, tolong 

menolong, saling menghargai 

dan cinta kasih, sehingga 

tercipta keharmonisan 

kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Karena pada dasarnya sikap-

sikap di atas adalah sikap yang 

ada pada setiap ajaran ajaran 

agama.  

2. Menyampaikan pesan-pesan 

Kamtibmas kepada Masyarakat 

Dalam hal ini peran ulama 

bekerja sama dengan pihak 

aparat keamanan. Pesan 

kamtibmas harus disampaikan 

disetiap kesempatan jika para 

ulama atau kyai sedang 

berasama masyarakat, baik di 

lingkungan tempat tinggal 

maupun di tempat dakwah. 

Tujuan penyampaian pesan ini 

tidak lian adalah agar 

masyarakat tidak terpengaruh 

terhadap isu-isu maupun 

kelompok-kelompok yang dapat 

merusak keutuhan NKRI. 

3. Mitra Pemerintah 

Ulama menjalin komunikasi 

dengan berbagai pihak dalam 

menangkal radikalisme dan 

manjadi patner atau mitra 

pemerintah dalam hal ini pihak 

kepolisian atau yang berwenang. 

Pemerintah harus menjadikan 

ulama sebagai mitra yang sejajar 

dalam rangka pembinaan 

kerakyatan. Bukan hanya 

dimanfaatkan ketika akan 

pemilu atau ketika bangsa ini 

mengalami musibah nasional. 

Pemerintah secara radikal juga 

harus merubah pandangan 

terhadap ulama selama ini 

dengan mendorong terwujudnya 

sistem yang demokratis, yaitu 

memberi peluang kepada 

masyarakat untuk menentukan 

masa depannya sendiri tanpa 

intervensi dan tekanan-tekanan 

baik yang berwujud 

penyeragaman pola dan arah 

pembangunan, sehingga semua 

proses pemberdayaan umat 

dapat dilakukan bersama-sama 

secara bebas dan bertanggung 

jawab. Patner ulama dan 

kepolisian sangat diperlukan, 

setidaknya hal inilah yang 
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disampaikan oleh Kapolres 

Batang: 

Polres Batang 

merangkul dan mengajak 

Ulama dan Kyai melalui 

FKUB dan tokoh lintas 

agama se Kabupaten Batang 

untuk ikut berperan serta 

membantu tugas kepolisian 

dalam menjaga kondusifitas 

situasi kamtibmas di wilayah 

Kabupaten Batang dari 

pengaruh kelompok–

kelompok yang tidak 

bertanggung jawab, bahkan 

terhadap kelompok radikal 

yang berusaha untuk 

memecah belah persatuan 

dan kesatuan bangsa..5 

Dari pemaparan di atas 

setidaknya sejalan dengan apa 

yang disampaikan oleh Abdul 

Qodir Djaelani secara garis 

besar peran ulama’ di bagi 

menjadi tiga, antara lain, sebagai 

berikut: 

a. Mendakwahkan dan 

menegakkan Islam serta 

membentuk kader penerus, 

dengan cara Membina 

persatuan dan kesatuan 

dalam menunaikan tugas-

tugas dan kewajiban sebagai 

seorang ulama. 

b. Pengkajian Islam dan 

pengembangannya. 

Senantiasa menggali ajaran 

al-Quran dan al-

Sunnah.Menemukan dan 

mengemukakan gagasan-

gagasan baru yang islami 

untuk 

memperbaiki/meningkatkan 

                                                           
5Ibid. 

kualitas hidup dan 

kehidupan masyarakat. 

c. Perlindungan dan 

pembelaan terhadap umat 

Islam. 

Mencintai dan melindungi 

masyarakat, 

memperjuangkan dan 

membela kepentingan Islam 

dan umat Islam.Membela 

dan melindungi Islam dan 

umat Islam dari setiap rong-

rongan dan usaha-usaha 

pelunturan ajaran dari 

aqidah Islam.  

Terkait peran dalam menangkal 

radikalisme di wilayah Kabupaten 

Batang, Ulama dan Kyai ada 

sinkronisasi dengan peran yang 

ketiga tersebut. Jadi sesungguhnya 

peranannya tidak hanya pada hal 

keagamaan saja, melainkan pada hal 

yang lebih luas yaitu pada arah 

nasionalisme.Peranan ulama yang 

demikian signifikan sudah 

seharusnya difahami oleh semua 

kalangan sehingga ulama dapat 

memposisikan dirinya dengan akurat 

di tengah-tengah masyarakat, tanpa 

pengaruh intimidasi pihak-pihak lain. 

Hal ini menuntut perubahan persepsi 

masyarakat dan pemerintah terhadap 

ulama yang selama ini hanya 

ditempatkan sebagai subordinat 

kesuksesan pembangunan dibidang 

agama dan penyejuk masyarakat 

ketika terjadi ketegangan dan 

kesenjangan. 

 

C. Model Pendidikan Keagamaan  

Ulama atau Kyai Kepada 

Masyarakat 

Salah satu dari peran ulama dan 

kyai adalah memberikan pemahaman 

agama kepada masyarakat melalui 
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pendidikan dan pengajaran keagamaan 

kepada mereka. Adapun model dan 

metodenya sudah barang tentu berbeda 

antara masing-masing ulama dan kyai 

di wilayah Kabupaten Batang. 

Jama’ah LDII misalnya lebih kepada 

pengajian secara rutin bulanan,6 Sama 

halnya dengan LDII, jama’ah 

Rifa’iyah juga melakukan kajian 

keagamaan rutin secara periodik. 

Adapun model pengajaran keagamaan 

di kalangan kyai pesantren agak 

sedikit berbeda. Dalam istilah Kyai 

Saifuddin menyebutkan dengan 

pengajian Lempra-an.7 Selain itu dari 

kalangan Ulama Thariqoh juga 

melakukan hal yang sama melalui 

forum rutinan selapanan.8 

Berangkat dari penelusuran 

sejumlah responden maka dapat 

dirinci bahwa pendidikan keagamaan 

yang diberikan kepada masyarakat 

oleh para ulama dan kyai setidaknya 

bertolak pada beberapa hal, yaitu: 

1. Ajaran Islam Rahmatan Lil 

‘Alamin 

Islam adalah agama rahmatan 

lil ‘alamin artinya Islam merupakan 

agama yang membawa rahmat dan 

kesejahteraan bagi semua seluruh 

alam semesta, termasuk hewan, 

tumbuhan dan jin, apalagi sesama 

manusia. Sejumlah responden pada 

umumnya mengatakan bahwa 

konsep rahmatan lil ‘alamin 

merupakan konsep Islam yang 

secara jelas tersirat dalam firman 

Allah swt.9 Kemudian 

                                                           
6Petikan wawancara tanggal 20 November 

2015. 

 7 Petikan wawancara tanggal 27 November 

2015.  
8 Petikan wawancara tanggal 27 November 

2015.  
9 Yang dimaksud adalah adalah 

kesimpulan dari firman Allah Ta’ala: yang artinya 

pengembangan dan penguatan 

wawasan Islam yang rahmah inilah 

yang mestinya 

disampaikan.10Selain itu perlu 

kerjasama antara para ulama dan 

kyai dalam merawat jama’ahnya 

dan mengisi materi tentang Islam 

yang Rahmah nukan yang Marah.11 

Pluralitas budaya, suku, 

bangsa, bahasa, agama, dan berbagi 

faktor lainnya merupakan sebuah 

keniscayaan kehidupan manusia tak 

terkecuali di wilayah kabupaten 

Batang, yang  tentunya tidak 

mungkin terelakkan. Setiap 

masyarakat yang mengharapkan 

kedamaian dan kesejahteraan sudah 

semestinya mengetahui dan 

memahami fakta kehidupan 

tersebut. Dengan memahami realita 

kemajemukan kehidupan, setiap 

individu dalam masyarakat tersebut 

menjadi mampu mengamalkan 

budaya toleransi baik kepada 

sesama anggota dalam 

masyarakatnya maupun orang lain 

di luar anggota masyarakatnya. 

Kondisi umat muslim 

Indonesia pada umumnya dan di 

wilayah kabupaten Batang 

khususnya sebagai masyarakat 

mayoritas. Hal ini bisa dilihat data 

tabel di bawah ini: 

                                                                                    
“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, 

melainkan sebagai rahmat bagi seluruh 

manusia”(QS. Al Anbiya: 107). 
10 Wawancara pada tanggal 27 Nopember 

2015. 
11 Petikan wawancara dengan Ketua 

FKUB  
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Melihat data di atas, secara 

kuantitas Islam adalah agama yang 

paling banyak dipeluk oleh 

masyarakat di wilayah kabupaten 

Batang.  sungguh potensial bukan 

hanya untuk berkiprah dan 

membangun Batang tetapi juga 

mewujudkan kemakmuran dunia 

secara keseluruhan. Jika hal itu 

terjadi, semboyan yang sangat 

populer “Islam rahmatan lil 

‘alamin”, yang bermakna bahwa 

kehadiran agama Islam adalah 

rahmat, berkah, cinta, dan kebaikan 

bagi alam dan seisinya, dengan 

demikian benar-benar terpraktikkan 

secara sempurna. 

Akan tetapi, meskipun secara 

mayoritas di Indonesia keadaan 

umat Muslim di Indonesia seolah 

berkebalikan dari jargon rahmatan 

lil alamin itu, ketika kita 

memperhatikan berbagai konflik 

dan kekerasan yang melibatkan 

umat Muslim Indonesia. Berangkat 

dari fakta-fakta yang sangat 

disayangkan tersebut, pemaknaan 

kembali dan aktualisasi Islam 

rahmatan lil alamin perlu 

ditafsirkan secara gamblang 

sehingga nilai-nilai universal Islam 

yang selama ini tidak dirasakan 

kehadirannya menjadi begitu dekat 

dengan umat, sederhana konsepnya, 

dan mudah dilaksanakan. 

2. Dasar-dasar Ibadah 

Penanaman dasar-dasar Ibadah 

dari nilai-nilai agama Islam, dengan 

cara  meletakkan dasar-dasar 

keimanan, kepribadian, budi pekerti 

yang terpuji dan kebiasaan ibadah 

yang sesuai sehingga menjadi 

motivasi bagi masyarakat untuk 

bertingkah laku yang baik.12 

                                                           
12 Kegiatan pengajian kitab tentang dasar-

dasar ibadah ini telah dilakukan oleh K. Saefuddin 

kepada jama’ahnya dengan mengkaji kitab 

Sullamunttaufiq setiap hari Ahad di halaman 

pesantrennya. 
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Begitu pula dengan penanaman 

nilai-nilai agama Islam juga harus 

mempunyai tujuan yang merupakan 

suatu faktor yang harus ada dalam 

setiap aktivitas. Secara umum 

penanaman dan pemahaman dasar-

dasar ibadah ini bertujuan untuk 

meningkatkan keimanan, 

penghayatan, dan pengamalan 

seseorang  tentang ajaran agama 

yang baik, sehingga menjadi 

manusia muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT serta 

berakhlakul mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

Ibadah yang dimaksud di sini 

adalah amalan pokok dalam 

kehidupan manusia, sebab 

manusia diciptakan oleh Allah 

swt, tidak lain adalah dalam 

rangka untuk mengabdi 

(beribadah). Ibadah merupakan 

latihan spiritual rohani manusia 

yang sangat 

diperlukan/dibutuhkan manusia 

dalam mendekatkan diri dan 

mensucikan jiwanya serta sebagi 

sarana untuk mendapatkan 

pertolongan Allah swt. Dengan 

kesadaran beribadah, maka sang 

hamba merasakan adanya 

pengayom atau sandaran, yakni 

tempat mengadu manakala 

menghadapi masalah yang besar, 

sehingga akan memperoleh 

ketentraman perasan damai dan 

mempunyai semangat dalam 

rrienjalani proses kehidupan di 

dunia ini. 

3. Nasionalisme  

Secara harfiah, nasionalisme 

memiliki arti sebagai suatu 

perasaanmencintai bangsa dan 

negara dari seluruh aspek yang ada. 

Perasaan cinta negara bukanlah 

masalah pribadi, melainkan untuk 

diserahkan kepada pilihan individu, 

jika individu tidak aktif mencintai 

negara tempat ia berada dan 

tinggal, maka ia harus 

meninggalkannya atas kemauan 

sendiri atau dibuang dari negara ia 

berasal. 

Islam dan Nasionalisme 

Indonesia adalah bagai dua sisi 

mata uang yang saling memberikan 

makna. Keduanya tidak bisa 

diposisikan secara diametral atau 

dikhotomik. Oleh sebab itulah 

dalam mengajarkan materi 

keagamaan perlu kiranya 

mengaitkan dengan nasionalisme. 

Nasionalisme bersangkutan dengan 

politik dan merupakan sikap 

yangdidukung oleh tubuh doktrin-

doktrin dalam suatu negara. Suatu 

klaim moral yang abstrak 

menyatakan bahwa setiap anggota 

bangsa memiliki kewajiban yang 

kuat untuk mempromosikan 

budaya, bekerja untuk 

pemeliharaan, dan menghadiri 

kemurniannya, menjadi bahasa 

emosional untuk melakukan suatu 

tindakan dengan segera. 

Nasionalisme lebih dari sekedar 

pola perilaku individu dan kolektif, 

namun meliputi, mengatakan, 

memperjuangkan kemerdekaan, 

dan tindakan sosial dan budaya 

lainnya seperti kecenderungan 

untuk berbaur dengan kerabat 

sendiriataupun etnis seseorang. 

Menanamkan semangat 

kebangsaan (Nasionalisme) melalui 

4 pilar kebangsaan (Pancasila, 

UUD 1945, NKRI, Bhinneka 

Tunggal Ika). Semangat inilah yang 

memudarkan ego-ego etnis, agama, 
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suku, budaya dan semangat 

primordialisme lainnya untuk 

bersatu padu dengan menyatakan 

satu Indonesia. Semangat seperti 

inilah yang semestinya terus 

mengilhami bukan hanya para 

pemuda semata, melainkan kepada 

masyarakat secara lebih luas, 

termasuk dari kalangan pejabat 

pemerintahan, politisi, pengusaha, 

budayawan, dan lain sebagainya. 

Dengan semangat kebangsaan 

inilah, bangsa Indonesia bisa 

bangkit dari berbagai keterpurukan 

dan mensejajarkan diri dengan 

bangsa-bangsa lainnya di dunia.  

 

D. Kerjasama Antar Ulama atau Kyai 

dalam Menentukan Strategi 

Dakwah Menangkal Faham 

Radiakalisme. 

Sejauh ini belum ada strategi 

dakwah secara khusus yang 

merupakan kesepakatan para ulama 

dan kyai di wilayah Kabupaten 

Batang. Hanya saja masing-masing 

dari ulama dan kyai dalam berdakwah 

dan berkiprah di masyarakat 

melakukan pola yang hampir 

dikatakan sama. Menurut para 

responden hal ini disebabkan karena 

umat Islam juga perlu melakukan 

strategi dakwah yang produktif dan 

memperkuat eksistensi NKRI,13 bukan 

dakwah yang menimbulkan reaksi 

negatif agama lain yang justru 

merugikan umat Islam. Maka salah 

satu strategi yang penting untuk 

mencegah menguatnya radikalisme 

adalah memperkuat dan 

menghidupkan kembali tradisi lokal 

                                                           
13 Wawancara pada tanggal 27 Nopember 

2015. 

dan memunculkan kembali local 

knowledge.  

Dakwah dan misi agama kini 

cenderung memberi peluang terlalu 

besar bagi pengetahuan yang berasal 

dari luar sembari mengabaikan dan 

bahkan menutup untuk tidak dikatakan 

menindas, pengetahuan lokal 

masyarakat dan tradisi. Masuknya 

pandangan dan tafsir-tafsir baru agama 

atau pengetahuan dari luar itu sendiri 

sesungguhnya sudah sejak lama 

terjadi. Namun, di masa lalu, setiap 

pandangan dan tafsir baru tersebut 

harus terlebih dahulu dipergulatkan 

dan didialogkan dengan tradisi 

masyarakat yang hidup untuk 

terjadinya akulturasi atau revitalisasi. 

Sedangkan kini, dengan kemajuan 

teknologi informasi terutama apalagi 

didukung oleh suatu peraturan dan 

pemerintahan yang efektif, orang bisa 

memaksakan pandangan-pandangan 

dan tafsir-tafsir baru tersebut kepada 

masyarakat dengan alat dan teknologi 

informasi modern tanpa menghiraukan 

reaksi dan kerugian masyarakat 

setempat. 

Gerakan tersebut juga 

merupakan wajah baru dari cara tradisi 

lokal merespon terhadap pengaruh 

luar. Di masa lalu, respon itu lebih 

bersifat defensif atau resisten 

(resistance), sejauh mungkin menolak 

atau menerima secara sangat selektif. 

Namun kini proses itu lebih terbuka, 

di samping mencoba memberi makna 

baru terhadap pengaruh luar secara 

kreatif, juga disertai dengan 

pemaknaan kembali tradisi dan ritual 

lokal secara baru dan kontekstual 

sehubungan dengan masuknya 

pengaruh baru tersebut secara dialogis 

dan absorsi. Revitalisasi tradisi dan 

ritual lokal yang melibatkan 
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masyarakat seluas mungkin dengan 

pemaknaan yang baru tersebut 

menjadi kunci kembalinya semangat 

toleran dan dialog. 

 

Beberapa strategi bisa diusulkan: 

a. Menghidupkan kembali lembaga-

lembaga masyarakat dan bahkan 

ritual yang bersifat lokal dan 

memiliki akar budaya yang kuat di 

dalam masyarakat. Langkah ini 

disamping untuk memperkuat tali 

budaya bersama juga untuk 

menghidupkan kembali “modal 

sosial” dalam masyarakat, yaitu 

tumbuhnya saling percaya (trust) di 

dalam masyarakat dan mekanisme 

sosial yang berbuah sangsi bagi 

orang yang melanggar tradisi 

tersebut. Dengan demikian, tradisi 

yang hidup di dalam masyarakat 

memiliki kontrol yang kuat 

terhadap perubahan-perubahan 

yang justru datangnya dari luar. 

Bukan sebaliknya seperti sekarang, 

justru sesuatu yang dari luar 

mengontrol tradisi dan bahkan 

hendak menghilangkannya. Dialog 

memang memerlukan waktu dan 

kesabaran. Dalam karakternya di 

Indonesia, tradisi dan ritual lokal 

selalu mengandung toleransi yang 

tinggi terhadap pemahaman lain 

termasuk ide-ide dan pemahaman 

baru yang datang dari luar sehingga 

di dalamnya inheren pendidikan 

bagi masyarakat luas untuk selalu 

terbuka dan berdialog. Berbagai 

kajian tentang keagamaan di 

nusantara menunjukkan lenturnya 

hubungan agama atau keyakinan 

dengan agama-agama lainyang 

datang dari luar nusantara. Hal ini 

terjadi berkat kearifan dari para 

pemimpin masyarakat dan 

pemimpin agama yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat. Maka 

pendidikan agama di dalam 

perguruan tinggi agama sekalipun, 

seharusnya tidak hanya belajar 

tentang ilmu pengetahuan yang 

bersifat akademik tetapi penting 

untuk memperkenalkan mereka 

tentang kearifan lokal dan cara 

kerja para tokohnya yang hidup di 

dalam masyarakat secara langsung 

(organik). Lembaga pendidikan 

(pondok Pesantren) atau perguruan 

tinggi agama penting untuk 

mengambil peran memediasi antara 

dunia akademik dan dunia nyata 

dalam masyarakat dan dalam waktu 

yang sama memediasi antara 

pandangan-pandangan baru dari 

luar dengan masyarakat luas 

melalui para tokoh organik 

tersebut. 

b. Pelibatan para tokoh agama dan 

tokoh masyarakat yang memiliki 

pengaruh luas di wilayahnya (lokal) 

itu sendiri dalam proses pendidikan 

agama di masyarakat. Pengetahuan 

tentang kearifan lokal atau local 

knowledge selayaknya masuk 

dalam pembelajaran di setiap 

lembaga pendidikan. Karena 

peserta didik diproyeksikan bukan 

hanya sebagai pemikir dan analis 

melainkan juga sebagai pemuka 

dan tokoh dalam masyarakat 

nantinya. 

c. Dalam konteks lembaga pendidikan 

(pesantren, madin maupun 

madrasah) penting untuk 

memasukkan pelajaran atau 

pengetahuan tentang perbandingan, 

apakah pengetahuan perbandingan 

antar agama dan intern agama. 

Kenyataannya, tidak ada satu pun 

agama yang hanya memiliki tafsir 
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tunggal, melainkan berbagai tafsir. 

Karena itu pengenalan terhadap 

pandangan-pandangan tersebut 

akan membantu untuk bisa 

menerima pemikiran dan kebenaran 

pihak lain. Dalam hal ini adalah 

penting untuk memasukkan 

kandungan lokal tentang tradisi dan 

ritual yang hidup di dalam 

masyarakat tempat pendidikan itu 

berlangsung ke dalam kurikulum 

pendidikan agama. 

 

Wujud kerjasama dalam 

menentukan strategi untuk menangkal 

radikalisme secara bersama antar 

jaringan ulama dan kyai memang 

belum ada secara jelas, namun dari 

hasil wawancara penulis dengan 

sejumlah responden, hasilnya 

sebagaimana di atas. 

 

E. Langkah-Langkah Antisipatif 

terhadap Radikalisme suatu 

Analisis 

Setelah melihat dan mengetahui 

berbagai persoalan di atas, terkait 

peran ulama dan kyai dalam 

menangkal radikalisme, maka pada 

bagian ini penulis paparkan hasil 

pembacaan penulis terhadap langkah-

langkah antisipatif yang memang 

belum terungkap secara jelas dari para 

responden. Langkah-langkah upaya ini 

setidaknya bisa menjadi bahan 

masukan dan acuan bagi semua pihak 

untuk bersama-sama merapatkan 

barisan, membulatkan tekad untuk 

menangkal radikalisme agar tidak 

masuk dan merusak tatanan di wilayah 

kabupaten Batang khususnya dan 

Indonesia pada umumnya. 

Sebagaimana yang pernah 

disampaikan oleh Bupati Batang 

Yoyok Riyo Sudibyo saat membuka 

kegiatan tatap muka Forkopimpda 

dengan tokoh masyarakat se-

Kabupaten, dengan tema ISIS 

Merongrong Pancasila dan Agamamu. 

Tindakan radikalisme dapat 

dicegah dengan dua cara yaitu 

persuasif dan preventif. Tindakan 

persuasif, dapat dilakukan dalam 

bentuk dialog dan tindakan preventif 

dapat berupa edukasi dan sosialisasi 

secara sistematis dan massif. 

1. Persuasif 

Langkah yang dapat diambil 

pada cara ini adalah dengan dialog 

dan ukhuwah Islamiyah dengan 

mengekspresikan sikap toleransi. 

Dialog merupakan salah satu cara 

dalam mengekspresikan sikap 

toleransi yang tujuannya untuk 

menghilangkan sifat kefanatikan, 

mengurai kecurigaan dan 

meluruskan cara pandang yang 

sempit dan picik. Dialog ini tidak 

terbatas pada satu penganut agama, 

melainkan bisa dilakukan antar 

pemeluk agama. Karena 

sesunggunya dialog antar pemeluk 

agama mempunyai tujuan untuk 

mengubah pandangan dan 

pengalaman yang mungkin bisa 

menimbulkan kecurigaan antar 

pemeluk agama. 

Indonesia sebagai negara besar 

memiliki kemajemukan di berbagai 

bidang seperti suku, budaya, etnis, 

sistem sosial termasuk 

kemajemukan agama. Sama halnya 

di Kabupaten Batang ini. Untuk 

melakukan dialog antarumat 

beragama ini paling tidak setiap 

tokoh agama atau pemeluk agama 

hendaknya melaksanakan prinsip: 

Pertama, setiap umat beragama 

yang membuka dirinya untuk 

berdialog, hendaknya mengakui 
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adanya relativitas penafsiran 

terhadap kebenaran sebuah agama. 

Kedua, banyaknya bentuk 

penafsiran mengenai yang ‘Yang 

Satu’ (Tuhan), hendaknya 

dipandang sebagai ‘alat’ atau 

‘jalan’ menuju ‘Hakekat Yang 

Absolut’. Ketiga, perlunya menjaga 

komitmen pada masing-masing 

pemeluk agamanya untuk meyakini 

kebenaran agamanya masing-

masing, yakni dialog hendaknya 

dipandang sebagai jalan untuk 

memperluas cakrawala 

pengetahuan dan menambah 

kearifan dalam memandang orang 

lain. 

Dengan demikian, sebagai 

seorang muslim berkewajiban 

mewujudkan kesadaran pribadi 

untuk menumbuhkan kehidupan 

yang baik, sejahtera dan dialogis 

yang jauh dari sifat eksklusivisme. 

Jika ini dilakukan, maka Islam akan 

menjadi agama yang mampu 

mewujudkan kerukunan umat 

beragama di atas muka bumi ini. 

2. Preventif 

Cara yang bisa ditempuh dari 

langkah ini adalah, pertama, 

Edukasi, maksudnya adalah sebagai 

ulama melakukan edukasi kepada 

masyarakat dengan cara 

memberikan penjelasan tentang 

Islam secara memadai. Misi ajaran 

Islam yang sebenarnya sangat 

mulia dan luhur seringkali justru 

mengalami distorsi akibat 

pemahaman yang keliru terhadap 

beberapa aspek ajaran Islam yang 

berpotensi menimbulkan faham 

radikalisme. Misalnya penjelasan 

tentang jihad. Jihad adalah konsep 

ajaran Islam yang paling sering 

menimbulkan kontroversi di 

kalangan umat. Bagi kaum 

radikalis, jihad selalu bermakna 

“qital” atau peperanganatau 

perjuangan dengan mengangkat 

senjata. Sebenarnya maknajihad 

mempunyai arti yang beragam, 

meskipun salah satu artinyaperang 

melawan musuh Islam. Selain itu 

perlu kiranya Penjelasan tentang 

toleransi. Ajaran Islam sebenarnya 

sangat saratdengan nilai-nilai 

toleransi. Sehingga toleransi ini 

mampu menjadi lem perekat intra 

danantar umat beragama. Yang 

terakhir Pengenalan tentang 

hubungan ajaran Islam dengan 

kearifan lokal (local wisdom). 

Kedua, Sosialisasi terkait bahaya 

radikalisme. Radikalisme bisa 

membawa instabilitas atau 

keresahan sosial, ia cenderung 

militan, keras, cenderung anarkis, 

tidak mau kompromi. Dampak dari 

radikalisme dapat mengancam 

eksistensi NKRI. Selain itu perlu 

adanya gerakan Islam rahmatan lil 

a’alamin ke berbagai pondok 

pesantren, majlis ta’alim, 

masyarakat luas dan lembaga 

pendidikan di Wilayah Kabupaten 

Batang. 

 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Dari uraian mengenai teori-teori 

dan hasil analisis pada bab-bab di atas, 

maka secara garis besar untuk 

menjawab pokok permasalahan 

mengenai “Peran Ulama dan Kyai 

dalam Menangkal Radikalisme di 

Batang”, dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 

 

http://www.tribunnews.com/tag/islam/
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1. Bentuk-Bentuk Faktor Pemicu 

Lahirnya Radikalisme Agama. 

Para ulama dan kyai 

memandang bahwa indikasi 

radikalisme belum ada dan belum 

masuk ke wilayah Kabupaten 

Batang. Anggapan ini berangkat dari 

asumsi dasar tentang radikalisme. 

Dalam pemahaman mereka 

radikalisme adalah sebuah gerakan 

yang identik dengan tindakan 

kekerasan, frontal dan terorisme. 

Hanya beberapa dari mereka yang 

kemudian mempunyai persepsi 

bahwa radikalisme merupakan 

sebuah paham keagamaan yang 

dalam, atau memahami agama secara 

leterlek yang sesuai apa adanya tanpa 

dibarengi dengan pemahaman 

konteks sosiologis, sehingga 

terkadang mereka merasa paling 

benar yang lainnya salah dan 

cenderung memakasakan kepada 

orang lain. Berangkat dari asumsi ini 

makasesungguhnya indikasi 

radikalisme sudah masuk di wilayah 

kabupaten Batang. 

2. Peran Ulama dan Kyai dalam 

Menangkal Faham Radikalisme 

Agama. 

Setidaknya ada tiga peran 

ulama dan kyai di wilayah 

Kabupaten Batang dalam menangkal 

faham radikalisme agama. Pertama, 

Membimbing Umat.Bimbingan yang 

dimaksud di sini adalah bimbingan 

ajaran agama kepada masyarakat 

Batang secara umum yang berada di 

sekelilingnya, atau di wilayah tempat 

tinggal masing-masing. Jika kyai 

punya pesantren maka bimbingan 

dimaksud kepada para santrinya. Jika 

ulama atau pimpinan ormas, maka 

bimbingan dimaksud kepada para 

anggotanya. Kedua, menyampaikan 

pesan keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Pesan dimaksudkan agar 

masyarakat tidak mudah tergoda dan 

terbujuk oleh kelompok-kelompok 

radikal. Ketiga, mitra pemerintah, 

Dalam kaitan peran ini ulama dan 

kyai bekerja sama dengan 

pemerintah dan aparat kepolisian. 

Peran-peran inilah yang kemudian 

bisa menunjukkan bahwa ulama dan 

kyai tidak hanya sebatas 

berhubungan dengan permasalahan 

agama saja, namun ikut turut serta 

menjaga kedamaian di masyarakat. 

3. Model Pendidikan Keagamaan 

Ulama dan Kyai kepada Masyarakat 

Mengajarkan persoalan agama 

kepada masyarakat adalah hal yang 

memang harus dilakukan oleh para 

ulama dan kyai. Namun dalam kaitan 

menangkal radikalisme, para ulama 

dan kyai dalam memberikan materi 

pendidikan keagamaan bertolak pada 

tiga hal; pertama, ajaran Islam 

rahmatan lil ‘alamin yang bermakna 

bahwa kehadiran agama Islam adalah 

rahmat, berkah, cinta, dan kebaikan 

bagi alam dan seisinya, dan ajaran 

tersebut harus benar-benar 

terpraktikkan secara sempurna. 

Kedua, penanaman dasar-dasar 

Ibadah dari nilai-nilai agama Islam, 

dengan cara  meletakkan dasar-dasar 

keimanan, kepribadian, budi pekerti 

yang terpuji dan kebiasaan ibadah 

yang sesuai sehingga menjadi 

motivasi bagi masyarakat untuk 

bertingkah laku yang baik. Ketiga, 

nasionalisme, nasionalisme lebih dari 

sekedar pola perilaku individu dan 

kolektif, namun meliputi, 

mengatakan, memperjuangkan 

kemerdekaan, dan tindakan sosial 

dan budaya lainnya seperti 

kecenderungan untuk berbaur dengan 
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kerabat sendiri ataupun etnis 

seseorang. 

4. Kerjasama Antar Ulama dan Kyai 

dalam Menentukan Strategi Dakwah 

Menangkal Faham Radiakalisme 

Salah satu strategi yang 

penting untuk mencegah menguatnya 

 radikalisme adalah memperkuat dan 

menghidupkan kembali tradisi lokal 

dan memunculkan kembali local 

knowledge. Hal ini bisa dilakukan 

dengan cara, pertama, 

Menghidupkan kembali lembaga-

lembaga masyarakat dan bahkan 

ritual yang bersifat lokal dan 

memiliki akar budaya yang kuat di 

dalam masyarakat. Kedua, Pelibatan 

para tokoh agama dan tokoh 

masyarakat yang memiliki pengaruh 

luas di wilayahnya (lokal) itu sendiri 

dalam proses pendidikan agama di 

masyarakat. Ketiga, Penting untuk 

memasukkan pelajaran atau 

pengetahuan tentang perbandingan, 

apakah pengetahuan perbandingan 

antar agama dan intern agama, 

mengingat bahwa wilayah 

Kabupaten Batang selain Islam juga 

ada agama lain yang dianut oleh 

masyarakat. 

 

B. Rekomendasi 

Penelitian ini merupakan langkah 

awal sebagai upaya peran serta 

masyarakat Batang untuk turut serta 

menjaga dan membangun kemajuan 

kabupaten Batang. Terlepas dari 

berbagai kekurangan, penelitian ini 

setidaknya memberikan sumbangsih 

masukan kepada berbagai pihak 

sebagaimana diawal disampaikan: 

1. Pemerintah Pusat 

Hendaknya pemerintah pusat 

dalam hal ini adalah Kementerian 

Pertahanan atau Badan terkait untuk 

merancang (atau mungkin 

melanjutkan jika sudah ada) program 

secara terstruktur yang diarahkan 

kepada masyarakat terkhusus 

generasi muda terkait penangkal 

radikalisme, serta melibatkan banyak 

pihak terlebih para ulama dan kyai. 

2. Pemerintah Daerah 

Hendaknya pemerintah daerah 

kabupaten Batang melakukan 

edukasi dan sosialisai kepada 

masyarakat secara merata terkait 

bahaya radikalisme. Selain itu perlu 

menjembatani dan memberi ruang 

lebih dialog antar atau intern umat 

beragama. Kemudian menciptakan 

program yang berkelanjutan 

(melanjutkan jika sudah ada) dan 

terstruktur terkait penangkal 

radikalisme. Misalnya dengan 

memaksimalkan dan membangun 

kekuatan local wisdom sebagai 

upayanya, kemudian memasukkan ke 

dalam muatan atau materi pelajaran. 

Selain itu lebih merangkul para 

ulama dan kyai dalam hal 

membangun masyarakat Batang yang 

religius dan jauh dari paham 

radikalisme. Berangkat dari sebuah 

keyakinan bahwa kerjasama yang 

padu antara umara’ (Pemimpin) dan 

‘ulama akan menjadikan masyarakat 

damai, aman dan sejahtera.    

3. Ulama dan Kyai 

Hendaknya para ulama dan kyai 

di wilayah kabupaten Batang lebih 

giat dan istiqamah dalam 

membimbing umat dan 

menyampaikan pendidikan agama, 

menggalakkan program rahmatan lil 

‘alamin diseluruh lapisan 

masyarakat, dan membangun 

jaringan dengan para ulama dan kyai 

bahkan kalau perlu dengan bantuan 

dan dukungan pemerintah daerah 
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membuat suatu forum dakwah para 

ulama dan kyai untuk menangkal 

radikalisme.  

4. Masyarakat 

Hendaknya masyarakat hati-hati 

dan waspada kepada setiap ajaran 

atau faham yang dinilai bertolak 

belakang dengan ajaran Islam yang 

ia yakini, jangan mudah 

terprovokasi. Dalam hal pengetahuan 

agama lebih baik jika mengikuti 

kajian atau pengajian yang 

diselenggarakan oleh kyai atau 

pondok pesantren yang betul-betul 

diakui keberadaannya oleh 

masyarakat sekitar. 
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ABSTRAK 

 

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkan 

Pemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi, maka hal 

tersebut akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhi 

oleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitas 

pelayanan  yang diberikan oleh petugas pengelola pajak, hal tersebut dapat dimengerti apabila 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka hal 

tersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelenggara hiburan untuk membayar 

pajak, selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak 

penghasilan adalah pemahaman sistem self assesment, tingkat pendidikan, tingkat 

penghasilan, pelayanan, informasi perpajakan.Metode penelitian ini sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat, menggunakan metode pendekatan sosio legal, menggunakan 

analisa kualitatif.Adapun upaya untuk membangun budaya self assessment dapat di tempuh 

melalui beberapa cara antara lain :Adanya perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dari 

Pemerintah, pungutan di luar pajak yang bersifat ilegal, transparan dalam pemanfaatan pajak, 

peningkatan pelayanan, peninjauan Perda yang telah berlaku, peningkatan sosialisasi 

perpajakan daerah, pembenahan perilaku pejabat yang menyimpang. Kesimpulan Peraturan 

Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan harus ditinjau ulang disesuaikan dengan 

kemampuan wajib pajak. Saran, sosialisasi tentang pajak hiburan harus lebih ditingkatkan 

agar masyarakat yang telah memenuhi sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakan 

tanggung jawab, pembebanan tarif pajak harus lebih diperhitungkan dengan baik, pemberian 

sanksi harus tepat, agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar atau 

bertindak curang dalam pembayaran pajak.  

 

Kata kunci: sistem self asessment, pajak daerah, panti pijat  

 

I. PENDAHULUAN 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 

1945 menyebutkan bahwa Negara 

Indonesia dibagi menjadi daerah kecil 

dan bersifat otonom maupun 

administratif. Daerah otonom adalah 

daerah yang mempunyai batas dan 

wewenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

ikatan Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia, daerah yang bersifat otonom 

memerlukan pembiayaan yang 

berkelanjutan, permasalahan yang 

muncul dengan diberlakukannya 

otonomi daerah adalah kemampuan 

keuangan atau kapasitas fiskal daerah 

artinya daerah harus mampu menggali 

sumber pendapatan potensial yang harus 

digali dari masing-masing daerah 

berupa pendapatan asli daerah,berkaitan 

dengan hal tersebut pemerintah daerah 

perlu melakukan upaya untuk 

meningkatkan pendapatan daerah guna 

mencukupi pembiayaan daerahnya 

masing-masing. Upaya peningkatan 

pendapatan daerah dapat dilakukan 

salah satunya dengan meningkatkan 

efektivitas pemungutan yaitu 

mengoptimalkan potensi yang ada serta 

terus menggali sumber-sumber 

pendapatan baru yang potensinya 

memungkinkan sehingga dapat 

dipungut pajak dan retribusinya.  

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 

Tentang Pemerintahan Daerah, 

menyebutkan bahwa pajak daerah dan 

retribusi daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang penting 

untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah. 

Pajak memiliki beberapa aspek 

yaitu : 

a. Pembayaran pajak harus 

berdasarkan undang-undang  

b. Sifatnya dapat dipaksakan  

c. Tidak ada kontraprestasi yang 

langsung dapat dirasakan oleh 

pembayar pajak  

d. Pemungutan pajak dilakukan oleh 

negara baik pemerintah pusat 

maupun daerah  

e. Pajak digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah bagi 

kepentingan masyarakat umum.  

Sesuai Undang-Undang No.34 

Tahun 2000 Tentang Pemerintah 

Daerah, pajak daerah dapat dibedakan 

antara pajak daerah provinsi dan pajak 

daerah kabupaten/kota.  

Pajak daerah provinsi yaitu : 

a. Pajak kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air  

b. Bea balik nama kendaraan bermotor 

dan kendaraan di atas air 

c. Pajak bahan bakar kendaraan  

d. Pajak pemanfaatan air bawah tanah 

dan permukaan  

Pajak daerah kabupaten/kota 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak reklame 

d. Pajak hiburan  

e. Pajak penerangan jalan  

f. Pajak pengambilan bahan galian 

golongan C 

g. Pajak parkir  

 

Kesadaran wajib pajak hiburan 

dapat dipengaruhi oleh tarif pajak 

hiburan yang ditetapkan pemerintah. 

Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintah terlalu tinggi, maka hal 

tersebut akan memengaruhi kesadaran 

wajib pajak untuk membayar pajak. 

Selain dipengaruhi oleh tarif pajak 

hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan 

juga dipengaruhi oleh kualitas 

pelayanan  yang diberikan oleh petugas 

pengelola pajak, hal tersebut dapat 

dimengerti apabila kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh petugas pajak baik 

dan menyenangkan, maka hal tersebut 

dapat meningkatkan minat dan 

kesadaran penyelenggara hiburan untuk 

membayar pajak, selain itu yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

pribadi dalam membayar pajak 

penghasilan adalah pemahaman sistem 

self assesment, tingkat pendidikan, 
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tingkat penghasilan, pelayanan, 

informasi perpajakan. 

Pendapatan asli daerah merupakan 

keuangan daerah yang digali dari dalam 

wilayah yang bersangkutan, yang 

meliputi hasil pajak daerah, hasil 

retribusi, hasil pengelolaan kekayaan 

yang dipisahkan. Di Kabupaten Batang 

salah satu sumber pendapatan asli 

daerah yang bersumber dari pajak 

daerah antara lain adalah pajak hiburan, 

di mana perolehan dari hasil pajak 

hiburan ini tampak masih kurang 

optimal karena wajib pajak masih 

belum membayar pajak sesuai dengan 

potensi yang sesungguhnya. Fenomena 

yang terjadi di kalangan wajib pajak di 

Kabupaten Batang, masih banyak 

adanya berbagai pungutan di luar 

ketentuan hukum yang berlaku yang 

dilakukan oleh berbagai pihak baik 

yang bersifat sosial maupun individu 

sehingga pungutan ini membebani wajib 

pajak, yang akhirnya pajak tidak 

dibayar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Pajak hiburan seperti tercantum 

dalam Peraturan Daerah No.13 Tahun 

2011 menetapkan tarif pajak adalah 

50% , jadi besarnya pajak terutang yang 

harus dibayar oleh wajib pajak adalah 

50% dari omzet. Permasalahannya, 

Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 

apakah sudah mencerminkan asas 

keadilan, Wajib Pajak hiburan belum 

menerapkan self assesment dan 

pemecahan sistem pemungutan 

pajaknya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

a. Pada penelitian ini sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat, 

menggunakan metode pendekatan 

sosio legal karena dalam studi pajak 

hiburan disamping mempelajari 

peraturan perundangan yang berlaku 

juga diteliti bagaimana fakta yang 

terjadi dalam masyarakat berkaitan 

dengan pelaksanaan sistem 

perpajakan daerah khususnya pajak 

hiburan.  

b. Instrumen Penelitian  

Peneliti adalah merupakan instrumen 

kunci (key instrument / alat 

penelitian utama), penelitilah yang 

mengadakan sendiri pengamatan atau 

wawancara tidak berstruktur, sering 

hanya menggunakan buku, hanya 

manusia sebagai instrument dapat 

memahami makna interaksi antar 

manusia, mengalami perasaan dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam 

ucapan dan perbuatan responden. 

Sehingga dalam penelitian ini 

instrument yang digunakan adalah 

meliputi unsur manusia yang terdiri 

peneliti sendiri dan juga beberapa 

instrumen kunci yang didukung 

instrument yaitu buku catatan, 

quesioner.  

c. Analisis Data  

Analisis adalah proses penyusunan 

data, agar dapat ditafsirkan. 

Menyusun data berarti 

menggolongkan dalam pola, tema , 

kategori, dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif analisis 

data harus dimulai dari awal. Data 

yang diperoleh dalam lapangan 

segera harus dituangkan dalam 

bentuk tulisan dan dianalisis.  

d. Validasi Data  

Agar data atau informasi yang 

diperoleh dapat menjadi valid, maka 

data atau informasi dari satu pihak 

harus dicek kebenarannya dengan 

cara memperoleh data itu dari 

sumber lain, misalnya dari pihak 

kedua, ketiga dan seterusnya. 

Tujuannya adalah membandingkan 
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informasi tentang hal yang sama 

yang diperoleh dari berbagai pihak, 

agar ada jaminan tingkat 

kepercayaan data .Cara ini mencegah 

bahaya subjektivitas. Metode ini 

sering disebut Triangulasi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan analisis data 

yang menjadi fokus penelitian terbagi 

menjadi 3 bagian, yaitu pencerminan 

asas keadilan dalam Peraturan Daerah  

tentang pajak hiburan, penerapan 

sistem assessment dalam pemungutan 

pajak hiburan, pemecahan sistem 

pemungutan pajaknya. 

a. Pencerminan asas keadilan dalam 

Peraturan Daerah  tentang pajak 

hiburan 

Sesuai dengan dasar dan falsafah 

pemungutan pajak, bahwa pajak harus 

berdasarkan keadilan, baik dari sisi 

pengaturannya, sistem pemungutannya 

maupun kebijakan di bidang 

perpajakan dan  berdasarkan Undang-

Undang. Demikian pula halnya dengan 

pemungutan pajak hiburan harus 

berdasarkan pada Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah , Peraturan 

Daerah.Di Kabupaten Batang 

pengertian pajak hiburan diatur dalam 

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011, 

untuk ketentuan objek, subyek dan 

wajib pajak hiburan , tarif serta 

penghitungan pajaknya diatur dalam 

pasal 2 sampai dengan pasal 5 

Peraturan Daerah No.13 Tahun 

2011.Subjek pajak hiburan adalah 

orang pribadi atau badan yang 

menikmati hiburan, wajib pajak 

hiburan adalah orang pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan 

hiburan,Tarif pajak ditetapkan sebesar 

50 % ( lima puluh persen ),Pajak yang 

terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat hiburan berlokasi.Besarnya 

pajak terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 4  sampai pasal 

9  Peraturan Daerah No.11 Tahun 

2014. 

Legitimasi pajak adalah 

keadilan, bila pajak dirasakan tidak 

adil oleh masyarakat, maka 

sesungguhnya dasar legitimasinya 

harus dipertanyakan , meskipun telah 

ditetapkan . Menurut Jennifer, Neiman 

“Every statute product can be 

subtantially deformity althought it was 

born form democracy. One of it’s 

standard is justice. On the other word, 

justice is the main object of the tax 

system and management How does the 

tax receiving amount can be reached, 

without justice, it could be 

meaningless.”14 Dasar legitimasi pajak 

adalah keadilan, atas dasar prinsip 

tersebut, maka apabila masyarakat 

belum merasakan keadilan atas 

penarikan pajak, hal tersebut berarti 

bahwa dasar legitimasinya masih 

rendah.Tolok ukurnya adalah keadilan, 

dengan kata lain, keadilan merupakan 

tujuan pokok dari sistem dan 

pengelolaan pajak. Betapapun besar 

penerimaan pajak yang dapat diraih, 

jika ia mengabaikan prinsip-prinsip 

keadilan, maka keberhasilan itu tidak 

ada artinya. Tanpa keadilan kinerja 

pajak dapat disebut gagal. Disisi lain 

persoalan keadilan pajak ini tidak 

hanya menyangkut besar kecilnya tarif 

dan bentuk atau jenis pajak yang 

dikenakan pemerintah terhadap wajib 

pajak, tetapi juga pengelolaan dan 

pemanfaatannya. 

Dasar hukum yang berkaitan 

dengan pemungutan pajak hiburan di 
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Kabupaten Batang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang pajak dan retribusi daerah. 

DalamUndang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 disebutkan bahwa pajak 

hiburan merupakan salah satu jenis 

pajak Kabupaten/ Kota dan dasar 

pengenaan pajak diatur dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah,adapun yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2011 adalah mengenai ketentuan 

umum,nama,objek,wajib pajak,dasar 

dan pengenaan tarif pajak, cara 

perhitungan pajak dan wilayah 

pemungutan, masa pajak dan saat 

terutang, pemungutan pajak, 

pengembalian kelebihan pembayaran, 

kedaluwarsa penagihan, pembukuan 

dan pemeriksaan, insentif 

pemungutan, penyidikan. Dari 

beberapa peraturan tersebut yang 

menjadi dasar pemungutan pajak 

hiburan khususnya Peraturan Daerah 

Nomor  13 Tahun 2011 akan penulis 

kaji dari dua sisi aspek keadilan : 

1. Aspek keadilan dari prinsip 

manfaat 

Menurut prinsip manfaat, 

suatu sistem pajak dikatakan adil 

apabila kontribusi yang diberikan 

oleh wajib pajak sesuai dengan 

manfaat yang diperoleh dari jasa 

pemerintah, yang tidak hanya 

menyangkut kebijakan pajak saja 

melainkan juga menyangkut 

kebijakan pengeluaran. Setelah 

peneliti amati teryata tidak satu 

pasalpun yang mengatur mengenai 

kebijakan pengeluaran pemerintah 

dari hasil pemungutan pajak 

hiburan, dalam Peraturan Daerah 

No.13 Tahun 2013 tersebut hanya 

mengatur kebijakan pemungutan 

pajak ( penerimaan ). Hal ini 

disebabkan karena kontribusi 

peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan hanya mengatur 

penerimaan ( baik pajak pusat 

maupun pajak daerah ) sedangkan 

mengenai pengeluaran diatur dalam 

peraturan perundang-undangan 

tersendiri, ini terlihat apabila 

dikaitkan antara peraturan daerah 

dengan aturan diatasnya belum 

mencerminkan asas keadilan karena 

Peraturan Daerah  hanya mengatur 

pajak hiburan. 

2. Aspek keadilan dari prinsip 

kemampuan membayar 

Keadilan pajak yang ditinjau 

dari prinsip ini sangat berkaitan 

dengan tarif pajak, khususnya pajak 

hiburan dalam pasal 5 Peraturan 

Daerah  Nomor13 Tahun 2011 

tentang tarif pajak hiburan sebesar 

50 % ( lima puluh persen ) yang 

dinilai masyarakat wajib pajak 

terlalu tinggi, karena wajib pajak 

dalam kehidupan 

kemasyarakatannya masih 

mempunyai beban sosial dalam 

rangka menunjang kelancaran 

pelaksanaan kegitan sosial, 

keagamaan, pemerintahan, 

pembangunan maupun keamanan 

lingkungan yang menjadi beban 

wajib pajak. 

Dengan kondisi seperti ini , 

para wajib pajak merasa ketetapan 

tarif pajak kurang adil. Tetapi 

ketetapan tarif pajak dapat dirasa 

adil manakala kewajiban-kewajiban 

wajib pajak hanya membayar pajak, 

karena fungsi pajak pada prinsipnya 

adalah untuk kepentingan 

masyarakat, sedangkan kewajiban 
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wajib pajak lainnya dibebankan 

kepada negara , yang dalam 

konteks daerah adalah 

Pemerintahan Daerah. 

Mengenai tarif pajak yang 

ditetapkan oleh Perda Nomor 13 

Tahun 2011, apabila dikaji secara 

vertikal terhadap peraturan 

perundang-undangan diatasnya 

yaitu Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 

besarnya tarif pajak hiburan 

maksimal 35 % artinya tarif pajak 

hiburan tidak boleh lebih dari 35 % 

dan dapat dimungkinkan bahwa 

tarif pajak kurang atau lebih kecil , 

tetapi Pemerintah Kabupaten 

Batang menetapkan tarif pajak 

hiburan lebih dari 35 % dengan 

alasan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah, mengingat 

dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah, pemerintah daerah harus 

dapat menggali sumber-sumber 

penerimaan dari daerah sendiri. 

Disisi lain aspek kemampuan 

membayar belum sepenuhnya 

tercermin dari masing-masing wajib 

pajak, hal ini tampaknya dalam 

amplikasi Peraturan Daerah 

dirasakan belum adil. 

3. Penerapan Sistem Self Assessment 

dalam Pemungutan Pajak 

Hiburan 

Dalam sistem pemungutan 

pajak dikenal tiga sistem yaitu self 

assessment, official assessment dan 

with holding sistem. Sesuai dengan 

perkembangan peraturan 

perpajakan peraturan perpajakan 

sistem yang dikembangkan adalah 

self assessment. Secara umum, 

sistem self assessment dalam 

pemungutan pajak adalah suatu 

sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan 

(menghitung) sendiri besarnya 

pajak yang terhutang dan 

selanjutnya membayar sendiri pajak 

terutang tersebut. Berdasarkan hasil 

pengamatan pajak hiburan di 

Kabupaten Batang dengan sistem 

self assessment belum dapat 

diterapakan sepenuhnya meskipun 

dalam kondisi normal, akan tetapi 

sistem official assessment juga 

tidak dapat diterapkan, hal ini dapat 

terjadi karena dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang salah satunya 

adalah sikap dan perilaku Wajib 

Pajak dan hal ini juga akan 

berpengaruh pula terhadap jumlah 

pajak yang dibayar. 

Pada kenyataanya, kondisi 

dilapangan sistem assessment  

belum dapat di terapkan 

sepenuhnya meskipun dari instansi 

pemungutan pajak secara spesifik 

melakukan sosialisasi agar sistem 

self assessment dapat di terapkan, 

secara garis besar terdapat beberapa 

tahapan kegiatan yang seharusnya 

dilakukan oleh wajib pajak sebagai 

berikut : 

1. Pendaftaran dan pendataan 

2. Penghitungan dan penetapan 

pajak 

3. Tata cara pembayaran 

4. Tata cara pembukuan dan 

pelaporan 

5. Tata cara penagihan, 

pengurangan, keringanan, 

pembebasan pajak, pembetulan, 

pembatalan, pengurangan 

ketetapan dan penghapusan 

sanksi admintrasi secara 

normatif belum dilakukan. 
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4. Penerapan  Sistem Self 

Assesmant Dalam Pemungutan 

Pajak hiburan  

 Agar tercapai keadilan 

pajak sebagaimana yang diharapkan 

oleh masyarakat pada umumnya 

dan masyarakat Wajib Pajak pada 

khususnya, maka dalam sistem 

pemungutan pajak hiburan perlu 

dibangun suatu budaya self 

assessment . Adapun upaya untuk 

membangun budaya self assessment 

dapat di tempuh melalui beberapa 

cara antara lain: 

1. Adanya perlindungan hukum 

terhadap Wajib Pajak dari 

Pemerintah 

Berdasarkan hasil 

penelitian, apabila terjadi 

gangguan, Wajib Pajak tidak 

memperoleh perlindungan dari 

aparat yang terkait, bahkan 

kadang-kadang kondisi semacam 

itu di manfaatkan oleh oknum-

oknum tertentu yang bermuara 

pada pungutan terhadap Wajib 

Pajak demi kepentingan oknum 

itu sendiri. Hal tersebut bisa 

meresahkan dan memengaruhi 

ketaatan Wajib Pajak terhadap 

pungutan pajak, dengan harapan 

Wajib Pajak bersedia 

meningkatkan kesadarannya 

untuk membayar pajak sesuai 

potensinya dan Pemerintah 

bersedia memberikan 

perlindungan hukum terhadap 

Wajib Pajak  sehingga Wajib 

Pajak tidak mengeluarkan dana 

keamanan lagi yang bersifat 

ilegal. 

2. Penghapusan pungutan di luar 

pajak yang bersifat ilegal 

Salah satu yang 

memengaruhi ketaatan Wajib 

Pajak terhadap pajak hiburan 

adalah adanya pungutan lain di 

luar pajak, baik bersifat sosial 

maupun pungutan yang 

dilakukan oleh oknum-oknum 

tertentu, sehingga pihak 

Pemerintah Daerah harus 

mampu mencegah pungutan-

pungutan tersebut dan harus 

berani mengambil tindakan yang 

tegas. 

3. Transparansi dalam pemanfaatan 

dana Pajak  

Sesuai dengan asas 

keadilan pajak bahwa hasil 

pemungutan pajak daerah 

khususnya pajak hiburan agar 

pemanfaatannya dilakukan 

secara transparan, sehingga 

wajib pajak akan lebih 

mempuyai kesadaran terhadap 

arti pentingnya pajak. 

4. Peningkatan Pelayanan 

Terutama pelayanan yang 

berkaitan dengan perizinan, 

apabila pelayanan perizinan 

ditangani secara baik dan 

transparan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku , maka 

kemungkinan besar wajib pajak 

mau meningkatkan 

kesadarannya dalam mematuhi 

ketentuan perpajakan. 

5. Peninjauan kembali Perda yang 

telah berlaku 

Dalam Perda Nomor 13 

Tahuun 2011 tentang pajak 

hiburan perlu untuk diadakan 

peninjauan kembali, terutama 

mengenai besarnya tarif pajak. 

6. Peningkatan sosialisasi 

Perpajakan Daerah 

Sosialisasi perpajakan 

daerah masih diperlukan dalam 

rangka peningkatan kesadaran 
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wajib pajak, hanya saja pola dan 

bentuk sosialisasinya perlu 

diperbaruhi disesuaikan dengan 

kemauan wajib pajak, sehingga 

wajib pajak tidak bosan 

mengikuti sosialisasi dengan 

pola-pola lama. 

7. Pembenahan perilaku pejabat 

yang menyimpang dan 

peningkatan sumber daya 

manusia 

Perilaku pejabat yang 

menyimpang sangat berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak, oleh 

karena itu bagi pejabat yang 

berwenang harus harus secara 

rutin melakukan pembinaan 

kepada petugas 

pajak.Peningkatan sumber daya 

manusia dimaksudkan agar 

kinerja adminitrasi perpajakan 

menjadi lebih baik dan sumber 

daya manusia pajak dapat 

resposif terhadap perkembangan 

teknologi. 

8. Pelaksanaan Penegakan Hukum 

Penegakan hukum 

merupakan upaya terakhir 

apabila upaya-upaya lain sudah 

tidak dapat mewujudkan 

kesadran dan kepatuhan wajib. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. KESIMPULAN  

1. Peraturan Daerah Kabupaten 

Batang No.13 Tahun 2011  

Tentang  Pajak hiburan belum 

mencerminkan keadilan, 

dikarenakan tarif pajak hiburan 

ditetapkan 50%, belum sesuai 

dengan omzet dari wajib pajak 

(panti pijat), dikarenakan pajak 

yang dikenakan terlalu tinggi 

belum bisa memenuhi rasa 

keadilan.  

2  Sistem Self Assesment dalam 

pemungutan pajak hiburan 

belum dapat diterapkan 

sepenuhnya, akan tetapi sistem 

official jujga belum dapat 

diterapkan  

3  Dalam sistem pemungutan pajak 

hiburan perlu dibangun suatu 

budaya self assesment. Adapun 

upaya untuk membangun sikap 

budaya self asesment dapat 

ditempuh melalui beberapa cara 

antara lain? 

 

b. SARAN  

1 Sosialisasi tentang pajak hiburan 

harus lebih ditingkatkan supaya 

masyarakat yang telah 

memenuhi syarat sebagai wajib 

pajak hiburan dapat 

melaksanakan tanggung jawab 

dalam membayar pajak hiburan.  

2 Pembebanan tarif pajak hiburan 

seperti yang tercantum dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Batang No.13 Tahun 2011 harus 

lebih memperhatikan. 
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PENGUATAN SINERGI ABG 

(ACADEMIC, BUSINESS & GOVERNMENT) 

UNTUK PENGEMBANGAN ENTREPRENEURSHIP 

BAGI PENDUDUK USIA PRODUKTIF 

DI KABUPATEN BATANG 

 

Oleh 

 

Titi Rahayu Prasetiani 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan karena masih banyak dijumpai paradigma berpikir dari 

masyarakat khususnya usia produktif yang lebih berorientasi sebagai job seeker (pencari 

kerja) dibandingjob creator (pencipta lapangan kerja) jugabelum optimalnya peran dari 

masing – masing Triple Helix (Academic, Business and Government) dalam bersinergi untuk 

pengembangan entrepreneurship. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi fungsi dan 

peran masing - masing TripleHelix, menganalisis faktor internal dan faktor eksternal, dan 

merumuskan strategi operasional pengembangan entrepreneurship di Kabupaten Batang 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dalam model Triple Helix 

(Academic, Business and Government), serta analisis Matrik SWOT untuk merumuskan 

strategi operasionalnya. Data diperoleh dengan pengamatan langsung, wawancara, 

penyebaran kuesioner, serta data laporan Dinas terkait dan BPS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan peran dari masing – masing 

TripleHelix dalam pengembangan kewirausahaan secara konseptual dan legal formal telah 

terbentuk. Sinergi antara Bisnis dan Pemerintah ini tercermin pada susunan keanggotaan 

forum yang melibatkan instansi dan pelaku bisnis terkait.  Strategi operasional yang 

diperlukan yakni (1) perlu keterlibatan Akademisi dalam pembentukan Forum, (2) 

peningkatan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, (3) peningkatan koordinasi dan keterlibatan 

bersama antar semua pihak pemangku kepentingan dalam melaksanakan program 

entrepreneur dari sejak  perencanaan, pelaksanaan hingga evalusasi, serta (4) perlunya 

disusun perumusan program aksi  

 

Kata kunci : entrepreneurship, Triple Helix 

 

I. PENDAHULUAN  

Program pengembangan 

kewirausahaan masih menjadi isu 

penting dalam dunia bisnis dan usaha 

terkait semakin tingginya angka 

pengangguran yang disebabkan adanya 

ketidakseimbangan antara jumlah 

pencari kerja dengan lapangan 

pekerjaan yang tersedia serta 

ketidaksesuaian kompetensi dengan 

permintaan dunia usaha dan bisnis. 

Berbagai upaya pengembangan budaya 

kewirausahaan telah dilakukan baik 

oleh kalangan akademika, pemerintah 

maupun di kalangan dunia bisnis itu 

sendiri. Namun demikian salah satu 

persoalan mendasar yang dihadapi 

dalam upaya pengembangan ini adalah 
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terkait dengan aspek keberlangsungan 

program untuk dapat terus dilaksanakan 

secara berkesinambungdari waktu ke 

waktu mengingat pembentukan dan 

pengembangan budaya tidak dapat 

dilakukan dalam waktu singkat dan 

memerlukan keterlibatan semua pihak 

agar proses tersebut dapat berlangsung 

dan berkesinambungan.  

Kewirausahaan memainkan peran 

yang sangat kritikal dalam 

perkembangan perekonomian bangsa 

sehingga seringkali kewirausahaan 

dipandang sebagai motor penggerak 

dibalik pertumbuhan ekonomi, artinya 

bahwa semakin besar aktivitas 

kewirausahaan suatu negara maka akan 

mengarah pada pertumbuhan ekonomi 

yang semakin besar. Schumpeter dalam 

Burhanuddin (2010) menguraikan peran 

wirausaha dalam lima hal : (1) 

wirausaha mengenalkan produk baru 

dan kualitas baru dari suatu produk, (2) 

wirausaha yang mengenalkan metode 

baru berproduksi yang lebih komersial, 

baik berdasarkan pengalaman maupun 

hasil kajian ilmiah dari penelitian, (3) 

wirausaha yang membuka pasar baru, 

baik dalam negeri ataupun di negara 

yang sebelumnya belum ada pasar,(4) 

wirausaha yang menggali sumber 

pasokan bahan baku baru bagi industri 

setengah jadi atau industri akhir, dan (5) 

wirausaha yang menjalankan organisasi 

baru dari industri apapun. Di Indonesia 

sendiri, secara umum persentase jumlah 

pengusaha, baru 1,65% dari jumlah 

penduduk. Persentase tersebut masih 

jauh tertinggal dibandingkan Negara 

Singapura, Malaysia dan Thailand yang 

masing – masing memiliki persentase 

pengusaha sebanyak 7%, 5% dan 3%. 

Sementara negara – negara maju seperti 

Amerika Serikat dan Jepang bahkan 

memiliki jumlah pengusaha lebih dari 

10% dari jumlah populasi. Meskipun 

jumlah pengusaha di Indonesia masih 

sangat minim, namun survey yang 

dilakukan Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) pada tahun 2013 

menunjukkan bahwa keinginan 

berwirausaha masyarakat Indonesia 

adalah yang kedua tertinggi di ASEAN 

setelah Philipina. Data dari BPS 

menunjukkan bahwa masih terjadi gap 

yang cukup besar antara pencari kerja 

terdaftar usia produktif dengan 

penempatan atau pemenuhan tenaga 

kerja. Fenomena ini muncul karena 

masyarakat Indonesia, khususnya 

mereka usia produktif belum mampu 

merubah paradigma berpikir dari 

orientasi sebagai job seeker (pencari 

kerja) menjadi job creator (pencipta 

lapangan kerja). Jumlah penduduk 

Indonesia yang begitu besar serta usia 

produktif yang banyak merupakan suatu 

potensi lahirnya wirausaha – wirausaha 

muda dengan dukungan dari berbagai 

pihak. Pemerintah lewat Perguruan 

Tinggi memiliki peran sentral untuk 

memberikan pendidikan dan bekal ilmu 

yang tidak hanya semata bersifat 

teoritik tetapi juga sangat diperlukan 

dukungan spirit kewirausahaan, selain 

juga memberikan gambaran peta 

perekonomian yang up to date. 

Dari gambaran di atas, dapat 

diartikan bahwa keberadaan 

kewirausahaan sebagai sebuah spirit 

menjadi suatu hal yang mendesak di 

Indonesia, terkait dengan fenomena 

hypercompetition (persaingan yang 

semakin kompetitif) di lingkungan 

bisnis dan perubahannya yang tidak 

pasti. Di sisi lain, masih tingginya 

angka pengangguran terbuka di 

Indonesia termasuk oleh mereka yang 
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berlatarbelakang pendidikan tinggi 

menjadi perhatian serius dari para 

pemangku kepentingan dalam hal ini: 

Pemerintah, pelaku industri dan 

akademisi Perguruaan Tinggi yang 

kemudian disebut sebagai sistem 

TripleHelix (ABG; Academic, Business 

and Government). Upaya 

pengembangan budaya kewirausahaan 

(entrepreneurship) diharapkan tidak 

saja mampu merubah paradigma 

berpikir dari job seeker ke job creator, 

melainkan juga memperbaiki kualitas 

pelaku ekonomi Indonesia yang 

mengedepankan kreativitas dan inovasi. 

Tugas ini tidak dapat dibebankan pada 

salah satu unsur saja, melainkan 

memerlukan sinergitas dari multi pihak. 

Kolaborasi Triple Helix diharapkan 

mampu berperan sebagai penggerak 

lahirnya kreativitas, ide, ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang vital 

bagi proses pengembangan budaya 

kewirausahaan yang saling bersinergi.  

Teori mengenai Triple Helix ini 

pertama kali diperkenalkan oleh 

Etzkowitz dan Leydesdorff sebagai 

metode pembangunan kebijakan 

berbasis inovasi. Teori ini menekankan 

pentingnya penciptaan sinergi tiga 

kutub yaitu intelektual, bisnis dan 

pemerintah. Tujuan dari teori ini adalah 

pembangunan ekonomi berkelanjutan 

berbasis ilmu pengetahuan. Dari sinergi 

ini diharapkan terjadi sirkulasi ilmu 

pengetahuan berujung pada inovasi 

yang memiliki potensi ekonomi atau 

kapitalisasi ilmu pengetahuan 

(knowledge capital).  Menurut 

pandangan Etzkowitz dan Leydesdorff 

sebagaimana dikutip oleh Taufik (2010) 

Triple Helix pada intinya merupakan 

suatu model untuk menganalisis inovasi 

dalam suatu ekonomi berbasis 

pengetahuan. Sehingga konsep atau 

pendekatan yang telah disampaikan 

dapat terus diperluas sesuai dengan 

dinamika perubahan dan konteksnya. 

Sementara Scarborough dan 

Zimmerer dalam Novian (2012) 

mendefinisikan wirausaha yaitu orang 

yang menciptakan suatu bisnis baru 

dalam menghadapi resiko dan 

ketidakpastian dengan maksud untuk 

memperoleh keuntungan dan 

pertumbuhan dengan cara mengenali 

peluang dan mengkombinasikan 

sumber-sumber daya yang diperlukan 

untuk memanfaatkan peluang tersebut. 

Druker dalam Novian (2012) 

menjelaskan bahwa wirausaha yaitu 

sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat 

pada seseorang yang mempunyai 

kemauan keras untuk mewujudkan 

gagasan inovatif kedalam dunia usaha 

yang nyata dan dapat 

mengembangkannya.Berdasarkan 

konsep diatas, secara ringkas 

kewirausahaan dapat didefinisikan 

sebagai suatu kemampuan kreatif dan 

inovatif yang dijadikan kiat, dasar, 

sumberdaya, proses dan perjuangan 

untuk menciptakan nilai tambah barang 

dan jasa yang dilakukan dengan 

keberanian untuk menghadapi risiko.  

Dalam konteks program 

pengembangan kewirausahaan, upaya 

bersama ini dapat tergambar pada Tim 

Koordinasi Nasional Pengembangan 

Wirausaha Kreatif di Kementrian 

Koordinator Perekonomian RI, 

pengembangan kewirausahaan nasional 

melalui tiga jalur terpadu Tri Tunggal 

Kewirausahaan yaitu: Pembenihan, 

Penempaan dan Pengembangan, 

Joewono (2011). 

Pada penelitian ini dengan model 

Triple Helix yang melibatkan 1) 
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Perguruan Tinggi, sebagai centre of 

excellent melalui aktivitas akademik 

berbasis kurikulum, penelitian, 

pengembangan dan pendampingan 2) 

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah 

Daerah Kabupaten Batang sebagai 

pembuat kebijakan, pengelolaan 

otonomi daerah yang baik, penegakan 

demokrasi, dengan prinsip‐prinsip good 

governance, serta 3) Pelaku Bisnis, 

dimana integrasi dari ketiga aktor yang 

berbeda ini secara ideal akan 

meningkatkan pengetahuan suatu 

wilayah dan pada gilirannya akan 

meningkatkan pengembangan daya 

saing ekonomi. 

Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang bernilai bagi 

Pemerintah Kabupaten Batang 

khususnya sebagai timbangan ilmiah 

serta saran dalam proses perumusan 

kebijakan daerah, peningkatan 

pelayanan publik, industri dan 

pemangku kepentingan lainnya 

(stakeholder)  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan 

menggunakan desain penelitian     

deskriptif kualitatif, yakni 

menggambarkan suatu fenomena yang 

terjadi secara jelas berdasarkan data 

yang terkait. Penelitian deskriptif yang 

dilakukan kali ini bertujuan untuk 

melihat bagaimana peran dari masing – 

masing pemangku kepentingan dalam 

model Triple Helix (Academic, Business 

and Government) dalam bersinergi 

untuk pengembangan entrepreneurship 

di Kabupaten Batang, menganalisis 

faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) serta faktor eksternal 

(peluang dan ancaman) dari program 

pengembangan entrepreneurship dalam 

bentuk analisis Matrik SWOT dan 

bagaimana merumuskan strategi 

operasional yang harus dilaksanakan 

oleh masing – masing unsur tersebut. 

Penelitian ini berfokus pada 

perumusan strategi operasional dalam 

pengembangan kewirausahaan 

penduduk usia produktif di Kabupaten 

Batang. Oleh karena itu, ruang lingkup 

materi pada penelitian ini meliputi 

aktivitas penduduk usia produktif 

berdasarkan kelompok umur, latar 

belakang pendidikan dan jenis 

pekerjaan sebagai objek sasaran 

penelitian.  Penelitian ini melibatkan 

seluruh pihak terkait meliputi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, 

Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha 

dalam konsep Triple Helix. Perumusan 

strategi berdasarkan teknis analisis 

SWOT 

Penelitian ini menggunakan Data 

Primer dan Data Sekunder. Data primer 

adalah data yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan dengan tujuan khusus untuk 

kepentingan penelitian yang sedang 

dilakukan. Data primer pada penelitian 

ini diperoleh dengan pengamatan 

langsung (survey) dan wawancara 

(interview) serta penyebaran kuesioner. 

Sedangkan data sekunder adalah 

data yang telah tersedia atau 

dikumpulkan oleh pihak lain, dapat 

berupa literatur, artikel, jurnal, data 

statistik yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan. Data 

sekunder pada penelitian ini diperoleh 

dari data laporan Dinas terkait, BPS dan 

penelitian terkait, berupa: 
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1. Kelompok penduduk berdasarkan 

usia 

2. Kelompok penduduk berdasarkan 

latar belakang pendidikan 

3. Kelompok penduduk berdasarkan 

jenis pekerjaan 

4. Jumlah penduduk pencari kerja (job 

seeker) terdaftar 

5. Jumlah penduduk yang terserap oleh 

lapangan pekerjaan formal 

6. Data mengenai UMKM di 

Kabupaten Batang 

7. Data mengenai kegiatan UMKM di 

Kabupaten Batang  

Dalam penelitian ini data – data 

tersebut, baik data primer maupun data 

sekunder berasal dari:  

1 Akademisi yang dalam penelitian ini 

diwakili oleh : 

a) Universitas Pekalongan 

(UNIKAL) 

b) SMK Negeri 1 Batang  

2 Para Pelaku Usaha atau Bisnis di 

lingkungan Kabupaten Batang 

a) BUMN ; diwakili oleh PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Batang 

b) BUMD ; diwakili oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) 

Batang 

c) Batang Entrepreneur Community 

(BEC) 

d) Perusahaan swasta, UMKM dan 

home industri 

3 Institusi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang yang terkait, 

terdiri dari :  

a) Dinas Daerah 

1) Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi 

2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olah Raga 

3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

b) Lembaga Teknis ; BAPPEDA 

Kabupaten Batang 

c) Institusi Vertikal ; BPS Kabupaten 

Batang 

 

Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1. Teknik wawancara (interview) 

2. Teknik pengamatan langsung 

(survey) 

3. Forum Group Discussion (FGD) 

4. Teknik Kuesioner 

Langkah – langkah yang dilakukan 

dalam menganalisis data: 

1. Melakukan tabulasi hasil wawancara 

dan jawaban kuesioner 

2. Menganalisis fungsi dan peran dari 

setiap pihak Triple Helix dengan 

metode deskriptif kualitatif 

3. Mengidentifikasi faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) 

dengan menggunakan SWOT.  

4. Merumuskan strategi operasional 

sebagai output sinergi dari semua 

peran Triple Helix berupa program – 

program pengembangan 

kewirausahaan di Kabupaten Batang 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fungsi dan peran dari masing – 

masing TripleHelix dalam 

pengembangan kewirausahaan 

(entrepreneurship),dalam hal ini 

sinergi antara Business (Pelaku Bisnis) 

dan Government (Pemerintah)secara 

konseptual dan legal formal telah 

dituangkan dalam Surat Keputusan 

Bupati Batang Nomor 460/006/2014 

tentang Pembentukan Forum 

Komunikasi Antar Dunia Usaha untuk 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial 

Kabupaten Batang / Corporate Social 

Responsibility Periode 2014 – 2017. 
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Sinergi antara Bisnis dan Pemerintah 

ini tercermin pada susunan 

keanggotaan forum yang melibatkan 

instansi dan pelaku bisnis terkait yang 

ada di Kabupaten Batang dan 

koordinasi kedua belah pihak. 

Dalam menjalankan masing – 

masing fungsi dan peran tersebut, para 

pemangku kepentingan dalam Model 

Triple Helix memiliki faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) serta faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) yang 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

 

1. Faktor internal (Kekuatan) 

a. Kegiatan kewirausahaan telah 

masuk pada Visi, Misi dan 

Program Kerja baik Perguruan 

Tinggi maupun Pemerintahan 

b. Akademisi, Pelaku Bisnis dan 

Pemerintah telah melakukan 

kegiatan – kegiatan yang 

mendukung kewirauhaan dan 

pengembangan semangat 

kewirausahaan di kalangan 

generasi muda 

c. Beberapa pelaku bisnis, 

khusunya perbankan memiliki 

produk – produk pinjaman yang 

khusus melayani UMKM 

(seperti KUR) 

d. Potensi SDM yang dimilki baik 

dari Akademisi, Bisnis, 

Pemerintah dan masyarakat 

Batang sendiri yang peduli dan 

bergerak di kegiatan sosial dan 

ekonomi kewirausahaan (seperti: 

Forum CSR, BEC) 

2. Faktor Internal (Kelemahannya)  

a. Perguruan Tinggi banyak 

berfokus pada bagaimana 

menyiapkan mahasiswa yang 

cepat lulus dan mendapatkan 

pekerjaan, bukan sebagai lulusan 

yang siap bekerja dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan 

b. Program kerja dan aktivitas 

kewirausahaan (entrepreneurial 

activity) terbatas karena 

keterbatasan anggaran 

(Anggaran Tahunan di 

Perguruan Tinggi maupun 

APBD) 

c. Kurangnya koordinasi antar 

pihak pemangku kepentingan 

dalam kegiatan – kegiatan 

kewirausahaan sehingga 

dikawatirkan bantuan yang 

diberikan menjadi tumpang 

tindih, tidak tepat sasaran atau 

tidak tepat guna dan bersifat 

parsial (misalnya : kordinasi 

antara anggota CSR) 

d. Program entrepreneurship telah 

dilaksanakan namun exitstrategy 

masih lemah ; tidak 

berkesinambungan sehingga 

selesai program maka praktek 

bisnis juga berakhir 

e. Kurangnya publikasi kegiatan – 

kegiatan kewirausahaan di 

masyarakat 

3. Faktor eksternal (Peluang) 

a. Otonomi Daerah meningkatkan 

peran Pemerintah dalam 

merumuskan strategi 

pengembangan entrepreneurship 

di daerah 

b. Dukungan dari Pemerintah 

Daerah dan Pusat berupa 

kerjasama dengan Kementrian, 

regulasi dan kebijakan yang pro 

entrepreneur dan birokrasi yang 

mudah (pengurusan SIUP, TDP, 

Pajak dll) 

c. Terbuka pangsa pasar yang lebih 

luas dengan adanya Asean 
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Economic Community (MEA) 

2015 

d. Perekonomian dalam negeri 

yang semakin kondusif dan 

perkembangan ekonomi kreatif 

memungkinkan untuk 

tumbuhnya industri kreatif bagi 

siapa saja yang memiliki bekal 

ilmu dan keterampilan tinggi di 

bidang kewirausahaan 

e. Letak geografis dan jumlah 

penduduk yang dumiliki 

Kabupaten Batang memberikan 

peluang dan potensi untuk 

pengembangan perekonomian di 

berbagai sector (perdagangan, 

perindustrian, pariwisata, 

transportasi dan jasa) 

4. Faktor eksternal (Ancaman) 

a. Masih banyak masyarakat 

khususnya kalangan generasi 

muda (siswa dan mahasiswa) 

yang berorientasi pada job 

seeker daripada job creator 

b. Kegiatan kewirausahaan belum 

sepenuhnya mendapat dukungan 

dari orang tua dan masyarakat 

karena mereka  berkeinginan 

anaknya dapat bekerja di sektor 

formal (sebagai pegawai tetap) 

dan beranggapan bahwa 

wirausaha bukan profesi yang 

membanggakan 

c. Kurang respon dan dukungan 

atas adanya jaminan 

keberlanjutan program 

kewirausahaan sampai pada 

program aksi dari berbagai pihak 

d. Adanya syarat – syarat dan 

ketentuan yang berlaku dari 

pihak perbankan yang tidak bisa 

dipenuhi oleh masyarakat  

e. Persaingan usaha semakin berat 

dengan adanya AseanEconomic 

Community (MEA) 2015 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Strategi operasional dan output 

yang bersinergi dari semua peran 

Triple Helix berupa kebijakan dalam 

program pengembangan 

entrepreneurship di Kabupaten Batang 

yaitu : 

1. Perlu keterlibatan dari pihak 

Akademisi dalam pembentukan 

Forum Komunikasi untuk 

Kesejahteraan Sosial Kabupaten 

Batang sebagai penyempurnaan 

Surat Keputusan Bupati yang sudah 

ada. 

2. Peningkatan kerja sama dengan 

Pemerintah Pusat / Kementrian 

dalam mendukung program – 

program karena keterbatasan 

APBD 

3. Pengembangan entrepreneur 

menjadi sesuatu yang penting dan 

mendesak untuk segera dilakukan 

melihat data tahun 2014 bahwa 

jumlah penduduk yang tidak 

terserap oleh lapangan pekerjaan 

formal masih cukup tinggi, yaitu 

sebesar 2.322 dari berbagai tingkat 

pendidikan dan golongan umur 

4. Pentingnya koordinasi dan 

keterlibatan bersama antar semua 

pihak pemangku kepentingan 

dalam hal ini Akademisi, Pelaku 

Bisnis dan Pemerintah dalam 

melaksanakan program atau 

kegiatan entrepreneur dari sejak 

perencanaan, pelaksanaan hingga 

evalusasi agar kegiatan ini berjalan 

secara secara berkesinambungan. 

5. Perlunya disusun perumusan 

Program Aksi / aplikasi nyata 
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kegiatan kewirausahaan di 

Kabupaten Batang berdasarkan 

strategi operasional yang sudah 

tersusun dengan melibatkan semua 

pihak pemangku kepentingan 

(stakeholder) 

 

Berikut beberapa saran bagi 

penelitian selanjutnya : 

1. Penelitian ini masih terbatas 

menggunakan responden dari usia 

produktif golongan pemuda yang 

mengenyam pendidiakan formal 

(SMK dan Perguruan Tinggi) oleh 

karena itu perlu ditambah kajian 

lebih lanjut yang melibatkan 

responden dari golongan pemuda 

yang tidak berkesempatan 

mengenyam pemdidikan formal 

2. Melakukan penelitian cross section, 

misalnya tidak hanya untuk satu 

wilayah saja (Kabupaten Batang), 

tetapi juga untuk beberapa wilayah 

sebagai studi pembanding untuk 

dapat saling melengkapi. 

3. Melanjutkan penelitian tidak hanya 

berhenti pada perumusan strategi 

operasional dalam pengembangan 

entrepreneurship, namun juga 

perumusan program aksi aplikasi 

dari strategi – strategi operasional 

yang sudah ada. 
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ABSTRAK 

      Pekerjaan adalah pintu gerbang untuk mendapatkan uang. Pekerjaan yang layak akan 

memberikan kesejahteraan bagi manusia. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan 

sempitnya lapangan pekerjaan kini menjadi masalah, sehingga timbul beberapa pilihan yang 

tidak layak seperti menjadi PSK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan 

karakteristik PSK di Kabupaten Batang serta tanggapan masyarakat terhadap keberadaan 

PSK. 

      Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di 

Lokalisasi Petamanan dan Penundan. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

      Hasil penelitian diperoleh bahwa alasan atau faktor penyebab wanita menjadi PSK di 

Kabupaten Batang mayoritas adalah faktor ekonomi, walaupun ada faktor lain seperti frustrasi 

ditinggal suami, masalah keluarga, ditipu oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab, dan 

hura-hura. Rata-rata usia PSK berkisar 27-36 tahun atau sebanyak 56,98%. Pendidikannya 

sebagian besar tamatan SD/sederajat dan SMP/sederajat. Warga asli Kabupaten Batang yang 

menjadi PSK sebanyak 31 orang dari jumlah keseluruhan yaitu 87 orang, sedangkan 56 orang 

berasal dari luar Kabupaten Batang, atau 64,37% adalah pendatang, sedangkan 35,63% adalah 

warga Kabupaten Batang. Tanggapan masyarakat Desa Banyuputih dan Desa Penundan lebih 

bersikap netral, acuh tak acuh, dan cenderung membiarkan (permisif), yang terpenting adalah 

mengikuti aturan yang diberikan oleh desa. 

      Saran, penggalakan pendidikan, menciptakan bermacam kesibukan, perluasan lapangan 

kerja, dan pendidikan seks. Selain itu juga dengan sosialisasi HIV/AIDS, 

penyempitan/penyatuan lokalisasi di Kabupaten Batang, pengadaan panti rehabilitasi di 

Kabupaten Batang, penerimaan eks-PSK, dan pembersihan warung remang-remang. 

 

Kata Kunci : Latar Belakang, Karakteristik, Pekerja Seks Komersial (PSK). 

 

PENDAHULUAN 

      Setiap manusia di muka bumi ini 

haruslah senantiasa berusaha dalam 

mempertahankan hidupnya. Seiring 

perkembangan zaman, populasi manusia 

semakin meningkat dan tidak seimbang 

dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Pekerjaan adalah pintu gerbang untuk 

mendapatkan uang. Melalui uang tersebut 

manusia dapat memenuhi kebutuhannya, 

namun permasalahan yang terjadi adalah 

pekerjaan apa yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

mailto:sigitsprasetyo@outlook.co.id
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      Tidak adanya pilihan sehingga terpaksa 

menjadi PSK kerap terjadi di negeri ini. 

Tidak perlu syarat khusus dan bermodalkan 

banyak uang apalagiskill tinggi, cukup 

dengan berdandan cantik, menarik dan 

berperilaku yang ramah. Banyak faktor 

yang melatarbelakangi mengapa beberapa 

wanita memilih menjadi PSK. Alasan yang 

paling umum adalah faktor ekonomi. 

Lagipula tidak ada karakteristik seperti 

usia, pendidikan, dan lain sebagainya untuk 

menjadi seorang PSK.  

PSK pun dinilai mengotori nilai 

perkawinan yang sejati, yaitu dengan 

melakukan hubungan seks di luar status 

perkawinan yang sah. Jelas bahwa 

pekerjaan  menjadi PSK ini adalah sesuatu 

yang melanggar norma, namun yang 

dipikirkan dalam nalurinya adalah 

bagaimana mereka memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Tidak adanya pilihan sehingga 

menjadi PSK juga terdapat di Desa 

Banyuputih dan Desa Penundan. Guna 

mengantisipasi hal-hal yang tidak 

diinginkan dibuatlah kompleks khusus atau 

sering disebut lokalisasi. 

 

Landasan Teori 

“Istilah pelacur berasal dari dasar kata 

lacur, artinya adalah malang, celaka, gagal, 

sial, atau tidak jadi. Kata lacur berarti pula 

buruk laku. Bentukan kata dari kata lacur 

adalah melacur, yaitu berbuat lacur atau 

menjual diri sebagai pelacur. Orang yang 

berbuat lacur atau menjual diri itu disebut 

pelacur. Pelacur, sekali lagi, adalah orang 

yang melacur, orang yang melacurkan diri 

atau menjual diri” (Koentjoro dan 

Sugibastuti, 1999:30). Istilah pelacur 

seringkali disamakan dengan istilah wanita 

tunasusila (WTS). Bahkan, melalui 

Keputusan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 23/HUK/96, pemerintah 

lebih mengakui istilah WTS (wanita tuna 

susila). 

      Seiring dengan perkembangannya, 

istilah-istilah tersebut merambah mulai dari 

Pekerja Seks Komersial (PSK) hingga 

akhir-akhir ini sering terdengar dengan 

sebutan PL (Pemandu Lagu; biasanya juga 

tidak keberatan untuk “ngamar”) 

Pekerja Seks Komersial atau PSK adalah 

perempuan yang melakukan hubungan 

intim di luar perkawinan, yang dilakukan 

dengan bebas liar dalam relasi seks dengan 

banyak orang, untuk mendapatkan imbalan 

materi, uang, ataupun tidak (Prastiwi, 

2007). Walaupun terdapat pekerja seks 

komersial laki-laki, yang dimaksud PSK 

dalam penelitian ini adalah pekerja seks 

komersial perempuan. 

      Pekerja Seks Komersial (PSK) 

merupakan ungkapan yang telah diperhalus 

maknanya yang berasal dari kata pelacur. 

Kristanto dalam Prastiwi (2007) 

mengungkapkan “pelacur sendiri berarti 

perempuan atau laki-laki yang mempunyai 

kebiasaan melakukan hubungan intim 

diluar perkawinan baik dengan imbalan 

jasa maupun tidak”. 

      Gail Pheterson dalam Dreyfus (2013:8) 

menyatakan bahwa “prostitute is the 

prototype of the stigmatized woman 

because she is defined by her unchastity 

which casts her status as impure” (pelacur 

adalah bentuk asli dari wanita yang 

ternodai karena dia digambarkan oleh 

ketidaksuciannya yang memberikannya 

status kotor atau tidak suci). 

      Peraturan Daerah Kabupaten Batang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pemberantasan Pelacuran di Wilayah 

Kabupaten Batang Pasal 1 ayat 3 dijelaskan 

sebagai berikut.Pelacuran adalah 

perbuatan/kegiatan seseorang atau 

sekelompok orang baik pria, wanita, atau 

waria/banci, yang menyediakan dirinya 
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kepada umum atau seseorang tertentu untuk 

melakukan perbuatan/kegiatan yang 

mengarah pada hubungan seksual di luar 

perkawinan yang sah dilakukan di 

hotel/penginapan, restoran, tempat  

hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-

tempat lain di daerah dengan tujuan untuk 

mendapatkan imbalan berupa uang, barang 

dan/atau jasa lainnya. 

      Pelacuran atau prostitusi adalah salah 

satu bentuk perilaku menyimpang. 

Dikemukakan oleh Narwoko dan Suyanto 

(2006:107) bahwa “perilaku menyimpang 

adalah tindakan atau perilaku yang 

menyimpang dari norma-norma, dimana 

tindakan-tindakan tersebut tidak disetujui 

atau dianggap tercela dan akan 

mendapatkan sanksi negatif dari 

masyarakat”. 

Prostitusi sebagai perilaku menyimpang 

kerap dicari solusinya. Tentunya adalah 

solusi terbaik karena pada dasarnya PSK 

juga manusia yang mempunyai kesempatan 

untuk memperbaiki dirinya. Kartono 

(2013:257) mengemukakan bahwa 

“semakin ditekan pelacuran, maka akan 

semakin luas menyebar prostitusi tersebut”. 

Dalam teorinya yang lain masih dalam satu 

bukunya dikemukakan “apabila deviasi 

atau penyimpangan tingkah laku 

berlangsung terus-menerus dan jumlah 

pelacur menjadi semakin banyak menjadi 

kelompok-kelompok deviant dengan 

tingkah lakunya yang menyolok, maka 

terjadilah perubahan pada sikap dan 

organisasi masyarakat terhadap 

prostitusi.Terjadi pula perubahan-

perubahan dalam kebudayaan itu sendiri. 

Stigma atau noda sosial dan eksploitasi-

komersialisasi seks yang semula dikutuk 

hebat, kini berubah dan mulai diterima 

sebagai gejala sosial yang umum” 

(Kartono, 2013:258). 

 

METODE PENELITIAN 

      Pendekatan dalam penelitian ini 

pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di 

Lokalisasi Petamanan dan Lokalisasi 

Penundan. Fokus penelitian ini: (a) Latar 

belakang, dengan indikator: faktor internal, 

meliputi: faktor individu dan spiritual; 

faktor eksternal, meliputi: ekonomi dan 

lingkungan PSK di Lokalisasi Petamanan 

dan Penundan Kabupaten Batang; (b) 

Karakteristik, dengan indikator: umur; 

pendidikan; latar belakang keluarga; 

keyakinan/agama, dan; lingkungan PSK di 

Lokalisasi Petamanan dan Penundan 

Kabupaten Batang; (c) Tanggapan 

masyarakat Desa Banyuputih dan Desa 

Penundan Kecamatan Banyuputih 

Kabupaten Batang terhadap keberadaan 

PSK. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Latar Belakang PSK 

Pada tahun 2015 ini, lebih terperinci 

sampai akhir bulan November 2015 WPSL 

yang berada di Lokalisasi Petamanan 

Banyuputih sebanyak 44 WPSL (sumber 

data LSM FKPB – Batang) dan Lokalisasi 

Penundan 43 WPSL (sumber data Resos 

Penundan). Jumlah tersebut turun sangat 

signifikan dibandingkan dengan jumlah 

WPSL pada tahun 2011. Perbedaan jumlah 

yang sangat jauh berbeda dalam kurun 

waktu empat tahun dirasa sudah biasa. Pada 

dasarnya para PSK memang suka 

berpindah-pindah tempat mencari yang 

lebih ramai selain itu juga banyaknya kafe-

kafe dan tempat karaoke baru di kawasan 

pantura yang dirasa lebih bergengsi dan 

meningkatkan tarif para PSK menjadi 

alasan para PSK berpindah dari lokalisasi 

satu ke lokalisasi yang lain, bahkan ke kafe 

atau tempat karaoke sebagai pemandu lagu. 
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      PSK yang berada di Lokalisasi 

Petamanan dan Penundan Banyuputih 

dikatakan sebagian besar adalah pendatang, 

dalam arti lain tempat lokalisasinya adalah 

Lokalisasi Petamanan dan Penundan yang 

berada dalam wilayah Kabupaten Batang, 

akan tetapi PSK yang berada di lokalisasi 

tersebut sebagian besar adalah bukan warga 

Kabupaten Batang. Warga asli Petamanan 

dan Penundan yang berada di lokalisasi 

tersebut, mereka bekerja seperti buruh cuci, 

jualan air, jualan kecil-kecilan, dan yang 

lainnya. Warga asli daerah Kabupaten 

Batang yang menjadi PSK (studi kasus di 

lokalisasi Petamanan dan Penundan) 

sebanyak 31 orang dari jumlah keseluruhan 

yaitu 87 orang, sedangkan 56 orang berasal 

dari luar Kabupaten Batang, atau 64,37% 

adalah pendatang, 35,63% adalah warga 

kabupaten Batang. 

PSK di Lokalisasi Petamanan Banyuputih 

cenderung tertutup ketika diminta untuk 

diwawancara. Dari data LSM FKPB jumlah 

PSK di lokalisasi sebanyak 44 PSK, 

peneliti mendapatkan 10 informan PSK di 

Lokalisasi Petamanan, dari 10 informan, 7 

informan mengatakan bahwa alasan 

menjadi PSK adalah karena ekonomi, satu 

informan karena frustrasi ditinggal suami, 

satu informan karena dijebak dan 

dibohongi, dan satu informan lagi karena 

ingin hura-hura. 

      Pekerja Seks Komersial (PSK) pun ada 

karena adanya pengguna atau pelanggan 

dan permintaan. Seperti halnya PSK, 

pelanggan atau pengguna jasa PSK 

kecenderungan tertutup ketika diminta 

untuk diwawancara. Peneliti mendapatkan 

6 pelanggan di Lokalisasi Petamanan 

Banyuputih. Berikut adalah ungkapan dari 

beberapa pengguna jasa PSK mengapa 

hingga akhirnya mereka menggunakan jasa 

PSK. 

Bapak Yetno (nama samaran), berprofesi 

sebagai supir truk yang berasal dari 

Lumajang, Jawa Timur, mengungkapkan 

mengapa menggunakan jasa PSK adalah 

sebagai berikut: 

“Mau pulang kejauhan ya, perasaan ya, 

masak mau beli di sana, diemnya 

(tinggalnya) di sini”. 

 

PSKdi Lokalisasi Penundan Banyuputih 

dari data Resos Penundan sebanyak 43 

PSK, peneliti mendapatkan 12 informan 

PSK di Lokalisasi Penundan, dari 12 

informan, 8 informan mengatakan bahwa 

alasan menjadi PSK adalah karena 

ekonomi, 2 informan karena frustrasi 

ditinggal pacar/suami, satu informan karena 

masalah keluarga, dan satu informan lagi 

karena ingin hura-hura. 

 

Grafik 1. Alasan Menjadi PSK di Kabupaten Batang 
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      Latar belakang dari beberapa wanita 

memilih menjadi PSK di Kab Batang (Studi 

Kasus di Lokalisasi Petamanan dan 

Penundan Kecamatan Banyuputih) 

mayoritas adalah karena alasan atau faktor 

ekonomi. Alasan lain selain faktor ekonomi 

adalah karena frustrasi ditinggal suami, 

dijebak atau dibohongi seseorang yang 

tidak bertanggungjawab, masalah keluarga, 

danhura-hura. 

 

Karakteristik PSK 

      Karakteristik PSK di Kabupaten Batang 

dari umurnya adalah berkisar antara 27-36 

tahun atau sebanyak 56,98%. 

Grafik 2. Umur PSK di Kabupaten Batang. 

 
      Berikutnya adalah mengenai tingkat 

pendidikan. Tingkat pendidikan tentu akan 

berpengaruh terhadap pemikiran atau sudut 

pandang seseorang. Pendidikan berperan 

penting dalam pengambilan keputusan 

seseorang wanita terlebih jika ingin 

menjadi PSK. Seorang yang berpendidikan 

tinggi akan berpikir dua kali karena dengan 

syarat kelulusannya yang baik tersebut 

akan mendapatkan pekerjaan yang lebih 

layak, berbeda jika hanya tamatan 

SD/sederajat atau SMP/sederajat, sedikit 

pula yang membutuhkan dengan kualifikasi 

tersebut. 

 

Grafik 3. Tingkat Pendidikan PSK di Kabupaten Batang 

 
      Latar belakang keluarga juga menjadi 

salah satu faktor beberapa wanita 

terjerumus ke dunia prostitusi. Latar 

belakang keluarga menentukan bagaimana 

tingkah laku anggota keluarganya di 

masyarakat. Dari 10 informan PSK di 

Lokalisasi Petamanan, 9 informan 

mengatakan bahwa mereka datang dari 
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latar belakang keluarga yang harmonis dan 

dengan orang tua yang lengkap namun 

untuk keluarga dari informan sendiri (yang 

sudah pernah menikah) saat ini semuanya 

sudah bercerai dan menghidupi anaknya 

dengan kerja kerasnya sendiri dan dengan 

bekerja sebagai PSK, dan hanya satu 

informan saja yang datang dari latar 

belakang keluarga yang tidak harmonis. 

      Sedangkan di Lokalisasi Penundan, dari 

12 informan PSK di Lokalisasi Petamanan, 

10 informan mengatakan bahwa mereka 

datang dari latar belakang keluarga yang 

harmonis dan dengan orang tua yang 

lengkap namun untuk keluarga dari 

informan sendiri (yang sudah pernah 

menikah) saat ini semuanya sudah bercerai 

dan menghidupi anaknya dengan kerja 

kerasnya sendiri dan dengan bekerja 

sebagai PSK, satu informan datang dari 

latar belakang keluarga yang tidak 

harmonis, dan satu informan dating dari 

keluarga yang broken home atau ayah dan 

ibunya bercerai. 

      Kemudian untuk masalah 

keyakinan/agama dari PSK dari data yang 

ada adalah Islam. Peneliti dalam hal ini 

tidak ada maksud atau tujuan tertentu, 

menjelekkan suatu suku, agama, ras, 

adat/etnis mana pun. Semua data yang 

diambil adalah sesuai fakta lapangan dan 

hanya sebagai data administratif saja, 

sebagai bahan mengumpulkan data tanpa 

kepentingan apapun. Keyakinan atau 

agama adalah kunci seseorang dalam 

membentuk karakter dirinya. Dari 10 

informan yang diwawancarai, 10 informan 

memeluk agama Islam. Hal tersebut juga 

dijumpai di Lokalisasi Penundan dari 12 

informan juga beragama Islam. Memang 

ada yang secara terang-terangan mengaku 

Islam KTP, tetapi pada saat melaksanakan 

observasi pada tanggal 19 November 2015 

peneliti melihat beberapa alat sholat wanita 

yang dijemur di depan rumah-rumah 

(tempat karaoke sekaligus tempat PSK 

tinggal), hal tersebut memperlihatkan sisi 

lain dari kehidupan seorang PSK bahwa 

sebenarnya PSK tersebut tidak sepenuhnya 

buta akan agama, mereka sebenarnya tahu 

tetapi karena desakan ekonomi (beberapa 

informan) mereka harus bekerja untuk 

melacur. 

      Lingkungan di Lokalisasi Petamanan 

dan Penundan adalah lingkungan kompleks 

perumahan petak kecil lokalisasi pada 

umumnya. Lingkungan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah lingkungan 

tempat tinggal terdahulu dimana seorang 

PSK tinggal bersama orang tuanya atau 

suaminya. Lingkungan terdahulu PSK di 

Kabupaten Batang sebagian besar adalah 

petani. Selain itu juga dijumpai lingkungan 

lainnya seperti buruh, nelayan, usaha 

mebel, dan industri. 

      Karakteristik Pekerja Seks Komersial 

(PSK) di Kabupaten Batang (Studi Kasus di 

Lokalisasi Petamanan dan Penundan 

Kecamatan Banyuputih) dari umurnya 

adalah berkisar antara 27-36 tahun atau 

sebanyak 56,98%. Pendidikannya sebagian 

besar tamatan SD/sederajat dan 

SMP/sederajat. Walau pun mereka datang 

dari keluarga yang harmonis, tidak 

menutup kemungkinan untuk menjadi PSK 

karena faktor lainnya. Kemudian untuk 

masalah keyakinan/agama dari PSK dari 

data yang ada adalah Islam. Dijelaskan 

sekali lagi bahwa peneliti dalam hal ini 

tidak ada maksud atau tujuan tertentu, 

menjelekkan suatu suku, agama, ras, 

adat/etnis mana pun. Semua data yang 

diambil adalah sesuai fakta lapangan dan 

hanya sebagai data administratif saja, 

sebagai bahan mengumpulkan data tanpa 

kepentingan apapun. Lingkungan terdahulu 

para PSK di Kabupaten Batang sebagian 

besar adalah petani. Selain itu juga 
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dijumpai lingkungan lainnya seperti buruh, 

nelayan, usaha mebel, dan industri. 

 

Tanggapan Masyarakat Desa 

Banyuputih dan Desa Penundan 

Kecamatan Banyuputih Kabupaten 

Batang 

      Tanggapan masyarakat Desa 

Banyuputih dan Desa Penundan terhadap 

adanya lokalisasi di sekitar tempat 

tinggalnya adalah masyarakat cenderung 

membiarkan (permisif) adanya lokalisasi 

dengan alasan tidak mau ikut campur. 

Warga pun secara terang-terangan tidak 

apa-apa asalkan lokalisasi tersebut 

mengikuti aturan yang diberikan oleh desa. 

Jika masyarakat ingin menutup atau 

membubarkan lokalisasi dikhawatirkan 

selanjutnya adalah praktik prostitusi akan 

kembali terjadi seperti pada masa dahulu, 

yakni para PSK menjajakan dirinya di 

jalan-jalan pinggir pantura yang tidak elok 

untuk dipandang khususnya bagi anak-anak 

dan remaja yang masih dalam tahap 

perkembangan moralnya. 

      Dari penelitian yang sudah dilakukan, 

disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat 

ada sedikit gangguan dari adanya PSK dan 

lokalisasi di sekitar tempat tinggal mereka, 

tetapi mereka lebih memilih sikap acuh tak 

acuh atau netral, karena itu bukan urusan 

mereka juga selama masih ada koordinasi 

dan mematuhi aturan yang diberikan oleh 

desa warga tidak keberatan. 

      Bapak Ahmad Nafis (staf ahli LSM 

FKPB) ketika ditanya mengenai tanggapan 

masyarakat di lingkungan Lokalisasi 

Petamanan dan Penundan terkait adanya 

prostitusi di wilayah tersebut 

mengungkapkan: 

“Sebenarnya masyarakat itu menolak, 

dalam hati kecil mereka menolak kalau 

desanya itu ada prostitusi. Tak kira 

ditanya menanyakan tokoh masyarakat, 

tokoh agama, siapa pun akan menolak, 

akan tetapi mereka berpikir ulang 

kalau mau dibubarkan itu kan bukan 

solusi nanti juga tidak akan 

menyelesaikan masalah, tambah 

masalah mereka akan menjajakan 

dirinya di jalan-jalan bahkan di alun-

alun bahkan ada di suatu kota 

dibubarkan malah nongkrongnya 

(mangkalnya) di pendopo kabupaten 

kan tambah banyak masalah sehingga 

masyarakat sekitar juga berpikir ulang 

karena mereka juga punya kepentingan 

di situ, masyarakat sekitar juga banyak 

yang mencari rezeki di situ”. 

 

      Keberadaan PSK dan lokalisasi pada 

suatu daerah selalu menimbulkan 

tanggapan yang pro dan kontra, namun 

masyarakat yang kontra atau tidak setuju 

dengan keberadaan PSK atau lokalisasi di 

Petamanan dan Penundan masih terkendali 

dan tidak sampai ke “action” atau tindakan, 

dalam arti lain masyarakat masih bisa 

diatur dan dikendalikan, maka lokalisasi 

tetap ada tanpa terjadi perselisihan yang 

cukup berarti. Masyarakat tidak boleh 

hanya sekadar menolak tanpa memberikan 

solusi, karena jika lokalisasi ditutup 

dampaknya PSK akan menjajakan dirinya 

di jalan-jalan. Sebagai dampak bagi 

masyarakat adalah akan lebih banyak 

kerugiannya seperti merusak pemandangan 

kota, mengotori norma kesopanan, susila, 

dan agama, serta merusak sendi-sendi 

moral di masyarakat. 

      Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 

juga tidak menutup mata dengan adanya 

prostitusi di Kabupaten Batang. Dalam hal 

penanggulangan prostitusi di Kabupaten 

Batang, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Batang telah membuat Peraturan Daerah 

Kab. Batang No. 6 Tahun 2011 tentang 

Pemberantasan Pelacuran di Wilayah 
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Kabupaten Batang, Bab VIII Pasal 16 ayat 

1 sampai 3. Selain itu dari Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Batang dan LSM FKPB Kabupaten Batang 

juga turut berpartisipasi dalam hal 

penanggulangan pelacuran di Kabupaten 

Batang. Berikut adalah ungkapan bapak 

Suwandi, S.E selaku staf ahli Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Batang: 

“Program Dinas Sosial tadi awal sudah 

dikatakan dari setiap kegiatan baik dari 

LSM maupun Dinas Kesehatan setiap 

ada pertemuan dinas sosial selalu 

memberikan motivasi kepada calon 

atau baik yang eks (sudah berhenti) 

maupun yang masih aktif dan yang 

ingin kembali ke masyarakat akan 

diarahkan ke panti sosial (Solo) untuk 

mendapatkan pelayanan selama 6 

bulan dalam bentuk seperti tata boga, 

penjahitan, rias pengantin. Semua 

dalam bentuk gratis baik asrama 

maupun makan nanti selama 6 bulan 

itu akan dapat modal”. 

      Kemudian terkait program rehabilitasi 

dari Dinsosnakertans Kabupaten Batang, 

berikut adalah pernyataan dari Bapak 

Suwandi, S.E: 

“Dinas Sosial saat ini masih 

rehabilitasi, kemudian setiap 

minggunya atau setiap bulannya adalah 

tes kesehatan untuk memberikan 

suntikan IMS. Jadi setiap bulan di 

lokalisasi ini diadakan suntikan. Dinas 

Sosial untuk programnya itu hanya 

merehabilitasi saja manakala yang mau 

kembali ke masyarakat, kita katakan 

lagi Dinas Sosial siap untuk menerima 

dan menyalurkan untuk dikirim ke 

panti rehabilitasi sosial di Solo”. 

 

      LSM FKPB Kabupaten Batang, bapak 

Ahmad Nafis terkait program untuk 

menangani prostitusi di Kabupaten Batang 

adalah sebagai berikut: 

“LSM itu kan dipendampingan, 

pendampingan itu artinya kita 

mendampingi mereka bagaimana 

mereka itu, satu, intinya mereka sehat, 

artinya mereka sehat itu ya sehat 

jasmani sehat rohani. Jasmaninya dia 

di situ harus sehat karena tidak 

mungkin cari uang kalau tidak sehat, 

yang kedua rohaninya, harapannya 

mereka itu ya setelah mungkin kerja di 

situ bisa menabung dan segera pulang 

ke kampung halaman. Kita LSM juga 

mengusahakan kepada mereka adanya 

pelatihan-pelatihan, harapannya 

mereka punya skill pulang dari situ dia 

mau pulang di rumah punya wirausaha, 

punya skill asalkan kita ajak mereka 

untuk pelatihan jahit, pelatihan salon, 

pelatihan tata boga, dengan harapan 

setelah dilatih skill nanti pulang bisa 

bekerja, seperti itu”. 

 

PEMBAHASAN 

      Latar belakang Pekerja Seks Komersial 

(PSK) di Kabupaten Batang (Studi Kasus di 

Lokalisasi Petamanan dan Penundan 

Kecamatan Banyuputih) sebagian besar 

karena faktor ekonomi. Sulitnya ekonomi 

dan kemiskinan membuat beberapa wanita 

goyah dan masuk dalam dunia prostitusi. 

Alasan mengapa faktor ekonomi sebagai 

faktor utama adalah karena rendahnya 

tingkat pendidikan dari para PSK tersebut. 

Pendidikan yang hanya tamat SD/sederajat 

dan SMP/sederajat tentu sulit jika harus 

mencari pekerjaan. Apalagi dengan tamat 

SD/sederajat dan SMP/sederajat tersebut 

tidak dibekali dengan skill atau 

keterampilan tertentu, pasti sangat 

menyulitkan seseorang untuk mendapatkan 

pekerjaan. Kesadaran akan pendidikan 

yang masih rendah dan ketidakmampuan 
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orang tua untuk melanjutkan sekolah anak-

anaknya adalah alasan klasik yang sering 

terdengar mengapa tingkat pendidikan 

masih rendah, hal tersebut pula yang terjadi 

pada sebagian besar PSK di Lokalisasi 

Petamanan dan Lokalisasi Penundan 

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. 

      Sulitnya mencari pekerjaan di wilayah 

pantura yang jauh dari kota dan pabrik-

pabrik yang menyerap tenaga kerja banyak 

juga menjadi salah satu alasan wanita terjun 

dalam dunia prostitusi. Seperti yang 

diungkapkan Bapak Ahmad Nafis, staf ahli 

dari LSM FKPB Kabupaten Batang bahwa 

sudah biasa ketika seorang suami 

mengantarkan istrinya untuk berangkat 

melacur pada sore hari dan menjemputnya 

pada pagi hari, itu dikarenakan tujuan dari 

pelacur tersebut mempunyai suami hanya 

untuk mendapatkan status di sini, yaitu 

KTP. Hal tersebut juga dibenarkan oleh 

Resos Penundan. 

      Kartono (dikutip Kristanto dalam 

Prastiwi, 2007) bahwa setidaknya ada 5 

faktor wanita masuk dunia pelacuran, dan 

faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. 

Juga sejalan dengan apa yang dipaparkan 

La Pona (dalam Aprilianingrum, 2006: 39) 

dalam penelitiannya faktor pendorong 

memilih berprofesi sebagai PSK 

mengemukakan bahwa alasan paling utama 

untuk menjadi PSK adalah terbatasnya 

lapangan pekerjaan dan sulitnya 

memperoleh pendapatan yang memadai. 

      Kemudian untuk umur para PSK di 

Lokalisasi Petamanan dan Lokalisasi 

Penundan paling banyak berkisar 20-30 

tahun, tetapi ada juga yang usia lebih dari 

30 tahun masih melayani tamu. Alasannya 

adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan merawat ibu asuhnya (mucikari/germo; 

satu informan di Lokalisasi Petamanan) 

yang sedang sakit terkena stroke. Usia 

kisaran 20-30 tahun tersebut memang usia 

yang sangat menjual bagi seorang PSK 

karena pada dasarnya seorang PSK hanya 

menjual kecantikannya. Pendidikannya pun 

rata-rata sekadar tamat SD/sederajat dan 

SMP/sederajat, maka jelas bahwa dengan 

tingkat pendidikan tamatan SD/sederajat 

dan SMP/sederajat tentu akan sangat sulit 

jika harus mencari pekerjaan. Tamatan 

SD/sederajat dan SMP/sederajat belum 

dilatih skill atau keterampilan tertentu, 

ketrampilan dan keahlian yang mereka 

miliki hanya sekadarnya saja. Melihat latar 

belakang keluarga, mereka sebagian besar 

menjawab datang dari latar belakang 

keluarga yang harmonis walaupun dengan 

keadaan ekonomi yang sulit. Keyakinan 

atau agama mereka kesemuanya adalah 

Islam, walaupun dengan malu-malu mereka 

katakan bahwa Islamnya adalah Islam KTP. 

Sekali lagi, peneliti dalam hal ini tidak ada 

maksud atau tujuan tertentu, menjelekkan 

suatu suku, agama, ras, adat/etnis mana 

pun. Semua data yang diambil adalah 

sesuai fakta lapangan dan hanya sebagai 

data administratif saja, sebagai bahan 

mengumpulkan data tanpa kepentingan 

apapun. PSK tersebut tahu tentang apa 

yang mereka kerjakan, tetapi keyakinannya 

tertutupi demi memperoleh makan, 

mempertahankan hidup, dan yang lebih 

penting adalah demi anak yang mereka 

hidupi sendiri tanpa ada ayahnya. Bahkan 

mereka masih menjalankan kewajibannya 

walaupun hanya kadang-kadang. 

Lingkungan terdahulu para PSK tersebut 

sebagian besar adalah petani. Sebagai 

seorang anak petani mereka mengakui 

kesulitan dalam hal ekonomi. Susah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan 

temannya selalu berganti-ganti gadget, 

berbelanja ini-itu, dan bersenang-senang. 

Mereka pun ingin hidup senang seperti itu, 

tetapi dengan pendidikan yang rendah, 

kemampuan yang minim, dan tidak adanya 
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modal untuk usaha membuat mereka 

mencari jalan pintas yakni dengan terpaksa 

menjadi PSK. 

      Prostitusi di tengah masyarakat tersebut 

tentu akan timbul berbagai tanggapan pro 

dan kontra. Warga masyarakat baik dari 

Desa Banyuputih atau pun Desa Penundan 

dengan adanya prostitusi dan lokalisasi di 

sekitar tempat tinggalnya lebih bersikap 

netral, acuh tak acuh dan cenderung 

membiarkan (permisif), walaupun 

sebenarnya dalam hati kecil mereka 

menolak. Sudah seyogyanya jika 

masyarakat menolak adanya praktik 

prostitusi, bukan berarti tidak ada 

penolakan dari warga, tetapi karena itu 

terjadi sudah sangat lama dan lokalisasi 

yang ada di di Dusun Petamanan juga 

berdiri di atas tanah milik Pemerintah 

Daerah. Sebab itulah warga Dusun 

Petamanan Desa Banyuputih memilih 

bersikap netral, acuh tak acuh, dan 

cenderung membiarkan (permisif) dengan 

adanya lokalisasi di sekitar tempat 

tinggalnya. Kemudian untuk Lokalisasi 

Penundan, sama dengan Lokalisasi 

Petamanan bahwa lokalisasi sudah ada 

terlebih dahulu, jadi masyarakat kesulitan 

apabila ingin membubarkannya. Mensikapi 

hal tersebut, di Desa Penundan terdapat 

Peraturan Desa yang mengisyaratkan 

bahwa lokalisasi hanya bisa atau terdapat 

dalam 1 Rukun Tetangga saja yaitu RT 01 

RW 01 Desa Penundan. 

      Lokalisasi yang berada di dekat 

permukiman warga memang sedikit banyak 

menimbulkan gangguan seperti suara musik 

yang sangat keras sampai tengah malam 

dan juga sampai pada kekhawatiran terkait 

perkembangan moral anak dan remaja di 

sekitar. Pemerintah Desa Banyuputih pun 

menanggulanginya dengan aturan-aturan 

yang diberikan oleh desa sendiri seperti 

musik hanya boleh sampai pukul 24:00 

WIB dan membuat kegiatan rutin 

keagamaan agar anak-anak dan remaja 

tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang 

salah demi sedikit menutupi rasa 

kekhawatiran para orang tua dan tentunya 

bagi penerus mereka warga Desa 

Banyuputih. 

      Kartono (2013: 258) menyatakan 

bahwa reaksi sosial itu bersifat menolak 

sama sekali dan mengutuk keras serta 

memberikan hukuman berat sampai pada 

sikap netral, masa bodoh dan acuh tak acuh 

serta menerima dengan baik.  

      Prostitusi di pantura Banyuputih sudah 

ada sejak dulu, bahkan dulu PSK“mangkal” 

di jalan-jalan dan membuat pemandangan 

yang tidak baik. Seiring perkembangannya, 

terdapat pangkalan truk di Desa 

Banyuputih dan Desa Penundan dan 

membuat warga berinisiatif untuk membuat 

tempat peristirahatan yang nyaman bagi 

para pelancong, dan seiring perkembangan 

pangkalan truk tersebut maka di situ lah 

para PSK diorganisir secara rapi dan tertib 

dan dilokalkan agar tidak terlihat jelas oleh 

masyarakat umum. Baik masyarakat Desa 

Banyuputih maupun Desa Penundan lebih 

bersikap membiarkan dengan adanya 

lokalisasi tersebut. Bukan berarti 

melegalkan prostitusi, tetapi lokalisasi 

adalah salah satu solusi dari pada harus ada 

prostitusi di jalan-jalan yang tentunya akan 

lebih mengkhawatirkan bahkan terlihat 

jelas oleh anak-anak dan remaja. 

      Narwoko dan Suyanto (2006:107) 

menjelaskan bahwa “perilaku menyimpang 

adalah tindakan atau perilaku yang 

menyimpang dari norma-norma, dimana 

tindakan-tindakan tersebut tidak disetujui 

atau dianggap tercela dan akan 

mendapatkan sanksi negatif dari 

masyarkat”. 

      Jelas bahwa pelacuran adalah perilaku 

menyimpang. Hubungan seks yang sesuai 
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dengan norma adalah hubungan seks 

melalui status perkawinan yang sah. 

Pelacuran yakni antara PSK dan 

pelanggannya tidak ada status perkawinan 

yang sah. PSK hanya bermotif menjual jasa 

dan pelanggan hanya sekadar memenuhi 

kebutuhan biologis dan setelahnya adalah 

selesai dalam arti tidak ada hubungan lagi. 

Maka pelacuran adalah tindakan yang 

menyimpang dan melanggar norma karena 

melakukan hubungan seks di luar status 

pernikahan yang sah. Dimana tindakan atau 

perilakunya menyimpang dari norma-

norma dan tidak disetujui atau dianggap 

tercela oleh masyarakat, namun norma-

norma tersebut terpaksa dilanggar oleh para 

PSK karena demi memenuhi kebutuhan 

hidup. Akibatnya adalah faktor-faktor 

internal seperti pikiran dan hati nurani pun 

akan dikalahkan dengan tekanan-tekanan 

(ekonomi dan sebagainya) tersebut.  

Dari empat norma yang ada yakni norma 

agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan, 

sudah tentu PSK melanggar norma-norma 

tersebut. Norma agama, jelas bahwa 

melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan 

perkawinan (suami istri) adalah haram dan 

masuk dalam kategori berzina. Norma 

hukum, khusunya di Kabupaten Batang 

dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pemberantasan Pelacuran di Wilayah 

Kabupaten Batang maka jika masih ada 

PSK berarti hal tersebut adalah melanggar 

norma hukum. Kemudian norma 

kesopanan, norma kesopanan bersumber 

dari tata kehidupan atau budaya yang 

berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

dalam mengatur kehidupan kelompoknya. 

Tata kehidupan atau budaya yang menjadi 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat Desa 

Banyuputih pada dasarnya adalah baik 

seperti masyarakat Indonesia pada 

umumnya yang menolak pelacuran, tetapi 

kemudian terdapat lokalisasi yang secara 

tidak langsung melegalkan pelacuran. 

Lokalisasi di Dusun Petamanan dan 

Penundan adalah salah satu solusi untuk 

menanggulangi pelacuran di kawasan 

pantura khususnya Kabupaten Batang. Jadi, 

jelas bahwa PSK melanggar norma 

kesopanan. Norma kesusilaan adalah norma 

yang bersumber dari hati nurani manusia 

agar manusia selalu berbuat kebaikan. PSK 

yang melakukan hubungan seks di luar 

perkawinan yang sah adalah salah satu 

contoh perbuatan tercela. Maka PSK selain 

melanggar norma agama, norma hukum, 

norma kesopanan, juga melanggar norma 

kesusilaan. 

Moral berarti bagaimana manusia 

menyebut manusia lainnya dalam tindakan 

yang memiliki nilai positif, sedangkan 

penilaian terhadap moral diukur dari 

kebudayaan masyarakat setempat. 

Dijelaskan sekali lagi bahwa adanya 

lokalisasi di Desa Banyuputih dan Desa 

Penundan adalah sebagai solusi dari 

maraknya PSK-PSK yang menjajakan 

dirinya di pinggir jalan pantura yang terjadi 

sudah cukup lama. Tindakan melacurkan 

dirinya sendiri adalah contoh tindakan yang 

tidak bermoral dan tidak menghargai 

dirinya sendiri. 

      Akhirnya karena prostitusi sudah 

dianggap biasa karena terjadi berulang-

ulang dan terus menerus, maka akan 

memperkuat penyimpangan (dalam hal ini 

prostitusi) dan yang ditakutkan adalah 

menjadi disorgnisasi sosial atau keadaan 

tanpa aturan karena adanya perubahan pada 

lembaga sosial tertentu. Desa Banyuputih 

dan Desa Penundan adalah desa dengan 

faktor agama yang cukup kuat, prostitusi 

yang ada di sekitar tempat tinggal mereka 

masih bisa dikontrol hanya pada ruang 

lingkup lokalisasi saja, tidak merambah 

masuk ke lingkungan warga masyarakat. 
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Pemerintah desa baik Desa Banyuputih 

maupun Desa Penundan selalu berperan 

aktif dalam menangani masalah lokalisasi 

yang terdapat di desanya. Peran pemerintah 

desa di sini adalah sebagai penyeimbang 

dan penyalur aspirasi antara Pemerintah 

Daerah Kabupaten dan warga masyarakat. 

Selalu dilakukan koordinasi antara warga 

masyarakat, warga kompleks lokalisasi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang agar 

masalah prostitusi ini dapat ditanggulangi 

dengan solusi terbaik. Penanggulangan 

dengan membubarkan lokalisasi bukan 

solusi terbaik, karena dampaknya prostitusi 

justru akan menyebar luas dan tidak 

terkontrol. 

      Penanggulangan pelacuran di 

Kabupaten Batang sudah baik. Sudah 

terdapat dasar hukum yakni undang-undang 

tentang pemberantasan pelacuran. 

Peraturan Daerah Kab. Batang No. 6 Tahun 

2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di 

Wilayah Kabupaten Batang, Bab VIII Pasal 

16 ayat 1 sampai 3 adalah salah satu cara 

untuk menangani pelacuran di Kabupaten 

Batang yang semakin berkembang. Cara 

lain menanggulangi pelacuran di 

Kabupaten Batang adalah dengan cara 

rehabilitasi dari Dinsosnakertrans 

Kabupaten Batang dan pendampingan 

(memberi motivasi dan keterampilan) dari 

LSM FKPB. Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Batang 

merehabilitasi dengan cara menyalurkan 

para PSK atau eks PSK ke panti sosial yang 

ada di Solo. Selama 6 bulan PSK tersebut 

akan diberi keterampilan harapannya agar 

sepulang dari panti sosial PSK tersebut 

dapat kembali ke masyarakat dan hidup 

lebih produktif. LSM FKPB pun jelas 

bahwa dalam pendampingannya juga 

memasukkan adanya program pelatihan 

keterampilan kepada PSK-PSK yang ada di 

Kabupaten Batang.  

      Cara menanggulangi prostitusi di 

Kabupaten Batang yang sudah umum 

adalah melalui lokalisasi. Dalam bentuk 

lokalisasi semuanya terkontrol dengan baik. 

Mulai dari adminitrasi (keanggotaan) 

hingga kesehatannya. Sebenarnya, dengan 

maraknya lokalisasi di Kabupaten Batang 

membuat warga sekitar resah akan 

perkembangan moral anak-anak dan 

remaja, khususnya di Desa Banyuputih dan 

Desa Penundan. Lokalisasi yang 

berdekatan langsung dengan warga 

membuat orang tua resah apabila anak-anak 

mereka ikut terjerumus dalam pergaulan 

yang tidak baik. Orang tua harus 

memberikan perhatian ekstra kepada anak-

anaknya agar perkembangan moralnya baik 

dan sesuai dengan tuntunan agama. 

      Tujuan akhir dari semua ini adalah para 

PSK diharapkan mampu menjadi manusia 

normal di masyarakat dengan tidak 

melakukan perilaku menyimpang yaitu 

melakukan hubungan seks di luar status 

perkawinan yang sah lagi. Para PSK juga 

telah diberi pelatihan dan keterampilan 

sebagai bekal awal untuk bekerja dan 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu 

harus ada kerja sama antar masyarakat agar 

para eks-PSK ini dapat diterima kembali 

dan hidup berdampingan di masyarakat. 

Masyarakat harus menerima para eks-PSK 

dengan tangan terbuka sehingga tercipta 

masyarakat yang damai dan harmonis. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

      Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai latar belakang dan 

karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) 

di Kabupaten Batang (Studi Kasus di 

Lokalisasi Petamanan dan Penundan 

Kecamatan Banyuputih) dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Latar belakang beberapa wanita memilih 

pekerjaan menjadi Pekerja Seks 
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Komersial (PSK) di Lokalisasi 

Petamanan dan Lokalisasi Penundan 

Kecamatan Banyuputih Kabupaten 

Batang di antaranya adalah karena faktor 

ekonomi, frustrasi ditinggal suami, 

masalah keluarga, 

dijebak/ditipu/dibohongi seseorang yang 

tidak bertanggungjawab, dan hanya 

ingin bersenang-senang atau hura-hura. 

Mayoritas PSK di Lokalisasi Petamanan 

dan Lokalisasi Penundan adalah karena 

alasan atau faktor ekonomi. 

2. Karakteristik Pekerja Seks Komersial 

(PSK) di Kabupaten Batang (Studi 

Kasus di Lokalisasi Petamanan dan 

Penundan Kecamatan Banyuputih) dari 

umurnya adalah berkisar antara 27-36 

tahun. Pendidikannya tamatan 

SD/sederajat dan SMP/sederajat, hanya 

sebagan kecil tamat SMA/sederajat. 

Walau pun mereka datang dari keluarga 

yang harmonis, tidak menutup 

kemungkinan untuk menjadi PSK 

karena faktor lainnya. Kemudian untuk 

masalah keyakinan/agama dari PSK dari 

data yang ada adalah Islam. Peneliti 

dalam hal ini tidak ada maksud atau 

tujuan tertentu, menjelekkan suatu suku, 

agama, ras, adat/etnis mana pun. Semua 

data yang diambil adalah sesuai fakta 

lapangan dan hanya sebagai data 

administratif saja, sebagai bahan 

mengumpulkan data tanpa kepentingan 

apapun. Lingkungan terdahulu para PSK 

di Kabupaten Batang sebagian besar 

adalah petani. Selain itu juga dijumpai 

lingkungan lainnya seperti buruh, 

nelayan, usaha mebel, dan industri. 

3. Tanggapan masyarakat Desa Banyuputih 

dan Desa Penundan terhadap adanya 

lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya 

adalah baik masyarakat Desa 

Banyuputih dan Desa Penundan 

cenderung membiarkan (permisif) 

adanya lokalisasi dengan alasan tidak 

mau ikut campur. Warga pun secara 

terang-terangan tidak apa-apa asalkan 

lokalisasi tersebut mengikuti aturan 

yang diberikan oleh desa dan tidak 

saling mengganggu atau mengusik satu 

sama lain. 

 

      Adapun saran yang diberikan oleh 

peneliti di antaranya mencakup 2 hal, yakni 

preventif dan represif. 

1. Preventif 

      Saran preventif di antaranya: 

penggalakan pendidikan bagi generasi 

muda, menciptakan bermacam 

kesibukan bagi generasi muda (karang 

taruna, ikatan remaja masjid, dan lain-

lain), perluasan lapangan kerja (BLK, 

pinjaman modal, dan sebagainya), dan 

pendidikan seks bagi generasi muda 

sekaligus pendidikan bahaya dari seks 

bebas hingga penularan virus 

HIV/AIDS. 

2. Represif 

      Cara ini bisa dilakukan di 

antaranya dengan sosialisasi 

HIV/AIDS bagi PSK, 

penyempitan/penyatuan lokalisasi di 

Kabupaten Batang, pengadaan panti 

rehabilitasi di Kabupaten Batang, 

penerimaan eks-PSK, dan pembersihan 

warung remang-remang. 
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ALAT PELARIK TANAM PADI JAJAR LEGOWO 

 

Oleh: 

Miftachul Ulum, SP 

(Desa Tersono  Kecamatan Tersono Kabupaten Batang) 

 

ABSTRAK 

Teknologi sistem tanam padi jajar legowo telah terbukti membawa dampak positif 

terhadap pengembangan usaha budidaya padi. Cara tanan padi jajar legowo telah dapat 

meningkatkan jumlah populasi tanaman padi hingga 30%. Dari hasil penelitian di Sukamandi, 

Subang Jawa Barat, menunjukkan bahwa sistem tanam jajar legowo 2:1 dapat meningkatkan 

produktivitas antara 0,20 – 0,96 ton/Ha. Namun demikian petani masih kesulitan dalam 

penerapannya di lapangan. Hal ini dikarenakan pada tanam padi sistem jajar legowo, tenaga 

tanam  merasa kesulitan jarak tanamnya terlalu rumit untuk diterapkan. Berbeda dengan 

tanam padi sistem tegel yang jarak  tanamannya sama semua. 

Atas dasar hal tersebut, kami mencoba untuk membuat rekayasa alat agar dalam 

kegiatan penanaman padi sistem jajar legowo, tenaga tanam tidak kesulitan dalam 

menerapkan penanaman sebagaimana penanaman sistem tegel yang biasa mereka lakukan. 

Alat yang kami ciptakan kami sebut Alat pelarik tanam padi Jajar Legowo. 

 Petani melalui kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dimana salah satu 

unsurnya adalah meningkatnya jumlah populasi tanaman padi perhektar yang diharapkan 

dapat pula meningkatkan produktifitas dan produksi padi,sehingga swasembada pangan dapat 

segera tercapai. 

 Penggunaan Alat Pelarik tanam padi jajar legowo ini telah disosialisasikan sejak tahun 

2010 dan penyebarannya dibantu oleh Balai Pengkajian Tanaman Padi (BPTP) Jawa Tengah 

dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Batang. 

Prospek pengembangan alat pelarik tanam padi jajar legowo dilakukan melalui kegiatan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi, sehingga swasembada pangan dapat dicapai. 

 Upaya-upaya penyuluhan/sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan oleh semua stokholder hingga kegiatan itu dapat menjadi kebiasaan petani. 

 

Kata Kunci: Alat Pelarik, jajar legowo. 

 

PENDAHULUAN 

Teknologi sistem tanam padi jajar 

legowo telah terbukti membawa dampak 

positif terhadap pengembangan usaha 

budidaya padi. Cara tanan padi jajar 

legowo telah dapat meningkatkan jumlah 

populasi tanaman padi hingga 30%. Dari 

hasil penelitian di Sukamandi, Subang 

Jawa Barat, menunjukkan bahwa sistem 

tanam jajar legowo 2:1 dapat 

meningkatkan produktivitas antara 0,20 – 

0,96 ton/Ha. Namun demikian petani 

masih kesulitan dalam penerapannya di 

lapangan. Hal ini dikarenakan pada tanam 

padi sistem jajar legowo, tenaga tanam  

merasa kesulitan jarak tanamnya terlalu 

rumit untuk diterapkan. Berbeda dengan 

tanam padi sistem tegel yang jarak  

tanamannya sama semua. 

Agar teknologi sistem jajar legowo 

bisa diterapkan di lapangan, perlu adanya 

upaya untuk mempermudah penerapannya. 
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Kesulitan penerapan di lapangan biasanya 

terkendala oleh kesulitan tenaga tanam 

untuk menerapkan tanam sistem ini, maka 

diperlukan suatu cara untuk 

mempermudahnya. 

Atas dasar hal tersebut, kami 

mencoba untuk membuat rekayasa alat 

agar dalam kegiatan penanaman padi 

sistem jajar legowo, tenaga tanam tidak 

kesulitan dalam menerapkan penanaman 

sebagaimana penanaman sistem tegel yang 

biasa mereka lakukan. Alat yang kami 

ciptakan  kami sebut Alat pelarik tanam 

padi Jajar Legowo. 

 Maksud dan Tujuan membuat alat 

tersebut adalah untuk 1) Memudahkan 

petani menerapkan teknologi tanam padi 

sistem jajar legowo; 2) Meningkatkan 

efisiensi tenaga pada saat tanam padi 

sistem jajar legowo dan 3) Meningkatkan 

pendapatan petani. Diharapkan manfaat 

penggunaan alat manual ini adalah dapat 

mengurangi kesulitan petani ketika 

menerapkan tanam padi sistem jajar 

legowo. 

 Padi (bahasa latin: Oryza sativa L.) 

merupakan salah satu tanaman budidaya 

terpenting dalam peradaban. Meskipun 

terutama mengacu pada jenis tanaman 

budidaya, padi juga digunakan untuk 

mengacu pada beberapa jenis dari marga 

(genus) yang sama, yang biasa disebut 

sebagai padi liar. Padi diduga berasal 

dari India atau Indocina dan masuk ke 

Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang 

migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM 

 Dalam KBBI Edisi III pengertian 

Alat [n] (1) benda yg dipakai untuk 

mengerjakan sesuatu: perkakas; 

perabot(an): -- pertanian; -- tukang kayu; 

(2) yg dipakai untuk mencapai maksud: 

pelaksanaan keluarga berencana adalah -- 

untuk menurunkan angka kelahiran dan 

menaikkan taraf hidup rakyat; (3) ki orang 

yg dipakai untuk mencapai suatu maksud: 

mereka itu hanya dipakai sbg -- untuk 

melemahkan semangat rakyat; (4) bagian 

tubuh (manusia, binatang, tumbuh-

tumbuhan) yg menjalankan fungsi sesuatu: 

-- pencium ; -- perasa; (5) yg dipakai untuk 

menjalankan kekuasaan negara (spt polisi, 

tentara): -- negara; (6) perlengkapan: -- 

kebesaran untuk upacara raja-raja, spt 

mahkota, tongkat, payung, pedang, 

tunggul, bendera, dan umbul-umbul; (7) 

Antr benda budaya yg dikembangkan 

manusia dl usahanya memenuhi segala 

macam kebutuhan hidupnya, sbg 

penyambung keterbatasan organismenya 

[Mk n] (1) jamu (tamu); (2) perjamuan. 

 Definisi menurut kamus ekabahasa 

resmi Bahasa Indonesia definisi dari 

Pelarik adalah sebagai berikut. Definisi 

Kata Pelarik pe.la.rikNomina (kata benda) 

(1) perkakas untuk melarik (kayu, gading, 

dan sebagainya) ; (2) alat untuk 

membentuk tanah liat yang akan dibuat 

kendi, periuk, dan sebagainya Itulah 

definisi dari Pelarik, untuk mencari definisi 

yang lain dapat […] 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Petani melalui kegiatan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) 

dimana salah satu unsurnya adalah 

meningkatnya jumlah populasi tanaman 

padi perhektar yang diharapkan dapat pula 

meningkatkan produktifitas dan produksi 

padi,sehingga swasembada pangan dapat 

segera tercapai. 

 Penggunaan Alat Pelarik tanam 

padi legowo ini telah disosialisasikan sejak 

tahun 2010 dan penyebarannya dibantu 

oleh Balai Pengkajian Tanaman Padi 

(BPTP) Jawa Tengah dan Badan Pelaksana 

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 

(BP2KP ) Kabupaten Batang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradaban
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Padi_liar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/India
https://id.wikipedia.org/wiki/Indocina
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 Jumlah penggunaan alat pelarik 

tanaman padi legowo yang sudah 

tersalurkan sampai saat ini tercatat lebih 

dari 120 unit, antara lain sbb: 

 

NO NAMA 

PEMESAN 

INSTANSI/ 

PETANI 

ALAMAT JUMLAH 

(UNIT) 

KETERANGAN 

1. ISNUGROHO BPTP Ungaran 

Jawa Tengah 

61 HP.081327043xxx 

2. PAJARNO BP2KP Kab.Cilacap 3 HP.081328799xxx 

3. SUSBANDORO PETANI Batang 1 HP.081548017xxx 

4. WIDIATI DINAS 

PERTANIAN 

Kendal 5  

5. ARMADA S KEL.TANI Tersono 10 HP.085326827xxx 

6. PURWOTO KTNA Kec.Tersono 40 HP.082323900xxx 

JUMLAH  120  

 

 Keunggulan bila dibandingkan 

dengan penemuan terdahulu, di antaranya 

(1) Alat pelarik tanam padi ini dapat 

membuat baris tanaman padi 

sekaligus,yaitu jarak antar barisan dan 

jarak dalam barisan dalam satu langkah; 

(2) alat pelarik tanam padi ini dirancang 

menggunakan roda,maka kemungkinan  

tersangkut jerami/kotoran saat digunakan 

menjadi kecil; (3) alat pelarik tanam padi 

ini dibuat menggunakan bahan-bahan 

berkwalitas, sehingga lebih tahan lama. 

A. SPESIFIKASI TEKNIK 

1. Komponen Alat Pelarik Tanaman 

Padi Jajar Legowo 

a. As / Poros, komponen ini terbuat 

dari pipa besi agar kuat dan 

panjangnya disesuaikan dengan 

ukuran legowo yang akan dibuat.  

b. Roda Pelarik, komponen ini 

terbuat dari papan kayu yang 

dibuat roda berpasangan yang 

dihubungkan dengan pipa 

paralon,sehingga dapat berputar 

secara bersama-sama. besar 

lingkar roda disesuaikan dengan 

jarak tanaman dalam 

barisan,sedangkan jarak tanaman 

antar barisan ditentukan oleh jarak 

roda satu dengan yang lain. 

c. Roda pedoman, komponen ini 

terbuat dari roda kayu yang 

ukurannya sama dengan roda 

pelarik,roda ini berfungsi untuk 

membuat garis pedoman untuk 

langkah pembuatan barisan 

legowo selanjutnya, 

d. Tangkai penarik, komponen ini 

terbuat dari pipa besi yang 

dilengkapi baud untuk dilepas 

ketika dalam perjalanan atau 

dipasang ketika akan digunakan. 

 

2. Jenis Alat Pelarik Tanaman Padi 

Legowo 

1) Alat pelarik tanaman padi Jajar 

Legowo Dua 

- Jarak tanam padi yang dibuat  

40 cm X 20 cm X 10 cm. 

- Panjang pipa as pelarik 124 cm 

menggunakan pipa besi 

diameter 5/8. Panjang pipa 
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paralon (diameter ¾ inchi ) 126 

cm. 

- Roda pelarik diameter 19 cm 

menggunakan papan kayu 

jati/mahoni  jumlah roda 5 

buah, tebal papan 1,5 cm. 

- Palang pelarik panjang 21 cm 

menggunakan bilah bambu 

jumlah 6 buah. 

-  Panjang tangkai penarik 161 

cm. 

2) Alat pelarik tanaman padi Jajar 

Legowo Empat. 

- Jarak tanam padi yang dibuat 

40 cm X 25 cm X 25 cm X 

12,5 cm. 

- Panjang pipa as pelarik 119 cm 

menggunakan pipa besi 

diameter 5/8 inchi. 

- Panjang pipa paralon ( 

diameter ¾ inchi ) 121  cm. 

- Roda pelarik  diameter 16 cm 

menggunakan papan kayu 

jati/mahoni  jumlah roda 5 

buah,tebal papan 1,5 cm. 

- Palang pelarik panjang 26 cm 

menggunakan bilah bambu 

jumlah 4 palang penuh dan 4 

palang pendek ditepi. 

 

3. Cara Kerja 

Untuk mengoperasikan alat ini 

sebagai berikut : 

a. Agar memperoleh hasil yang  

memuaskan, setelah lahan sawah 

digaru dan diratakan kemudian air 

dikeluarkan dari petakan 

sawah,bila perlu buat parit kecil 

disekeliling petakan sehingga 

petakan tidak tergenang air. 

b. Pasang tali dan ajir sebagai 

pedoman awal penggunaan alat. 

c. Letakkan alat pelarik kemudian 

tarik kebelakang sesuai dengan 

tali pedoman,lanjutkan pekerjaan 

hingga selesai satu baris. 

d. Untuk baris berikutnya letakkan 

posisi roda pelarik tepat diatas 

garis yang terbuat oleh roda 

pedoman kemudian tarik 

kebelakang dengan tetap 

memperhatikan posisi roda pelarik 

tepat diatas garis yang dibuat roda 

pedoman.Demikian seterusnya 

hingga pekerjaan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penggunaan Alat Legowo di Lahan 
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SARAN 

Upaya-upayapenyuluhan/sosialisasi 

harus dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan oleh semua stakeholder 

hingga kegiatan itu dapat menjadi 

kebiasaan petani. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

http://Edefinisi.Com/Tag/Pengertian-

Pelarik. diakses pada tanggal 24 

Oktober 2016 pukul 14:12:31 WIB. 

 

https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Padi. 

diakses pada tanggal 24 Oktober 

2016 pukul 14:23:03 WIB. 

 

https://Rebanas.Com/Kamus/Kbbi-Edisi-

Iii/Pelarik. diakses pada tanggal 24 

Oktober 2016 pukul 14:44:56 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://edefinisi.com/Tag/Pengertian-Pelarik
http://edefinisi.com/Tag/Pengertian-Pelarik
https://id.wikipedia.org/Wiki/Padi
https://rebanas.com/Kamus/Kbbi-Edisi-Iii/Pelarik
https://rebanas.com/Kamus/Kbbi-Edisi-Iii/Pelarik
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“MINI – MOBILE ASPHALT MIXER” 

(ALAT PENCAMPURPASIRDAN ASPAL PANAS 

SKALA KECIL YANG DAPAT DIPINDAH–PINDAHKAN) 

 

Oleh: 

Isnen Ambar Santosa, SP, Adhi Bhaskoro, S.STP, M.Si, 

 Ir. Puwanto, dan Joko Hariyanto 

(YAKKA TEKHNIK) 

 

ABSTRAK 

Pengaspalan jalan saat ini telah dilakukan dengan teknologi Hotmix dengan kualitas 

yang cukup baik. Namun teknologi ini membutuhkan biaya tinggi dengan peralatan yang 

besar sehingga sulit diterapkan untuk jalan di pedesaan/jalan lingkungan, sementara tren saat 

ini Dana Desa diarahkan untuk perbaikan jalan.  Teknologi tepat guna yang mudah 

diaplikasikan dan mampu menjamin peningkatan kualitas jalan di desa maupun jalan 

lingkungan yang sempit sangat dibutuhkan.  

 Atas dasar hal tersebut, kami mencoba untuk membuat rekayasa alat agar dalam 

kegiatan pengaspalan jalan dengan biaya yang lebih murah dan penggunaan alat yang lebih 

sederhana dapat diaplikasikan di jalan pedesaan maupun dilingkungan yang sempit. Alat yang 

kami ciptakan disebut Mini-Mobile Asphalt Mixer. 

 Dinas terkait dalam melaksanaakn kegiatan pengaspalan diharapkan dapat pula 

menggunakan peralatan ini sebagai bentuk efisiensi dan agar jangkauan wilayah pengaspalan 

dapat lebih luas termasuk lingkungan pedesaan/pelosok desa. 

 Penggunaan alat Mini-Mobile Asphalt Mixer ini telah diujicobakan di Badan 

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah. Prospek pengembangan alat Mini-

Mobile Asphalt Mixer sangat baik karena turut mendukung dan mempermudah kegiatan 

pengaspalan baik yang dilakukan oleh instansi terkait maupun kegiatan pengaspalan swadaya 

oleh masyarakat. 

 

Kata Kunci : Pengaspalan, Mini-Mobile Asphalt Mixer 

Pendahuluan 

Untuk mendukung perekonomian 

suatu daerah, kondisi sarana dan prasarana 

jalan yang baik sangat dibutuhkan. 

Masyarakat juga senantiasa mengharapkan 

kondisi jalan yang baik.  

Pengaspalan jalan saat ini telah 

dilakukan dengan teknologi Hotmix 

dengan kualitas yang cukup baik. Namun 

teknologi ini membutuhkan biaya tinggi 

dengan peralatan yang besar sehingga sulit 

diterapkan untuk jalan di pedesaan/jalan 

lingkungan, sementara tren saat ini Dana 

Desa diarahkan untuk perbaikan jalan.  

Teknologi tepat guna yang mudah 

diaplikasikan dan mampu menjamin 

peningkatan kualitas jalan di desa maupun 

jalan lingkungan yang sempit sangat 

dibutuhkan.  

Pengaspalan jalan pedesaan/jalan 

lingkungan umumnya masih menggunakan 

teknologi Hotmix tangan yang bergantung 

pada tenaga manusia untuk mengolah 

campuran agregat dan aspal serta 

menggunakan kayu sebagai bahan 

bakarnya. 
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Aspal adalah material yang pada 

temperatur ruang berbentuk padat sampai 

agak padat, dan bersifat termoplastis. Jadi, 

aspal akan mencair jika dipanaskan sampai 

temperatur tertentu, dan kembali membeku 

jika temperatur turun. Bersama dengan 

agregat, aspal merupakan material 

pembentuk campuran perkerasan jalan. 

(Sukirman,S.,2003). 

          Aspal terbuat dari minyak mentah, 

melalui proses penyulingan atau dapat 

ditemukan dalam kandungan alam sebagai 

bagian dari komponen alam yang 

ditemukan bersama sama material lain. 

Aspal dapat pula diartikan sebagai bahan 

pengikat pada campuran beraspal yang 

terbentuk dari senyawa-senyawa komplek 

seperti Asphaltenese, Resins dan Oils. 

Aspal mempunyai sifat visco-elastis dan 

tergantung dari waktu pembebanan. (The 

Blue Book–Building & Construction, 

2009) 

Aspal merupakan distilat paling 

bawah dari minyak bumi, yang memiliki 

banyak sekali manfaat dan kegunaan. 

Aspal dapat digunakan di dalam bermacam 

produk – produk,termasuk: 

a. Jalan aspal, 

b. Dasar pondasi dan subdasar, 

c. Dinding untuk lubang di jalanan, trotoar      

kakilima, jalan untuk mobil, lereng-

lereng, jembatan-jembatan, dan bidang 

parkir, 

d. Tambalan lubang di jalanan, 

e. Jalan dan penutup tanah, 

f. Atap bangunan, dan 

g. Minyak bakar 

 

Aspal Beton (Hotmix) adalah 

campuran agregat halus dengan agregat 

kasar, dan bahan pengisi ( Filler ) dengan 

bahan pengikat aspal dalam kondisi suhu 

panas tinggi. Dengan komposisi yang 

diteliti dan diatur oleh spesifikasi teknis. 

Berdasarkan bahan yang digunakan 

dan kebutuhan desain konstruksi jalan 

aspal Beton mempunyai beberapa jenis 

antara lain: 

1. Binder Course (BC) dengan tebal 

minimum 4cm biasanya digunakan 

sebagai lapis kedua sebelum wearing 

course. 

2. Asphalt Traeted Base (ATB) dengan 

tebal minimum 5 Cm digunakan sebagai 

lapis pondasi atas konstruksi jalan 

dengan lalu lintas berat/ Tinggi. 

3. Hot Roller Sheet (HRS)/Lataston/laston 

3 dengan tebal penggelaran minimum 3 

s/d 4 cm digunakan sebagai lapis 

permukaan konstruksi jalan dengan lalu 

lintas sedang 

4. (FG) Fine Grade dengan tebal minimum 

2.8 cm maks 3 cm bisanya digunakan 

untuk jalan perumahan dengan beban 

rendah. 

5. Asphalt Traeted Base (ATB) dengan 

tebal minimum 5 Cm digunakan sebagai 

lapis pondasi atas konstruksi jalan 

dengan lalu lintas berat/ Tinggi. 

6. Sand Sheet dengan tebal Maximum 2.8 

cm biasanya digunakan untuk jalan 

perumahan dan perparkiran. 

7. Wearing Course (AC)/Laston dengan 

tebal penggelaran minimum 4 Cm 

digunakan sebagai lapis permukaan 

jalan dengan lalu lintas berat. 

 

Aspal Beton (Hotmix) secara luas 

digunakan sebagai lapisan permukaan 

konstruksi jalan dengan lalu lintas berat, 

sedang, ringan, dan lapangan terbang, 

dalam kondisi segala macam cuaca. 

Kelebihan Aspal Beton Hot Mix : 

1. Waktu pekerjaan yang relatif sangat 

cepat sehingga terciptanya efesiensi 

waktu. 

2. Lapisan konstruksi Aspal beton tidak 

peka terhadap air, (kedap air). 



 

 

RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Page 107 
 

3. Dapat dilalui kendaraan setelah 

pelaksanaan penghamparan. 

4. Mempunyai sifat flexible sehingga 

mempunyai kenyamanan bagi 

pengendara, 

5. Pemeliharaan yang relative mudah dan 

murah. 

6. Stabilitas yang tinggi sehingga dapat 

menahan beban lalu lintas tanpa 

terjadinya deformasi 

 

Hasil dan Pembahasan 

Manfaat 

Manfaat penggunaan alat ini adalah: 

1. Memastikan kualitas campuran aspal 

yang merata dan terkendali tingkat 

pemanasannya (sesuai standar) 

2. Menjangkau ke lokasi – lokasi jalan 

sempit yang tidak dapat dijangkau oleh 

mesin – mesin hotmix 

3. Dapat digunakan untuk pekerjaan skala 

kecil 

4. Menghemat tenaga kerja 

5. Mengurangi pencemaran udara dari 

asap dan sisa pembakaran 

 

SpesifikasiTeknik 

Secara umum, mesin ini terdiri dari 2 

bagian: 

1.  Concrete mixer yang dimodifikasi 

2.  Kompor Spot 

 

1.  Concrete Mixer yang dimodifikasi 

Bahan dasar adalah concrete mixer standar 

volume untuk 50 kg semen. Modifikasi 

dilakukan dengan mengganti roda standar 

dengan roda besar (roda mobil) sehingga 

mudah dipindahkan, merubah sistem 

penerus daya dari fan belt menjadi roda 

bergigi, merubah grease standar pada 

tabung concrete mixer dengan grease yang 

tahan panas hingga 6000C. 

 

 

2.  Kompor SPOT 

 Adalah sistem pemanas berbahan bakar 

elpiji yang didesain khusus 

menghasilkan panas tinggi sesuai 

dengan kebutuhan alat Mini – Mobile 

Ashpalt Mixer ini.  

 

Cara Kerja 

Alat ini dioperasikan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Agregat pembuat hotmix dimasukkan 

ke dalam tabung Mixer dengan jumlah 

23 ember material (ukuran ember 4 

liter).  

2. Mesin dinyalakan, agregat digiling, 

kompor dinyalakan dan dipanaskan 

hingga suhu 80 – 100 oC.  

3. Setelah suhu material hotmix yang 

diinginkan tercapai, kompor dimatikan 

dan dimasukkan 2 ember aspal cair 

(ukuran ember 5 liter).  

4. Tunggu campuran merata, sekitar 5 – 10 

menit. 

5. Campuran hotmix siap diaplikasikan. 

 

Keunggulan Bila Dibandingkan dengan 

Penemuan Terdahulu 

Dibandingkan dengan teknologi 

Hotmix tangan yang masih umum 

digunakan sekarang ini, keunggulan – 

keunggulan inovasi ini adalah: 

1. Hanya dibutuhkan 1 orang operator 

dibandingkan hotmix tangan yang 

membutuhkan 5 orang 

2. Waktu yang dibutuhkan lebih cepat 

3. Tidak banyak aspal yang tercecer, 

termasuk aspal yang biasanya 

digunakan untuk membakar kayu 

4. Hasil yang diperoleh lebih merata 

dan bisa dijaga tingkat 

kemasakannya 

5. Bahan bakar mudah didapatkan dan 

ramah lingkungan. 
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Penerapan pada Masyarakat 

Inovasi ini sudah dicobakan di 

masyarakat bekerja sama dengan Dinas 

Bina Marga dan Sumberdaya Air 

Kabupaten Batang.  

 

 

 

Hasilnya diperoleh campuran yang lebih 

merata dibandingkan Aspal hasil 

Hotmix tangan sesuai keunggulan – 

keunggulan yang sudah disampaikan. 

 

Prospek dan Pengembangan 

Hasil inovasi ini sangat layak untuk 

diuji lebih lanjut dan dikembangkan secara 

massal bahkan  

dijadikan sebagai standar 

pengaspalan di  jalan – jalan desa atau 

jalan lingkungan. 

 

 

 

 

 

     Joko Hariyan 

 

  

Saran 

Upaya perbaikan sarana infrastruktur harus 

dilakukan secara berkesinambungan oleh 

pemerintah melalui instansi terkait dan 

didukung peralatan yang memadai. 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

http://karyajayapertiwi.co.id/pengertian-

aspal-hotmixdiakses pada tanggal 24 

Oktober 2016 pukul 14:15:30 WIB. 

 

http://rajaaspal.com/aspal/berbagai-

macam-jenis-aspal-beton-atau-

hotmix. diakses pada tanggal 24 

Oktober 2016 pukul 14:20:32 WIB. 

 

http://karyajayapertiwi.co.id/pengertian-aspal-hotmix
http://karyajayapertiwi.co.id/pengertian-aspal-hotmix
http://rajaaspal.com/aspal/berbagai-macam-jenis-aspal-beton-atau-hotmix
http://rajaaspal.com/aspal/berbagai-macam-jenis-aspal-beton-atau-hotmix
http://rajaaspal.com/aspal/berbagai-macam-jenis-aspal-beton-atau-hotmix
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ALAT PENDETEKSI BANJIR 

SISTEM SMS DAN KONTROL PEMBUANGAN AIR 
Oleh 

Roni Wijayanto, S.Pd 

SMK Negeri 1 Kandeman, Kabupaten Batang 

azriel.bintang@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian atas pembuatan alat pendeteksi banjir yang merupakan 

wujud dari pentingnya peringatan (warning), kesiapsiagaan (preparedness) pada suatu 

bencana alam banjir. Fungsi dari alat ini adalah membaca ketinggian air sungai dari 

permukaan oleh sensor yang terpasang pada aliran sungai. Dengan memanfaatkan empat 

buah sensor yang menyentuh aliran air sungai, sistem akan membaca secara analog dan 

memberikan informasi ke rangkaian sebagai input data pada mikrokontroler ATmega328 dan 

menggunakan pemrograman arduino. Output dari sistem ini untuk mengaktifkan lampu 

peringatan, sirine,short message service, dan mengaktifkan pompa pengalihan air.Alat ini 

dapat bekerja dengan menggunakan sumber daya listrik dari solarcell dan rangkaian inverter 

dengan memanfaatkan energi cahaya matahari.  

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sistem mampu membaca tiga 

level ketinggian air, dan memberikan data keluaran sesuai keadaan debit air yaitu siaga 2 

ditandai nyala lampu warning biru, siaga 1 ditandai nyala lampu warning oranye, awas 

banjir ditandai nyala lampu warning merah, sirine, mengirim sms ke nomor telephone yang 

telah ditentukan. 

 

Kata Kunci: peringatan, arduino, sensor, solarcell 

 

Pendahuluan 

Banjir merupakan makanan utama 

bagi masyarakat Indonesia terutama yang 

tinggal di perkotaan. Umumnya 

masyarakat terlambat dalam mendeteksi 

banjir di lingkungannya. Bahkan sekalipun 

rumahnya sudah terkepung air, mereka 

juga tidak berupaya angkat kaki dari 

rumahnya untuk mencari tempat yang lebih 

aman dan nyaman. Lebih parahnya lagi 

bagi yang tinggal di bantaran sungai atau 

yang tinggal dekat tanggul atau waduk. 

Mereka tidak ingat atau berpikir, jika hujan 

terus menerus suatu saat bencana bisa 

mengancam mereka. Mereka tetap tinggal 

diam hanya bergantung pada aba-aba 

petugas pendeteksi banjir. Sayangnya 

sistem yang dipakai oleh petugas masih 

sangat sederhana. 

Sistem penanggulangan banjir yang 

mereka pakai adalah dengan menggunakan 

alat ukur seperti penggaris yang mereka 

tempel di sisi tepi sungai atau sisi pintu 

bendungan. Alat tersebut tujuannya untuk 

mengetahui berapa ketinggian permukaan 

air sungai. Cara ini memiliki kelemahan 

dan menyulitkan petugas dalam melakukan 

pemantauan ketinggian air. Sebab dengan 

cara itu menuntut petugas untuk selalu 

mengamati garis batas secara terus 

menerus. Bisa dibayangkan , hal itu tidak 

sangat efektif untuk dijalankan. 
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Atas dasar hal tersebut, kami 

mencoba untuk membuat rekayasa alat 

agar pemantauan ketinggian level air dapat 

dengan mudah dipantau oleh masyarakat 

dan pihak yang terkait yaitu Alat 

Pendeteksi Banjir sistem SMS (Short 

Message Service)  dan kontrol 

pembuangan air otomatis. 1).Untuk 

mengetahui ketinggian level air sungai 

dengan menggunakan pendeteksi banjir 

yang mempunyai tiga level peringatan, 

alarm, dan SMS. 2). Untuk mengendalikan 

ketinggian debit air. 3).Memberikan 

sebuah model alat pendeteksi banjir 

dengan sumber daya listrik dari panel 

surya (solar cell). 

 

Dasar Teori 

Sensor ketinggian air ini berupa 

batang konduktor / tembaga yang anti 

karat,  dan pada alat ini memakai prinsip 

water level sensor yang pada dasarnya 

menggunakan air sebagai penghantar 

tegangan 5 volt yang dihubungkan dengan 

rangkaian driver. Apabila air menyentuh 

batang konduktor maka ujung konduktor 

akan bermuatan positif dan hal ini akan 

memberikan informasi positif pada 

rangkaian pengendali. 

Arduino juga 

merupakan platform hardware terbuka 

yang ditujukan kepada siapa saja yang 

ingin membuat purwarupa peralatan 

elektronik interaktif berdasarkan hardware 

dan software yang fleksibel dan mudah 

digunakan. Mikrokontroler diprogram 

menggunakan bahasa pemrograman 

arduino yang memiliki 

kemiripan syntax dengan bahasa 

pemrograman C. Karena sifatnya yang 

terbuka maka siapa saja dapat mengunduh 

skema hardware arduino dan 

membangunnya. Arduino menggunakan 

keluarga mikrokontroler ATMega yang 

dirilis oleh Atmel sebagai basis, namun ada 

individu/perusahaan yang 

membuat clone arduino dengan 

menggunakan mikrokontroler lain dan 

tetap kompatibel dengan arduino pada 

level hardware. Untuk fleksibilitas, 

program dimasukkan melalui bootloader 

meskipun ada opsi untuk membypass 

bootloader dan menggunakan downloader 

untuk memprogram mikrokontroler secara 

langsung melalui port 

ISP.ATmega328 adalah chip 

mikrokontroler 8-bit berbasis AVR-RISC 

buatan Atmel.Chip ini memiliki 32 KB 

memori ISP flash dengan kemampuan 

baca-tulis (read write), 1 KB EEPROM, 

dan 2 KB SRAM. Dari kapasitas memori 

Flash nya yang sebesar 32 KB itulah chip 

ini diberi nama ATmega328. Chip lain 

yang memiliki memori 8 KB diberi nama 

ATmega8, dan ATmega16 untuk yang 

memiliki memori 16 KB.Chip ATmega328 

memiliki banyak fasilitas dan kemewahan 

untuk sebuah chip mikrokontroler. Chip 

tersebut memiliki 23 jalur general purpose 

I/O (input/output), 32 buah register, 3 buah 

timer/counter dengan mode perbandingan, 

interupt internal dan external, serial 

programmable USART, 2-wire interface 

serial, serial port SPI, 6 buah channel 10-

bit A/D converter, programmable 

watchdog timer dengan oscilator internal, 

dan lima power saving mode. Chip bekerja 

pada tegangan antara 1.8V ~ 5.5V. Output 

komputasi bisa mencapai 1 MIPS per Mhz. 

Maximum operating frequency adalah 20 

Mhz. Dengan adanya Arduino yang 

didukung oleh software Arduino IDE, 

pemrograman chip ATmega328 menjadi 

jauh lebih sederhana dan mudah. 

Transistor berfungsi sebagai saklar 

elektronik yaitu bila berada pada dua 

daerah kerjanya yaitu daerah jenuh 

(saturasi) dan daerah mati (cut-off). 

http://ecadio.com/jual-atmega-328p-pu-bootloader
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Transistor akan mengalami perubahan 

kondisi dari menyumbat ke jenuh dan 

sebaliknya. Transistor dalam keadaan 

menyumbat dapat dianalogikan sebagai 

saklar dalam keadaan terbuka, sedangkan 

dalam keadaan jenuh seperti saklar yang 

menutup. Titik Kerja Transistor :a). Daerah 

Jenuh Transistor.  Daerah kerja transistor 

saat jenuh adalah keadaan dimana 

transistor mengalirkan arus secara 

maksimum dari kolektor ke emitor 

sehingga transistor tersebut seolah-olah 

short pada hubungan kolektor – emitor. 

Pada daerah ini transistor dikatakan 

menghantar maksimum (sambungan CE 

terhubung maksimum) Daerah Aktif 

Transistor Pada daerah kerja ini transistor 

biasanya digunakan sebagai penguat 

sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada 

daerah aktif karena transistor selelu 

mengalirkan arus dari kolektor ke emitor 

walaupun tidak dalam proses penguatan 

sinyal, hal ini ditujukan untuk 

menghasilkan sinyal keluaran yang tidak 

cacat. Daerah aktif terletak antara daerah 

jenuh (saturasi) dan daerah mati (Cut off). 

b). Daerah Mati Transistor. Daerah cut off 

merupakan daerah kerja transistor dimana 

keadaan transistor menyumbat pada 

hubungan kolektor – emitor. Daerah cut off 

sering dinamakan sebagai daerah mati 

karena pada daerah kerja ini transistor 

tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor 

ke emitor. Pada daerah cut off transistor 

dapat di analogikan sebagai saklar terbuka 

pada hubungan kolektor emitor. Transistor 

berfungsi sebagai saklar dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1.Transistor Sebagai Saklar 

Relay adalah saklar mekanik yang 

dikendalikan atau dikontrol secara 

elektronik (elektro magnetik).  Saklar pada 

relay akan terjadi perubahan posisi OFF ke 

ON pada saat diberikan energi elektro 

magnetik pada armatur relay tersebut.  

Relay pada dasarnya terdiri dari 2 bagian 

utama yaitu saklar mekanik dan sistem 

pembangkit elektromagnetik (induktor inti 

besi),  saklar atau kontaktor relay 

dikendalikan menggunakan tegangan 

listrik yang diberikan ke induktor 

pembangkit magnet untuk menrik armatur 

tuas saklar atau kontaktor relay. Bagian 

utama relay elektro mekanik adalah 

sebagai berikut : 1). Kumparan 

elektromagnet . 2). Saklar atau kontaktor . 

3).Swing Armatur. 4).Spring (Pegas). 

Konstruksi relay dapat dilihat pada gambar 

2. 
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Gambar 2. Konstruksi Relay 

 

Metoda Penelitian 

Laporan hasil penelitianini 

menggunakan metode research and 

development, yaitu dengan pengujian alat 

dalam bentuk prototype. Ujicoba dilakukan 

dengan menggunakan bak kecil 

penampungan air yang dilengkapi dengan 

pompa air untuk mengisi bak dengan 

maksud memberikan keadaan level air. 

Sensor yang berfungsi untuk mengukur 

ketinggian debit air dipasang pada bagian 

tepi bak air. Sensor utama dihubungkan 

dengan sumber tegangan tetap 5 volt, 

sehingga perubahan tinggi air akan 

menyebakan terhubungnya sensor utama 

dengan sensor yang lainnya melalui media 

air. Peningkatan ketinggian air yang 

mengenai sensor akan menyebabkan 

masukan tegangan pada sensor yang 

pertama akan memberikan sinyal pada 

rangkaian utama untuk diproses, sehingga 

tampil pada layar lcd tentang keadaan 

ketinggian air . Begitu juga keadaan air 

jika menyentuh sensor yang ke-2 dan yang 

ke-3 menyesuaikan ketinggian level air.  

Diagram blok dari alat pendeteksi 

banjir dapat dilihat pada gambar  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram blok alat pendeteksi banjir. 
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Tegangan keluaran dari masing-

masing sensor tersebut dibaca oleh 

mikrokontroller ATmega328. Berikut ini 

adalah listing programnya. 
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Potongan program untuk mengirim 

short message service ke nomor telepon 

seluler, dengan isi pesan maksimum 160 

karakter.  Pada program di bawah isi 

smsPerhatian !! ! Sensor Alarm Banjir 

Aktif , akan dikirimkan ke nomor 

08156737623 dan ke nomor 0815925586.
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Hasil dan Pembahasan 

Pengujian alat pendeteksi banjir 

dilakukan dengan memasukkan sensor 

pada air, dengan sensor utama diberi 

tegangan 5 volt. Pengujian yang dilakukan 

dimulai dengan memasukkan sensor 

pertama ke dalam air, sistem membaca 

masukan sensor pertama dengan 

menampilkan “siaga 2” pada layar LCD 

disertai lampu sinyal warna biru menyala. 

Jeda waktu sensor dimasukkan dalam air 

dengan pembacaan inputoleh rangkaian 

pendeteksi terukur selama 0,5 detik. 

Selanjutnya memasukkan sensor kedua ke 

dalam air, sistem membaca masukan 

sensor kedua dengan menampilkan “siaga 

1” pada layar LCD disertai lampu sinyal 

warna oranye menyala. Dan sensor yang 

ketiga dimasukkan ke  dalam air, sistem 

membaca masukan sensor dengan 

menampilkan “awas banjir” pada layar 

LCD disetai lampu sinyal warna merah 

menyala, sirine aktif, sms terkirim ke 

nomor HP , dan pompa air bekerja.  

1. Komponen Alat Pendeteksi Banjir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rangkaian Kontrol Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Depan Tampilan Level Aman Tampilan Level Siaga 1 

Tampilan Level Siaga 2 Tampilan Level Awas Bagian Belakang 
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3. Powersupply (Solarcell, Acumulator, Solar Charge Controller) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lampu Indikator dan Sirine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Proses Instalasi  Pada Tepi Sungai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan SMS yang terkirim 
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6. Alat Pendeteksi Banjir Siap Berfungsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat pendeteksi banjir ini 

merupakan hasil pengembangan dari alat 

yang sudah ada. Kelebihan yang dimiliki 

dibanding dengan penelitian yang 

sebelumnya yaitu : 1). Daya listrik yang 

dibutuhkan alat pada posisi standby sangat 

rendah (5 watt) dan menggunakan sumber 

listrik tenaga matahari (solarcell), sehinga 

lebih hemat energi dan dapat ditempatkan 

pada daerah yang tidak tersedia jaringan 

listrik PLN. 2). Respon informasi tentang 

level air sangat cepat (0,5 detik) dan 

dilengkapi dengan LCD (Liquid Crystal 

Display) yang menampilkan informasi 

level air. 3).Terintegrasi dengan system 

SMS, yaitu apabila ketingian level air pada 

posisi awas banjir maka alat akan secara 

otomatis mengirimkan pesan pendek 

(Perhatian..!!! Sensor Alarm Banjir Aktif) 

ke nomor handphone yang telah diprogram 

pada alat. 4). Pada saat level awas banjir 

ada 4 sinyal peringatan yang ditampilkan 

yaitu: lampu peringatan warna merah akan 

menyala, tampilan display pada layar LCD, 

sirine akan berbunyi, SMS akan terkirim 

pada nomor handphone yang telah 

ditentukan, pompa pembuangan air akan 

menyala otomatis untuk mengurangi debit 

air bendungan. 

 Kendala dari alat ini adalah apabila 

intensitas cahaya matahari kurang, maka 

daya listrik yang mensuplay akan cepat 

habis dengan tidak adanya proses charge 

pada acumulator oleh solarcell. Perlu 

manambahkan alternatif pengisian daya 

listrik ke acumulator selain menggunakan 

cahaya matahari, misalkan pembangkit 

listrik dengan memanfaatkan aliran air 

sungai. 
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