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EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN
(PUAP) TERHADAP PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
KEMANDIRIAN GAPOKTAN DI KABUPATEN BATANG
Ubad Badrudin dan Dinar Aryani
Universitas Pekalongan
SARI
Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan potensi
bidang pertanian. Salah satu potensinya adalah bidang pertanian yang berperan strategis
dalam mencapai swasembada pangan, sumber devisa nonmigas, memperluas lapangan
pekerjaan, sumber pendapatan petani. Namun dihadapkan pada berbagai kendala diantaranya
terbatasnya modal petani. Solusinya petani mengambil kredit dari tengkulak dengan suku
bunga tinggi/sistem ijon yang membebani dan memberatkan. Langkah pemerintah adalah
penguatan kelembagaan pertanian yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan
diharapkan berperan dalam pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi,
pemasaran produk pertanian dan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani.
Terobosannya adalah Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bagi Gapoktan.
Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas program PUAP terhadap peningkatan dan
pengembangan kemandirian gapoktan. Penelitian dilaksanakan dengan responden pengurus
atau anggota Gapoktan. Pengambilan sampel secara simple random sampling sebanyak 15%
dari jumlah gapoktan yang menerima dana BLM PUAP. Pengumpulan data primer dengan
wawancara dan penyebaran kuesioner dan pengambilan data sekunder. Analisis data dengan
analisis korelasi Pearson. Untuk mengetahui kuat lemahnya derajat keeratan hubungan
variabel dapat diterangkan berdasarkan tabel nilai korelasi dari Guiford Emperical Rulesi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai total antar variabel efektif terhadap peningkatan
dan pengembangan kemandirian gapoktan di Kabupaten Batang.
Kata kunci: gapoktan, PUAP, efektif, mandiri
ABSTRACT
Batang is one of regency in Central Java with agriculture potential. This potential has
strategic roles to achieve food self-sufficiency, non-oil sources, farmer income sources, and
expand employment. However, farmers faced obstacles such as limited farmer fund and high
interest rates from middleman. The Indonesia government has a program for Farmers Group
(GAPOKTAN) by Rural Agribusiness Development (PUAP) to improve farmer fund, facilities,
agricultural products marketing, and provide some information for farmer need. The purpose
of this study was to examine the effectivity of PUAP with improvement and development of
self-reliance of GAPOKTAN. This research was conducted using a questionnaire and
interview with simpel random sampling as a sampling method with number of sample are
15% from total number the GAPOKTAN receiving the PUAP funding. A Pearson Correlation
was used to analyze the data. The result showed that a total score in each variables was
effective to enhance and develop of self-reliance of GAPOKTAN in Batang Regency.
Keywords: gapoktan, PUAP, efectif, independence
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PENDAHULUAN
Batang
merupakan
salah
satu
kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal
dengan Slogan Berkembang dan terletak
antara 6o51’46” dan 7o11’47” lintang
selatan dan antara 109o40’19” dan
110o03’06” bujur timur. Kabupaten Batang
sebelah barat berbatasan dengan kabupaten
dan kota Pekalongan, sebelah selatan
dengan
kabupaten
Wonosobo
dan
Banjarnegara, sebelah timur dengan
kabupaten Kendal dan sebelah utara
dengan laut Jawa (BPS Kabupaten Batang,
2016).
Sementara itu kabupaten Batang terdiri
atas 15 kecamatan dengan luas wilayah
78.864,16 ha dengan rincian sebagai
berikut 22.397,14 ha (28,40%) lahan
sawah dan 56.467,02 ha (71,60%) lahan
bukan
sawah.
Berdasarkan
penggunaannya sebagian besar lahan
sawah digunakan sebagai lahan sawah
berpengairan irigasi sederhana (41,98%),
kemudian lahan sawah dengan irigasi
teknis (36,45%), sedangkan yang lainnya
berpengairan irigasi setengah teknis dan
tadah hujan. Selanjutnya lahan bukan
sawah digunakan untuk tegal/huma sebesar
37,48 % yang merupakan persentase
penggunaan terluas, kemudian yang
lainnya digunakan untuk bangunan/
pekarangan, perkebunan, hutan negara,
tambak/kolam, dan padang rumput (BPS
Kabupaten Batang, 2016).
Melihat kondisi demikian salah satu
potensi untuk dikembangkan di kabupaten
Batang adalah bidang pertanian. Sektor
pertanian mempunyai peran
sangat
strategis dalam mewujudkan swasembada
pangan, sebagai sumber devisa nonmigas,
membuka lapangan kerja di daerah
pedesaan, dan dapat meningkatkan
pendapatan petani (Siregar dkk., 2013).
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

Menurut Simatupang (1997), sektor
pertanian mampu menyerap tenaga kerja,
sehingga akan membantu mengatasi
masalah pengangguran. Sektor pertanian
primer merupakan penopang utama dalam
perekonomian desa yang mayoritas
penduduk berada di pedesaan. Oleh karena
itu, pembangunan pertanian menjadi
efektif untuk mendorong perekonomian
desa
dalam
rangka
meningkatkan
pendapatan sebagian besar penduduk dan
sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan.
Di sisi lain, usaha di bidang pertanian
dihadapkan dengan kendala atau resiko
yang tidak menentu, sehingga berpeluang
terjadinya kegagalan panen. Kemudian
modal yang dimiliki oleh petani terbatas,
sehingga kemampuan petani dalam
mengembangkan
usahanya
semakin
terbatas. Selama ini untuk mengatasi
kekurangan
modal
tersebut
petani
mengambil kredit kepada tengkulak
dengan suku bunga yang tinggi atau
dengan sistem ijon yang pada akhirnya
tidak memberikan solusi yang efektif
dalam menyelesaikan masalah keterbatasan
modal usahanya, justru malah sebaliknya
semakin membebani dan memberatkan
petani.
Lemahnya permodalan masih menjadi
salah satu permasalahan utama yang
dihadapi oleh pelaku usaha pertanian.
Selama ini kemampuan petani dalam
mengakses sumber-sumber permodalan
sangat terbatas karena lembaga keuangan
perbankan
dan
non
perbankan
mensyaratkan yang belum tentu bisa
dipenuhi oleh petani. Untuk mengatasi
masalah tersebut, pemerintah mengambil
langkah dengan meluncurkan beberapa
kredit program/bantuan modal bagi petani
dan pelaku usaha pertanian, melalui
beberapa bentuk skim seperti dana
Page 2

bergulir, penguatan modal, subsidi bunga,
maupun yang mengarah komersial.
Secara umum usaha di sektor pertanian
masih dianggap beresiko tinggi, sedangkan
skim kredit masih terbatas untuk usaha
produksi, bahkan belum menyentuh
kegiatan pra dan pasca produksi. Sampai
saat ini lembaga penjamin belum
berkembang dan lembaga keuangan khusus
yang menangani sektor pertanian juga
belum ada (Syahyuti, 2007).
Menurut Nasution (1987) dalam
Siagian (2010) pembangunan pertanian
dan perdesaan dihadapkan pada masalah
baik internal maupun eksternal diantaranya
adalah masalah kelembagaan, sehingga
harus dilakukan reformasi kelembagaan.
Tanpa adanya sistem kelembagaan yang
kondusif
sebagai
sarana
untuk
melaksanakan strategi pembangunan, maka
kesejahteraan yang lebih baik akan sulit
dicapai, bahkan akan semakin jauh.
Kelembagaan merupakan unsur strategis
dalam pembangunan pertanian dan
perdesaan yang berbasis pada sumberdaya
dan potensi lokal di daerah tersebut.
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)
merupakan kelembagaan pertanian yang
ada di setiap desa dengan berbasiskan
pertanian (Departemen Pertanian, 2008).
Saat ini, Gapoktan dikembangkan dengan
bentuk dan peran yang baru. Gapoktan
menjadi lembaga gerbang (gateway
institution) yang menjadi penghubung
petani satu desa dengan lembaga-lembaga
lain di luarnya.
Gapoktan diharapkan berperan dalam
fungsi-fungsi pemenuhan permodalan
pertanian, pemenuhan sarana produksi,
pemasaran produk pertanian, dan termasuk
menyediakan berbagai informasi yang
dibutuhkan
petani.
Akan
tetapi
kelembagaan yang seharusnya merupakan
‘gerbang’ hingga saat ini belum begitu
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

dirasakan
manfaatnya
oleh
petani.
Langkah yang ditempuh adalah melalui
pendekatan
Pengembangan
Usaha
Agribisnis Pedesaan (PUAP). Program
PUAP merupakan program terobosan dari
Kementerian
Pertanian
untuk
penanggulangan
kemiskinan
dan
penciptaan lapangan kerja, sekaligus
mengurangi kesenjangan pembangunan
antar wilayah pusat dan daerah serta antara
subsektor. Program PUAP dikembangkan
dalam bentuk fasilitasi bantuan modal
usaha bagi petani (Departemen Pertanian,
2008).
Program PUAP dimulai sejak tahun
2008.
Dana Bantuan Langsung
Masyarakat
(BLM)
tersebut
telah
disalurkan
sebagian
besar
kepada
gapoktan-gapoktan dengan nilai Rp 1,0573
Trilyun dan jumlah rumah tangga petani
yang terlibat sebanyak 1,32 juta jiwa.
Penyaluran dana PUAP dilaksanakan
melalui Gapoktan yang berfungsi sebagai
pelaksana PUAP. Jumlah Gapoktan yang
memperoleh dana bantuan langsung
masyarakat (BLM) PUAP di kabupaten
Batang sebanyak 174 Gapoktan (Badan
Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan, Kabupaten Batang, 2016). Hal ini
dilakukan dengan harapan Gapoktan
penerima dana BLM PUAP dapat menjadi
kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan
dikelola oleh petani. Penyaluran dana
BLM PUAP difokuskan untuk daerahdaerah tertinggal yang memiliki potensi
pengembangan agribisnis ke depannya.
Dengan demikian penyaluran dana BLM
PUAP diharapkan mampu mendorong dan
mendukung
terjadinya
peningkatan
kemandirian Gapoktan dan kesejahteraan
petani.
Untuk mengetahui bagaimana
pengaruh dari program PUAP terhadap
peningkatan kemandirian Gapoktan dan
kesejahteraan petani, maka perlu dilakukan
Page 3

penelitian tentang efektivitas program
PUAP
terhadap
peningkatan
dan
pengembangan kemandirian Gapoktan di
kabupaten Batang.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
efektivitas program PUAP terhadap
peningkatan
dan
pengembangan
kemandirian Gapoktan di Kabupaten
Batang.

sampel 15% dari jumlah total Gapoktan
yang menerima dana BLM PUAP di
Kabupaten
Batang.
Data
yang
dikumpulkan adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil
wawancara dan menyebarkan kuesioner
dan data sekunder diperoleh dari lembaga
yang relevan berupa peraturan, kebijakan,
jurnal, sumber data terbitan pemerintah,
dokumentasi, dokumen pemerintah, dan
buku.
Analisis data dengan analisis korelasi
Pearson untuk menguji dan mengetahui
hubungan antar variabel terikat. Dari
persamaan korelasi berguna untuk
mengetahui hubungan efektivitas PUAP
terhadap peningkatan dan pengembangan
kemandirian Gapoktan. Koefisien korelasi
product moment dapat diperoleh dengan
rumus sebagai berikut :

METODE PENELITIAN
Penelitian
dilaksanakan
di
Kabupaten Batang yang dilaksanakan
selama tiga bulan mulai bulan Oktober
sampai
dengan
Desember
2016.
Respondennya adalah pengurus atau
anggota Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) yang telah menerima dana
BLM PUAP. Pengambilan sampel secara
simple random sampling dengan jumlah

Skema 1. Koefisien korelasi product moment

Keterangan :
r = koefisien korelasi
x = variabel x
y = variabel y
N = jumlah responden
Untuk mengetahui kuat lemahnya
derajat keeratan hubungan variabel x dan y
dapat diterangkan berdasarkan tabel nilai

korelasi dari Guiford Emperical Rulesi
seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Keeratan Hubungan Varibel X dan Variabel Y
Nilai Korelasi
0,00 - < 0,25
≥ 0,25 - < 0,50
≥ 0,50 - < 0,75
≥ 0,75 - < 0,99
≥1

Keterangan
Hubungan sangat lemah
Hubungan cukup
Hubungan kuat
Hubungan sangat kuat
Hubungan sempurna

Sumber : Sarwono (2009)
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan data penelitian ini
diperoleh dengan menyebarkan kuesioner
kepada responden dengan mendatangi
langsung lokasi pengambilan sampel yaitu
anggota dan pengurus gapoktan yang telah
menerima dana BLM PUAP di Kabupaten
Batang. Data responden penelitian dapat
dilihat pada lampiran 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dari setiap responden yang menjadi sasaran
penelitian diperoleh nilai total antar
variabel efektivitas program PUAP
terhadap peningkatan dan pengembangan
kemandirian gapoktan. Nilai efektivitas
program PUAP terhadap peningkatan dan
pengembangan kemandirian Gapoktan bisa
dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Nilai Efektivitas Program PUAP terhadap Peningkatan dan Pengembangan
Kemandirian Gapoktan.
No
X
Y
X.X
Y.Y
X.Y
1
21
41
441
1681
861
2
26
46
676
2116
1196
3
20
44
400
1936
880
4
22
36
484
1296
792
5
23
47
529
529
1081
6
28
40
784
1600
1120
7
21
27
441
729
567
8
20
43
400
1849
860
9
20
43
400
1849
860
10
25
45
625
2025
1125
11
26
50
676
2500
1300
12
21
41
441
1681
861
13
21
36
441
1296
756
14
24
41
576
1681
984
15
25
41
625
1681
1025
16
22
35
484
1225
770
17
22
40
484
1600
880
18
22
46
484
2116
1012
19
22
40
484
1600
880
20
21
30
441
900
630
21
22
38
484
1444
836
22
27
42
729
1764
1134
23
27
42
729
1764
1134
24
32
43
1024
1849
1376
25
33
45
1089
2025
1485
26
32
44
1024
1936
1408
27
30
45
900
2025
1350
∑
655
1111
16295
44697
27163
Sumber : Hasil Olahan Data Primer (hasil dari kuesioner), diolah Desember 2016
Keterangan :
X = Efektivitas program PUAP
Y = Peningkatan dan pengembangan kemandirian gapoktan
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi
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Berdasarkan hasil perhitungan, maka
koefisien korelasi menunjukkan bahwa
hubungan antara efektivitas program
PUAP
terhadap
peningkatan
dan

pengembangan kemandirian gapoktan
adalah 0,408, sedangkan untuk perhitungan
dengan program SPSS dapat dilihat dari
hasil perhitungan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil perhitungan dengan program SPSS
Correlations
X
Y
X
Pearson
1
.408*
Correlation
Sig. (2-tailed)
.035
N
27
27
Y
Pearson
.408*
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.035
N
27
27
*. Correlation is significant at the 0.05
level (2-tailed).
Sumber : Hasil Analisis Data Primer (Kuesioner) dalam SPSS 22, diolah Desember 2016
Dilanjutkan dengan menentukan dan
menghitung nilai uji t dengan rumus :
Skema 2. Menghitung Nilai Uji T

𝑡=𝑟√
27−2

t = 0,408√

𝑁−2
1 − 𝑟2

= 2,2344

1−(0.408𝑥0,408)

Untuk t tabel dengan taraf kemaknaan α = 5% dan db = 27-2 = 25 diperoleh
sebesar 1,7081, maka t hitung > t tabel atau 2,2344 > 1,7081.
PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
adanya hubungan antara efektivitas
program PUAP terhadap peningkatan dan
pengembangan kemandirian gapoktan. Hal
ini terlihat dari responden yang
memberikan
informasi
terhadap
pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang
diajukan sesuai dengan tingkat substansi
pemahaman responden.
Skala yang
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

digunakan untuk melihat tanggapan dari
anggota dan pengurus gapoktan terhadap
program PUAP dengan menggunakan
skala Likert.
Untuk memudahkan penilaian dari
jawaban responden, maka dibuat kriteria
penilaian sebagai berikut:
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Skema 3. kriteria penilaian
a.
b.
c.
d.
e.

Sangat Tinggi (ST) dan Sangat Setuju (SS), Skor 5
Tinggi (T) dan Setuju (S), Skor 4
Cukup Tinggi (ST) dan Cukup Setuju (CS), Skor 3
Rendah (R) dan Tidak Setuju (TS), Skor 2
Sangat Rendah (SR) dan Sangat Tidak Setuju (TS), Skor 1

Berdasarkan perolehan skor dari hasil
penelitian, maka koefisien korelasi dapat
dihitung untuk mencari koefisien korelasi
yang menunjukkan hubungan antara
efektivitas terhadap peningkatan dan
pengembangan kemandirian gapoktan
dengan
perhitungan
SPSS
yang
menunjukkan nilai koefisien korelasi
diperoleh sebesar 0,408. Dengan demikian
tingkat keeratan hubungan antar variabel
dapat disimpulkan bahwa tingkat keeratan
variabel efektivitas program PUAP dengan
pengembangan dan kemandirian gapoktan
adalah cukup, hal ini dikarenakan
berdasarkan hasil penelitian baru sekitar
60% petani, buruh tani dan rumah tangga
tani yang menikmati dana program PUAP.
Nilai t hitung adalah 2,2344 sedangkan
t tabel dengan taraf kemaknaan α = 5 %
dan db = 27 - 2 = 25 diperoleh sebesar
1,7081 maka t hitung < t tabel atau 2,2344
> 1,7081. Dengan demikian hipotesis
menyatakan terdapat hubungan antara
efektivitas program PUAP terhadap
peningkatan
dan
pengembangan
kemandirian gapoktan.
Hal ini
menunjukkan bahwa dengan perguliran
dana BLM PUAP meringankan masyarakat
terutama
gapoktan
dalam
akses
permodalan,
sehingga
meningkatkan
kesejahteraan
dan
pengembangan
kemandirian gapoktan yang meliputi
menciptakan inovasi, peran penyuluh
dalam memotivasi anggota, dukungan
antar pengurus dan anggota senantiasa
memberikan pelayanan yang memuaskan,
menciptakan sistem kerja yang tidak rumit,
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

pengelolaan dana yang kondusif dan
mengadakan kerjasama dalam pemasaran
bersama.
SARAN
Untuk
Pemerintah,
(a)
Badan
Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan (BP2KP) Kabupaten Batang terus
meningkatkan
kinerjanya
untuk
mengevaluasi Gabungan Kelompok Tani
di Kabupaten Batang; dan (b) Dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui perguliran dana BLM PUAP
dilaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian supaya program PUAP
sesuai dengan sasaran
kebijakan
pemerintah.
Untuk Gabungan Kelompok Tani,
Anggota dan pengurus Gapoktan agar
mensosialisasikan dan menginformasikan
terkait adanya BLM PUAP di desa agar
mengetahui dan membuka jalan bagi
mereka yang ingin mendapatkan fasilitasi
modal
usaha.
Selain
itu
juga
disosialisasikan mengenai sanksi dan
pelanggaran pinjaman sesuai kesepakatan,
hal ini dilakukan supaya anggota dan
pengurus mentaati ketentuan-ketentuan
yang telah disepakati.
Untuk
Masyarakat,
Masyarakat
pengguna BLM PUAP supaya lebih
menyadari dan mengubah pola pikir serta
meningkatkan
kesadarannya
untuk
melunasi dana pinjaman tepat waktu yang
sudah ditentukan karena bantuan dana
BLM
PUAP
diharapkan
dapat
meringankan masyarakat dalam akses
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permodalan
kesejahteraan.

dan

meningkatan
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MENSINERGIKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN, LEMBAGA KEUANGAN DAN
LEMBAGA RISET DALAM SATU MEDIA KOMUNIKASI UNTUK
MENGUATKAN DAYA SAING UKM KABUPATEN BATANG
Slamet Joko Prasetiono, Paminto Agung Christianto, dan Eko Budi Susanto
STMIK Widya Pratama Pekalongan
SARI
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah dimulai, tentunya ini membuka banyak
peluang dan juga memberikan ancaman bagi kelangsungan UKM Kabupaten Batang. Peluang
yang ada adalah perluasan pangsa pasar, sedangkan ancaman yang ada adalah rontoknya
UKM Kabupaten Batang karena kalah bersaing dengan usaha sejenis dari negara-negara
ASEAN yang tergabung pada MEA, yang tentunya akan memicu pada peningkatan angka
pengangguran, angka kemiskinan serta angka kriminalitas.Penelitian ini bermaksud untuk
membangun sebuah media komunikasi yang akan mensinergikan lembaga pemerintahan,
lembaga keuangan dan lembaga riset yang dapat dimanfaatkan UKM Kabupaten Batang
untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan adanya media komunikasi tersebut maka UKM
Kabupaten Batang batik akan memiliki keunggulan dalam bersaing di era Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) melalui percepatan informasi yang bisa diterima, baik berupa
informasi pembiayaan dari lembaga keuangan, informasi pelatihan - dukungan pengembangan
pasar dari lembaga pemerintahan dan informasi pengembangan produk - peningkatan kualitas
dari lembaga riset.Ada ratusan UKM Kabupaten Batang yang bisa mendapatkan manfaat dari
penelitian ini. Dengan memiliki keunggulan dalam percepatan informasi yang diterima UKM
Kabupaten Batang dari berbagai istansi maka akan menciptakan daya dorong untuk
peningkatkan daya saing UKM Kabupaten Batang sehingga bisa meraih banyak peluang di
era MEA ini dan secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan
penduduk Kabupaten Batang.
Kata Kunci: MEA, UKM, Media Komunikasi, Daya Saing
ABSTRACT
The era of the ASEAN Economic Community (AEC) has started, this would open up many
opportunities and also provide a threat to the survival of SMEs, Batang. Opportunities that
there is expansion of market share, whereas the existing threat is the collapse of SMEs
Batang because of competition with similar efforts of ASEAN countries belonging to the
MEA, which will certainly lead to the increase in unemployment, poverty and the rate of this
kriminalitas.Penelitian intends to establish a communication medium that will synergize
government agencies, financial institutions and research institutes that can be utilized Batang
SMEs to increase their competitiveness. With the communication media of the SMEs Batang
batik will have advantages in competing in the era of the ASEAN Economic Community
(AEC) by accelerating the information that can be received, either in the form of information
financing from financial institutions, information training - support the market development
of government institutions and information development products - improving the quality of
institutions Batang riset.Ada hundreds of SMEs who could benefit from this research. By
having the advantage in speed of information received from various SMEs Batang istansi it
will create the impetus for enhancing the competitiveness of SMEs, Batang so he could reach
a lot of opportunities in this MEA era and will indirectly impact on improving the welfare of
the population, Batang.
Keywords: MEA, SME, Media Communication, Competitiveness
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi
yang begitu pesat saat ini, telah
menjangkau
hamper
semua
aspek
kehidupan manusia, dari yang terlihat
sederhana, sampai dengan yang mutakhir,
apalagi
perkembangan teknologi
informasi tersebut juga diikuti dengan
semakin mudahnya dalam berkomunikasi
dan bertukar informasi. Perkembangan
teknologi informasi telah membuat
persaingan di dunia usaha semakin ketat,
terlebih pada tahun 2015 ini kita
memasuki era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA). Ada sekitar 600 juta jiwa
penduduk negara-negara ASEAN yang
akan menyatu dalam satu kesatuan
ekonomi, ini bisa menjadi peluang besar
bagi kita karena pangsa pasar semakin
meluas dan itu bisa terwujud jika kita benarbenar telah siap dan memiliki keunggulan
dibandingkan pelaku bisnis dari negaranegara yang tergabung ASEAN. Namun di
sisi yang lain, itu juga bisa menjadi
ancaman besar bagi kita karena persaingan
menjadi semakin ketat dan global sehingga
jika kita tidak bersiap menghadapinya
tentunya kita akan tersisih oleh para pelaku
bisnis dari negara-negara yang tergabung
di ASEAN.
Menurut Kukrit Suryo Wicaksono
selaku Ketua Umum Kadin Jawa Tengah
“Ada tiga langkah utama yang harus
dilakukan untuk menjadi pemenang dalam
persaingan MEA, yakni meningkatkan
SDM para pelaku UKM potensial,
meningkatkan kualitas networking, dan
kualitas pembiayaan bagi UKM-UKM”.
Melalui
pemanfaatan
teknologi
informasi yang ada, bisa menjadikan UKM
Kabupaten Batang memenuhi tiga langkah
utama seperti yang disampaikan oleh
Kukrit Suryo Wicaksono. Dari pengamatan
yang sudah dilakukan, tidak sedikit UKM
Kabupaten
Batang
yang
sudah
memanfaatkan teknologi informasi dalam
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

berbagai bentuk, mulai dari pembuatan
media komunikasi offline sampai dengan
media komunikasi online, yang semuanya
itu
digunakan
untuk
membantu
menyelesaikan berbagai macam aktifitas
mereka dan untuk meningkatkan layanan
bagi konsumennya. Namun sampai saat ini
belum ada satu media komunikasi yang
mensinergikan lembaga pemerintahan,
lembaga keuangan dan lembaga riset yang
bisa digunakan oleh UKM Kabupaten
Batang untuk percepatan melakukan
komunikasi dan mendapatkan informasi
terkait, seperti informasi pelatihan,
informasi pengembangan pasar, informasi
keuangan, informasi peningkatan kualitas
produk dan informasi pengembangna
produk.
Dampak dari lambatnya informasiinformasi penting yang diterima oleh
UKM
Kabupaten
Batang
akan
mengakibatkan penurunan kemampuan
bersaing dengan para pelaku bisnis dari
negara-negara yang bergabung di ASEAN,
dan jangka panjangnya akan berpengaruh
pada peningkatan angka pengangguran,
angka kemiskinan dan angka kriminalitas
di Kabupaten Batang.
Dari uraian diatas maka penting bagi
Kabupaten Batang untuk memiliki media
komunikasi yang mensinergikan lembaga
pemerintahan, lembaga keuangan dan
lembaga riset untuk membantu UKM
Kabupaten Batang dalam meningkatkan
daya
saingnya
melalui
percepatan
berkomunikasi dan mendapatkan informasi
dari berbagai instansi terkait.
Landasan Teori
Sistem informasi dahulu dibuat secara
konvensional (media komunikasi desktop).
Namun seiring dengan perkembangan
teknologi internet maka sistem informasi
dibuat berbasis web karena sifatnya yang
luas dan memungkinkan semua orang
dapat mengakses informasi secara cepat
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dan mudah dari mana saja, sehingga
pemasukan data dapat dilakukan dari mana
saja dan dapat dikontrol dari satu tempat
sebagai sentral.
World Wide Web (WWW) atau yang
biasa disingkat dengan web ini merupakan
salah satu bentuk layanan yang dapat
diakses melalui internet. Web adalah
fasilitas hypertext untuk menampilkan data
berupa teks, gambar, bunyi, animasi, dan
data multimedia lainnya, yang mana data
tersebut saling berhubungan satu sama
lainnya (Purbo, 2006).
Dalam dunia internet selalu terdapat
dua sisi yang saling mendukung, yaitu: (1)
Server adalah penyedia berbagai layanan
termasuk web. Layanan web ditangani oleh
sebuah media komunikasi bernama web
server; dan (2) Client bertugas mengakses

informasi yang disediakan oleh server.
Pada layanan web, client dapat berupa web
browser.
Jika dilihat dari isi/content, web dapat
dibagi menjadi 2 kategori yaitu: (1)
Website Statis – Static Website; (2)
Website Dinamis – Dynamic Website.
Web server merupakan suatu
software yang dijalankan di komputer
server. Web server adalah suatu perangkat
lunak yang mengatur halaman web dan
membuat halaman-halaman web tersebut
dapat diakses di client, yaitu melalui
jaringan lokal atau melalui jaringan
Internet. Ada banyak web server yang
tersedia diantaranya Apache, IIS (Internet
Information Service), dan IPlanet’s
Enterprise server (Purbo, 2006).

Gambar 1 .Konsep dasar browser dan server web
Web Browser adalah software atau
suatu program media komunikasi yang
beroperasi untuk melakukan proses request
dari server dan menampilkannya sehingga
informasi bisa diakses. Web browser
digunakan untuk menjelajah situs web
lewat layanan HTTP. Untuk mengakses
layanan www (World Wide Web) dari
sebuah komputer digunakan program web
client yang disebut web browser atau
browser saja. Jenis-jenis browser yang
biasa digunakan adalah Netscape, Internet
Explorer, Mozilla Firefox, NCSA Mosaic,
Arena, dan banyak lainnya (Purbo, 2006).
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Web statis merupakan suatu halaman
yang berisi skrip HTML editor dan
disimpan sebagai file .htm atau .HTML.
Disebut statik karena halaman tersebut dari
waktu kewaktu isinya tidak berubah.
Karena halaman web statik ini tidak
memerlukan
pemrosesan
diserver,
pembuatannya
dapat
dilakukan
menggunakan editor HTML dan hasilnya
dapat dilihat pada web browser (Purbo,
2006).
Web dinamis adalah web yang
kontennya berubah–rubah. Pembuatan
halaman web dinamis dapat dilakukan
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dengan dua cara yaitu secara client side
atau secara server side. Penggunaan client
side dan server side tidak saling
bertentangan
melainkan
saling
melengkapai. Seorang web developer harus
dapat menentukan bagian mana yang
diletakkan secara client side dan mana
yang diletakkan secara server side (Purbo,
2006).
METODE PENELITIAN
Studi pendahuluan dilakukan untuk
mengumpulkan data-data yang akan
diperlukan untuk membangun Media
Komunikasi UKM Kabupaten Batang yang
mampu
mensinergikan
lembaga
pemerintahan, lembaga keuangan dan
lembaga riset. Setelah data-data terkumpul,
maka akan dilakukan analisis terhadap data
tersebut,
sehingga
dapat
diketahui
permasalahan yang serta kebutuhankebutuhan UKM Kabupaten Batang baik
kebutuhan fungsional maupun kebutuhan
non fungsional dari Media Komunikasi
yang akan dirancang tersebut. Langkah

terakhir
ditahap
analisis
adalah
menentukan solusi yang sesuai untuk
memecahkan permasalahan yang sedang
dihadapi serta memenuhi kebutuhan
fungsional dan non fungsional yang sudah
diidentifikasi tersebut.
Solusi yang dihasilkan di tahapan
analisis akan diwujudkan melalui desain
alur sistem, desain database dan desain
antarmuka. Setelah ketiga desain tersebut
selesai dibuat, maka akan dilakukan
pengujian apakah desain tersebut sesuai
dengan solusi yang ada, jika ternyata
belum sesuai maka akan dilakukan
perbaikan terhadap desain tersebut, namun
jika sudah sesuai maka akan dilakukan
dokumentasi terhadap desain alur sistem,
desain database dan desain antarmuka.
Bagian akhir dari penelitian ini adalah
berisi kesimpulan yang menjelaskan
bahwa hasil penelitian sudah sesuai dengan
tujuan penelitian yang sudah ditetapkan,
serta memberi saran untuk pengembangan
penelitian selanjutnya.

Konsep Sistem

Gambar 2. Logo Si UKM
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Media
komunikasi
ini
mengintegrasikan
semua
ukm
di
Kabupaten
Batang,
kalangan
perbankan/lembaga keuangan, pemerintah
Kabupaten Batang (dalam hal ini diwakili
oleh
dinas
terkait),
kalangan
akamidek/peneliti, dan masyarakat umum.
Pada
Kabupaten
Batang
ukm
dikelompokkan ke dalam klaster.
Terdapat sebelas klaster di Kabupaten
Batang, antara lain klaster minyak atsiri,

klaster lebah madu, klaster emping mlinjo,
klaster meuble dan bak truk, kalster kulit,
klaster batik, klaster olahan teh, klaster
olahan kopi, klaster padi organik, klaster
galangan kapal
Kemampuan Sistem
Dalam desain sistem ini, sistem
dirancang agar dapat melakukan beberapa
hal, antara lain:

Skema 1. Kemampuan Sistem
- Media komunikasi dapat memberikan berbagai informasi di bidang pembiayaan.
- Media komunikasi dapat memberikan layanan untuk bisa mengakses berbagai
inovasi pada masing-masing klaster
- Media komunikasi dapat memberikan layanan untuk bisa mengakses berbagai
informasi tentang pelatihan untuk peningkatan kemampuan sumber daya
manusia pada masing-masing klaster.
- Media komunikasi dapat memberikan layanan untuk bisa mengakses berbagai
informasi tentang peluang bisnis yang ada.
- Media komunikasi dapat memberikan layanan agar sesama anggota dapat
berkomunikasi melalui email.
- Media komunikasi dapat memberikan layanan agar sesama anggota dapat
berkomunikasi melalui chating.
- Media komunikasi dapat memberikan layanan agar anggota bisa mengunggah
berbagai foto-foto produk.
- Media komunikasi dapat memberikan layanan agar anggota dapat memberikan
komentar-komentar atas informasi-informasi yang tersedia di pusat informasi.
- Media komunikasi dapat memberikan layanan agar sesama anggota dapat dapat
saling berbagi informasi.
- Media komunikasi dapat memberikan layanan agar anggota dapat dapat
memperbaharui profil organisasinya.
- Media komunikasi dapat memberikan layanan agar anggota dapat mengubah
login dan password.
Pemakai Sistem
User atau pemakai sistem ini terdiri
dari UKM Kabupaten Bateng yang terbagi
kedalam
sebelas
klaster,
Perbankan/Lembaga Keuangan, Kalangan
Akademik/Peneliti,
Dinas
Terkait,
Masyarakat Umum.
User atau pemakai sistem ini dapat
melakukan interaksi seperti pengiriman
komentar/diskusi
pada
forum
(pembiayaan/keuangan, inovasi, peluang
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

usaha, umum), saling-mengirim pesan, dan
saling memberikan informasi. Adapun
masyarakat umum selain para pemakai
sistem tersebut hanya dapat mengakses
informasi-informasi yang ada melalui
menu Beranda, Profil UKM, Pendaftaran.
Level pemakai sistem
Admin
Sistem.
Admin
sistem
merupakan pengelola utama yang dapat
mengontrol semua kegiatan member.
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Admin sistem pada sistem ini adalah
Disperindagkop dan UKM Kab. Batang.
Adapun wewenangnya antara lain: (1)
Mengelola Pendaftaran member; (2)
Memantau dan mengelola diskusi yang
dilakukan para member; (3) Mengelola
Anggota;
dan
(4)
Mengelola
Berita/Informasi yang akan disampaikan
ke masyarakat luas.
Member. Member merupakan user
yang telah mendaftar dan menjadi anggota
dalam sistem ini. Member dalam sistem ini
adalah
UKM,
Perbankan/Lembaga
Kuangan, Kalangan Akademik/Peneliti.
Adapun weweangnya antara lain: (1)
Melakukan diskusi dan saling bertukar
informasi antar sesama member; dan (2)
Dapat mengakses semua fasilitas menu
pada sistem.
Non Member. Non member merupakan
user yang belum terdaftar sebagai anggota
pada sistem ini. Non member merupakan
kalangan masyarakat umum. Mereka
hanya dapat Hanya dapat melihat
informasi pada menu beranda, pendaftaran,
dan menu profil UKM

Desain Alur Pendaftaran
UKM yang sudah terdaftar, selanjutnya
akan menerima username dan password
media komunikasi. UKM yang sudah
menjadi anggota pada sistem media
komunikasi dapat berinteraksi dengan
UKM yang lainnya untuk mendapatkan
informasi. Begitu pula dengan pihak
perbankan yang akan bergabung dan
menggunakan sistem ini. Adapun langkah
pendaftaran sistem ini yaitu: (1) UKM
mendaftarkan diri untuk mengurus
perizinan perdagangan seperti SIUP, TDP
dll sesuai ketentuan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan bidang UKM. Setelah
terdaftar secara resmi, masing-masing
UKM akan mendapatkan username dan
password; (2) Hal yang sama juga berlaku
untuk Perbankan/Lembaga Keuangan,
Kalangan Akademik/Litbang, dengan
melampirkan persyaratan-persyaratan yang
telah ditentukan oleh dinas terkait; dan (3)
Setelah mendapatkan username dan
password. User dalam hal ini UKM,
Kalangan
Keuangan,
Kalangan
Akademik/Peneliti dapat melakukan login
pada media komunikasi dan dapat saling
berinteraksi.

Gambar 3. Menu Beranda (Desain Interface)
Menu
beranda berisi berita-berita
seputar kegiatan UKM atau berita tentang
Kab. Batang.
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Gambar 4. Menu Profil Cluster

Gambar 5. Detail Profil User
Menu profil berisi tentang 11 profil
klaster UKM yang ada di Kab. Batang.
Masyarakat umum dapat melihat masing-

masing klaster tanpa harus login pada
media ini.

Gambar 6. Menu Pendaftaran
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Menu pendaftaran berisi tentang tata
cara
pendaftaran
untuk
bergabung

menggunakan media ini.

Gambar 7. Menu Login User
Menu login, digunakan user untuk
masuk ke dalam media komunikasi ini.

Gambar 8. Beranda Milik User
Menu beranda user UKM, berisi sub
menu profil klaster, forum, ruang chatting,
dan pesan.

Gambar 9. Menu Detail Profil Cluster
Menu profil klaster, berisi tentang data
diri dari user/klaster yang login pada
sistem ini.
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Gambar 10. Menu Forum Diskusi
Menu forum, berisi tentang topik
diskusi yang dipilih. Pada media ini
terdapat empat kategori forum yaitu

pembiayaan, inovasi, pelatihan./seminar,
umum.

Gambar 11. Tampilan Daftar Topik

Gambar 12. User Saling Berkomentar-1

Gambar 13. User Saling Berkomentar-2
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Gambar 14. User Saling Berkomentar-3
Pada menu forum user dapat milih topik
yang akan diberikan komentar pada hasil
posting dari user lain.

Gambar 15. Menu Pesan
Pada menu pesan, user dapat melakukan
pengelolaan pesan seperti kirim pesan, lihat
pesan, dan hapus pesan.

Gambar 16. Menu Chatting
Pada menu chatting, user dapat
berinteraksi secara langsung melalui ruang
chatting.
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SARAN
Dengan
mempertimbangkan
kemanfaatan yang didapatkan oleh UKM
Kabupaten Batang maka disarankan agar
Pemerintah Kabupaten Batang perlu segera
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menindak lanjuti hasil penelitian ini untuk
mewujudkan keunggulan UKM Kabupaten
Batang dalam menghadapi ketatnya
persaingan di era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA).
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GAMBARAN STIGMA DAN DISKRIMINASI TERHADAP ORANG DENGAN
HIV/AIDS (ODHA) OLEH TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS
DAN RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BATANG
Moh. Khotibul Umam, Dani Prastiwi dan Rahajeng Win Martani
Universitas Pekalongan
SARI
Stigma dan diskriminasi merupakan masalah yang sering dihadapi Orang dengan
HIV/AIDS (ODHA) baik dari masyarakat umum hingga tenaga kesehatan selama mereka
mendapatkan pelayanan kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode
cross-sectional yang bertujuan untuk mengetahui gambaran stigma dan diskriminasi terhadap
ODHA oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Batang.
Responden dalam penelitian ini berjumlah 125 tenaga kesehatan. Metode pengambilan data
menggunakan kuesioner (Standardized Brief Questionnaire: Measuring HIV Stigma and
Discrimination Among Health Facility Staff) dengan teknik convenience sampling di 5
puskesmas dan 1 Rumah Sakit dari tanggal 20 Oktober – 20 November 2016. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar (79,2%) tenaga kesehatan tidak melakukan stigma dan
diskriminasi terhadap ODHA, akan tetapi lebih dari 50% masih khawatir untuk melakukan
tindakan perawatan luka dan mengambil darah pada pasien HIV. Selain itu, sekitar 39%
tenaga kesehatan juga lebih memilih untuk tidak memberikan pelayanan kepada populasi
kunci (penasun, gay/waria, dan pekerja seks komersial). Mayoritas (89,6%) responden belum
pernah mendapatkan pelatihan terkait stigma dan diskriminasi pada ODHA dan populasi
kunci. Oleh sebab itu, kegiatan promosi peraturan daerah dan pelatihan-pelatihan tentang
HIV/AIDS perlu ditingkatkan guna pengoptimalan pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan kepada ODHA.
Kata Kunci: Stigma, diskriminasi, ODHA, Tenaga Kesehatan, Kab.Batang
ABSTRACT
Stigma and discrimination towards people living with HIV/ AIDS (PLWHA) among
healthcare provider were common while they looking for healthcare access. This is a
descriptive study with cross-sectional design. The aim of this study was described stigma and
discrimination towards PLWHA among healthcare provider in Primary Health Care (PHC)
and Hospital of Batang District, Central Java, Indonesia. Standardized Brief Questionnaire:
Measuring HIV Stigma and Discrimination Among Health Facility Staff was used to measure
stigma and discrimination among healthcare provider towards PLWHA. Five PHC’s and a
hospital were involved in this study. Convenience sampling method was used and obtained
125 healthcare providers as the sample. The results showed that majority (79,2%) of
healthcare provider have negative stigma and discrimination towards PLWHA, however
more than 50% worried to care the wounds and drew blood from a PLWHA. Moreover, 39%
of health care provider prefer to avoid key population including drugs user’s, gay,
commercial sex workers. The majority (89.6%) of health care provider were untrained about
HIV stigma and discrimination towards PLWHA and key population. Therefore, the
promotion and trainings should improved to reduce the number of stigma dan discrimination
towards PLWHA among healthcare provider.
Keywords: Stigma, discrimination, PLWHA, Batang Regency
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PENDAHULUAN
Sikap tidak bersahabat dengan pasien
yang terinfeksi HIV tidak hanya dilakukan
oleh masyarakat umum, terkadang juga
dilakukan oleh dokter, perawat, bidan, dan
petugas kesehatan lainnya (Andrewin,
2008). Sikap negatif terhadap pasien
HIV/AIDS ini akan semakin memperkuat
stigma dan diskriminasi terhadap Orang
dengan
HIV/AIDS
(ODHA)
oleh
masyarakat umum.
Stigma dan diskriminasi yang terkait
dengan HIV merupakan prediktor kuat
yang
dapat
mempengruhi
tekanan
psikologis pada ODHA (Carter, 2009).
Hasil penelitian yang dilakukan Stuterheim
di Belanda tahun 2009, terdapat enam
lingkungan yang menentukan bentuk
stigma terkait HIV yaitu sahabat, keluarga,
petugas kesehatan, pasangan, kerja dan
saat senang. Hasil penelitian menunjukkan
bentuk stigma yang terkait secara
bermakna
dengan
tekanan
secara
psikologis pada ODHA adalah stigma dari
keluarga, dikucilkan, perhatian secara
berlebihan dan interaksi sosial yang sangat
canggung di rangkaian layanan kesehatan
(Stuterheim, 2009).
Menurut penelitian yang dilakukan
oleh Waluyo et al. (2011), sikap tenaga
kesehatan (perawat) terhadap ODHA
secara signifikan berbeda antara perawat
yang bekerja di Rumah Sakit dan
Puskesmas. Perawat rumah sakit memiliki
perilaku stigma lebih tinggi dibanding
perawat puskesmas (Waluyo, 2011).
Perilaku stigma dan diskriminasi ini
dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsi
petugas kesehatan tentang HIV/AIDS
(Mahendra, 2007).
Di dunia pada tahun 2014 terdapat 35
juta orang hidup dengan HIV (WHO,
2014). Di Indonesia, HIV/AIDS pertama
kali ditemukan di Bali pada tahun 1987.
Hingga saat ini HIV/AIDS sudah
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menyebar di 386 kabupaten/kota di seluruh
provinsi di Indonesia. Jumlah kumulatif
penderita HIV dari tahun 1987 hingga
September 2014 sebanyak 150.296 orang,
sedangkan total kumulatif kasus AIDS
sebanyak 55.799 orang. Kabupaten Batang
merupakan salah satu Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah yang memiliki banyak
temuan kasus HIV/AIDS. Berdasarkan
data kasus kumulatif HIV/AIDS di
Kabupaten Batang dari tahun 2007 hingga
Februari 2012 tercatat 125 orang terinfeksi
HIV dan 52 AIDS dengan 27 kematian
(Kompasiana, 2012) dan Jumlah ini
meningkat tajam di tahun 2016 yaitu 630
orang ditemukan positif terinfeksi HIV
(Komisi Penanggulangan AIDS Jateng,
2016).
Dalam
upaya
menanggulangi
penyebaran virus HIV/AIDS, Pemerintah
Kabupaten Batang membentuk Peraturan
Bupati Batang No 72 Tahun 2012 yang
menyebutkan setiap ODHA berhak untuk
mengakses pelayanan kesehatan dalam
rangka
mengoptimalkan
status
kesehatannya sehingga dapat tetap sehat
dan produktif serta dapat berpartisipasi
dalam mencegah penularan kepada
keluarga maupun orang lain. Pelayanan
pada ODHA juga di dukung Perda
Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2011
tentang penyedia layanan kesehatan wajib
memberikan pelayanan kepada ODHA
tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, survei
tentang stigma dan diskriminasi oleh
tenaga kesehatan terhadap ODHA di
Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten
Batang sangat perlu dilakukan untuk
membantu menurunkan angka kejadian
HIV/AIDS secara tidak langsung dan
meningkatkan pelayanan kesehatan pada
ODHA. Sehingga mereka tidak merasa di
kucilkan selama mendapatkan pelayanan.
Stigma yang berkembang dalam
masyarakat tentang HIV/AIDS dapat
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menimbulkan diskriminasi pada orang
yang terinfeksi. Stigma terhadap ODHA
adalah seuatu sifat yang menghubungkan
seseorang yang terinfeksi HIV dengan
nilai-nilai negatif yang diberikan oleh
masyarakat. Stigma membuat ODHA
diperlakukan secara berbeda dengan orang
lain. Diskriminasi terkait HIV adalah suatu
tindakan yang tidak adil pada seseorang
yang secara nyata atau diduga mengidap
HIV (Shaluhiyah, et al., 2005). Hal ini
terjadi
ketika
pandangan
negatif
mendorong orang atau lembaga untuk
memperlakukan ODHA dengan tidak adil
seperti petugas kesehatan rumah sakit atau
penjara yang menolak memberikan
pelayanan kesehatan kepada ODHA
(Yusnita, 2012).
Stigma
dan
diskriminasi
yang
dilakukan
oleh
tenaga
kesehatan
merupakan
masalah
serius
dalam
lingkungan pelayanan kesehatan yang akan
menurunkan
penyediaan
perawatan,
program-program
pencegahan
dan
pengobatan (WHO, 2005). Selain itu, hal
tersebut akan menimbulkan efek psikologis
yang berat bagi ODHA seperti depresi,
kurangnya
penghargaan
diri,
dan
keputusasaan. Sehingga hal ini akan
menyebabkan bahwa ODHA akan selalu
dianggap sebagai masalah, bukan sebagai
bagian dari solusi untuk menekan
meningkatnya epidemi HIV/AIDS.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi
deskriptif dengan menggunakan metode
cross-sectional yang dilakukan di 5
Puskesmas dan 1 Rumah Sakit di
Kabupaten Batang. Sampel pada penelitian
ini sejumlah 125 orang yang terdiri dari
perawat,
bidan,
apoteker,
petugas
laboratorium, dan dokter. Kuesioner yang
digunakan
merupakan
kuesioner
Standardized
Brief
Questionnaire:
Measuring HIV Stigma and Discrimination
Among Health Facility Staff dari USAID
United States yang sudah valid dan reliabel
yang terdiri dari 25 pertanyaan dengan
beberapa option jawaban yang berkaitan
dengan bentuk stigma dan diskriminasi
yang dilakukan oleh petugas kesehatan
terhadap ODHA. Data yang sudah
diperoleh
kemudian
dianalisa
menggunakan SPSS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Tabel.1 menunjukkan
bahwa responden terbanyak dalam
penelitian ini adalah perempuan (75,2%)
dan mayoritas (51,2%) responden berusia
di atas 35 tahun. Profesi responden
terbanyak dalam penelitian ini adalah
perawat (64,8%) dengan masa kerja
keseluruhan responden rata-rata 11,74
tahun.

Tabel. 1 Karakteristik Responden di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Batang
Karakteristik Responden
Usia (tahun)
20 – 35
> 35
Min = 20, Max = 54
Jenis Kelamin
Perempuan
Laki - Laki
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Jumlah

%

61
64

48,8
51,2

94
31

75,2
24.8
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Profesi
Perawat
Bidan
Dokter Umum/Sp
Laboran
Perawat Gigi
Lainnya
Lama Kerja (tahun)
<=10
> 10
Min = 1, Max = 35

81
24
8
3
2
7

64,8
19,2
6,4
2,4
1,6
5,6

62
63

49,6
50,4

Mean = 11,74
Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel.2 menunjukkan
bahwa hanya 4 responden (3,2%) yang
pernah mengikuti pelatihan stigma dan
diskriminasi pada populasi kunci serta
hanya 9 responden (7,2%) yang pernah
mengikuti
pelatihan
stigma
dan
diskriminasi pada ODHA.

1.
2.
3.
4.

Responden khawatir (30,4%) dan
sangat khawatir (29,6%) untuk melakukan
perawatan luka pasien dengan HIV.
Hampir tiga puluh persen (28,8%)
responden merasa khawatir dan sangat
khawatir (24,8%) untuk mengambil darah
dari pasien dengan HIV (Tabel.3).

Tabel. 2. Pengalaman Responden di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten
Batang Mengikuti Pelatihan terkait HIV/AIDS
(boleh pilih dari satu)
Pelatihan yang pernah di ikuti
Jumlah
Pengendalian dan pencegahan diri dari infeksi HIV
(universal precautions)
29
Prosedur Etik (Persetujuan, privasi, dan kerahasiaan
pasien dengan HIV)
14
Stigma dan Diskriminasi pada ODHA
9
Stigma dan Diskriminasi pada Populasi Kunci
4

%
76,8
11,2
7,2
3,2

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel. 3. Kekhawatiran Responden di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Batang
terhadap ODHA (n=125)
Tidak
Agak
Sangat
Tidak
Khawatir
N/A
No Item Pertanyaan Khawatir Khawatir
Khawatir
Menjawab
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1 Tersentuh pakaian
atau tempat tidur
49,6
16,8
15,2
8,0
8,0
2,4
pasien dengan HIV
Merawat luka
pasien dengan HIV
3 Mengambil darah
dari pasien dengan
HIV
4 Mengukur suhu
tubuh pasien HIV
Sumber : Data Primer, 2016

2

11,2

16,0

30,4

29,6

11,2

1,6

14,4

17,6

28,8

24,8

12,8

1,6

52,8

16,0

15,2

4,0

9,6

2,4
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Tabel.4. Gambaran Sikap Stigma Responden di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten
Batang terhadap ODHA (n=125)
Tidak
No

Item Pertanyaan

1

Tenaga kesehatan tidak bersedia untuk
merawat pasien dengan atau diduga
HIV
Tenaga kesehatan memberikan
pelayanan yang buruk pada pasien
dengan atau diduga HIV dibandingkan
pasien lain
Tenaga kesehatan berbicara kasar pada
pasien dengan atau diduga HIV

Jarang

Pernah

(%)

(%)

2

3

Kadangkadang
(%)

Sering
(%)

Tidak
Menjawab
(%)

65,6

8,8

13,6

0,8

11,2

79,2

4,8

4,8

0

11,2

87,2

1,6

0

0,8

10,4

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel.4 menunjukkan
bahwa mayoritas (87,2%) responden tidak
pernah berbicara kasar pada pasien dengan
atau diduga HIV. Serta 79,2% tenaga
kesehatan juga tidak pernah memberikan
pelayanan yang buruk pada pasien dengan
atau di duga HIV.
Sebagian responden (52,0%) tidak
setuju jika diberikan pilihan untuk tidak
memberikan layanan kepada penasun,
gay/waria, dan pekerja seks komersial.

Akan tetapi sekitar 12% responden sangat
setuju untuk tidak memberikan layanan
kepada populasi kunci tersebut (Tabel.8).
Sekitar 95% responden beralasan bahwa
kelompok-kelompok tersebut lekat dengan
perilaku tidak bermoral serta mayoritas
(91,8%) dari responden belum pernah
mendapatkan pelatihan untuk memberikan
pelayanan
pada
kelompok-kelompok
tersebut (Tabel.9).

Tabel.5. Gambaran Sikap Diskriminasi Responden di Puskesmas dan Rumah Sakit
Kabupaten Batang terhadap Populasi Kunci (n=125)
No
1

Item Pertanyaan

52,0

Sangat
Tidak
Setuju
(%)
6,4

Tidak
Menjawa
b
(%)
2,4

24,0

52,0

4,8

6,4

16,0

52,0

12,8

6,4

Sangat
Setuju
(%)

Setuju
(%)

Tidak
Setuju
(%)

12,0

27,2

12,8

12,8

Jika saya memiliki pilihan, saya akan
memilih untuk TIDAK memberikan

layanan kepada orang-orang yang
menggunakan Narkoba
suntik/penasun.
2
Saya akan memilih untuk TIDAK
memberikan layanan kepada
kelompok Gay/Waria
3
Saya akan memilih untuk TIDAK
memberikan layanan kepada PSK
Sumber : Data Primer, 2016

PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan hasil
bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di
Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten
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Batang tidak menunjukkan sikap stigma
dan diskriminasi dalam memberikan
pelayanan kepada ODHA. Mayoritas
tenaga kesehatan tidak memberikan
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pelayanan yang buruk dan tidak berbicara
kasar pada pasien dengan atua diduga HIV.
Kebanyakan tenaga kesehatan juga merasa
tidak khawatir memberikan pelayanan
kepada pasien dengan HIV/AIDS dalam
hal bersentuhan pakaian atau tempat tidur
pasien, dan mengukur suhu tubuh. Serupa
dengan hasil penelitian Andrewin et al.
(2008) yang menunjukkan bahwa lebih
dari 85% dari petugas kesehatan merasa
nyaman dan tidak khawatir menangani
pasien HIV/AIDS. Demikian pula hasil
penelitian yang dilakukan oleh Massiah et
al. (2004) melaporkan bahwa 80% tenaga
kesehatan di rumah sakit di Barbados
merasa nyaman dan tidak memiliki
kekhawatiran dalam menghadapi pasien
dengan HIV/AIDS.
Akan tetapi, sebagian dari mereka
masih khawatir dalam melakukan beberapa
tindakan seperti melakukan perawatan luka
dan mengambil darah pasien HIV serta
kadang-kadang masih ada yang menolak
untuk memberikan pelayanan kepada
pasien di duga atau dengan HIV. Hal ini
mungkin disebabkan karena salah satu cara
penularan HIV adalah melalui jaringan dan
cairan tubuh seperti darah. Dalam hal ini
tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi
tertular HIV dari pajanan jarum suntik.
Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
dilakukan Sudiantara dan Somia (2013) di
Denpasar, tindakan pemasangan infus
memiliki risiko tertinggi terkena pajanan
(25%) dan diikuti pengambilan sampel
darah (23,1%). Menurut Lembaran
Informasi Yayasan Spiritia (2014),
kemungkinan terjadinya risiko penularan
HIV yang lebih tinggi dipengaruhi akibat
tertusuk jarum suntik jika terjadi tusukan
dalam, darah dapat terlihat pada alat yang
menyebabkan luka, jarum atau alat
sebelumnya ditempatkan pada pembuluh
darah pasien, dan pasien sumber
mempunyai viral load HIV yang tinggi.
Maka dalam hal ini kurang lebih hanya
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satu dari 300 kasus yang akan
menghasilkan infeksi HIV pada tenaga
kesehatan bila tidak dilakukan tindakan
pencegahan. Sehingga, kekhawatiran pada
tenaga kesehatan ini bisa di minimalisir
dengan cara terbaik yaitu melaksanakan
kewaspadaan standar pada semua pasien
untuk mencegah terjadinya penularan pada
sarana medis.
Hasil penelitian ini juga menemukan
bahwa mayoritas tenaga kesehatan setuju
mengenai kebijakan melakukan tes
HIV/AIDS dengan sepengetahuan pasien.
Serupa dengan penelitian yang dilakukan
Chan, et al (2007) yang menyatakan
bahwa semua tenaga kesehatan setuju
dengan prosedur tes HIV/AIDS dengan
sepengetahuan pasien. Hal ini sesuai
dengan Pedoman Nasional Tes dan
Konseling HIV/AIDS dari Kemenkes RI
(2013) yaitu jika ditemukan tanda ataupun
gejala terkait HIV, maka pasien
mendapatkan edukasi dan informasi
keterkaitan penyakitnya dengan infeksi
HIV. Edukasi ini dimaksud agar pasien
mampu menimbang keputusan untuk tes
HIV. Penawaran tes dikuatkan dengan
informed consent ketika pasien menyetujui
untuk melakukan tes HIV. Jika pasien
tidak menyetujui tes, tenaga kesehatan
tetap memberikan layanan sesuai penyakit
pasien.
Dalam
rangka
mengoptimalkan
pelayanan pada ODHA di Kabupaten
Batang, penyedia layanan kesehatan wajib
memberikan pelayanan kepada ODHA
tanpa diskriminasi yang mana tercantum
Perda Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun
2011. Namun hasil penelitian ini
menunjukkan sebagian tenaga kesehatan
masih belum tahu adanya aturan tertulis
tentang perlindungan pasien HIV dari
sikap diskrimnasi. Pemerintah Kabupaten
Batang juga membentuk Peraturan Bupati
Batang No 72 Tahun 2012 yang
menyebutkan setiap ODHA berhak untuk
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mengakses pelayanan kesehatan dalam
rangka
mengoptimalkan
status
kesehatannya sehingga dapat tetap sehat
dan produktif serta dapat berpartisipasi
dalam mencegah penularan kepada
keluarga maupun orang lain. Hal ini
mungkin disebabkan karena belum
maksimalnya sosialisasi tentang peraturan
tersebut ke semua tenaga kesehatan dan
masih sedikitnya tenaga kesehatan yang
pernah mengikuti kegiatan pelatihan terkait
pelayanan kepada ODHA dan populasi
kunci.
Kurang
terpaparnya
informasi
peraturan tertulis ini mungkin menjadi
penyebab masih adanya stigma dan
diskriminasi terhadap populasi kunci
(penasun/IDU, gay/waria, dan pekerja seks
komersial/PSK). Dimana masih adanya
tenaga kesehatan dalam penelitian ini lebih
memilih
untuk
tidak
memberikan
pelayanan kepada populasi kunci tersebut.
Hal ini senada dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Chan, et al (2007) dengan
sampel perawat di Thailand juga
mengindentifikasi adanya stigma dalam
memberikan pelayanan kepada “drug
users”, pekerja seks komersial (PSK), dan
kelompok kunci lainnya. Populasi kunci
merupakan kelompok berisiko tertular atau
menularkan HIV yang disebabkan oleh
hubungan seks berisiko atau penggunaan
napza
suntik.
Menurut
Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional (2014),
populasi yang termasuk kategori ini adalah
laki-laki yang berhubungan seks dengan
laki-laki (LSL), pengguna napza suntik,
waria, pekerja seks dan pasangan seksnya,
ODHA, dan pasangan negatif dari
pasangan yang berbeda status HIVnya.
Oleh sebab itu, mereka adalah kelompok
yang sangat membantu untuk memutus
rantai penyebaran HIV/AIDS. Berbagai
upaya pengendalian dan penanggulangan
HIV/AIDS telah dicanangkan Kementerian
Kesehatan
RI
seperti
adanya
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Pengembangan Layanan Komprehensif
Berkesinambungan (LKB) di tingkat
Puskesmas tahun 2012. Dimana salah satu
tujuan utamanya adalah meningkatkan
akses dan cakupan terhadap upaya
promosi, pencegahan, dan pengobatan HIV
dan IMS serta rehabilitasi yang berkualitas
termasuk pelayanan untuk populasi kunci.
Oleh karena itu seharusnya tenaga
kesehatan selalu mendorong keterlibatan
populasi kunci dalam penanggulangan
HIV/AIDS di suatu wilayah bukan
menstigma dan mendiskriminasi mereka
selama mereka mencari pelayanan
kesehatan.
Masih sedikitnya tenaga kesehatan
dalam penelitian ini yang pernah mengikuti
pelatihan terkait ODHA akan sangat
mempengaruhi proses pelayanan kepada
ODHA maupun populasi kunci. Menurut
Vitiello dan Willard (2010), manajemen
penyakit HIV yang kompleks tidak hanya
karena rejimen ART, tetapi juga implikasi
psikologis dan sosial dari penyakit
HIV/AIDS terutama dalam kaitannya dengan
stigma. Oleh sebab itu, pendidikan atau
pelatihan pra layanan terkait HIV/AIDS
perlu di berikan sebelum memberikan
pelayanan sehingga tenaga kesehatan
mampu mengembangkan dan menjalankan
program yang menyediakan akses yang
konsisten dan berkesinambungan untuk
layanan terkait HIV.
SARAN
Peneliti menyarankan perlu dilakukan
sosialisasi kepada tenaga kesehatan di
Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten
Batang
tentang
Peraturan
Daerah
Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2011
dan Peraturan Bupati Kabupaten Batang
Nomor 72 Tahun 2012 yang mengatur
bahwa setiap tenaga kesehatan wajib
memberikan layanan kepada penderita
HIV/AIDS tanpa diskriminasi. Perlu
adanya kerjasama lintas sektor untuk
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mengadakan dan memberikan pelatihanpelatihan kepada tenaga kesehatan di
setiap rumah sakit dan puskesmas terkait
peningkatan pelayanan pada pasien
HIV/AIDS. Pada penelitian lebih lanjut
diharapkan rasio antar profesi tenaga
kesehatan sebagai responden dapat
seimbang sehingga hasil penelitian dapat
secara valid mewakili stigma dan
diskrimasi pada lintas profesi tenaga
kesehatan tersebut.
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EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN VOLUNTARY CONSELING AND TESTING (VCT)
TERHADAP PENGENDALIAN PENULARAN HIV/AIDS
DI KABUPATEN BATANG
A’izatun Cholisoh, Aryo Aji Asmoro, Faiz Balya Marwan, dan Novita Anggraeny
Universitas Diponegoro Semarang
SARI
Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquiared Immune Deficiency Syndrome
(AIDS) adalah salah satu permasalahan kesehatan yang menyebabkan tingginya angka
kematian di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Kabupaten Batang menempati peringkat 2
penyandang HIV/AIDS terbanyak di Jawa Tengah. Salah satu upaya pencegahan dan deteksi
dini untuk mengetahui status seseorang sudah terinfeksi HIV atau belum yaitu melalui
konseling dan testing sukarela yang lebih dikenal dengan Voluntary Counselling and Testing
(VCT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan VCT terhadap
pengendalian penularan HIV/AIDS di Kabupaten Batang. Selain itu juga untuk mengetahui
manfaat dan cara pengendalian penularan HIV/AIDS di Kabupaten Batang. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatifkuantitatif. Dilakukan analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut. Dengan metode
deskriptif dapat diwujudkan sebagai usaha memecahkan masalah. Penentuan tingkat
keefektivitasan VCT ini dapat dilihat dari hasil wawancara pada petugas konseling, lembaga
yang mendampingi penderita dan peserta yang dilakukan VCT. Hasil wawancara dengan salah
peserta VCT yang juga penderita HIV/AIDS mengatakan bahwa mereka sangat terbantu
dengan layanan yang disebut VCT karena setelah diberikan klien dapat mengetahui
bagaimana cara agar HIV yang dideritanya tidak menular pada anak-anaknya. Salah satu
informan setelah beberapa kali mengikuti konseling, klien dapat melakukan sosialisasi pada
penderita HIV/AIDS lainnya. Klien juga bangga karena dapat lolos dari penyakit yang
dideritanya dan dapat menjadi motivator pada penderita lainnya.
Kata kunci: VCT, HIV, AIDS, Batang.
ABSTRACT
Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquiared Immune Deficiency Syndrome
(AIDS) is one of the health problems that caused high number of deaths in Indonesia,
especially in Central Java. Batang ranks second as people living with HIV / AIDS in Central
Java. One of prevention and early detection to find out the status of a person has been
infected with HIV or not is through counseling and testing of HIV / AIDS voluntary better
known as the Voluntary Counselling and Testing (VCT). This study aims to determine the
effectiveness of the use of VCT on the control of HIV/AIDS in Batang. It is also to know the
benefits and how to control the spread of HIV/AIDS in Batang. The method used in this
research is descriptive method with qualitative-quantitative approach. Analysis and
interpretation of the meaning of the data. With descriptive methods can be realized as an
attempt to solve the problem. Determining the level of VCT effectiveness can be seen from the
interview at the clerk counseling, accompanying patients and those who do VCT. The
interview with one of the participants VCT are also people with HIV/AIDS said that they
greatly assisted by a service called Voluntary Counseling and Testing for having supplied
VCT clients can find out how to order the sustained HIV is not transmitted to their children.
One informant after some counseling, clients can perform socialization in patients with
HIV/AIDS. Clients are also proud to be able to escape the disease and can be a motivator to
the other patients.
Keywords: VCT, HIV, AIDS, Batang.
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PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu dari negara
di Asia yang memiliki kerentanan HIV
akibat dampak perubahan ekonomi dan
perubahan kehidupan sosial. Saat ini
epidemi AIDS dunia sudah memasuki
dekade ketiga, namun penyebaran infeksi
terus berlangsung yang menyebabkan
negara
kehilangan
sumber
daya
dikarenakan masalah tersebut. Berdasarkan
Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang
kesehatan bahwa setiap kegiatan dalam
upaya
untuk
memelihara
dan
meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
yang
setinggi-tingginya
dilaksanakan berdasarkan prinsip non
diskriminatif,
partisipatif
dan
berkelanjutan. Peraturan Presiden No. 75
Tahun 2006 mengamanatkan perlunya
peningkatan upaya penanggulangan HIV
dan AIDS di seluruh Indonesia.
Human Immunodeficiency Virus (HIV)
dan Acquiared Immune Deficiency
Syndrome (AIDS) adalah salah satu
permasalahan
kesehatan
yang
menyebabkan tingginya angka kematian di
Indonesia.
Acquired
Immuno
Deficiency
Syndrome
(AIDS) didefinisikan oleh
Smeltzer (2001) sebagai bentuk paling
berat dari keadaan sakit terus menerus
yang berkaitan dengan infeksi HIV.
Penyakit HIV/AIDS merujuk pada
keadaan seseorang yang tidak lagi
memiliki sistem kekebalan tubuh sehingga
berbagai macam penyakit dapat menyerang
dan sangat sulit untuk disembuhkan.
Hampir semua penderita AIDS berakhir
dengan kematian, karena hingga saat ini
belum ada obat yang dapat menyembuhkan
penyakit tersebut.
Hingga saat ini, HIV/AIDS sudah
menyebar di 386 kabupaten/kota di seluruh
provinsi di Indonesia, termasuk di
Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil
survey data Dinas Kesehatan Jawa Tengah
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tahun 2014, kabupaten Batang menempati
peringkat
2
sebagai
penyandang
HIV/AIDS terbanyak di Jawa Tengah.
Menurut data yang didapat dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang, jumlah
kasus HIV sejak 2007 – September 2015
sebanyak 512 kasus, sedangkan jumlah
kasus AIDS sejak tahun 2007- September
2015 sebanyak 133 kasus.
Pengendalian penularan HIV/AIDS
dapat dilakukan melalui upaya mengetahui
status HIV/AIDS sedini mungkin.
Hasilnya dapat dijadikan motivasi sebagai
upaya pencegahan penularan HIV/AIDS
dan cepat mendapatkan pertolongan sesuai
dengan
kebutuhan
(KPA,
2011).
Kebanyakan dari mereka yang berisiko
tertular HIV/AIDS tidak mengetahui akan
status mereka sudah terinfeksi atau belum.
Salah satu upaya pencegahan dan
deteksi dini untuk mengetahui status
seseorang sudah terinfeksi HIV atau belum
yaitu melalui konseling dan testing
HIV/AIDS sukarela yang lebih dikenal
dengan Voluntary Counselling and Testing
(VCT) (Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, 2005).
Jumlah
penderita
HIV/AIDS
mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Salah satu kelompok risiko
HIV/AIDS adalah wanita pekerja seks.
Kabupaten Batang terletak di sepanjang
jalur pantura yang menyediakan cafe, panti
pijat dan warung remang-remang. Jalan
Pantura merupakan jalur padat yang
dilewati kendaraan darat baik kendaraan
pribadi, kendaraan umum, maupun
kendaraan besar bermuatan barang.
Dengan adanya beberapa fasilitas rest area
yang terletak di sepanjang jalan Pantura
memungkinkan
besarnya
intensitas
interaksi antara warga Batang dengan
pengguna
jalan
sehingga
peluang
penularan HIV/AIDS pun semakin besar.
Tahun 2011 di Kabupaten Batang
ditemukan 164 kasus dan sampai dengan
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Desember 2012 terdapat 204 kasus yang
sebagian besar ditemukan melalui klinik
Voluntary Counseling and Testing (VCT)
RSUD Batang pasien yang berobat
terindikasi HIV dan dirujuk tes HIV.
Tujuan utama klinik VCT adalah
adanya perubahan perilaku ke arah
perilaku yang lebih sehat dan aman.
Tahapan
pelayanan
VCT
meliputi
konseling pra testing, testing HIV,
kemudian yang terakhir konseling pasca
testing (Kepmenkes RI, 2005). VCT
sebagai
penyedia
layanan
yang
komprehensif juga harus ditujukan kepada
kelompok usia muda/remaja, anak-anak
dan keluarga.
Landasan Teori
Konsep Efektivitas. Efektivitas adalah
suatu ukuran yang menyatakan seberapa
jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu)
telah tercapai. Dimana makin besar
persentase target yang dicapai, makin
tinggi efektivitasnya (Hidayat, 1986).
Sedangkan pengertian efektivitas menurut
Schemerhon John R. Jr. (1986: 35) adalah
pencapaian target output yang diukur
dengan cara membandingkan output
anggaran atau seharusnya (OA) dengan
output realisasi atau sesungguhnya (OS),
jika (OS) > (OA) disebut efektif. Dengan
kata lain, efektivitas merupakan taraf
sampai
sejauh
mana
peningkatan
kesejahteraan manusia dengan adanya
suatu
program
tertentu,
karena
kesejahteraan manusia merupakan tujuan
dari
proses
pembangunan.
Dalam
mengukur efektivitas suatu kegiatan atau
aktifitas perlu diperhatikan beberapa
indikator, yang menjadi ukuran dalam
penelitian ini yaitu: (a) pemahaman
program; (b) tepat sasaran; (c) tepat waktu;
(d) tercapainya tujuan; (e) dan perubahan
nyata.
Konsep HIV/AIDS. Aquiared Immuno
Devisiency Syndrome (AIDS) merupakan
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penyakit menular seksual yang disebabkan
oleh virus Human Immunodeficiency Virus
(HIV) dan menyebabkan kerusakan sistem
kekebalan tubuh pada penderitanya.
Aquiared Immuno Devisiency Syndrome
(AIDS) merupakan tahap terakhir dari
infeksi virus Human Immunodeficiency
(HIV). Pada penderita HIV/AIDS gejala
yang sering dialami seperti berat badan
yang menurun secara drastis, diare yang
berlangsung secara lama, demam yang
berkepanjangan serta gejala khusus adanya
herpes atau gatal-gatal diarea kemaluan
(Sutrisno, 2007).
Penularan Human Immunodeficiency
(HIV) terjadi melalui hubungan seksual,
transfusi darah, jarum suntik, dan dari ibu
hamil ke bayinya. Penularan yang paling
mudah dan sering terjadi yaitu melalui
transfusi darah, dikarenakan banyak orang
yang terkena Human Immunodeficiency
(HIV) tidak mengetahui jika dirinyan
terkena virus tersebut. HIV/AIDS dapat
dicegah
penularannya
menggunakan
beberapa cara yang salah satunya yaitu
penyuluhan kepada penderita HIV/AIDS
untuk
mempertahankan
perilaku
pengurangan risiko penularan serta
penyuluhan untuk penggunaan kondom
untuk mencegah penularan melalui
hubungan seksual. (Sutrisno, 2006)
Konsep Voluntary Conseling and
Testing (VCT) Konseling dan Tes HIV
dengan
menggunakan
Voluntary
Counseling and Testing (VCT) merupakan
salah satu strategi kesehatan masyarakat
sebagai pintu masuk ke seluruh layanan
kesehatan HIV/AIDS. Menurut Depkes
(2006), Voluntary Counseling and Testing
(VCT) merupakan fasilitas dari program
untuk mengetahui status kesehatan pasien.
Program
Voluntary
Counseling
andTesting(VCT)
dapat
dilakukan
berdasarkan kebutuhan pasien dengan
memberikan layanan dini dan memadai,
sehingga
diharapkan
pasien
dapat
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mengetahui
lokasi
tersebut
untuk
pemeriksaan sedini mungkin.
Pada hasil penelitian Kristanti (2008),
sebelum
penggunaan
Voluntary
Counseling and Testing (VCT) perlu
dilakukan suatu pendekatan agar kelompok
risiko mau melakukan pemeriksan.
Pendekatan Voluntary Counseling and
Testing (VCT) tidak dapat dilakukan
secara massal seperti penyuluhan atau
edukasi melainkan harus terfokus pada
satu per satu klien, melakukan penilaian
risiko personal dan menurunkan risiko,
menggali
kemampuan
diri
dan
mengarahkan
rencana
ke
depan,
meneguhkan tes atau menindaklanjuti
dukungan atas kebutuhan untuk melakukan
tes, sehingga mitra penasun lebih siap
mentalnya dalam melakukan tes Voluntary
Counseling and Testing (VCT) untuk
mengetahui statusnya.
Tahapan Voluntary Counseling and
Testing (VCT). Tahapan Pre Test.
Langkah-langkah dalam konseling pre tes
yaitu: (1) Membina hubungan yang baik
dan saling percaya dengan klien. Pada
tahap pre test konselor mengidentifikasi
dan mengklarifikasi perannya serta
menekankan pada klien bahwa kerahasiaan
klien akan tetap terjaga; (2) Identifikasi
latar belakang dan alasan untuk melakukan
tes termasuk perilaku berisiko klien dan
riwayat medis klien yang dulu dan
sekarang;
(3)
Mengidentifikasi
pemahaman klien tentang HIV AIDS dan
tes HIV; (4) Menyediakan informasi
tentang safer sex practices dan healthy
lifesyle practices, dan (5) Memastikan
apakah klien bersedia untuk melakukan tes
antibodi HIV. (Haruddin, Mubasysyir,
2007)
Tahap
Pelaksanaan
Test.
Pada
pelaksanaan test ini klien harus sudah
diberikan penjelesaan mengenai tindakatindakan yang akan dilakukan dan telah
menyetujui sebelumnya. Klien yang tidak
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menyetujui
pelaksaan
test
tidak
diperbolehkan
konselor
untuk
memaksanya.
Tahap Post Test. Tahap post test dibagi
menjadi 2 tindakan, yaitu tindakan untuk
klien dengan hasil negatif dan tindakan
untuk klien dengan hasil positif, yaitu
Tindakan dengan klien hasil positif
Menurut Departemen dan Tindakan
dengan klien hasil negatif. Yaitu (1)
Tindakan dengan klien hasil positif.
Kesehatan Republik Indonesia, 2004
tindakan yang harus dilakukan saat klien
dengan hasil positif yaitu: a) Harus
memberitahu klien sejelas dan sehati-hati
mungkin dan dapat mengatasi reaksi awal
yang muncul. b) Memberi cukup waktu
untuk memahami dan mendiskusikan hasil
tes tersebut. c) Memberikan informasi
dengan cara yang mudah dimengerti dan
memberikan dukungan emosional. d)
Merujuk klien ke lembaga dukungan
masyarakat.e)Mendiskusikan siapa yang
mungkin ingin diberi tahu tentang hasil tes
itu. f) Menjelaskan pada klien bagaimana
menjaga kesehatannya. g) Memberitahu
klien kemana mencari perawatan dan
pengobatan
jika
dibutuhkan.
h)
Mendiskusikan pencegahan penularan HIV
termasuk memberikan informasi tentang
kondom dan hubungan seks yang lebih
aman; (2) Tindakan dengan klien hasil
negatif, menurut Departemen Kesehatan
Republik Indonesia, 2004 tindakan yang
harus dilakukan saat klien dengan hasil
negatif yaitu: a) Mendiskusikan tantangan
yang dihadapi untuk hasil tes negatif. b)
Mendorong klien untuk bernegosiasi
dengan pasangannya untuk melakukan
Voluntary Counseling and Testing (VCT).
c) Mendiskusikan keterampilan safer sex.
d)Mempromosikan female condom jika
memungkinkan menyarankan melakukan
tes secara periodik 2.5.
Penelitian Terdahulu Sofidah (2013),
dalam penelitiannya yang berjudul
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Pengaruh Voluntary Counselling And
Testing (VCT) Terhadap Kepatuhan
Wanita Pekerja Seks (WPS) Untuk
menggunakan kondom Wanita Dalam
Upaya Pencegahan Penyakit HIV/AIDS di
Lokalisasi Boyongsari Kecamatan Batang
Kabupaten Batang yang bertujuan untuk
mengetahui Pengaruh VCT terhadap
kepatuhan wanita pekerja seks untuk
menggunakan kondom wanita dalam
upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS di
lokalisasi Boyongsari kecamatan Batang
Kabupaten Batang. Metode penelitian yang
dipakai adalah studi kasus dengan
memanfaatkan kuesioner pada 30 wanita
pekerja seks yang ada di Kecamatan
Boyongsari Kabupaten Batang. Hasil
penelitian ini membuktikan bahwa terdapat
pengaruh antar wanita pekerja seks yang
memakai kondom sebelum di berikan
Voluntary 9 Counselling And Testing
(VCT) dibandingkan setelah diberikan
Voluntary Counselling And Testing
(VCT). Hal ini menunjukkan bahwa
responden yang telah mendapatkan VCT
berpeluang
untuk
patuh
dalam
menggunakan kondom wanita sebesar 6,5
atau 7 kali dibandingkan sebelum
diberikan VCT.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan
metode
analisa
kualitatif
karena
menjelaskan hasil penelitian dari hasil
wawancara dan data yang diperoleh.
Dalam menganalisa penelitian kualitatif
terdapat beberapa tahapan-tahapan yang
perlu dilakukan (Marshall dan Rossman
dalam Kabalmay, 2002), diantaranya: (1)
Mengorganisasikan
Data.
Peneliti
mendapatkan data langsung dari subjek
melalui wawancara mendalam (indepth
inteviwer), dimana data tersebut direkam
dengan tape recoeder dibantu alat tulis
lainya. Kemudian dibuatkan transkipnya
dengan mengubah hasil wawancara dari
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bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis
secara verbatim. Data yang telah didapat
dibaca berulang-ulang agar penulis
mengerti benar data atau hasil yang telah
di
dapatkan;
(2)
Pengelompokan
berdasarkan kategori, tema dan pola
jawaban. Pada tahap ini dibutuhkan
pengertiaan yang mendalam terhadap data,
perhatiaan yang penuh dan keterbukaan
terhadap hal-hal yang muncul di luar apa
yang ingin digali. Berdasarkan kerangka
teori dan pedoman wawancara, peneliti
menyusun sebuah kerangka awal analisis
sebagai acuan dan pedoman dalam
mekukan coding. Dengan pedoman ini,
peneliti kemudian kembali membaca
transkip wawancara dan melakukan
coding, melakukan pemilihan data yang
relevan dengan pokok pembicaraan. Data
yang relevan diberi kode dan penjelasan
singkat, kemudian dikelompokan atau
dikategorikan
berdasarkan
kerangka
analisis yang telah dibuat. Pada penelitian
ini, analisis dilakukan terhadap sebuah
kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis
hasil wawancara berdasarkan pemahaman
terhadap hal-hal diungkapkan oleh
responden. Data yang telah dikelompokan
tersebut oleh peneliti dicoba untuk
dipahami secara utuh dan ditemukan tematema penting serta kata kuncinya. Sehingga
peneliti dapat menangkap penagalaman,
permasalahan, dan dinamika yang terjadi
pada subjek; (3) Menguji Asumsi atau
Permasalahan yang ada terhadap Data.
Setelah kategori pola data tergambar
dengan jelas, peneliti menguji data tersebut
terhadap asumsi yang dikembangkan
dalam penelitian ini. Pada tahap ini
kategori yang telah didapat melalui analisis
ditinjau kemabali berdasarkan landasan
teori yang telah dijabarkan dalam bab II,
sehingga dapat dicocokan apakah ada
kesamaan antara landasan teoritis dengan
hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini
tidak memiliki hipotesis tertentu, namun
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dari landasan teori dapat dibuat asumsiasumsi mengenai hubungan antara konsepkonsep dan factor-faktor yang ada; dan (4)
Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data.
Setelah kaitan antara kategori dan pola
data dengan asumsi terwujud, peneliti
masuk ke dalam tahap penejelasan.
Berdasarkan kesimpulan yang telah
didapat dari kaitanya tersebut, penulis
merasa perlu mencari suatau alternatif
penjelasan lain tetnag kesimpulan yang
telah didapat. Sebab dalam penelitian
kualitatif memang selalu ada alternative
penjelasan yang lain. Dari hasil analisis,
ada kemungkinan terdpat hal-hal yang
menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir
sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan
dengan alternative lain melalui referensi
atau teori-teori lain. Alternatif ini akan
sangat berguna pada bagian pembahasan,
kesimpulan dan saran; dan (5) Menulis
Hasil Penelitian. Penulisan data subjek
yang
telah berhasil dikumpulkan
merupakan suatu hal yang membantu
penulis unntuk memeriksa kembali apakah
kesimpulan yang dibuat telah selesai.
Dalam penelitian ini, penulisan yang
dipakai adalah presentase data yang
didapat yaitu, penulisan data-data hasil
penelitian
berdasarkan
wawancara
mendalam dan observasi dengan subjek
dan significant other. Proses dimulai dari
data-data yang diperoleh dari subjek dan
significantother, dibaca berulang kali
sehinggga
penulis
mengerti
benar
permasalahanya, kemudian dianalisis,
sehingga didapat gambaran mengenai
penghayatan pengalaman dari subjek.
Selanjutnya dilakukan interprestasi secara
keseluruhan,
dimana
di
dalamnya
mencangkup keseluruhan kesimpulan dari
hasil penelitian.
HASIL & PEMBAHASAN
Hasil
dari
wawancara
informan yang ditugaskan

dengan
sebagai
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konselor di 5 puskemas dan 1 Rumah Sakit
menjelaskan bahwa Voluntary Counseling
and Testing (VCT) HIV merupakan tes
sukarela untuk mendapatkan konseling
mengenai HIV. Sebagian besar informan
mengungkapkan bahwa prinsip dari
Voluntary Counseling and Testing (VCT)
ini yaitu hanya pada orang yang mau saja
untuk di test atau mendapatkan konseling.
Sedangkap
prinsip
etik
Voluntary
Counseling and Testing (VCT) yaitu harus
menjaga kerahasiaan hasil konseling dan
hasil test.
Voluntary Counseling and Testing
(VCT) merupakan salah satu awal
perawatan dan dukungan yang didasari
dengan kesukarelaan para kliennya.
(Modul Pelatihan Konseling dan Test
Sukarela Depkes RI, 2004) VCT yang
dilakukan secara berkualitas dapat
menjadikan langkah awal sebagai upaya
efektif dalam pencegahan terhadap HIV
dan Voluntary Counseling and Testing
juga dapat mengurangi resiko penularan
serta memberikan informasi mengenai
pencegahan HIV. (Modul Pelatihan
Konseling dan Test Sukarela Depkes RI,
2004)
Prinsip Voluntary Counseling and
Testing
(VCT)
menurut
Komisi
Penanggulangan AIDS (2008) yaitu Klien
datang secara sukarela, diberikan layanan
pre test konseling dan secara sukarela
bersedia di test HIV ditandai denga
informed concent yang ditanda tangani
oleh pasien, percakapan antar konselor
dengan klien serta hasil test bersifat rahasia
dan tidak boleh dibocorkan pada siapapun
serta dalam bentuk apapun, konseling
berorientasi pada klien serta menerapkan
prinsip Greater Involment of people with
AIDS (GIPA).
Tahapan
pre
konseling
yang
diungkapkan oleh informan yaitu dengan
(1) Perkenalan dengan klien (2) Penggalian
data klien (3) Membuat jadwal konseling
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(4) menentukkan tempat konseling (5)
menentukkan sasaran konseling (6)
Penandatanganan inform konsen (7)
Mengundang tamu KPA & BNN. Pada pre
konseling dilakukan pemberian informasi
mengenai apa itu Voluntary Counseling
and Testing (VCT) HIV, memberikan
informasi mengenai keutungan dan
kerugian
mengetahui
status
HIV,
mempersiapkan pasien untuk mengetahui
tes HIV, menginfokan pengurangan
dampak buruk yang disebabkan oleh HIV,
serta
mempersiapkan
memberitahu
pasangan bila hasilnya test HIV positif.
Prinsip dari pre konseling menurut
informan yaitu memberikan informasi
mengenai Voluntary Counseling and
Testing (VCT) dan HIV/AIDS yang
meliputi dasardasar dari penyebaran dan
penularannya dan memberikan promosi
kesehatan pada klien untuk mengikuti test
HIV dalam usaha mencegah komplikasi
yang buruk.
Setelah dilakukan test makan akan
terdapat 2 tindak lanjut yaitu tindakan jika
hasilnya negatif dan positif. Para informan
menyebutkan bahwa langkah jika hasil test
yang dilakukan negatif maka dilakukan

motivasi dan pemberian informasi untuk
tetap menjaga pola hidup terutama
seksualitas dan diberikan informasi
mengenai cara bergaul yang aman.
Tindakan jika hasilnya positif makan ada
beberapa tindakan yaitu dilakukannya
konseling post test, dilakukan pemeriksaan
setelah 3 bulan, memberikan motivasi pada
klien dan menyarankan untuk pasangannya
juga dilakukan Voluntary Counseling and
Testing (VCT) jika sudah menikah serta
dilakukan perujukan jika sudah mencapai
stadium lanjut atau perawatan yang
intensif.
Hambatan yang dihadapi petugas
Voluntary Counseling and Testing (VCT)
yaitu
tempat
pelayanan
Voluntary
Counseling and Testing (VCT) yang
kurang memadai karena kebanyak klien
merasa malu untuk dilakukan test
Voluntary Counseling and Testing (VCT),
SDM yang kurang karena jika dilakukan
test Voluntary Counseling and Testing
(VCT) yang harus menemui klien ke
rumah masing-masing harus membutuhkan
SDM yang banyak dan hambatan yang lain
yaitu bahasa.

Tabel. 1 Daftar Pendaftar dan Hasil Pemeriksaan VCT Tahun 2015-2016
Tempat
No pelayanan
VCT
1 Puskesmas
Banyuputih
2 Puskesmas
Subah
3 Puskesmas
Batang II
4 Puskesmas
Gringsing I
5 Puskesmas
Kandeman
6 RSUD
Batang
Total

Tahun 2015
Tahun 2016
Pendaftar
Negatif
Positif
Pendaftar
Negatif
Positif
VCT
HIV/AIDS HIV/AIDS
VCT
HIV/AIDS HIV/AIDS
1485
1470
15
215
205
10
2303

2286

17

821

811

10

1328

1321

7

640

638

2

1339

1315

24

81

79

2

-

-

-

661

651

10

341

286

28

2759

2670

62

6455

6395
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Dikarenakan pada saat Voluntary
Counseling and Testing (VCT) sangat
menggunakan bahasa yang terlalu tinggi
membuat petugas harus mengubah
bahsa agar dapat diterima dengan baik oleh
klien.
Adanya beberapa hambatan saat
pelaksanaan Voluntary Counseling and
Testing (VCT) ini terdapat beberapa
upanya untuk mengatasinya yaitu dengan
fleksibelitas waktu petugas dalam
memberikan layanan, melakukan konseling
dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh
klien namun tetap sama apa yang terdapat
dalam Standar Operasional (SOP),
mengadakan sosialisasi ke desa-desa untuk
meningkatkan
pemahaman
akan
pentingnya
manfaat
dilakukannya
Voluntary Counseling
and
Testing
(VCT) dan jika tempat yang akan
dikunjungi adalah lokalisasi maka harus
diadakan kontrak waktu terlebih dahulu
untuk dapat melaksanakan test Voluntary
Counseling and Testing (VCT).
Menurut informan untuk dapat
meningkatkan
pelayanan
Voluntary
Counseling and Testing (VCT) sendiri
dibutuhkan beberapa tindakan yaitu
dengan menambah
tempat
sasaran
dilakukannya Voluntary Counseling and
Testing
(VCT),
selalu
melakukan
pendampingan dengan menghubungi dan
mengingatkan secara rutin untuk berobat
pada klien yang hasil testnya positif serta
selalu
memantau
kondisi
klien,

mengadakan Voluntary Counseling and
Testing (VCT) diluar jadwal yang
sudah ditetapkan dalam pelaksanaannya.
Dalam penjadwalannya masih terdapat
perbedaan dalam beberapa puskesmas
yakni 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, 3
bulan sekali dan untuk ibu hamil setiap 1
minggu 2 kali.
Dari tabel 1 dapat dilihat pada saat
tahun 2015 lebih banyak pendaftar
dibandinkan dengan tahun 2016 yang
dikarenakan pada awal mula diadakannya
Voluntary Counseling and Testing
(VCT) masih banyak sasaran yang perlu
diberikan pemeriksaan tersebut. Pada
keberlangsungannya seseorang yang sudah
pernah mengikuti Voluntary Counseling
and Testing (VCT) ini jika mengetahui
hasilnya negatif maka mereka tidak akan
melakukan test kembali setelah 6 bulan
sekali.
Menurut para informan Voluntary
Counseling and Testing (VCT) yang
dilakukan sekarang yaitu memiliki tujuan
utama untuk meningkatkan angka temuan
penderita HIV/AID serta penyakit menular
seks lainnya. Voluntary Counseling and
Testing (VCT) juga dapat efektif dalam
tujuan untuk mengurangi penularan jangka
panjang dari penderita HIV dengan orang
lain. Pemberian informasi saat pelaksanaan
konseling juga akan menambah wawasan
pada klien untuk dapat mengetahui
bagaimana cara agar tidak tertular
HIV/AIDS.

Gambar 1. Peta Persebaran HIV Sebelum Dilakukan VCT
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Gambar 2. Peta Persebaran HIV Setelah Dilakukan VCT
SARAN
Dari penelitian ini, peneliti menjumpai
beberapa hambatan yang sekiranya perlu
diperhatikan dan segera ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Daerah Kab. Batang
khususnya Dinas Kesehatan. Berikut saran
dan rekomendasi dari penelitian ini: (1)
Pemerintah Daerah menyediakan tempat
VCT berupa ruangan khusus yang tertutup
dan nyaman agar klien merasa aman dan
terjaga kerahasiaannya; (2) Pemerintah
Daerah menambah SDM petugas VCT
mengingat kebutuhan program VCT yang
besar dengan menjangkau seluruh wilayah
di Kab. Batang. Dengan jumlah SDM yang
besar, VCT dapat dilakukan dengan
jemput bola yang lebih intens dan
menjangkau daerah-daerah di desa-desa
pinggiran.
(3)
Seiring
dengan
bertambahnya petugas VCT dan intensitas
terjun
lapangan
yang
bertambah,
Pemerintah Daerah juga perlu menambah
armada kendaraan kesehatan seperti
puskesmas keliling; (4) Diperlukan alat
peraga
yang
dapat
membantu
menerjemahkan maksud VCT sehingga
masyarakat
dapat
dengan
mudah
memahaminya. Alat pegara ini bisa berupa
film pendek, poster, atau peraga visual
lainnya; (5) Diperlukan keterlibatan
kader/LSM pencegahan dan penanganan
HIV/AIDS yang tersebar di berbagai
daerah. Sehingga tugas dan fungsi petugas
VCT dapat ringan karena telah dibantu
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oleh kader/LSM; dan (6) Diperlukan
pelatihan bagi para petugas VCT agar
dapat meningkatkan skil/kemampuannya.
Selain pengetahuan akan VCT yang
memadai, petugas juga harus dibelaki
dengan kemampuan berkomunikasi dan
memahami klien dengan baik. Pelatihan
yang direkomendasikan adalah pelatihan
komunikasi massa (publik), komunikasi
antarpersonal, komunikasi antarbudaya
guna memahami perbedaan budaya
masyakatat, psikologi keluarga, dan
psikologi anak guna menangani klien anak.
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EKONOMI PANGAN: ANALISIS JARINGAN PERDAGANGAN SAYURAN
DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH DENGAN
PENDEKATAN VALUE CHAIN
Surya Arga purnama, Ryan Prayogi, Faiz Balya Marwan,
dan Handaru Linggar Intan P
Universitas Diponegoro Semarang
SARI
Pertanian adalah sektor penting untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Komoditi
pertanian sendiri beragam salah satunya adalah bawang daun. Salah satu, penghasil bawang
daun adalah Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bawang daun di daerah
Bawang di distribusikan ke berbagai daerah di Jawa Tengah diantaranya Semarang,
Pemalang, dan Comal. Selain itu, produksi bawang daun di Kecamatan Bawang juga di
gunakan untuk pemenuhan kebutuhan Kabupaten Batang sendiri. Oleh karena itu, dilakukan
Penelitian mengenai distribusi bawang daun di Kecamatan Bawang. Selain itu, Penelitian di
maksudkan untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam proses distribusi bawang daun
dan perannya masing-masing. Hubungan antar aktor yang terlibat dalam alur distribusi
komoditas bawang daun dianalisis menggunakan metode Value Chain Analysis.
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif . data yang digunakan ialah data sekuder
dan data primer. Data primer diperoleh dari hasil Penelitian langsung di pasar Kecamatan
Bawang dan wawancara dari petani setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari
lembaga atau instansi terkait seperti BPS Kabupaten Batang, Dinas Pertanian Kabupaten
Batang, Kecamatan Bawang dan Balai Penelitian Pertanian Kecamatan Bawang .
Kata kunci: Value Chain, Bawang Daun, Pertanian, Distribusi
ABSTRACT
Agriculture is an important sector to meet domestic demand. Agricultural commodity
itself vary one of which is the leek. One, a producer of leeks is District Bawang, Batang,
Central Java. Leek from distributed to various areas in Central Java, including Semarang,
Pemalang, and Comal. In addition, the production of leek in District Bawang also be used for
the fulfillment of his own district. Therefore, do research on the distribution of leek in District
Bawang. In addition, research is intended to know the actors involved in the leek distribution
process and their respective roles. The relations between actors involved in leek commodity
distribution groove analyzed using Value Chain Analysis.
The study was conducted with qualitative methods and use secondary and primary data.
Primary data were obtained from the direct study in the market of District Bawang and
interviews of local farmers, while secondary data obtained from agencies or related
institutions such as BPS Batang, Batang District Agriculture Office, District Bawang and
Bawang Sub District Agricultural Research Institute.
Keywords: Value Chain, leek, Agriculture, Distribution
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PENDAHULUAN
Kabupaten Batang adalah sebuah
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
terletak di jalur Pantai Utara (Pantura) 84
km sebelah barat Kota Semarang. Terletak
antara 6º 51′ 46″ LU dan 7º 11′ 47″ LS
dan antara 109 º 40’ 19” BB dan 110 º 03’
06” BT. Kabupaten Selain posisi geografis
yang strategis, Batang juga mempunyai
karakteristik geografis yang bervariasi,
mulai dari wilayah pesisir dan dataran
rendah yang membentang di daerah utara
dan wilayah pegunungan yang membujur
dari timur ke barat di sebelah selatan
dengan ketinggian 0-2000 meter di atas
permukaan laut (mdpl). Kondisi tersebut
membuat Batang memiliki potensi sumber
daya alam yang kaya seperti komoditi
perikanan, perkebunan (seperti teh dan
karet) dan hasil hutan berupa kayu jati dan
gondorukem. Selain itu, Kabupaten Batang
juga memiliki potensi pada komoditi
sayuran dengan total produksi 244.832 Kw
pada tahun 2012 dan 265.649 Kw pada
tahun 2014. Sentra produksi sayuran di
Kabupaten Batang berada di Kecamatan
Bawang.
Produksi sayuran di Kabupaten Batang
terbagi menjadi beberapa komoditi
unggulan seperti komoditas bawang daun
dengan prosentase produksi 22,61%,
mlinjo 15,71%, wortel 15,5%, kubis 9,79%
dan 36,36% dari komoditas sayuran lainya
dari total produksi komoditas sayuran.
Landasan Teori
Rantai nilai merupakan suatu cara
pandang dimana bisnis dilihat sebagai
rantai aktivitas yang mengubah input
menjadi output yang bernilai bagi
pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal
dari tiga sumber dasar yaitu aktivitas yang
membedakan produk, aktivitas yang
menurunkan biaya produk, dan aktivitas
yang dapat segera memenuhi kebutuhan
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pelanggan (Robinson:2008). Value Chain
Analysis merupakan sebuah bentuk
pemahaman terhadap suatu bisnis dengan
melihat biaya antar rangkaian aktivitas
yang dilakukan dalam bisnis tersebut untuk
menentukan dimana terdapat keunggulan
biaya rendah atau kelemahan biaya.
Analisis tersebut menggunakan konsep
nilai tambah dalam metode analisis value
chain.
Nilai
tambah
merupakan
pertambahan nilai yang terjadi karena
suatu
komoditi
mengalami
proses
pengolahan,
pengangkutan,
dan
penyimpanan dalam suatu proses produksi
(penggunaan atau pemberian input
fungsional) (Sudiyono:2004).
Menurut Hayami dalam Armand
Sudiono (2004) terdapat dua cara
menghitung nilai tambah yaitu dengan
nilai untuk pengolahan dan nilai tambah
untuk pemasaran. Konsep nilai tambah
tersebut diterapkan dalam kegiatan
pertanian di Kecamatan Bawang. Kegiatan
pertanian atau yang biasa di kenal
agrobisnis meliputi 4 bagian sub-sistem,
dimana apabila salah satu sub-sistem
tersebut
terganggu
maka
akan
mengakibatkan
rusaknya
sub-sistem
lainnya yang saling berkaitan. Berikut
penjelasan mengenai subsistem dalam
agribisnis: (1) Subsistem agribisnis hulu
yaitu
kegiatan
ekonomi
yang
menghasilkan sarana produksi pertama,
industri agrohimir (industri pupuk,
pestisida, obat-obatan) dan industri
otomotif (industri mesin pertanian, industri
peralatan pertanian, industri mesin dan
peralatan pengolahan pertanian); (2)
Subsistem agribisnis primer atau disebut
pertanian dalam arti luas yaitu pertanian
tanaman pangan, tanaman holtikultura,
tanaman
obat-obatan,
perkebunan,
peternakan, perikanan laut dan air tawar
serta kehutanan; (3) Subsistem agribisnis
hilir yaitu kegiatan industri yang mengolah
komoditas pertanian menjadi produkPage 42

produk olahan baik produk antara maupun
produk akhir , Meliputi pergudangan,
pengolahan dan distribusi komoditas
pertanian, serta berbagai produk yang
dihasilkan dari komoditas pertanian; dan
(4) Subsistem jasa penunjang yaitu
kegiatan
yang
menghasilkan
dan
menyediakan jasa yang dibutuhkan seperti
pemasaran, transportasi, penelitian dan
pengembangan, kebijakan pemerintah,
penyuluhan, konsultasi, dan lain-lain.
METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian
akan mengambil daerah Kecamatan
Bawang tepatnya di Pasar Bawang
Kabupaten Batang, Jawa tengah. Pasar
Bawang yang berada di Kecamatan
Bawang dipilih karena merupakan sentra
sayuran di Kabupaten Batang. Fokus
penelitian ini adalah menemukan margin
keuntungan masing-masing aktor yang
berperan dalam distribusi sayuran bawang
daun serta,mengetahui aktor-aktor yang
terlibat di dalam jalannya distribusi
tersebut. Sumber data penelitian di peroleh
dari hasil wawancara, studi pustaka, dan
observasi
langsung.
Penelitian
menggunakan quota sampling yaitu sampel
yang distratifikasikan secara proporsional
namun tidak dipilih secara acak melainkan
secara kebetulan saja. Sehingga, kami
menggunakan beberapa sampel dari petani,
pedagang serta dari dinas terkait.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Sayuran di Kecamatan Bawang
Kabupaten Batang sendiri terdiri dari
15 kecamatan salah satunya adalah
Kecamatan Bawang. Kecamatan Bawang
terletak di sebelah timur-tenggara dari
Kabupaten Batang dengan jarak dari pusat
Kabupaten Batang sekitar 46 kilometer.
Menurut data yang dilansir BPS Batang,
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penduduk Kecamatan Bawang pada tahun
2014 berjumlah 51.512 jiwa yang terdiri
dari laki-laki 25.952 jiwa dan perempuan
25.560 jiwa. Kecamatan yang terdiri dari
20 desa ini berpusat di Desa Bawang.
Secara geografi Kecamatan Bawang
berupa perbukitan dan pegunungan yang
berbatasan langsung dengan komplek
Dataran Tinggi Dieng di jajaran
Pegunungan Serayu Utara pada sisi
Selatannya.
Ketinggian
wilayah
Kecamatan Bawang antara 600-2.500 mdpl
dengan titik tertinggi berada di Gunung
Prau. Kecamatan Bawang beriklim tropis
dengan dua musim dalam satu tahun yaitu
musim kemarau dan penghujan dengan
suhu berkisar 20—27 °C di siang hari dan
17—22 °C di malam hari. Pada musim
kemarau (sekitar bulan Juli-Agustus), suhu
udara di wilayah selatan dapat mencapai
0—8 °C di pagi hari. Kecamatan Bawang
menjadi wilayah hulu sejumlah sungai
besar yang ada di Kabupaten Batang.
Sungai-sungai yang ada di wilayah ini
antara lain Sungai Kaliarus, Sungai
Kalibelo, Sungai Jambangan, Sungai
Kebaturan, dan Sungai Lampir.
Kecamatan Bawang memiliki potensi
alam berupa penghasil sayuran dan
palawija. Bawang masuk dalam kawasan
Agropolitan
“Sorbanwali”
yang
merupakan singkatan dari beberapa
kecamatan
yang
memiliki
potensi
pertanian di kawasan selatan Kab. Batang
yakni: Tersono, Reban, Bawang, dan
Limpung. Salah satu, sayuran yang
dihasilkan di Kecamatan Bawang adalah
Bawang daun. Bawang daun yang
diproduksi di daerah Kecamatan Bawang
terdiri dari dua jenis yaitu bawang daun
hijau dan bawang daun biru. Pada pasar
sayuran, bawang daun biru memiliki harga
yang lebih kompetitif sekitar Rp 10.000
sampai Rp 12.000 daripada bawang daun
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hijau yang berada pada kisaran harga Rp
8.000 sampai Rp 10.000.
Petani bawang daun di daerah Bawang
dan Deles memiliki perawatan sendiri
terhadap tanaman bawang daun tersebut.
Perawatan tersebut meliputi pemilihan
bibit untuk ditanam yaitu bibit yang telah
dewasa hingga pemberian pupuk jenis
MES. Selain itu, petani juga melakukan
penyemprotan pestisida pada tanaman
bawang daun pada saat tanaman berusia
25-50 hari. Petani di Kecamatan Bawang
masih menerapkan sistem pertanian
konvensional sehingga kondisi alam masih
sangat mempengaruhi hasil produksi.
Salah satu, kondisi yang sangat
mempengaruhi produktivitas bawang daun
di Kecamatan bawang tersebut adalah
hama. Hama yang sering merusak tanaman
bawang daun adalah Ulat dan lalat. Hama
ulat datang karena kupu-kupu bertelur di
bawang daun. telur-telur tersebut nantinya
yang akan menjadi hama bagi tanaman
bawang
daun.
Masyarakat
sekitar
mengatasi hama ulat bukan menggunakan
pestisida melaikan menggunakan tindakan
lain yaitu dengan membuang tanaman
bawang daun yang telah dihinggapi oleh
ulat kesungai.
Organisasi dan Ekonomi Pertanian
Kegiatan ekonomi di Kecamatan
Bawang tidak terlepas dari peran aktoraktor yang berada di dalam perekonomian
yang berperan dalam alur distribusi
komomitas bawang daun. Salah satu aktor
pertanian di daerah Bawang adalah
Nurcholis yang merupakan ketua dari
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) .
beliau menjelaskan bahwa lahan di daerah
bawang telah mengalami kejenuhan. Hal
ini di buktikan dengan menurunnya hasil
panen petani beberpa tahun terakhir.
Penurunan tersebut ditandai dengan
penurunan keuntungan yang awalnya dapat
mencapai 10 kali lipat dari modal mereka
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

dalam sekali panen namun, sekarang
mereka
hanya
bisa
memperoleh
keuntungan 3-4 kali lipat dari modal
mereka saat panen.
Petani di kawasan Bawang belum
dapat bekerjasama sepenuhnya dalam
suatu kelompok, hal tersebut disampaikan
oleh Suhartoyo selaku Kepala BP2KP
Kabupaten Batang. Menurutnya sikap
petani tersebut di dasari karena petani
merasa trauma akibat bantuan pendanaan
kepada petani yang berakhir wanprestasi.
Selain itu, pertanian di Kecamatan Bawang
kurang maksimal karena adanya masalah
dengan penyuluhan. Menurut UndangUndang No. 16 Tahun 2006 Tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan bahwa jumlah ideal
penyuluh ialah satu penyuluh per desa
dengan jumlah 3-4 kelompok tani.
Namun, di Kabupaten Batang penyuluh
harus menanggung atau mengampu
minimal 8 kelompok tani. Pertanian di
Kecamatan
Bawang
umumnya
mempekerjakan buruh tani yang berperan
untuk menggarap lahan yang di miliki oleh
pemilik lahan. Buruh tani di beri upah
sebesar Rp 20.000/hari oleh pemilik lahan
namun, apabila panen maka biaya upah
buruh ditanggung oleh pembeli atau
pemborong hasil panen bawang daun
tersebut.
Petani Kecamatan Bawang kepada
umumnya mengira mereka memperoleh
keuntungan yang tinggi dari hasil panen
mereka,
namun
petani
tidak
memperhitungkan
biaya-biaya
yang
dikeluarkan saat produksi sehingga secara
konseptual bisa saja petani justru
mengalami
kerugian.
Penghitungan
keuntungan
suatu
produksi
dapat
menggunakan konsep NPV(Net Profit
Value) yaitu dengan membagi jumlah input
dengan output yang dihasilkan maka
diperolehnya selisih keuntungan mereka
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sebenarnya. Dalam kasus ini input berupa
biaya-biaya yang dibutuhkan petani
bawang daun dalam menghasilkan suatu
produksi. Net Profit Value sendiri dapat
dihitung dengan rumus yaitu total input
dibagi dengan total output. Mengitung
keuntungan dapat menggunakan konsep
NPV (Net Present Value) yaitu dengan
membandingkan jumlah output dibagi
dengan jumlah input untuk menghasilkan
suatu barang.sehingga NPV petani bawang
daun dapat dihitung dengan :
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

…………………(1)

Jumlah
input
petani
yang
diperhitungkan adalah biaya tenaga kerja
Rp500.000, bibit Rp8.000/ kg, pestisida
dan pupuk Rp500.000. Asumsi petani
menanam bibit sebanyak 1 kwintal yang
berarti total input adalah Rp1.800.000.
Sedangkat output harga jual Rp8.000/ kg
dengan asumsi bibit bertambah 3-4 kali
saat panen maka petani dapat memanen 34 kuintal yang menghasilkan Rp 2.400.000
sampai Rp3.200.000. Dengan demikian
perhitunganya NPV ialah
3.200.000

= 1,7 …………………(2)

1.800.000

NPV petani sebesar 1,7 yang artinya
petani mengaalami keutungan sebesar 1,7
kali lipat dari modal awal saat menanam

bawang daun. Kemudian apabila tenaga
kerja dihargai sesuai dengan UMR
Kabupaten Batang (Rp1.600.000), maka
hasil NPV sebagai berikut
3.200.000
2.900.000

= 1,1………………(3)

NPV petani sebesar 1,1 yang artinya
petani mengaalami keutungan sebesar 1,1
kali lipat dari modal awal saat menanam
bawang daun. Dan apabila ditambah biaya
input berupa sewa tanah apabila
diperkirakan harga sewa tanah yaitu Rp
70.000 per bulan maka hasil NPV sebagai
berikut
3.200.000
2.970.000

=1,07 …………………(4)

NPV petani sebesar 1,07 yang artinya
petani mengaalami keutungan sebesar 1,07
kali lipat dari modal awal saat menanam
bawang daun. Kemudian apabila dihitung
sesuai waktu panen yaitu 70 hari atau dua
bulan maka hasil NPV sebagai berikut
3.200.000

=0,69……………………(5)

4.640.000

NPV petani sebesar 0,69 yang artinya
petani mengaalami keutungan sebesar 0,69
kali lipat dari modal awal saat menanam
bawang daun, dan artinya petani merugi:

Gambar 4.1 Peta Rantai Perdagangan di Kabupaten Batang
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Rantai nilai distribusi bawang daun
bukan hanya berasal dari Kecamatan
Bawang tetapi juga berasal dari daerah
Non-Bawang yang kemudian memasuki
Pasar Bawang dan mengisi pasar-pasar
yang lainnya. Berdasarkan data penilitian
maka terdapat alur distribusi diatas yang
dimana berperan beberapa aktor yang
sentral dalam pendistribusian bawang
daun. Berikut alur rantai nilai dari
komoditas bawang daun:

A. Petani Non-Bawang : distribusi bawang
daun bukan hanya berasal dari
Kecamatan Bawang melainkan juga
berasal dari daerah luar bawang seperti
Muntilan. Petani tersebut juga memiliki
andil dalam pndistribusian baik di Pasar
Bawang maupun di pasar sekitar
Bawang yang menjadi market share
dari petani Bawang. Berikut alur
distribusi petani non-Bawang di Pasar
Bawang dan Pasar Batang :

Skema 1. Alur distribusi petani non-Bawang di Pasar Bawang dan Pasar Batang.
a. Pasar Batang :
 Alur 𝐴1 : alur distribusi ini menjelaskan alur berawal dari petani non-Bawang
kemudian menuju ke tengkulak desa dengan harga penjualan Rp 7.000/kg
kemudian tengkulak desa menjual bawang daun pada tengkulak yang
menggunakan mobil dengan harga Rp 8.000/kg, mobil tersebut yang akan
membawa bawang daun ke pasar di daerah Bawang. Setelah itu, dialihkan
menggunakan mobil yang menuju Pasar Batang dengan harga Rp 12.000/Kg.
Mobil yang menuju Pasar Batang kemudian akan membagikan bawang daun
kepada tengkulak pusat di Pasar Batang dan pedagang keliling di Pasar Batang
dengan harga yang berbeda. Pedagang keliling membeli bawang daun dengan
harga Rp 13.500/Kg. Kemudian pedagang keliling tersebut menjual kembali
bawang daun ke konsumen rumah yang dia lewati dengan harga Rp 16.000/Kg.
 Alur 𝐵2 : sama dengan Alur A distribusi berawal dari petani non-Bawang
kemudian menuju ke tengkulak desa dengan harga penjualan Rp 7.000/kg
kemudian tengkulak desa menjual bawang daun pada tengkulak yang
menggunakan mobil dengan harga Rp 8.000/kg, mobil tersebut yang akan
membawa bawang daun ke pasar di daerah Bawang. Setelah itu, dialihkan
menggunakan mobil yang menuju Pasar Batang dengan harga Rp 12.000/Kg.
Mobil yang menuju Pasar Batang kemudian akan membagikan bawang daun
kepada tengkulak pusat di Pasar Batang dan pedagang keliling di Pasar Batang
dengan harga yang berbeda. Tengkulak dapat membeli bawang daun dengan
harga Rp 13.000/Kg. Tengkulak kemudian menjual kembali barang
dagangannya kepada pengecer di Pasar Batang dengan harga Rp 13.500/Kg yang
kemudian oleh pedagang eceran di jual kepada konsumen pasar dengan harga Rp
14.000/Kg sampai Rp 15.000/Kg
b. Pasar Bawang :
 Alur 𝐶 3 : hampir sama dengan distribusi sebelumnya yaitu berawal dari petani
non-Bawang kemudian menuju ke tengkulak desa dengan harga penjualan Rp
7.000/kg kemudian tengkulak desa menjual bawang daun pada tengkulak yang
menggunakan mobil dengan harga Rp 8.000/kg, mobil tersebut yang akan
membawa bawang daun ke pasar di daerah Bawang. Setelah sampai di Pasar
Bawang komoditas bawang daun di jual pada tengkulak besar di Pasar Bawang
dengan harga Rp 9.000/Kg sampai Rp 10.000/Kg. Kemudian bawang daun di
jual pada pembeli grosiran dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran
tersebut kembali menjualnya kepada pengecer dengan harga Rp 14.000/Kg yang
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kemudian oleh pengecer di jual pada konsumen di Pasar Bawang dengan harga
Rp 15.000/Kg sampai Rp 16.000/Kg.
 Alur 𝐷 4 : distribusi untuk Pasar Bawang yaitu berawal dari petani non-Bawang
kemudian menuju ke tengkulak desa dengan harga penjualan Rp 7.000/kg
kemudian tengkulak desa menjual bawang daun pada tengkulak yang
menggunakan mobil dengan harga Rp 8.000/kg, mobil tersebut yang akan
membawa bawang daun ke pasar di daerah Bawang. Perbedaan pada alur D ialah
langsung terjadi jual beli antara pembeli grosiran dengan pembawa melalui
mobil dari Non-Bawang dengan harga Rp 10.000/Kg. Pembeli grosiran tersebut
kembali menjualnya kepada pengecer dengan harga Rp 14.000/Kg yang
kemudian oleh pengecer di jual pada konsumen di Pasar Bawang dengan harga
Rp 15.000/Kg sampai Rp 16.000/Kg.
 Alur 𝐸 5 : hampir sama dengan distribusi sebelumnya yaitu berawal dari petani
non-Bawang kemudian menuju ke tengkulak desa dengan harga penjualan Rp
7.000/kg kemudian tengkulak desa menjual bawang daun pada tengkulak yang
menggunakan mobil dengan harga Rp 8.000/kg, mobil tersebut yang akan
membawa bawang daun ke pasar di daerah Bawang. Setelah sampai di Pasar
Bawang komoditas bawang daun di jual pada tengkulak besar di Pasar Bawang
dengan harga Rp 9.000/Kg sampai Rp 10.000/Kg. Kemudian bawang daun di
jual pada pembeli grosiran dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran
tersebut kembali menjualnya kepada tukang sayur keliling di bawang dengan
harga Rp 14.000/Kg. Kemudian tukang sayur keliling menjual bawang daun
pada pembeli rumahan seharga Rp 20.000/Kg.
 Alur 𝐹 6 : hampir sama dengan distribusi sebelumnya yaitu berawal dari petani
non-Bawang kemudian menuju ke tengkulak desa dengan harga penjualan Rp
7.000/kg kemudian tengkulak desa menjual bawang daun pada tengkulak yang
menggunakan mobil dengan harga Rp 8.000/kg, mobil tersebut yang akan
membawa bawang daun ke pasar di daerah Bawang. Rp 10.000/Kg. Perbedaan
pada alur F ialah langsung terjadi jual beli antara pembeli grosiran dengan
pembawa melalui mobil dari Non-Bawang dengan harga Rp 10.000/Kg. Pembeli
grosiran tersebut kembali menjualnya kepada tukang sayur keliling di bawang
dengan harga Rp 14.000/Kg. Kemudian tukang sayur keliling menjual bawang
daun pada pembeli rumahan seharga Rp 20.000/Kg.
 Alur 𝐺 7 : hampir sama dengan distribusi sebelumnya yaitu berawal dari petani
non-Bawang kemudian menuju ke tengkulak desa dengan harga penjualan Rp
7.000/kgkemudian tengkulak desa menjual bawang daun pada tengkulak yang
menggunakan mobil dengan harga Rp 8.000/kg, mobil tersebut yang akan
membawa bawang daun ke pasar di daerah Bawang. Setelah sampai di Pasar
Bawang komoditas bawang daun di jual pada tengkulak besar di Pasar Bawang
dengan harga Rp 9.000/Kg sampai Rp 10.000/Kg. Kemudian bawang daun di
jual pada pembeli grosiran dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran
tersebut kembali menjualnya kepada tukang sayur keliling di bawang dengan
harga Rp 14.000/Kg. Kemudian tukang sayur keliling menjual bawang daun
pada penjual eceran di desa dengan Rp 15.000/Kg yang kemudian menjualnya
pada konsumen rumahan dengan harga Rp 21.000/Kg.
 Alur 𝐻 8 : hampir sama dengan distribusi sebelumnya yaitu berawal dari petani
non-Bawang kemudian menuju ke tengkulak desa dengan harga penjualan Rp
7.000/kgkemudian tengkulak desa menjual bawang daun pada tengkulak yang
menggunakan mobil dengan harga Rp 8.000/kg, mobil tersebut yang akan
membawa bawang daun ke pasar di daerah Bawang. Perbedaan pada alur H ialah
langsung terjadi jual beli antara pembeli grosiran dengan pembawa melalui
mobil dari Non-Bawang dengan harga Rp 10.000/Kg. Kemudian bawang daun
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di jual pada pembeli grosiran dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran
tersebut kembali menjualnya kepada tukang sayur keliling di bawang dengan
harga Rp 14.000/Kg. Kemudian tukang sayur keliling menjual bawang daun
pada penjual eceran di desa dengan Rp 15.000/Kg yang kemudian menjualnya
pada konsumen rumahan dengan harga Rp 21.000/Kg.
 Alur 𝐼 9 : hampir sama dengan distribusi sebelumnya yaitu berawal dari petani
non-Bawang kemudian menuju ke tengkulak desa dengan harga penjualan Rp
7.000/kg kemudian tengkulak desa menjual bawang daun pada tengkulak yang
menggunakan mobil dengan harga Rp 8.000/kg, mobil tersebut yang akan
membawa bawang daun ke pasar di daerah Bawang. Setelah sampai di Pasar
Bawang komoditas bawang daun di jual pada tengkulak besar di Pasar Bawang
dengan harga Rp 9.000/Kg sampai Rp 10.000/Kg. Kemudian bawang daun di
jual pada pembeli grosiran dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran
tersebut kembali menjualnya penjual eceran di desa dengan Rp 15.000/Kg yang
kemudian menjualnya pada konsumen rumahan dengan harga Rp 21.000/Kg.
 Alur . 𝐽10 : hampir sama dengan distribusi sebelumnya yaitu berawal dari petani
non-Bawang kemudian menuju ke tengkulak desa dengan harga penjualan Rp
7.000/kg kemudian tengkulak desa menjual bawang daun pada tengkulak yang
menggunakan mobil dengan harga Rp 8.000/kg, mobil tersebut yang akan
membawa bawang daun ke pasar di daerah Bawang Perbedaan pada alur J ialah
langsung terjadi jual beli antara pembeli grosiran dengan pembawa melalui
mobil dari Non-Bawang dengan harga Rp 10.000/Kg.. Kemudian bawang daun
di jual pada pembeli grosiran dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran
tersebut kembali menjualnya penjual eceran di desa dengan Rp 15.000/Kg yang
kemudian menjualnya pada konsumen rumahan dengan harga Rp 21.000/Kg.
B. Petani daerah Bawang : distribusi
komoditas
daun
bawang
yang
terpenting merupakan yang berasal dari

petani daerah Bawang itu sendiri .
berikut alur dari petani bawang hingga
ke konsumen:

Skema 2. Alur dari petani bawang hingga ke konsumen.
a. Pasar Batang :
 Alur . 𝐾 11 : alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual
bawang daun kepada tengkulak desa dengan harga Rp 8.000/Kg. Tengkulak desa
kemudian menjual kembali kepada tengkulak besar di Pasar Bawang dengan
harga Rp 10.000/Kg yang kemudian di bawa dengan mobil menuju Pasar Batang
dengan Harga Rp 12.000/Kg. Mobil yang menuju Pasar Batang kemudian akan
membagikan bawang daun kepada tengkulak pusat di Pasar Batang dan
pedagang keliling di Pasar Batang dengan harga yang berbeda. Pedagang
keliling membeli bawang daun dengan harga Rp 13.500/Kg. Kemudian
pedagang keliling tersebut menjual kembali bawang daun ke konsumen rumah
yang dia lewati dengan harga Rp 16.000/Kg.
 Alur . 𝐿12 :alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual bawang
daun tengkulak besar di Pasar Bawang dengan harga Rp 10.000/Kg yang
kemudian di bawa dengan mobil menuju Pasar Batang dengan Harga Rp
12.000/Kg.Mobil yang menuju Pasar Batang kemudian akan membagikan
bawang daun kepada tengkulak pusat di Pasar Batang dan pedagang keliling di
Pasar Batang dengan harga yang berbeda. Pedagang keliling membeli bawang
daun dengan harga Rp 13.500/Kg. Kemudian pedagang keliling tersebut menjual
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kembali bawang daun ke konsumen rumah yang dia lewati dengan harga Rp
16.000/Kg.
 Alur . 𝑀13 : alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual
bawang daun bawang daun kepada tengkulak desa dengan harga Rp 8.000/Kg.
Tengkulak desa kemudian menjual kembali kepada tengkulak besar di Pasar
Bawang dengan harga Rp 10.000/Kg yang kemudian di bawa dengan mobil
menuju Pasar Batang dengan Harga Rp 12.000/Kg.Mobil yang menuju Pasar
Batang kemudian akan membagikan bawang daun kepada tengkulak pusat di
Pasar Batang dan pedagang keliling di Pasar Batang dengan harga yang
berbeda.Tengkulak dapat membeli bawang daun dengan harga Rp 13.000/Kg.
Tengkulak kemudian menjual kembali barang dagangannya kepada pengecer di
Pasar Batang dengan harga Rp 13.500/Kg yang kemudian oleh pedagang eceran
di jual kepada konsumen pasar dengan harga Rp 14.000/Kg sampai Rp
15.000/Kg
 Alur . 𝑁 14 : alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual
bawang daun tengkulak besar di Pasar Bawang dengan harga Rp 10.000/Kg
yang kemudian di bawa dengan mobil menuju Pasar Batang dengan Harga Rp
12.000/Kg.Mobil yang menuju Pasar Batang kemudian akan membagikan
bawang daun kepada tengkulak pusat di Pasar Batang dan pedagang keliling di
Pasar Batang dengan harga yang berbeda.Tengkulak dapat membeli bawang
daun dengan harga Rp 13.000/Kg. Tengkulak kemudian menjual kembali barang
dagangannya kepada pengecer di Pasar Batang dengan harga Rp 13.500/Kg yang
kemudian oleh pedagang eceran di jual kepada konsumen pasar dengan harga Rp
14.000/Kg sampai Rp 15.000/Kg.
b. Pasar Bawang :
 Alur . 𝑂15 : alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual
bawang daun bawang daun kepada tengkulak desa dengan harga Rp 8.000/Kg.
Tengkulak desa kemudian menjual kembali kepada tengkulak besar di Pasar
Bawang dengan harga Rp 10.000/Kg yang kemudian bawang daun di jual pada
pembeli grosiran dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran tersebut kembali
menjualnya kepada pengecer dengan harga Rp 14.000/Kg yang kemudian oleh
pengecer di jual pada konsumen di Pasar Bawang dengan harga Rp 15.000/Kg
sampai Rp 16.000/Kg.
 Alur . 𝑃16 : alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual
bawang daun bawang daun kepada tengkulak besar di Pasar Bawang dengan
harga Rp 10.000/Kg yang kemudian bawang daun di jual pada pembeli grosiran
dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran tersebut kembali menjualnya
kepada pengecer dengan harga Rp 14.000/Kg yang kemudian oleh pengecer di
jual pada konsumen di Pasar Bawang dengan harga Rp 15.000/Kg sampai Rp
16.000/Kg.
 Alur . 𝑄17 : alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual
bawang daun bawang daun kepada tengkulak desa dengan harga Rp 8.000/Kg.
Tengkulak desa kemudian menjual kembali kepada tengkulak besar di Pasar
Bawang dengan harga Rp 10.000/Kg yang kemudian bawang daun di jual pada
pembeli grosiran dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran tersebut kembali
menjualnya kepada tukang sayur keliling di bawang dengan harga Rp
14.000/Kg. Kemudian tukang sayur keliling menjual baang daun pada pembeli
rumahan seharga Rp 20.000/Kg
 Alur . 𝑅18 : alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual
bawang daun bawang daun kepada tengkulak besar di Pasar Bawang dengan
harga Rp 10.000/Kg yang kemudian bawang daun di jual pada pembeli grosiran
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dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran tersebut kembali menjualnya
kepada tukang sayur keliling di bawang dengan harga Rp 14.000/Kg. Kemudian
tukang sayur keliling menjual bawang daun pada pembeli rumahan seharga Rp
20.000/Kg
 Alur . 𝑆 19 :alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual bawang
daun tengkulak desa dengan harga Rp 8.000/Kg. Tengkulak desa kemudian
menjual kembali bawang daun kepada tengkulak besar di Pasar Bawang dengan
harga Rp 10.000/Kg yang kemudian bawang daun di jual pada pembeli grosiran
dengan harga Rp 13.000/Kg. Pembeli grosiran tersebut kembali menjualnya
kepada tukang sayur keliling di bawang dengan harga Rp 14.000/Kg. .
Kemudian tukang sayur keliling menjual bawang daun pada penjual eceran di
desa dengan Rp 15.000/Kg yang kemudian menjualnya pada konsumen rumahan
dengan harga Rp 21.000/Kg.
 Alur . 𝑇 20 :alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual bawang
daun kepada tengkulak besar di Pasar Bawang dengan harga Rp 10.000/Kg yang
kemudian bawang daun di jual pada pembeli grosiran dengan harga Rp
13.000/Kg. Pembeli grosiran tersebut kembali menjualnya kepada tukang sayur
keliling di bawang dengan harga Rp 14.000/Kg. . Kemudian tukang sayur
keliling menjual bawang daun pada penjual eceran di desa dengan Rp 15.000/Kg
yang kemudian menjualnya pada konsumen rumahan dengan harga Rp
21.000/Kg.
 Alur . 𝑈 21 :alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual bawang
daun tengkulak desa dengan harga Rp 8.000/Kg. Tengkulak desa kemudian
menjual kembali bawang daun kepada tengkulak besar di Pasar Bawang dengan
harga Rp 10.000/Kg yang kemudian bawang daun di jual pada pembeli grosiran
dengan harga Rp 13.000/Kg.Pembeli grosiran tersebut kembali menjualnya
penjual eceran di desa dengan Rp 15.000/Kg yang kemudian menjualnya pada
konsumen rumahan dengan harga Rp 21.000/Kg.
 Alur . 𝑉 22 : alur distribusi ini berawal dari petani daerah bawang menjual bawang
daun tengkulak desa dengan harga Rp 8.000/Kg. Tengkulak desa kemudian
menjual kembali bawang daun kepada tengkulak besar di Pasar Bawang dengan
harga Rp 10.000/Kg yang kemudian bawang daun di jual pada pembeli grosiran
dengan harga Rp 13.000/Kg.Pembeli grosiran tersebut kembali menjualnya
penjual eceran di desa dengan Rp 15.000/Kg yang kemudian menjualnya pada
konsumen rumahan dengan harga Rp 21.000/Kg.
SARAN
Masalah
yang
dihadapi
oleh
pemerintah Kabupaten Batang yaitu
rendahnya pengetahuan petani mengenai
sitem dan alur distribusi dari komoditas
pertanian itu sendiri. Selai itu, kurangnya
penyuluhan
dari
dinas
terkait
menyebabkan
petani
tidak
dapat
memaksimalkan lahan produksi yang
mereka miliki untuk kesejahteraan mereka.
Oleh karena itu, melalui penelitian yang
telah dilakukan maka kami memiliki
bebearapa
hasil
rekomendasi
bagi
pemerintah daerah Kabupaten Batang
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beserta dinas terkait tentang pertanian
yaitu: (1) Menambah jumlah penyuluh
pertanian sesuai amanat Undang-Undang.
Penambahan kualitas dan kuantitas
penyuluh diharapkan dapat membina
petani secara menyeluruh dan menjadi
poros transfer teknologi kepada petani.
Sehingga terciptanya efisiensi dan
efektifitas dalam proses produksi yang
berimplikasi terhadap naiknya pendapatan
petani; (2) Program penyerapan produk
pertanian lokal melalui PERUSDA; (3)
Aneka Usaha sebagai salah satu dukungan
nyata terhadap program TTI (Toko Tani
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Indonesia) yang mana sejalan dengan
tujuan didirikannya PERUSDA Aneka
Usaha yang tercantum pada Perda
Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2013.
Program ini bermaksud untuk memotong
rantai perdagangan komoditas bawang
daun yaitu dari petani-Aneka Usahapedagang
eceran-konsumen;
(4)
Pemerintah khususnya dinas terkait
sebaiknya mengganti subsidi pupuk atau
subsidi pra panen menjadi subsidi pasca
panen karena subsidi pra panen kurang
efektif bagi petani pada umumnya dan
petani bawang daun pada khususnya
karena kurang tepat sasaran. Namun,
apabila menggunakan subsidi pasca panen
diharapkan dapat membantu petani dalam
daya saing penjualan produk pertanian itu
sendiri.

Wikipedia.”Bawang,Batang”
www.id.wikipedia.org diakses pada
15 November 2016.
www.bpkp.go.id
diakses
September 2016.

pada

15

DAFTAR PUSTAKA
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika
Kabupaten
Batang
“Geografis”.
www.batangkab.bps.go.id
diakses
pada 9 September 2016.
Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan.
“Data Harga Sayuran Kabupaten
Batang
Bulan
Juni
2015”www.dispertanak.batangkab.g
o.id diakses pada 9 September 2016.
Faiz dkk. 2014. Agricultural Product
Distribution Center (APDC) :
Sebagai
Upaya
Peningkatan
Perekonomian
Petani
Melalui
Pengoptimalan Distribusi Produk
Pertanian. Karya Tulis Ilmiah
Undip. Semarang : Undip.
Kusumawati Agni. 2013. Rantai Nilai
(Value Chain) Agribisnis Labu Di
Kecamatan Getasan Kabupaten
Semarang. Skripsi IESP FEB
UNDIP. Semarang : FEB.

RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

Page 51

RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

Page 52

PERAN LOKALISASI DALAM MEMINIMALISIR PENULARAN
HIV/AIDS DI KABUPATEN BATANG
(Studi Kasus di 7 Lokalisasi di Wilayah Kabupaten Batang)
Renita Heni Supyana dan Sigit Prasetyo
Universitas Negeri Semarang
SARI
Idealnya lokalisasi menyediakan pelayanan kesehatan bagi warganya. Seiring
perkembangannya, lokalisasi terkadang datang tidak sebagai solusi, hanya sebagai tempat
dimana pelakunya seperti dilegalkan. Akibatnya, kurangnya pengetahuan tentang HIV/AIDS
akan membawanya pada tertular HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran
lokalisasi dan mengetahui langkah pemerintah dalam menanggulangi penularan HIV/AIDS.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di 7
lokalisasi. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian diperoleh bahwa peran lokalisasi di antaranya petugas kesehatan lebih
mudah untuk memberikan pelayanan kesehatan, mempermudah pendampingan ODHA, dan
meminimalisir penularan HIV/AIDS dalam artian kasus HIV terdeteksi dini agar tidak sampai
pada tahap AIDS. Langkah pemerintah daerah dalam menanggulangi penularan HIV/AIDS
dengan cara pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, di antaranya cek kesehatan IMS
dan HIV/AIDS, edukasi dan sosialisasi, penjangkauan dan pendampingan pada populasi
kunci, pemberian obat gratis, rehabilitasi, dan pendampingan ODHA.
Saran, langkah pentahapan dengan mempersempit ruang gerak mulai dari pembersihan
warung remang-remang yang terindikasi untuk prostitusi, penyatuan/penyempitan lokalisasi,
pemberdayaan ekonomi bagi WTS dan warga sekitar lokalisasi, serta deportasi bagi penduduk
yang berasal dari luar daerah Kabupaten Batang.
Kata Kunci: Lokalisasi, Meminimalisir, HIV/AIDS
ABSTRACT
A Prostitution Localization ideally provides a regular health service to its prostitutes. As it
grows, the localizations sometimes come not as a solution, but more just as a place where the
prostitutes are likely legalized. As a result, the lack of knowledge about HIV/AIDS could lead
the prostitutes to be infected by HIV/AIDS. This study aimed to find out the role of
localization and to know the government’s action to overcome the transmission of HIV/AIDS.
The approach used in this study was qualitative approach. Where, the location of this study
took place on 7 localizations. Here, there were some methods to obtain the data which were
observation, interview, and documentation.
As the result of this study, it was found that the role of prostitution localization could be
formed in some ways such as: making the health visitors to be easier to give the medical
service, making easier to do the ODHA assistance, and minimizing the transmission of
HIV/AIDS in the case of making the early detection before it get to the level of AIDS.
Meanwhile, the local government actions in dealing with the transmission of HIV/AIDS were
in the form of preventing and tackling such as providing IMS and HIV/AIDS regular check
up, giving educations and socializations, reaching and assisting the key population, providing
free medicine, rehabilitation and ODHA assistance.
This study suggests that some actions arranging in phases need to take by limiting the
space of HIV/AIDS transmission, starting form cleaning up the dimly lit food stalls forprostitute-indicated, uniting/narrowing the localizations, empowering the economic aspect of
WTS (prostitutes) and people around the localization, and deporting the inhabitant who come
from out of Batang Regency.
Keywords: Prostitution Localization, Minimizing, HIV/AIDS
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PENDAHULUAN
Penularan virus HIV/AIDS pun sering
kali dikaitkan dengan lokalisasi. Sebagai
titik temu antara pengguna jasa seks dan
pekerja seks, lokalisasi dinilai sangat
rentan akan penularan penyakit tersebut.
Kartono dalam bukunya (2013:267) poin
(a) menyebutkan ‘melalui lokalisasi yang
sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang
melakukan pengawasan/kontrol yang ketat
demi menjamin kesehatan dan keamanan
para prostitute serta lingkungannya’.
Penelitian sebelumnya pun mengungkap
bahwa lokalisasi ada sebagai salah satu
solusi dari maraknya prostitusi yang tidak
terkontrol (Prasetyo, Supyana, dan
Sumarni, 2015:72). Semakin maraknya
prostitusi yang tidak terkontrol tersebut,
akibat yang paling ditakutkan adalah
penularan virus HIV/AIDS akan tinggi jika
tidak dibarengi dengan kesadaran dalam
berhubungan seks yang aman. Idealnya,
lokalisasi menyediakan serta memberikan
pelayanan kesehatan tersebut secara rutin
kepada para pekerja seks.
Seiring perkembangannya, lokalisasi
terkadang datang tidak sebagai solusi,
hanya sebagai tempat yang dilokalkan
dimana para pelaku prostitusi seperti
dilegalkan. Akibatnya adalah kurangnya
pengetahuan dan pemahaman tentang
penularan virus HIV/AIDS. Ketidaktahuan
tersebut akan membawa para pelaku
prostitusi pada akibat paling berbahaya
yaitu tertular virus HIV/AIDS yang
mematikan tersebut.
Lokalisasi harus secara rutin dalam cek
kesehatan
warganya,
memberikan
pemahaman penularan virus HIV/AIDS,
dan
pelatihan-pelatihan
keterampilan
lainnya. Dalam arti lain, sudut pandang
dalam melihat suatu lokalisasi harus
diubah,
dikembalikan
pada
tujuan
utamanya
yaitu
dilokalkan
agar
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memudahkan pengawasan pemerintah,
menjauhkan dari masyarakat umum, dan
membuat keadaan dengan penuh kontrol.
Tentu dalam menangani masalah sosial
tidak bisa langsung satu kali jadi atau
drastis langsung terselesaikan. Bahkan
negara maju seperti Swedia pun
membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun
setelah
disahkannya
undang-undang
tentang prostitusi pada tahun 1999,
tentunya dengan skala prioritas (sumber:
ECPAT Indonesia). Kartono (2013:257)
mengemukakan bahwa ‘semakin ditekan
pelacuran, maka akan semakin luas
menyebar prostitusi tersebut’. Pun
Koentjoro dalam Prastiwi (2007:4)
menambahkan, ‘menutup lokalisasi atau
rumah-rumah bordil cenderung akan
meningkatkan jumlah wanita tuna susila di
jalanan dan justru akan menambah
kerumitan masalah’. Tidak ada negara
mana pun atau pemerintah mana pun yang
ingin memecahkan masalah dengan malah
menambah masalah yang lain karena solusi
tersebut. Jika memang prostitusi akan
selalu ada, maka hal yang paling nyata bisa
dilakukan adalah mengendalikannya agar
akibat dari prostitusi tersebut yakni tertular
virus HIV/AIDS bisa diminimalisir.
Semuanya bisa dikendalikan dan dikontrol
melalui lokalisasi tersebut.
Bertambahnya kasus HIV/AIDS di
Kabupaten Batang membuat resah bagi
warga Kabupaten Batang sendiri. Juga
menjadi sebuah peringatan keras karena
penelitian yang dilakukan sebelumnya
WTS yang di Kabupaten Batang 64,37%
adalah pendatang atau bukan masyarakat
Kabupaten Batang (Prasetyo, Supyana, dan
Sumarni, 2015). Lokalisasi sebagai salah
satu solusi maraknya prostitusi diharapkan
setidaknya
mampu
meminimalisir
penularan HIV/AIDS khususnya di
Kabupaten Batang. Data 2015 LSM FKPB
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Kabupaten
Batang
menyebutkan
setidaknya ada 7 (tujuh) lokalisasi di
Kabupaten Batang, di antaranya adalah
Luwes, Penundan, Petamanan, Wuni,
Kandeman, Boyongsari dan Bong China.
Landasan Teori
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
peran adalah perangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan dalam masyarakat. Terdapat
banyak
pengertian
peran
yang
dikemukakan oleh para ahli, di antaranya
adalah menurut Rivai dalam Sitorus
dikutip
Syahputra
(2015:1858)
menegaskan bahwa peran dapat diartikan
sebagai perilaku yang diatur dan
diharapkan dari seseorang dalam posisi
tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan
sebuah instansi maka dapat diartikan
sebagai seperangkat perilaku yang
diharapkan
untuk
dilakukan
oleh
instansi/kantor sesuai dengan posisi kantor
tersebut.
Selanjutnya adalah lokalisasi. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, lokalisasi
adalah pembatasan pada suatu tempat atau
lingkungan. Sedang menurut Amalia
(2013:466) Lokalisasi adalah pembatasan
terhadap suatu tempat tertentu dan khusus
(daerah atau ruang lingkup), pembatasan
penyebaran (penyakit), dan penentuan
suatu.
Syahputra (2015:1861) HIV (Human
Immunodeficiency Virus) adalah sebuah
retrovirus yang dapat menyebabkan AIDS
(Acquired Immuno-Deficiency Syndrome).
Virus ini ditularkan melalui kontak darah,
kontak seksual, dan dapat ditularkan dari
ibu kepada janin yang dikandungnya. HIV
bersifat carrier dalam perjalanannya
menjadi AIDS selama 5-15 tahun. HIV
juga menyebabkan rendahnya daya
imunitas tubuh, sehingga timbul berbagai
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penyakit penyerta HIV yang menyebabkan
kematian, seperti tuberculosis (TBC),
diare, kandidiasis, dan lain-lain. KPA
Kabupaten Batang mendefinisikan HIV
adalah virus yang menyerang kekebalan
tubuh manusia sehingga tidak mampu
melindungi dari serangan penyakit lain.
Pun Titi Parwati dalam Kumalasari
(2013:9) mengemukakan bahwa AIDS
merupakan suatu sindrom atau kumpulan
gejala penyakit dengan karakteristik
defisiensi kekebalan tubuh yang berat dan
merupakan manifestasi stadium akhir
infeksi virus HIV. KPA Kabupaten Batang
mendefiniskan AIDS adalah kumpulan dari
berbagai
gejala
penyakit
akibat
menurunnya daya tahan tubuh yang
disebabkan oleh HIV.
METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan adalah
metode penelitian dengan pendekatan
kualitatif.
Lokasi
penelitian
ini
dilaksanakan di 7 (tujuh) lokalisasi di
wilayah Kabupaten Batang. Fokus
penelitian ini adalah: (a) peran lokalisasi,
dengan indikator: (1) program/kegiatan
yang dilakukan untuk meminimalisir
penularan HIV/AIDS; (2) data dan
keterangan stakeholder terkait peran
lokalisasi dalam meminimalisir penularan
HIV/AIDS; (b) Langkah pemerintah
daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan,
Dinas
Sosial
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi, KPA, dan LSM FKPB,
dengan
indikator:
(1)
pencegahan
penularan HIV/AIDS; (2) penanggulangan
penularan HIV/AIDS di Kabupaten
Batang. Metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini
adalah metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran
Lokalisasi
Meminimalisir
Penularan HIV/AIDS
Data terakhir KPA Jawa Tengah pada
Tahun 2015 terkait Kasus Kumulatif HIV

per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari
Bulan Januari sampai dengan 30 Juni 2015
adalah sebagai berikut:

Grafik 1. Kasus HIV per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Bulan Januari – 30 Juni 2015

Sumber: KPA Jawa Tengah
Kabupaten Batang menempati posisi
ke-4
kasus
kumulatif
HIV
perKabupaten/Kota di Jawa Tengah pada
Bulan Januari sampai dengan 30 Juni 2015.
Hal tersebut lebih baik jika dibandingkan
tahun sebelumnya pada tahun 2014
Kabupaten Batang berada di posisi ke-2

kasus HIV per-Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah.
Kemudian terkait Kasus Kumulatif
AIDS per-Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
dari Bulan Januari sampai dengan 30 Juni
2015 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. Kasus AIDS per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Bulan Januari – 30 Juni 2015

Sumber: KPA Jawa Tengah
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Kabupaten Batang menempati posisi
ke-23 kasus kumulatif AIDS perKabupaten/Kota di Jawa Tengah pada
Bulan Januari sampai dengan 30 Juni 2015.
Tahun 2014 Kabupaten Batang ada di
posisi ke-14 untuk kasus AIDS per-

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data
tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang sangat serius
dalam menyikapi permasalahan HIV/AIDS
yang ada di Kabupaten Batang.

Tabel 1. Kasus Baru HIV/AIDS dan Kematian Pertahun di Kabupaten Batang
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MENINGGAL

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
Dari data di atas, sampai Bulan
September Tahun 2016 ini mengalami
penurunan sangat signifikan terkait kasus
HIV/AIDS di Kabupaten Batang. Tahun
2015 sebanyak 187 kasus HIV/AIDS dan
80 kasus HIV/AIDS yang ditemukan
sepanjang Bulan Januari sampai Bulan
September Tahun 2016 ini. Hal tersebut

tidak terlepas dari keseriusan dan kerja
keras pemerintah dalam menangani
HIV/AIDS di Kabupaten Batang ini.
Jumlah kasus HIV/AIDS berdasarkan
pekerjaan, WTS menempati persentase
terbanyak dengan jumlah 282 kasus, atau
sebanyak 37,06% dari total 761 kasus.
Berikut ditampilkan dalam tabel.

Grafik 3. Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan

Sumber: KPA Kabupaten Batang
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Mengingat
hal
tersebut
maka
keberadaan lokalisasi sangatlah penting.
Adanya lokalisasi mempermudah petugas
kesehatan untuk memberikan pelayanan
dan cek kesehatan, baik cek IMS maupun
HIV/AIDS. Selain itu, dengan adanya
lokalisasi petugas kesehatan maupun
instansi terkait akan lebih mudah untuk
melakukan
pendampingan
terhadap
mereka yang terinfeksi HIV/AIDS atau
biasa disebut ODHA.
Pendampingan inilah yang sangat
berperan
penting
dalam
usaha
meminimalisir penularan HIV/AIDS.
Mereka yang terinfeksi HIV/AIDS akan
diberikan pelayanan khusus, termasuk
dalam hal akses obat atau ARV. Selain
pelayanan akses obat, WTS yang terinfeksi
HIV/AIDS juga diberikan pengawasan
lebih agar tidak menularkan HIV/AIDS
kepada para penggunanya.
Meskipun kasus baru HIV tiap tahun
meningkat, tetapi persentase AIDS dari
tahun ke tahun semakin menurun. Data
tersebut dapat mengindikasikan bahwa
deteksi dini HIV dapat menurunkan resiko
AIDS dan kematian.
Peran lokalisasi dalam meminimalisir
penularan HIV/AIDS di Kabupaten Batang
di antaranya petugas kesehatan lebih
mudah untuk memberikan pelayanan dan
cek kesehatan, baik cek IMS maupun
HIV/AIDS,
mempermudah
untuk
melakukan pendampingan ODHA, dan
meminimalisir penularan HIV/AIDS dalam
artian kasus HIV terdeteksi secara dini
agar tidak sampai pada tahap AIDS.
Langkah Pemerintah Daerah Dalam
Menanggulangi Penularan HIV/AIDS
Dinas Kesehatan
Beberapa
program
dari
Dinas
Kesehatan dalam usaha pencegahan,
penanganan HIV/AIDS yang ada di
Kabupaten Batang antara lain: tes
HIV/AIDS
pada
populasi
kunci;
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pemberian kondom dan pelicin secara
gratis; tes HIV/AIDS pada ibu hamil yang
memeriksakan
kandungannya
ke
puskesmas maupun rumah sakit; dan
sosialisasi mengenai IMS (Infeksi Menular
Seks).
Selain program pencegahan, Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang juga
melaksanakan
pelayanan
terhadap
penderita HIV/AIDS atau ODHA. Setiap
ODHA diberikan pelayanan dan obat
(ARV) secara gratis. Tidak hanya
pengobatan gratis, Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang juga menyediakan uang
transportasi. Pelayanan ini bertujuan untuk
mempermudah
ODHA
dalam
mendapatkan pelayanan dan pengobatan
secara rutin. Pelayanan dan akses untuk
mendapatkan ARV juga sudah tersedia di
4 (empat) titik yang strategis untuk
mencakup seluruh wilayah di Kabupaten
Batang. Empat titik tersebut adalah RSUD
Kabupaten Batang, RS. QIM, Puskesmas
Subah, dan Puskesmas Bandar. Upaya ini
diharapkan agar para penderita HIV/AIDS
memiliki kesadaran dan upaya untuk dapat
mengatasi penyakitnya tersebut.
Komisi Penanggulangan AIDS
Program
pencegahan
dan
penanggulangan HIV/AIDS oleh KPA
mencakup 4 (empat) komponen, yaitu: (1)
Pencegahan, meliputi: penjangkauan dan
pendampingan pada populasi kunci,
penguatan komunitas dan kader, edukasi
dan sosialisasi HIV/AIDS, program P2
HIV/AIDS di sektor nelayan, perusahaan
dan perhubungan, dan pembuatan media
KIE; (2) Dukungan dan Perawatan,
meliputi: rujukan IMS dan VCT, pelatihan
Ansos, monitoring layanan kesehatan,
optimalisasi mobile klinik rutin IMS dan
VCT di lokasi Hotspot beresiko tinggi, dan
set-up
layanan
komprehensif
berkelanjutan; (3) Mitigasi Dampak,
meliputi: penjangkauan ODHA, pertemuan
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KDS ODHA, pemberdayaan ODHA, dan
bantuan akses jamkesda dan bantuan sosial
lainnya bagi ODHA; (4) penciptaan
Lingkungan
Kondusif,
meliputi:
pembentukan PIKM, pertemuan kader,
pertemuan koordinasi pelaksana program,
pertemuan dan penguatan Pokja PMTS,
pertemuan komunitas populasi kunci,
pertemuan stakeholder, fasilitasi forum
komunikasi, pembentukan Warga Peduli
AIDS (WPA), penguatan kapasitas
sekretariat KPA dan Pokja, dan advokasi
dan sosialisasi bagi stakeholder
LSM FKPB
Usaha
pencegahan
maupun
penanganan untuk mengatasi semakin
menyebar
luasnya
HIV/AIDS
di
Kabupaten Batang tidak bisa hanya
dilakukan ole satu pihak. Tanggung jawab
ini bukan hanya tugas pemerintah daerah
saja. Kontribusi masyarakat sangat
memiliki imbas besar untuk hal ini. Salah
satu bentuk kepedulian dari masyarakat
mengenai HIV/AIDS yaitu dengan
dibentuknya
Lembaga
Swadaya
Masyarakat (LSM). LSM yang bergerak
dibidang terkait salah satunya adalah LSM
FKPB (Forum Komunitas Peduli Batang).
LSM FKPB ini memiliki program dalam
rangka
meminimalisir
penularan
HIV/AIDS, baik program pencegahan
maupun
dalam
hal
pemberdayaan/pendampingan ODHA.
Jika KPA Kabupaten Batang lebih
fokus pada program pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS, LSM FKPB
pun sama akan tetapi lebih sering berada di
lapangan untuk menjangkau langsung
warga masyarakat. Program pencegahan
yang dilakukan LSM FKPB dalam kasus
HIV/AIDS
antara
lain
dengan
pendampingan secara rutin cek IMS yang
dilaksanakan satu bulan sekali dan tes
HIV/AIDS yang dilaksanakan 3 (tiga)
bulan sekali yang dilakukan pada populasi
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kunci. LSM FKPB pun aktif dalam
memberikan edukasi serta sosisalisasi
mengenai berbagai hal tentang HIV/AIDS.
Selain program pencegahan tersebut
diatas, LSM FKPB juga sangat
memperhatikan penanganan kepada para
ODHA.
Seperti
misalnya
dengan
pemberian dukungan secara moril terhadap
mereka yang terbukti positif HIV/AIDS.
Pemberian dukungan moril ini mutlak
diperlukan agar mereka memiliki semangat
dan keinginan yang kuat untuk sembuh
untuk penderita HIV. Selain itu LSM
FKPB juga memantau para ODHA untuk
secara
rutin
menggunakan
atau
mengkonsumsi ARV. Pendampingan ini
dilakukan
dengan
tujuan
untuk
meminimalisir penyebaran HIV/AIDS
yang semakin luas. Bagi mereka yang
positif HIV, penggunaan ARV juga
diharapkan mampu menyembuhkan dan
meminimalisirnya ke tingkat yang lebih
berbahaya yaitu AIDS.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Ditegaskan oleh Bapak Suwandi, SE,
salah satu program pencegahan yang di
terapkan oleh Dinas Sosial dalam
mengatasi semakin maraknya kegiatan
prostitusi adalah dengan pengawasan
ukuran warung yang ada di wilayah
pinggir pantura. Wilayah yang biasanya
digunakan untuk warung tersebut adalah
milik Perhutani. Sehingga pengawasan
untuk ukuran warung tersebut bisa
dikendalikan. Dimana ukuran untuk
warung tersebut adalah 5x6 meter. Hal ini
dimaksudkan
untuk
meminimalisir
penyalahgunaan warung sebagai tempat
prostitusi atau sejenisnya.
Selain program pencegahan, Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Batang juga melaksanakan
program rehabilitasi. Beberapa program di
antaranya adalah pelatihan kerja di BLK,
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dan rehabilitasi ke panti rehabilitasi yang
ada di Solo atau Kota Surakarta. Program
ini bertujuan untuk mempersiapkan WTS
untuk dapat hidup normal dalam
lingkungan masyarakat dan tidak kembali
lagi bekerja sebagai WTS. Program latihan
kerja yang awalnya dilaksanakan secara
rutin di lokalisasi, sekarang lebih
ditekankan pada pelatian kerja di BLK.
Sasaran pelatihan adalah mereka yang
sudah memiliki keinginan untuk dapat
keluar dari pekerjaannya sebagai WTS.
Melihat dari efisiensi waktu, biaya dan
tenaga, hal ini dirasa lebih efisien daripada
pelaksanaan pelatihan rutin di lokalisasi
seperti
sebelumnya.
Target
untuk
mengentaskan WTS agar dapat bekerja
lain tidak tercapai, bahkan pencapaiannya
sangat minim dibandingkan target yang
diharapkan.
Langkah pemerintah daerah dalam
menanggulangi penularan HIV/AIDS
adalah dengan cara pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS, di antaranya
cek kesehatan IMS dan HIV/AIDS,
edukasi dan sosialisasi, penjangkauan dan
pendampingan pada populasi kunci,
pemberian obat secara gratis melalui
Jamkesda, rehabilitasi, dan pendampingan
ODHA.
PEMBAHASAN
Peran lokalisasi dalam meminimalisir
penularan HIV/AIDS di Kabupaten Batang
di antaranya adalah petugas kesehatan
lebih mudah untuk memberikan pelayanan
dan cek kesehatan, baik cek IMS maupun
HIV/AIDS,
mempermudah
untuk
melakukan pendampingan ODHA, dan
meminimalisir penularan HIV/AIDS dalam
artian kasus HIV terdeteksi secara dini
agar tidak sampai pada tahap AIDS.
Rivai dalam Sitorus dikutip Syahputra
(2015:1858) menegaskan bahwa “peran
dapat diartikan sebagai perilaku yang
diatur dan diharapkan dari seseorang
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dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan
dengan peranan sebuah instansi maka
dapat diartikan sebagai seperangkat
perilaku yang diharapkan untuk dilakukan
oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi
kantor tersebut”. Dalam hal meminimalisir
penularan HIV/AIDS di Kabupaten
Batang,
lokalisasi
telah
berperan
sebagaimana mestinya karena sesuatu yang
diharapkan untuk dilakukan telah sesuai
dengan apa yang sudah dihasilkan saat ini.
Terbukti dengan kasus HIV meningkat dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015,
akan tetapi berbanding terbalik dengan
jumlah kasus AIDS yang fluktuatif di
angka 20-an kasus dan menunjukkan
kecenderungan penurunan jumlah.
Data tersebut menunjukkan bagaimana
lokalisasi berperan penting dalam langkah
meminimalisir penularan HIV/AIDS di
Kabupaten Batang ini. Lebih dari itu pada
tahun 2015 jumlah kasus HIV/AIDS
mencapai 187 kasus, sedangkan data
terakhir sampai dengan Bulan September
2016 kasus HIV/AIDS sejumlah 80 kasus.
Penurunan jumlah yang sangat signifikan
tersebut adalah bukti keberhasilan dimana
bisa dikatakan bahwa sosialisasi akan
bahaya HIV/AIDS sudah mulai dipahami
oleh masyarakat minimal oleh warga di
lokalisasi yang notabene rentan akan
penyakit IMS tersebut.
Dari berbagai data yang diperoleh,
memang, bukan berarti bahwa lokalisasi
dapat dilegalkan begitu saja. Di luar itu,
tetap, bahwasanya ada penyimpangan
sosial yakni prostitusi yang melanggar
norma-norma di masyarakat. Belajar dari
masa lalu, prostitusi di Kabupaten Batang
sudah cukup lama, berbagai upaya guna
menanggulangi prostitusi pun sudah
dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti
yang dikemukakan oleh Bapak Suwandi,
Staf Ahli Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Batang, “salah
satu contoh kasus di Boyongsari sudah
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pernah dibubarkan, akan tetapi beberapa
hari kemudian buka lagi”. Setidaknya
melalui lokalisasi penularan HIV/AIDS
dapat tertangani secara lebih mudah,
populasi kunci jelas terlihat dan
terjangkau. Maka, untuk saat ini langkah
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang sangat tepat dengan
mencoba meminimalisir terlebih dahulu.
Bisa dikatakan bahwa solusi yang coba
dilakukan oleh pemerintah daerah melalui
pentahapan ini sudah cukup berhasil,
walaupun belum terlihat jelas bagaimana
langkah ke depan seiring dengan
keberhasilan tersebut.
Tujuan akhirnya adalah lokalisasi dapat
dikembalikan pada tujuan utamanya yaitu
sebagai fungsi kontrol dan pengawasan.
Lokalisasi datang sebagai solusi dengan
tujuan membuat pembatasan pada suatu
daerah tertentu guna pengawasan yang
ketat terkait warganya. Selain itu, pelaku
prostitusi dikumpulkan pada satu tempat
guna meminimalisir penyebaran penyakit
dengan edukasi dan sosialisasi pada
lokalisasi tersebut. Didalamnya pun
terdapat pelatihan keterampilan seperti tata
boga, tata busana, menjahit, memasak dan
lain sebagainya. Hal tersebut lebih baik
daripada kembali ke masa lalu dengan
prostitusi yang liar di pinggir jalan. Pun
dengan demikian adanya lokalisasi tidak
serta merta melegalkan prostitusi yang
dapat disinyalir menyebabkan penyakit
IMS dan HIV/AIDS. Kembali, lokalisasi
adalah sebagai solusi dari maraknya
prostitusi liar, untuk saat ini, nelihat fakta
dan data yang ada, lokalisasi adalah salah
satu objek guna meminimalisir penularan
HIV/AIDS dengan catatan dikembalikan
pada fungsi utamanya yaitu fungsi kontrol
dan pengawasan.
SARAN
Langkah yang dilakukan Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang sudah tepat
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dengan
program
pencegahan
dan
penanggulanan HIV/AIDS di Kabupaten
Batang. Ke depan, langkah pentahapan
perlu dilaksanakan dengan mempersempit
ruang gerak mulai dari pembersihan
warung remang-remang yang terindikasi
untuk prostitusi, penyatuan/penyempitan
lokalisasi dari 7 (tujuh) titik menjadi 2
(dua) titik di Petamanan dan Penundan
dengan alasan sudah terorganisir secara
rapi, parkir truk yang luas dan berada di
dua jalur yang berbeda, pemberdayaan
ekonomi bagi WTS dan warga sekitar
lokalisasi, deportasi bagi penduduk yang
berasal dari luar daerah Kabupaten Batang.
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PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN PELAJAR
KABUPATEN BATANG DENGAN DIBENTUKNYA KADER “PELANA”
(PELAJAR ANTI NARKOBA)
Anastya Eka Ardhiani, Ani Sariski, dan Siswo Harjo
SMA Negeri 1 Subah
SARI
Tingkat penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar Kabupaten Batang sudah memasuki
tingkatan yang mengkhawatirkan,hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian dan kepekaan
pelajar mengenai penanggulangan narkoba, dan juga kurangnya program nyata
penanggulangan narkoba yang melibatkan pelajar atau program-program yang telah dibuat
hanya mengandalkan peran pemerintah saja melalui BNN tanpa adanya peran aktif serta
pelajar itu sendiri. Maka dari itu, penelitian ini kami lakukan dengan maksud dan tujuan
untuk mengetahui perlu atau tidaknya diadakan organisasi Pelajar Anti Narkoba (PELANA)
di Kabupaten Batang juga untuk mengetahui struktur, misi, dan tujuan organisasi Pelajar Anti
Narkoba (PELANA) Kabupaten Batang ketika masih maraknya kasus penyalahgunaan
Narkoba di kalangan pelajar.
Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data
kemudian di analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian
sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dari pengumpulan data yang telah
dilakukan,mendapatkan hasil : Pelajar Anti Narkoba (PELANA) adalah organisasi yang
dibutuhkan dan penting dibentuk untuk membantu dalam upaya penanggulangan
penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar Kabupaten Batang.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Pelajar, PELANA
ABSTRACT
The level of drug abuse among students Batang regency has entered the level of concern,
this happens because of lack of awareness and sensitizing students about the prevention of
drugs, and also the lack of real programs tackling drugs involving students or programs that
have been created only rely on the role of government only through BNN without their active
participation as well as the students themselves. Therefore, we did this study with the intent
and purpose to know whether necessary or not the organization Pelajar Anti Narkoba
(PELANA) in Batang regency is held also to understand the structure, mission, and goals of
the organization Pelajar Anti Narkoba (PELANA) Batang regency while still rampant cases
Drug abuse among students.
Data analysis technique used is qualitative by collecting data then the data is analysed.
The theoretical basis is used as a guide to focus research in accordance with the facts on the
ground. From the collection of data that has been done, get the results: Pelajar Anti Narkoba
(PELANA) is a necessary and important organization formed to assist in the fight against
drug abuse among students Batang regency.
Keyword: Drug Abuse, Student, PELANA
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PENDAHULUAN
Narkotika dan obat berbahaya atau
yang biasa kita kenal dengan narkoba
adalah zat adiktif yang jika diminum,
dihisap, ditelan, atau disuntikan dapat
menyebabkan
ketergantungan
dan
berpengaruh terhadap kerja otak, demikian
pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung,
peredaran
darah,
pernapasan
dll).
Penyalahgunaan narkoba kini bukan lagi
hal
yang asing, Dewasa ini peredaran
narkoba dikalangan umum maupun pelajar
sekalipun sudah mencapai tingkat yang
cukup mengkhawatirkan bahkan
ada
beberapa oknum pelajar yang berani
menggunakan narkoba di lingkungan
sekolah. Walaupun pemerintah telah
melaksanakan berbagai
macam usaha
dalam upaya pemberantasan narkoba dan
kaum terpelajar sudah paham mengenai
bahaya penyalahgunaan narkoba, namun
hal tersebut tetap terjadi bahkan terus
bertambah.Penyalahgunaan narkoba
di
kalangan pelajar bisa tetap terjadi
karena
kurangnya
kepedulian
dan
kepekaan warga
sekolah mengenai
pemberantasan
narkoba,
dan
juga
kurangnya program nyata pemberantasan
narkoba yang melibatkan warga sekolah
atau program-program
yang
telah
dibuat hanya mengandalkan peran
pemerintah saja melalui BNN tanpa
adanya peran aktif serta pelajar itu sendiri.
Oleh karena itu,adanya pembentukan
kader-kader anti narkoba yang kami beri
nama dengan “PELANA” yang merupakan
kependekan dari “pelajar anti narkoba”.
PELANA merupakan suatu program
dimana peran serta pelajar sangat dominan
karena program tersebut diampu secara
mandiri oleh pelajar. PELANA merupakan
salah satu solusi jitu dalam upaya
pemberantasan narkoba di lingkungan
sekolah. Menurut kepala Badan Narkotika
Nasional (BNN) Kabupaten Batang,
pemberantasan narkoba di kalangan pelajar
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sulit dilakukan karena BNN itu sendiri
merasa kurangnya peran aktif warga
sekolah dalam memberikan informasi
mengenai penyalahgunaan narkoba.
METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian. Wawancara:
dengan melakukan wawancara dengan
berbagai sumber terkait seperti BNN,
POLRES dan guru BK SMA maupun
SMK yang kami teliti. Angket: dengan
menyebar angket kepada pelajar yang
tersebar di 4 Sekolah yang ada di
Kabupaten Batang.
Lokasi penelitian di Kabupaten Batang.
Fokus penelitian: BNNK Batang, POLRES
Batang, SMA-SMK di Kabupaten Batang.
Sumber data penelitian: BNNK Batang,
POLRES
Batang,
SMA-SMK
di
Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan
data: Wawancara, Angket. Metode analisis
data, teknik analisis data yang digunakan
adalah kualitatif dengan mengumpulkan
data kemudian di analisis. Landasan teori
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus
penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi
di lapangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus
penyalahgunaan
Narkoba
dikalangan pelajar sudah mencapai tahap
yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini
dibuktikan dengan 36 % pelajar
mengatakan sudah pernah menjumpai
tindak penyalahgunaan Narkoba. Bahkan
16 % pelajar mengatakan sering
menjumpai
tindak
penyalahgunaan
Narkoba. dan penyalahgunaan Narkoba
tidak hanya dilakukan dilingkungan umum
saja Bahkan, kini mereka berani
melakukannya
dilingkungan
sekolah
buktinya 6 % siswa mengatakan pernah
menjumpai
tindak
penyalahgunaan
Narkoba dilingkungan sekolah mereka.
Bahkan ada 3 % siswa yang mengatakan
sering menjumpai tindak penyalahgunaan
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Narkoba dilingkungan sekolah mereka.
Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu
organisasi pelajar yang berperan aktif
dalam
upaya
pemberantasan
penyalahgunaan
Narkoba
dikalangan
pelajar.
PELANA adalah salah satu solusi jitu
dalam
mengatasi
masalah-masalah
terasebut. Karena seharusnya pelajar juga
turut mengambil peran aktif dalam upaya
pemberantasan penyalahgunaan Narkoba
dikalangan pelajar Kabupaten Batang. Hal
ini dibuktikan dengan 98 % pelajar setuju
jika pelajar mengambil peran aktif dalam
upaya pemberantasan penyalahgunaan
Narkoba. dan 100 % pelajar mengatakan
bahwa PELANA dibutuhkan dan penting
dilaksanakan di wilayah Kabupaten
Batang. Hal ini dikuatkan oleh keterangan
beberapa Narasumber yang kami miliki.
Keterangan guru Bk Sekolah A :
“Organisasi PELANA perlu sekali
dibentuk, karena tidak semua orang
memiliki pengetahuan tentang Narkoba.
dan juga Narkoba adalah musuh besar kita
bersama. Dan jika yang memberi
pengetahuan tersebut adalah teman
sebayannya tentunya akan dianggap lebih
menarik.
Karena,
jika
yang
memberitahunnya adalah teman sebaya
yang biasa bermain dengannya maka itu
dianggap obrolan biasa dan mereka pun
akan lebih mendengarkan “ dan
keterangan guru Bk Sekolah B “oragisasi
pelana perlu dibentuk, sangat perlu.
Karena, pelajar jaman sekarang jika
diberi nasehat oleh orang yang lebih tua
belum tentu mereka akan mendengarkan.
Tetapi, jika yang memberi mereka nasehat
itu teman sebayanya pasti akan lebih
mudah dan efektif”
Oleh karena itu Organisasi PELANA
sangat dibutuhkan dan penting dibentuk
untuk
membantu
pemberantasan
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penyalahgunaan
Narkoba
pelajar Kabupaten Batang.

dikalangan

SARAN
Dari penelitian yang telah kami
lakukan, kami berharap organisasi
PELANA tidak hanya menjadi sebuah
wacana, tetapi menjadi organisasi yang
benar-benar terealisasikan. Jika organisasi
PELANA benar-benar terealisasikan, kami
berharap PELANA dapat berjalan sesuai
bahkan lebih dari yang kami harapkan.
DAFTAR PUSTAKA
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KERUPUK DAUN ALPUKAT SEBAGAI INOVASI
OLEH-OLEH KHAS KABUPATEN BATANG
Tifani Amelia Safitri, Evi Athvianti, dan Sari Astuti
SMA Negeri 1 Wonotunggal
SARI
Tanaman alpukat mempunyai nama latin Persea Americana merupakan jenis tanaman
yang banyak dijumpai di Indonesia. Sayangnya, pemanfaatan tanaman alpukat belum
maksimal, yakni sebatas buahnya saja. Sementara daun alpukat hanya dibiarkan saja sehingga
menjadikan limbah. Padahal daun alpukat dapat dimanfaatkan sebagai ramuan obat untuk
menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengobati diabetes melitus, menurunkan
hipertensi, bahkan membasmi batu ginjal.
Kerupuk adalah makanan yang dibuat dari adonan tepung dicampur dengan lumatan
udang atau ikan, setelah dikukus disayat tipis atau dibentuk dengan alat cetak, kemudian
dijemur agar mudah digoreng. Kerupuk sering dikonsumsi di Indonesia, baik untuk camilan
maupun pelengkap saat makan.
Kabupaten Batang adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di kawasan
perbukitan dan pegunungan, sehingga berbagai macam tanaman tropis dapat tumbuh di
daerah ini, termasuk tanaman alpukat. Tak hanya itu, di daerah ini juga terdapat dataran
rendah di sepanjang Pantai Utara, itu mengakibatkan kawasan Kabupaten Batang menjadi
daerah strategis dan daerah pariwisata. Namun sayang jika Kabupaten Batang belum memiliki
oleh-oleh khas yang menonjol.
Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk memanfaatkan daun alpukat sebagai makanan
ringan berupa kerupuk untuk camilan yang sehat dan sebagai oleh-oleh khas Kabupaten
Batang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sembilan sampel dengan komposisi yang
berbeda.
Kata kunci: daun alpukat, kerupuk, Kabupaten Batang
ABSTRACT
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PENDAHULUAN
Tanaman apokat (KBBI: Avokad), atau
alpukat, mempunyai nama latin Persea
americana ialah tumbuhan penghasil buah
meja dengan nama sama yang banyak
ditemui
di
Indonesia.
Sayangnya,
pemanfaatan dan pengolahan tanaman
tersebut belum sepenuhnya maksimal,
yakni hanya sekedar memanfaatkan
buahnya saja, sementara daun alpukat
hanya dibiarkan begitu saja, jika digunakan
sebagai obat pengolahannya hanya dengan
direbus saja. Meski daun alpukat berasa
pahit, daun tersebut dapat digunakan untuk
ramuan obat untuk menyembuhkan sakit
pinggang,
menghilangkan
sariawan,
meredakan bengkak, mengobati kencing
manis (diabetes melitus), menurunkan
hipertensi, bahkan membasmi batu ginjal.
Kabupaten Batang adalah kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah
Batang. Kabupaten ini berbatasan dengan
Laut Jawa di utara, Kabupaten Kendal di
timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan,
serta Kota Pekalongan dan Kabupaten
Pekalongan di barat. Kabupaten Batang
terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47"
Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19"
sampai 110° 03' 06" Bujur Timur di pantai
utara Jawa Tengah . Luas daerah 78.864,16
Ha. Kabupaten Batang memiliki wilayah
yang kaya akan sumber daya alam, hutan,
dan laut, Sehingga segala jenis tanaman
dapat tumbuh mudah di daerah ini.
Termasuk tanaman alpukat. Kabupaten
Batang juga memiliki berbagai tempat
yang sangat strategis untuk dikembangkan
sebagai daerah wisata, hal itu dapat
menjadikan peluang bagi masyarakat untuk
berinovasi dalam mengembangkan oleholeh khas Kabupaten Batang, sehingga
dapat menjadikan sektor pemasukan.
Melihat hal tersebut penulis tertarik
memanfaatkan
daun
alpukat
yang
mempunyai banyak khasiat kesehatan dan
termasuk herbal potensial, yakni dengan
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dibuat makanan ringan berupa kerupuk.
Penulis melakukan pengolahan menjadi
makanan berupa kerupuk yang merupakan
inovasi dalam pengolahan bahan pangan
dan salah satu alternatif bentuk
pengoptimalan pemanfaatan daun alpukat.
Produk ini memiliki nilai ekonomi, karena
selama ini belum ada olahan kerupuk daun
alpukat dan menjadikan suatu oleh-oleh
khas dari suatu daerah, seperti Kabupaten
Batang. Kerupuk daun alpukat juga
berfungsi untuk alternatif pencegahan dan
pengobatan batu ginjal.
Penulis menemukan jumlah tumbuhan
alpukat yang banyak tersebar di wilayah
Kabupaten Batang dan masih jarang sekali
dimanfaatkan, itu menjadi alasan untuk
mencoba mengolah daun alpukat sebagai
makanan sehat agar mudah dikonsumsi.
Kemudian timbul ide untuk mengolah
daun alpukat menjadi kerupuk. Alasan
kenapa dijadikan kerupuk adalah kerupuk
merupakan makanan ringan, juga menjadi
camilan yang memiliki banyak peminat,
mudah dinikmati dan biasanya menjadi
makanan pelengkap pada saat makan.
Landasan Teori
Apokat (KBBI: avokad), alpukat, atau
Persea americana ialah tumbuhan
penghasil buah meja dengan nama sama.
Tumbuhan ini berasal dari Meksiko dan
Amerika Tengah dan kini banyak
dibudidayakan di Amerika Selatan dan
Amerika
Tengah
sebagai
tanaman
perkebunan monokultur dan sebagai
tanaman pekarangan di daerah tropika
lainnya di dunia.
Pohon dengan batang mencapai tinggi
20 m dengan daun sepanjang 12-25 cm.
Bunganya tersembunyi dengan warna hijau
kekuningan dan ukuran 5-10 milimeter.
Ukurannya bervariasi dari 7-20 cm, dengan
massa 100-1000 gr; biji yang besar, 5-6,4
cm.
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Buahnya bertipe buni, memiliki kulit
lembut tak rata berwarna hijau tua hingga
ungu
kecoklatan,
tergantung
pada
varietasnya. Daging buah alpukat berwarna
hijau muda dekat kulit dan kuning muda
dekat dengan biji, dengan tekstur lembut.
Tanaman alpukat termasuk dalam
keluarga tumbuhan lauraceae. Tanaman
ini dikenal dengan nama asing advocaat
atau avocado pear. Sifat kimiawi yang
dimiliki oleh tanaman ini ia kaya dengan
berbagai kandungan kimia yang sudah
diketahui pada buah dan daun alpukat
mengandung saponin, alkaloida, dan
flavonoid. Sedangkan pada buah alpukat
mengandung tanin dan juga mengandung
polifenol, quersetin, dan gula alkohol
persiit.
Alpukat memiliki banyak manfaat.
Bijinya digunakan dalam industri pakaian
sebagai pewarna yang tidak mudah luntur.
Batang pohonnya dapat digunakan sebagai
bahan bakar. Kulit pohonnya digunakan
sebagai pewarna warna cokelat pada
produk dari bahan kulit. Daging buahnya
dapat dijadikan hidangan serta menjadi
bahan dasar untuk beberapa produk
kosmetik dan kecantikan. Selain itu,
daging buah alpukat untuk mengobati
sariawan dan melembabkan kulit yang
kering. Daun alpukat digunakan untuk
mengobati kencing batu, darah tinggi, sakit
kepala, nyeri saraf, nyeri lambung, saluran
napas membengkak, dan menstruasi yang
tidak teratur. Bijinya dapat digunakan
untuk mengobati sakit gigi dan kencing
manis.
Tanaman alpukat memiliki manfaat
seperti halnya pada daunnya. Dalam
farmakologi
Cina
dan
pengobatan
tradisional lain, alpukat mempunyai efek
farmakologi yang disebutkan bahwa
tanaman ini memiliki sifat: daun alpukat:
rasa pahit, kelat, peluruh kencing biji
alpukat: antiradang,
analgesic. Hasil
penelitian menunjukkan khasiat daun
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alpukat
bersifat
antibakteri
yaitu
menghambat pertumbuhan spesies bakteri:
Staphylococcus sp, Pseudomonas sp,
Escherichea sp, dan Bacillus sp. Daun
alpukat memiliki kandungan Querstin dan
Polifenol.
Querstin adalah senyawa kelompok
flovonol
terbesar,
querstin
dan
glikosidanya berada di dalam jumlah
sekitar 60-70%. Quertin dipercaya dapat
melindungi tubuh dari beberapa jenis
penyakit
degeneratif
dengan
cara
menangkap radikal bebas dan menghelat
ion logam transisi makanan yang rendah,
pemasakan dapat menyebabkan terjadinya
proses degradasi oleh panas dan dapat
melarutkan quersetin dari air yang
mendidih.
Daun
alpukat
rasanya
pahitberkhasiat sebagai diuretik dan
menghambat
pertumbuhan
beberapa
bakteri
seperti
Staphylococcus
sp,
Pseudomonas sp, dan Bacillus sp.
Berkhasiat untuk menyembuhkan kencing
batu, darah tinggi, dan sakit kepala. Daun
yang dibuat teh dapat menyembuhkan
penyakit nyeri saraf, nyeri lambung,
bengkak saluran pernapasan, dan haid
tidak teratur.
Polifenol
adalah
subkelompok
fitonutrien yang ditemukan pada makanan
seperti pada manfaat the, bawang, anggur,
dan kacang-kacangan tertentu. Polifenol
alami melindungi tanaman melawan
patogen, parasit, dan predator dan sering
berkontribusi pada rasa dan warna buah
dan sayuran. Polifenol adalah kelompok
zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan.
Zat ini memiliki tanda khas yakni memiliki
banyak gugus fenol dan molekulnya.
Polifenol berperan dalam memberi warna
pada suatu tumbuhan seperti warna daun
saat gugur.
Selain itu, daun alpukat juga berfungsi
sebagai:
kulit wajah kering, sakit
pinggang, meredakan bengkak, membantu
menurunkan hipertensi, menghilangkan
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sariawan,
penghitam
rambut,
gigi
berlubang, kencing manis (diabetes
melitus), lemak tak jenuh, meningkatkan
kesuburan bagi wanita, kandungan asam
oleat yang membasmi batu ginjal, dan
menghaluskan kulit
Kerupuk menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (2008: 686) adalah
makanan yang dibuat dari adonan tepung
yang dicampur dengan lumatan udang atau
ikan, setelah dikukus disayat-sayat tipis
atau dibentuk dengan alat cetak, kemudian
dijemur agar mudah digoreng.
Kerupuk
atau
krupuk
menurut
Wikipedia adalah makanan ringan yang
dibuat dari adonan tepung tapioka yang
dicampur bahan perasa seperti udang atau
ikan. Kerupuk dibuat dengan mengukus
adonan sebelum dipotong tipis-tipis,
dikeringkan di bawah sinar matahari dan
digoreng dengan minyak goreng yang
banyak.
Kerupuk udang dan kerupuk ikan
adalah jenis kerupuk yang paling umum
dijumpai di Indonesia. Kerupuk berharga
murah seperti kerupuk aci atau kerupuk
mlarat hanya dibuat dari adonan sagu
dicampur garam, bahan pewarna makanan,
dan vetsin.
Kerupuk biasanya dijual di dalam
kemasan yang belum digoreng. Kerupuk
ikan dari jenis yang sulit mengembang
ketika digoreng biasanya dijual dalam
bentuk sudah digoreng.
Kerupuk kulit atau kerupuk ikan yang
sulit
mengembang
perlu
digoreng
sebanyak dua kali. Kerupuk perlu digoreng
lebih dulu dengan minyak goreng bersuhu
rendah sebelum dipindahkan ke dalam
wajan berisi minyak goreng panas.
Kerupuk kulit (kerupuk jangek) adalah
kerupuk yang dibuat dari kulit sapi atau
kerbau yang dikeringkan.
Kabupaten Batang adalah kabupaten
di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya

RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

adalah Batang. Kabupaten ini berbatasan
dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten
Kendal di timur, Kabupaten Banjarnegara
di selatan, serta Kota Pekalongan dan
Kabupaten Pekalongan di barat.
Sebagian besar wilayah Kabupaten
Batang merupakan perbukitan dan
pegunungan. Dataran rendah di sepanjang
pantai utara tidak begitu lebar. Di bagian
selatan terdapat Dataran Tinggi Dieng,
dengan puncak Gunung Prau (2.565
meter).
Ibukota Kabupaten Batang terletak di
ujung barat laut wilayah kabupaten, yakni
tepat di sebelah timur Kota Pekalongan,
sehingga kedua kota ini seolah-olah
menyatu. Kabupaten Batang terletak pada
6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" lintang selatan
dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03'
06" bujur timur di pantai utara Jawa
Tengah. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batasbatas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa,
sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah
selatan
Kabupaten
Wonosobo
dan
Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat
Kota dan Kabupaten Pekalongan.
Wilayah Batang berada pada jalur
ekonomi Pulau Jawa sebelah utara. Arus
transportasi dan mobilitas tinggi di jalur
pantura memungkinkan berkembangnya
kawasan yang cukup prospektif di sektor
jasa transit dan transportasi. Kondisi
wilayah
Batang
yang
merupakan
kombinasi antara daerah pantai, dataran
rendah, dan pegunungan, menjadikan
Kabupaten Batang berpotensi sangat besar
untuk agroindustri, agrowisata, dan
agribisnis.
Terdapat banyak industri tekstil di
wilayah Kabupaten Batang, dari skala
rumah tangga sampai industri berorientasi
ekspor, antara lain PT Primatex dan PT
Saritex. Wilayah Kabupaten Batang sangat
strategis dari sisi ekonomi karena dilewati
oleh jalur perdagangan nasional, jalan
pantura. Wilayahnya yang memiliki garis
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pantai yang terhitung panjang berpotensi
untuk dikembangkan menjadi pelabuhan
perikanan maupun pelabuhan kargo untuk
barang-barang hasil produksi industri
setempat.
Rencana pemerintah pusat membangun
jaringan transmisi gas bumi dari Cirebon,
Jawa Barat, dan Gresik, Jawa Timur
memiliki potensi tumbuhnya industri besar
di sepanjang jalur pipa gas tersebut.
Pasokan listrik di Batang juga dapat
diandalkan, karena dilewati oleh jaringan
SUTET milik PT PLN (Persero). Di
beberapa wilayah juga memiliki potensi
energi hidro yang dapat dikembangkan
menjadi Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro (PLTMH).
Wilayah Batang yang luas dengan
sejarah bencana geologi yang hampir tidak
ada, ditunjang sumber daya manusia
melimpah akan menguntungkan bagi
investor yang hendak membangun industri
di wilayah ini.
METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang dibutuhkan
adalah pendekatan positivistik. Pendekatan
Positivistik adalah pendekatan penelitian
yang dalam menjawab permasalahan
penelitian memerlukan pengukuran cermat
terhadap variabel-variabel objek yang
diteliti guna mendapatkan kesimpulan
yang dapat digeneralisasikan, terlepas dari
konteks waktu dan situasi. Oleh karena itu,
pendekatan ini lebih banyak digunakan
dalam penelitian bidang ilmu-ilmu alam,
terutama dalam rangka pengembangan
konsep, teori, dan disiplin ilmu.
Pendekatan ini juga dinamakan metode
tradisional karena metode ini sudah cukup
lama digunakan sehingga sudah cukup
mentradisi
sebagai
metode
untuk
penelitian. Selain itu, metode ini disebut
pula metode scientific karena memenuhi
kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret,
empiris, objektif, terukur, rasional, dan
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sistematis. Metode ini juga disebut metode
discovery karena dengan metode ini dapat
ditemukan dan dikembangkan berbagai
iptek.
Adapun yang dimaksud dengan
pendekatan penelitian kuantitatif adalah
metode penelitian yang menekankan pada
fenomena-fenomena yang objektif dan
digunakan untuk meneliti pada populasi
atau sampel-sampel tertentu. Teknik
pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan secara random, pengumpulan
data menggunakan instrumen penelitian,
dan
analisis
data
bersifat
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang ditetapkan. Hasil
dari penelitian merupakan generalisasi dan
prediksi
berdasarkan
hasil-hasil
pengukuran
yang
kebenaran
hasil
penelitiannya didukung oleh validitas
cara/alat yang digunakan. Penelitian ini
dilaksanakan di Desa Wonotunggal,
Wonotunggal, Batang.
Sumber data penelitian yaitu sumber
subjek dari tempat data tersebut bisa
didapatkan. Peneliti mengambil data
penelitian ini dari: (1) Data Primer: data
yang digunakan adalah data kuantitatif.
Menurut S. Nasution, data primer adalah
data yang dapat diperoleh langsung dari
lapangan atau tempat penelitian. Dalam hal
ini data yang diperoleh dari responden
melalui kuesioner atau angket; (2) Data
Sekunder: data sekunder yaitu data yang
diperoleh peneliti dari sumber yang sudah
ada dari data pendukung berupa catatan
atau dokumen, hasil studi pustaka literatur,
atau foto yang berkaitan dengan masalah
penelitian. Jadi, data yang didapat tidak
secara langsung dari responden atau bisa
juga didapatkan melalui dokumen.
Dalam penelitian, teknik pengumpulan
data merupakan faktor penting demi
keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan
dengan bagaimana cara mengumpulkan
data, siapa sumbernya, dan alat yang
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digunakan. Adapun teknik pengumpulan
data yang biasa digunakan antara lain: (1)
Observasi: melakukan penelitian langsung
ke lapangan yang dilakukan secara terarah
dan sistematis di dalam melakukan
pengumpulan data; (2) Angket atau
kuesioner: Teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan memberikan seperangkat
pertanyaan/pernyataan pada orang lain
yang
dijadikan
responden
untuk
dijawabnya; (3) Studi Pustaka: Melakukan
pengkajian terhadap sumber-sumber yang
autentik seperti dengan membaca bukubuku, serta literatur dari internet; dan (4)
Dokumentasi: metode dengan mengambil
data berupa gambar/foto dan video atau
sejenisnya guna melengkapi data.
Keabsahan data dimaksud untuk
memperoleh tingkat kepercayaan yang
berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran
hasil penelitian, mengungkapkan, dan
memperjelas data dengan fakta-fakta
aktual di lapangan. Uji keabsahan data
dalam
penelitian
sering
hanya
menggunakan atau ditekankan pada uji

validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian
kuantitatif, kriteria utama terhadap data
hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan
objektif. Validitas merupakan derajat
ketepatan antara data yang terjadi pada
objek penelitian dengan data yang dapat
dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian
pentingnya validitas dalam sebuah
penelitian menentukan kebenaran dari
objek yang diteliti.
Analisis
merupakan
proses
berkelanjutan dalam penelitian, dengan
analisis awal menginformasikan data lalu
dikumpulkan. Ketika peneliti selesai
mengumpulkan data, langkah berikutnya
ialah menganalisis data. Dalam penelitian
ini yang peneliti gunakan dalam
menganalisis data adalah metode analisis
data kuantitatif dan kualitatif. Untuk
analisis data kuantitatif adalah untuk
menentukan jumlah sampel yang akan
diteliti, sedangkan metode analisis data
kualitatif untuk menguraikan data yang
diperoleh dari dokumen, wawancara, serta
hasil pengamatan.

Skema 1. Alat, Bahan, dan Sampel.
Alat dan Bahan
Alat :
1. Pisau
2. Telenan
3. Panci
4. Wajan
5. Susuk

6.
7.
8.
9.
10.

Blender
Kompor gas
Baskom
Tampah
Timbangan

Bahan :
 12 lembar daun alpukat
 500 gr tepung tapioka
 100 gr tepung terigu
 25 gr garam
 35 gr gula pasir
 1 sendok teh kapur sirih
 350 ml air rebusan daun alpukat
Sampel Pertama (untuk daun alpukat muda, sedang, dan tua)
 Rebus 12 daun alpukat dalam 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas.
 Haluskan garam, bawang putih, ketumbar, daun jeruk, dan gula.
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 Bumbu yang dihaluskan diaduk dengan air rebusan daun alpukat.
 Campur tepung tapioka, terigu, dan bumbu yang dihaluskan.
 Adonan diaduk hingga kalis dan tidak lengket di tangan lalu dikukus sampai
matang.
 Adonan yang matang kemudian dianginkan kurang lebih 12 jam.
 Setelah adonan mengeras, dipotong tipis dengan ketebalan kurang lebih 2 cm,
keringkan di bawah sinar matahari.
 Kerupuk mudah patah berarti sudah kering dan siap digoreng.
Sampel Kedua (untuk daun alpukat muda, sedang, dan tua)
 Blender 12 lembar daun alpukat.
 Rebus daun alpukat yang sudah diblender dalam tiga gelas air hingga menjadi
satu gelas.
 Saring air rebusan daun alpukat.
 Haluskan garam, bawang putih, ketumbar, daun jeruk, dan gula.
 Bumbu yang dihaluskan diaduk dengan air rebusan daun alpukat.
 Campur tepung tapioka, tepung terigu, dan bumbu yang sudah dihaluskan.
 Adonan diaduk hingga kalis dan tidak lengket di tangan lalu dikukus sampai
matang.
 Adonan yang matang kemudian dianginkan kurang lebih 12 jam.
 Setelah adonan mengeras, dipotong tipis dengan ketebalan kurang lebih 2 cm,
keringkan di bawah sinar matahari.
 Kerupuk mudah patah berarti sudah kering dan siap digoreng.
Sampel Ketiga (untuk daun alpukat muda, sedang, dan tua)
o Blender 12 lembar daun alpukat.
o Rebus daun alpukat yang sudah diblender dalam tiga gelas air hingga menjadi
satu gelas.
o Haluskan garam, bawang putih, ketumbar, daun jeruk, dan gula.
o Bumbu yang telah dihaluskan diaduk dengan air rebusan daun alpukat tanpa
disaring.
o Campur tepung tapioka, tepung terigu, dan bumbu yang sudah dihaluskan.
o Adonan diaduk hingga kalis dan tidak lengket di tangan lalu dikukus sampai
matang.
o Adonan yang matang kemudian dianginkan kurang lebih 12 jam.
o Setelah adonan mengeras lalu dipotong tipis dengan ketebalan kurang lebih 2
cm, keringkan di bawah sinar matahari.
o Kerupuk mudah patah berarti sudah kering dan siap digoreng.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tabel hasil responden,
diperoleh pembahasan sebagai berikut: (1)
Percobaan kerupuk daun alpukat dari
variabel bebas berupa rebusan daun
alpukat muda diperoleh: 7 responden
memilih enak, satu responden memilih
tidak enak, satu responden memilih pahit,
16 responden mengatakan sedang, dan satu
responden memilih tidak pahit; (2)
Percobaan kerupuk daun alpukat dari
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variabel bebas berupa rebusan daun
alpukat sedang diperoleh: satu responden
memilih enak, 2 responden memilih tidak
enak, tidak ada yang memilih pahit, 22
responden memilih sedang, dan tidak ada
yang memilih tidak pahit; (3) Pada
percobaan kerupuk daun alpukat dari
rebusan daun alpukat tua diperoleh: satu
responden memilih enak, satu tidak enak,
tidak ada pahit, 15 responden memilih
sedang, dan 0 responden memilih tidak
Page 73

pahit; (4) Percobaan kerupuk daun alpukat
dari saringan daun alpukat muda yang
direbus dan dihaluskan diperoleh: 13
responden memilih enak, 2 responden
memilih tidak enak, 0 responden memilih
pahit, 9 responden memilih sedang, dan 0
responden memilih tidak pahit; (5)
Percobaan kerupuk daun alpukat dari
saringan daun alpukat sedang yang
dihaluskan dan direbus diperoleh: 12
responden memilih enak, 2 responden
memilih tidak enak, 0 responden memilih
pahit, 9 responden memilih sedang, dan 2
responden memilih tidak pahit; (6)
Percobaan kerupuk daun alpukat dari
saringan daun alpukat tua yang dihaluskan
dan direbus diperoleh: 10 responden
memilih enak, 3 responden memilih tidak
enak, 0 responden memilih pahit, 13
responden memilih sedang, dan satu
responden memilih tidak pahit; (7)
Percobaan kerupuk daun alpukat dari daun
alpukat muda yang dihaluskan dan direbus
diperoleh: 9 responden memilih enak, satu
responden memilih tidak enak, 2
responden memilih pahit, 13 responden
memilih sedang, dan 0 responden memilih
tidak pahit; (8) Percobaan kerupuk daun
alpukat dari daun alpukat sedang yang
dihaluskan dan direbus diperoleh: 10
responden memilih enak, 0 responden
memilih tidak enak dan pahit, 13
responden memilih sedang, dan 0
responden memilih tidak pahit; dan (9)
Percobaan kerupuk alpukat dari daun
alpukat tua yang dihaluskan dan direbus
diperoleh 12 responden memilih enak, satu
responden memilih tidak enak, 0
responden memilih pahit, 11 responden
memilih sedang, dan 0 responden memilih
tidak pahit.
Dari ke sembilan sampel di atas
ternyata tidak memengaruhi tekstur adonan
kerupuk. Untuk rasa sedikit berpengaruh
terhadap tingkat kepahitannya karena
dipengaruhi tingkat kepekatan daun
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alpukat dan usianya sehingga oleh penulis
dianggap sama. Perbedaannya terletak
pada warna kerupuk.
Untuk 3 sampel yang diambil dari
rebusan daun alpukat memiliki warna yang
transparan sedikit kemerahan sebelum
digoreng. Namun untuk rebusan daun
alpukat muda lebih terang dari rebusan
daun alpukat sedang dan tua. Sedangkan
rebusan daun alpukat tua lebih gelap di
antara yang lain. Untuk rebusan daun
alpukat sedang berada pada tengah
keduanya. Untuk 3 sampel yang diambil
dari saringan daun alpukat yang telah
direbus dan dihaluskan memiliki warna
agak kecoklatan sebulum digoreng. Untuk
saringan daun alpukat muda yang telah
direbus dan dihaluskan memiliki warna
lebih terang dibandingkan 2 sampel
tersebut. Sampel yang didapat dari daun
alpukat sedang berada di tengah kedua
sampel, sedangkan sampel dengan
saringan daun alpukat tua memiliki warna
kecoklatan yang lebih pekat dibandingkan
dengan 2 sampel sebelumnya. Untuk
sampel yang diambil dari daun alpukat
yang telah direbus dan dihaluskan tanpa
disaring memiliki warna kerupuk mentah
lebih pekat yakni berwarna coklat sedikit
kehijauan dengan daun alpukat muda lebih
terang dari lainnya, daun alpukat sedang
berada di tengah, daun alpukat tua yang
paling pekat di antara yang lainnya.
Dari ke sembilan sampel bila
diperbandingkan
berdasarkan
kepekatannya yakni: Rebusan daun alpukat
muda < rebusan daun alpukat sedang <
rebusan daun alpukat tua < saringan daun
alpukat muda yang dihaluskan dan direbus
< saringan daun alpukat sedang yang
dihaluskan dan direbus < saringan daun
alpukat tua yang dihaluskan dan direbus <
daun alpukat muda yang dihaluskan dan
direbus < daun alpukat sedang yang
dihaluskan dan direbus < daun alpukat tua
yang dihaluskan direbus.
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Dari segi rasa, ternyata kerupuk ini
tidak mempunyai rasa yang khas dari daun
alpukat itu sendiri. Rasa yang dihasilkan di
sini hanya rasa gurih seperti pada rasa
kerupuk pada umumnya, serta rasa khas
pahit dari daun alpukat juga tidak muncul.
Dari hasil penelitian, daun alpukat bisa
dijadikan bahan pembuatan makanan
ringan berupa kerupuk. Proses pembuatan
kerupuk berbahan dasar daun alpukat tidak
sulit, karena bahan yang dibutuhkan
mudah dicari dan prosesnya sederhana.
Proses pembuatan kerupuk meliputi lima
tahap, yaitu pembuatan adonan, perebusan
adonan, pemotongan adonan dengan
ukuran kecil, pengeringan adonan yang
dipotong kecil di bawah sinar matahari,
dan tahap terakhir adalah penggorengan.
Keuntungan kerupuk berbahan daun
alpukat adalah bahan mudah didapat,
proses pembuatan sederhana, tahan lama,
dan mempunyai nilai ekonomi. Kerupuk
berbahan daun alpukat merupakan inovasi
baru dalam pengolahan bahan pangan dan
salah satu alternatif bentuk pengoptimalan
pemanfaatan daun alpukat yang bernilai
ekonomis sehingga dapat dijadikan sebagai
oleh-oleh khas Kabupaten Batang.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ker
http://manfaat.co.id/manfaat-daun-alpukat
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Apokat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_B
atang

SARAN
Akan lebih menarik lagi jika kerupuk
ini disajikan dalam berbagai aneka rasa.
Lebih dikembangkan sebagai solusi
camilan sehat, dan agar ada penelitian
lanjutan dalam pemanfaatan daun alpukat
dan pengembangan kerupuk daun alpukat.
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POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP POLA PIKIR ANAK USIA SD DI DESA
KLUWIH KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG
Salasatun Maulidah, Rochmawati dan Indriyani
SMA Negeri 1 Wonotunggal
SARI
Keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil terbentuk oleh dua ikatan orang dewasa
yang berkelainan jenis kelamin wanita, dan pria serta anak-anaknya yang mereka lahirkan.
Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia sangat penting. Keluarga
merupakan wadah pembentukan sifat dari masing-masing anggota, terutama anak-anak yang
berada dalam bimbingan dan tanggung jawab orang tua. Peran orang tua dalam keluarga
merupakan dasar utama dalam pembentukan pribadi dan pola pikir anak. Upaya-upaya
tersebut terwujud apabila didukung pola asuh orang tua yang diberikan kepada anaknya.
Fokus penelitian ini adalah pola asuh orang tua terhadap pola pikir anak usia SD. Peneliti
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek yang digunakan adalah warga Desa Kluwih
di Dukuh Krajan dan Dukuh Gerdu serta anak-anak usia SD di Desa Kluwih. Dalam
pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Sistem keabsahan data yang digunakan adalah trianggulasi sumber, trianggulasi teknik, dan
trianggulasi waktu.
Hasil penelitian ditemukan subjek pertama menerapkan pola asuh otoriter yang
mempengaruhi perkembangan pola pikir anak yang sering marah, tidak patuh terhadap orang
tua, dan pendiam. Subjek kedua menerapkan pola asuh demokrasi yang perkembangan pola
pikir anaknya lebih mudah mengendalikan emosi, mudah bersosialisasi dengan orang-orang
di sekitar saat ia bermain. Subjek ketiga menerapkan pola asuh permisif yang membuat
perkembangan pola pikir anak menjadi emosional, egois, mudah marah, dan tidak sabar.
Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua
mempengaruhi perkembangan pola pikir anak. Hal ini dikarenakan masa anak-anak
merupakan masa tumbuh kembang yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan
kemampuan kreativitas anak secara fisik, bahasa, sosial emosional, seni, moral, dan nilai-nilai
agama. Saran dari peneliti bagi orang tua agar dapat menambah ilmu pengetahuan serta
mengetahui lebih dalam pola asuh yang selama ini diberikan kepada anak-anaknya dalam
perkembangan pola pikir anak agar menjadi pribadi yang baik dan mandiri. Bagi pendidikan
lembaga sekolah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan
dalam pengelolahan pendidikan luar sekolah khususnya program pola pikir anak. Bagi Dewan
Riset Daerah (DRD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Batang dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan daerah Kabupaten Batang.
Kata kunci: Pola asuh orang tua, pola pikir anak usia SD
ABSTRACT
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PENDAHULUAN
Dewasa ini dihadapkan permasalahan
sulit menyangkut pola asuh orang tua
terhadap anaknya. Hal ini sering muncul di
permukaan apalagi saat melihat berita yang
ditayangkan di televisi ataupun media
lainnya. Ketika mengetahui ada kasus
pembunuhan seorang anak terhadap ayah
atau ibu kandungnya sendiri, pun
sebaliknya. Semua seperti bola yang
menggelinding dari bentuk yang paling
kecil dan akhirnya membesar tanpa bisa
dihentikan.
Semua tak lepas dari sikap dan pribadi
dari orang tua maupun anak. Harus diakui
kalau hal demikian layak untuk tetap
diperjuangkan agar orang tua bisa memberi
pola asuh sesuai dan anak demikian.
Mempunyai pola pikir yang sinkron
dengan pola asuh orang tuanya.
Di kasus lain, pola asuh yang
berkembang di masyarakat pada umumnya
telah mengakar dengan pola pikir yang
konstan dari dulu. Pola pikir yang tidak
berkembang dan hanya itu-itu saja tanpa
adanya pembaruan dari dalam orang tua
sendiri. Seharusnya sudah sejak lama
orang tua mempersiapkan diri untuk
membentuk pola pikir anak-anaknya di
kemudian hari. Oleh karena itu, harus ada
pengubahan pola pikir yang baru agar anak
bisa tumbuh dengan baik dan dengan
pemikiran yang patut diperhitungkan.
Landasan Teori
Desa Kluwih merupakan salah satu
dari 17 desa di wilayah Kecamatan
Bandar, yang terletak 3 Km ke arah timur
dari kota kecamatan dan 21 Km ke arah
selatan dari Kabupaten Batang. Desa
Kluwih mempunyai luas wilayah seluas
937,500 Ha. Iklim Desa Kluwih
mempunyai iklim kemarau dan penghujan.
Hal tersebut mempunyai pengaruh
langsung terhadap pola tanam yang ada di
Desa Kluwih, Kecamatan Bandar.
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Penggunaan tanah di Desa Kluwih
sebagian besar diperuntukkan sebagai
tanah pertanian sedangkan sisanya untuk
tanah tegalan dan pekarangan yang
merupakan tempat bangunan dan fasilitas
lainnya.
Desa Kluwih mempunyai jumlah
penduduk 11.850 jiwa dan 3000 kepala
keluarga, yang tersebar dalam 7 wilayah
RW atau pedukuhan.
Tingkat pendidikan di Desa Kluwih
rata-rata masih lulusan SD dan masih
banyak juga yang belum tamat SD. Bahkan
ada beberapa orang yang masih buta
aksara. Terutama golongan usia tua.
Desa Kluwih merupakan desa agraris,
sebagian besar penduduknya bermata
pencaharian sebagai petani.
Pola Asuh (Parenting). Parenting
(seni mendidik anak atau pola asuh) adalah
panggilan tertinggi orang tua (ayah dan
ibu). Ada beberapa alasan mendasar
tentang hal ini.
Anak adalah masa depan bangsa
Seorang pendidik mengatakan bahwa masa
depan bangsa bisa diramalkan dari mutu
anak-anak mereka. Kalau kualitas anakanak itu baik, maka baik jugalah masa
depan bangsa tersebut. Demikian juga
sebaliknya.
Pengaruh terbesar yang didapat
seorang anak adalah dari rumah Guru,
teman, dan masyarakat, tidak bisa
memengaruhi seorang anak sekuat
pengaruh orang tua mereka di rumah.
Kalau diperhatikan, sekitar 60 - 70 %
waktu anak-anak ada di rumah. Di sanalah
nilai-nilai hidup itu mereka dapat. Harus
diakui, seorang anak adalah produk rumah
tangga yang memproduksinya. Dengan
kata lain, kualitas sebuah rumah tangga
akan ikut menentukan kualitas seorang
anak di dalamnya.
Tipe-tipe orang tua dalam mengasuh
anaknya antara lain, Orang tua yang
permissive (The Permissive Parent). Orang
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tua tipe ini memperbolehkan anaknya
melakukan hal yang disukainya. Mereka
jarang mendisiplinkan anaknya. Mereka
beranggapan dengan membiarkan anaknya
melakukan apa yang mereka suka, maka
inisiatif anak akan berkembang dan
menjadi kreatif. Pendapat ini ada benarnya,
tapi orang tua lupa bahwa anak belum
punya filter dan nilai yang kuat untuk
membedakan mana yang baik dan buruk.
Akibat dari pola asuh yang seperti ini anak
akan menjadi besar kepala dan semaunya
dalam bertindak dan membuat keputusan.
Orang tua yang “tidak hadir” (The Preoccupied parent). Orang tua jenis ini hanya
berdoa
bagi
anaknya,
selebihnya
diserahkan
pada
“Tuhan”
untuk
membimbing anak-mereka. Alasannya,
mereka cukup sibuk, sehinga tidak punya
waktu untuk “tinggal” berlama-lama
dengan anak mereka. Mereka meminta
Tuhan menggantikan peran menjaga anak
mereka. Orang tua ini tidak memonitor
perilaku anaknya ataupun mendukung
ketertarikan mereka, karena orang tua
sibuk dengan masalahnya sendiri dan
cenderung meninggalkan tanggung jawab
mereka sebagai orang tua. Akibat dari
sikap ini, anak-anak akan merasa tidak
diberi kasih sayang dan diperhatikan. Anak
akan mengalami kekosongan emosi yang
berakibat pada rendahnya self esteem
(harga diri) anak.
Orang tua yang memanjakan (The
Providing Parent). Orang tua jenis ini
ketika masih kecil banyak mengalami
kekurangan dan penderitaan, sehingga
kompensasi dari hal itu, mereka tidak ingin
anak mereka mengalami hal yang sama.
Oleh sebab itu, apapun yang dibutuhkan
dan diingini anak akan berusaha dipenuhi
mereka. Orang tua bersedia kerja lembur
demi memenuhi keinginan anak dan
akhirnya lalai memberi waktu dan
perhatian pada anak. Anak dengan pola
asuh seperti ini cenderung manja, kurang
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inisiatif, dan kurang punya daya juang
(sebab terbiasa memperoleh sesuatu
dengan mudah).
Orang tua yang telalu melindungi (The
Protecting Parent). Orang tua jenis ini
tidak ingin anaknya terluka atau terusik
sesuatu atau seseorang. Orang tua akan
memilihkan makanan yang harus dimakan,
pakaian yang harus dikenakan, serta buku
yang harus dibaca. Berkebalikan dengan
sikap orang tua permisif (cenderung
membebaskan anak). Celakanya, orang tua
protektif akan terus membela anak mereka
sekalipun mereka nakal dan bahkan
melanggar hukum. Rela menyuap petugas
hukum demi anaknya dibebaskan kalau
seandainya anak melakukan kegiatan
melanggar hukum (misal, mencuri di
supermarket). Akibat dari pola asuh
demikian, setelah dewasa anak menjadi
seorang biang kerok yang merasa “kebal
hukum”. Anak cenderung melakukan
banyak keonaran, karena ia tahu selalu ada
orang tua yang “mendukung” dan
melindungi mereka.
Orang tua yang paranoid (The
Paranoid Parent). Orang tua paranoid
cenderung ingin menjadi orang tua
sempurna bagi anaknya. Mereka tidak
ingin anaknya beranggapan bahwa mereka
orang tua yang buruk. Mereka ingin anak
dan masyarakat melihatnya sebagai orang
tua ideal, sekalipun mereka kadang kurang
berani mendisiplin anak ketika salah.
Orang tua jenis ini lebih menekankan
“citra” ketimbang cinta yang benar dan
mendidik. Akibat dari pola asuh seperti ini
anak cenderung menjadi manusia yang
mencari “citra” atau reputasi baik daripada
prestasi yang baik. Padahal citra atau
reputasi itu sebenarnya bukan diri kita
yang sebenarnya.
Orang tua yang tepat (The Proper
Parent). Ini adalah tipe orang tua yang
mendidik anaknya dengan tepat. Mereka
memiliki ciri antara lain: (a) Mereka serius
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menjadi orang tua. Artinya, mereka tidak
main-main atau setengah hati mendidik
anak mereka. Seberapapun sibuknya tetap
meluangkan
waktu
berbicara
dan
mendengarkan anak mereka; (b) Mereka
seimbang memberlakukan kasih dan
disiplin. Ini penting, terlalu disiplin akan
menimbulkan luka batin pada anak.
Sebaliknya,
terlalu
mengasihi
menimbulkan manja yang membuat anak
jadi lembek; (c) Mereka mendidik dengan
contoh. Orang tua yang ideal mendidik
anak bukan dengan kata-kata, tetapi
dengan contoh atau teladan. Kalau mereka
ingin
anak
murah
hati,
mereka
mempraktikkan hidup yang murah hati; (d)
Mereka
menekankan
pentingnya
menghormati otoritas. Orang tua yang
ideal menerapkan rasa hormat pada yang
lebih tinggi. Urutannya adalah: pertama
Tuhan, kedua orang tua, ketiga anak-anak.
Dengan menerapkan rasa hormat pada
otoritas, orang tua mengajar anak untuk
tahu aturan dan menghormati yang lebih
tua serta pantas untuk dihormati. Di
kemudian hari, akan menghasilkan anak
yang taat aturan dan hukum, bukan anak
yang kacau. Kesimpulannya, menjadi
orang tua tepat adalah panggilan tertinggi
bagi sepasang suami istri. Kalau mendidik
anak dengan benar, akan menuai generasi
hebat masa depan.
Pola Pikir (Mindset) Anak. Pola pikir
(mindset) adalah sekumpulan kepercayaan
(belief)
atau
cara
berpikir
yang
memengaruhi
perilaku
dan
sikap
seseorang,
yang
akhirnya
akan
menentukan level keberhasilan hidupnya.
(Adi W. Gunawan dalam Yoga, 2008).
Adi
meyakini
bahwa
belief
menentukan cara berpikir, berkomunikasi,
dan
bertindak
seseorang.
Dengan
demikian, jika ingin mengubah pola pikir,
yang harus diubah adalah belief atau
kumpulan
belief.
Dweck,
2008,
mengatakan bahwa “pandangan yang
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

orang adopsi untuk dirinya sangat
memengaruhi cara orang mengarahkan
kehidupan”. Artinya kepercayaan atau
keyakinan seseorang memiliki kekuatan
yang dapat mengubah pikiran, kesadaran,
perasaan, sikap, dan lain-lain, pada
akhirnya membentuk kehidupan saat ini.
Pola pikir (kadang-kadang disebut
paradigma) adalah jumlah total keyakinan,
nilai, identitas, harapan, sikap, kebiasaan,
keputusan, pendapat, dan pola-pola
pemikiran kita tentang diri kita sendiri,
orang lain, dan bagaimana kehidupan
bekerja. Kita menafsirkan apa yang kita
lihat dan alami. Pola pikir membentuk
kehidupan dan menarik kepada diri akan
hasil-hasil yang merupakan refleksi pasti
pola pikir itu. Apa yang dipercayai akan
terjadi, maka akan benar-benar terjadi.
Memahami pola pikir anak susah-susah
gampang. Beda usia, beda pula cara
berpikirnya. Sejak anak lahir dan
berkembang, ada proses kognitif yang
terjadi pada dirinya. Proses-proses kognitif
mencakup kegiatan berpikir, menalar,
belajar, dan memecahkan masalah. Orang
tua yang ingin memahami jalan pikir anak,
tentu harus mengetahui perkembangan
umum kognitif mereka di setiap tahapan
usia.
Di usia 0-2 tahun, anak mulai
memersepsi dan bertindak. Perkembangan
itu dapat dilihat dari perkembangan
motoriknya. Misal, di usia 0-1 bulan,
kemampuan motorik mereka sebatas
melatih refleks yang sudah ada. Contohnya
mengisap puting ibu saat menyusui. Pada
usia 1-4 bulan, bayi sudah bisa mengulang
tindakan seperti membuka dan menutup
telapak tangan. Usia 4-8 bulan, anak mulai
merespon menyelesaikan masalah. Misal,
memindahkan penutup untuk mengambil
mainan. Usia 12-18 bulan, anak tertarik
pada karakter mainan untuk melihat
bagaimana mainan bisa berfungsi. Usia 1824 bulan, anak menggunakan bahasa,
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simbol warna, dan bentuk benda/nama
binatang. Ekspresi anak mulai terlihat
dengan jelas.
Cara menghadapi, orang tua harus
merangsang anak lebih kreatif dalam
berpikir. Contoh, pada bayi yang menangis
ingin menyusui, latih mereka menemukan
puting si ibu. Selain itu, orang tua harus
intens membangun ikatan emosi dengan
anak. Contoh, saat menyusui, peluk anak
dengan hangat dan memberikan tepukan
lembut serta bernyanyilah dengan gembira.
Ketika anak menangis, orang tua segera
berespon. Dengan begitu anak memiliki
rasa percaya dan aman ketika dia butuh
bantuan. Jadi, semakin intens mengasuh
langsung, semakin kuat pula ikatan
emosional antara Anda dan buah hati.
Anak usia 3 – 5 tahun mulai respon
menghadirkan pengalaman secara mental
mengunakan bahasa. Mereka lebih
imajinatif dalam bermain. Suka main guruguruan, panggung boneka, dan suka
menonton televisi. Di usia ini, anak harus
bisa membedakan orang asing dan orang
dekat. Dia harus mengerti bagaimana
bersikap pada orang yang dia kenal/orang
asing.
Cara menghdapainya, Penolakan yang
mulai dilakukan anak kepada ibu adalah
hal wajar. Yang harus dilakukan, saat anak
menolak untuk hal-hal disiplin (makan,
mandi, dan belajar), perlu melakukan
negosiasi sederhana. Beri mereka pilihan
dan konsekuensi. Contoh, bila anak
menolak makan, negosiasikan padanya
kapan dia akan menunda waktu makan dan
berikan pilihan atau konsekuensi bila dia
tidak menepati janjinya.
Usia 6 – 12 tahun. Perkembangan
kognitif yang menonjol, mereka berpikir
lebih kompleks dan mulai memasuki
pendidikan formal. Kehidupan sosial anak
usia
ini
lebih
mengutamakan
pertemanannya. Berteman itu penting
untuk membantu mereka bersosialisasi
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dengan lingkungan. Usia ini anak sudah
mulai punya rahasia.
Cara menghadapi, Pastikan anak tidak
hanya sekedar belajar dibangku sekolah.
Bangun konsep cita-cita pada dia agar dia
menjalani hidup dengan tujuan. Tetapi
ingat, anak bukan perpanjangan tangan
profesi kita yang gagal. Berikan
pengetahuan yang seluas-luasnya soal
pilihan cita-cita. Tak perlu cemburu bila
anak lebih memilih bermain dengan
temannya dari pada berkumpul dengan
keluarga. Justru, orang tualah yang
seharusnya mendorong mereka untuk
memiliki teman dan bersosialisasi.
METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang dibutuhkan
adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif merupakan pendekatan penelitian
yang berlandaskan fenomenologi dan
paradikma
konstruktrifisme
dalam
pengembangan
ilmu
pengetahuan.
Moleong (2004: 10-13) menjabarkan,
sebelas karakteristik pendekatan kualitatif
yaitu: menggunakan latar alamiah,
menggunakan manusia sebagai instrumen
utama, menggunakan metode kualitatif
(pengamatan, wawancara, atau studi
dokumen)
untuk
menjaring
data,
menganalisis
data
secara
induktif,
menyusun teori dari bawah ke atas
(grounded theory), menganalisis data
secara deskriptif, lebih mementingkan
proses daripada hasil, membatasi masalah
penelitian
berdasarkan
fokus,
menggunakan kriteria tersendiri (seperti
triangulasi, pengecekan sejawat, uraian
rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi
data, menggunakan desain sementara
(yang dapat disesuaikan dengan kenyataan
di lapangan), dan hasil penelitian
dirundingkan dan disepakati bersama oleh
manusia yang dijadikan sebagai sumber
data. Penelitian ini dilaksanakan di Desa
Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten
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Batang, Provinsi Jawa Tengah. Fokus
dalam penelitian ini adalah orang tua dan
anak usia SD di Desa Kluwih, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa
Tengah.
Sumber Data Penelitian, Peneliti
mengambil data penelitian dari: (1) Data
Primer: data yang digunakan ialah data
kualitatif. Menurut S. Nasution, data
primer adalah data dari lapangan atau
tempat penelitian. Menurut Lofland, data
utama penelitian kualitatif ialah kata-kata
dan tindakan. Kata-kata dan tindakan
merupakan sumber data yang diperoleh di
lapangan
dengan
mengamati/
mewawancarai. Data primer dari warga di
Desa Kluwih; (2) Data Sekunder: data
sekunder peneliti yaitu data pendukung
berupa dokumen, hasil studi pustaka
literatur, atau foto yang berkaitan dengan
masalah penelitian. Jadi, data yang didapat
tidak secara langsung dari responden atau
bisa juga didapatkan melalui dokumen.
Teknik Pengumpulan Data: (1) Observasi,
melakukan
penelitian langsung ke
lapangan yang dilakukan secara terarah
dan sistematis di dalam melakukan
pengumpulan data; (2) Wawancara,
metode dengan cara melakukan tanya
jawab dengan narasumber yang sesuai
dengan judul penelitian; (3) Angket atau
kuesioner,
metode
dengan
cara
memberikan selembar kertas berupa
pertanyaan yang harus dijawab oleh
responden; (4) Studi Pustaka, metode
dengan melakukan pengkajian terhadap
sumber yang autentik seperti dengan
membaca buku, serta literatur dari internet;
dan (5) Dokumentasi, metode dengan
mengambil data berupa gambar atau foto
dan video atau sejenis guna melengkapi
data.
Keabsahan Data Pengujian keabsahan
data menggunakan teknik trianggulasi.
Menurut Moleong (2005 : 330), triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang
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memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu.
Denzine dalam Moleong (2005: 330),
membedakan empat macam triangulasi
sebagai
teknik
pemeriksaan
yang
memanfaatkan
penggunaan
sumber,
metode, penyidik, dan teori. Penelitian ini
menggunakan
triangulasi
dengan
membandingkan dan mengecek derajat
kepercayaan suatu informasi
yang
diperoleh melalui waktu dan cara berbeda
(Bungin, 2008: 256-257). Hal ini
dilakukan membandingkan data hasil
pengamatan dan hasil wawancara.
Metode Analisis Data. Analisis data
adalah analisis interaktif yang dijelaskan
oleh Miles dan Hubermann (dalam
Muhammad Idrus, 2009: 246), modal
interaktif terdiri dari tiga hal yaitu reduksi
data, penyajian data/model data, dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi
sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat
sebelum,
selama,
dan
sesudah
pengumpulan data dalam bentuk sejajar,
untuk membangun wawasan umum yang
disebut analisis. Dalam hal ini, reduksi
data adalah bentuk analisis yang
mempertajam, memilih, memfokuskan,
membuang, dan menyusun data dalam cara
kesimpulan akhir digambarkan dan
diverifikasikan. Penyajian data yaitu
kumpulan informasi yang membolehkan
pendiskripsian
kesimpulan
dan
pengambilan
tindakan.
Penarikan
kesimpulan/verifikasi yaitu tahap akhir
proses pengumpulan data yang dimaknai
sebagai penarikan arti data yang telah
ditampilkan dan begitu kesimpulan yang
diambil. Dengan begitu, kesimpulan yang
telah diambil dapat sebagai pemicu peneliti
untuk lebih memperdalam lagi proses
observasi dan wawancaranya. Verifikasi
merupakan hal penting karena peneliti
dapat mempertahankan dan menjamin
validitas dan reliabilitas hasil temuan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini ditemukan
subjek pertama menerapkan pola asuh
otoriter.
Hal
ini
memengaruhi
perkembangan pola pikir anak yang sering
marah, tidak patuh terhadap orang tua, dan
pendiam. Subjek kedua menerapkan pola
asuh demokrasi yang perkembangan pola
pikir anaknya lebih mudah mengendalikan
emosi, mudah bersosialisasi dengan orangorang di sekitarnya/di lingkungan ia
bermain. Subjek ketiga menerapkan pola
asuh
permisif
yang
membuat
perkembangan pola pikir anak menjadi
emosional, egois, mudah marah, dan tidak
sabar.
Dapat disimpulkan pola asuh yang
diterapkan orang tua memengaruhi
perkembangan pola pikir anak. Hal ini
dikarenakan pada masa anak merupakan
masa tumbuh kembang untuk meletakkan
dasar-dasar pengembangan kemampuan
kreativitas anak secara fisik, bahasa, sosial
emosional, seni, moral, dan nilai-nilai
agama.
Hasil dari penelitian ini ditemukan
bahwa pola pikir anak cenderung
mengikuti apa keinginan dari orang tua,
anak menuruti semua yang dikatakan oleh
orang tuanya, sehingga pada hal ini orang
tua sebagai komando anak untuk
melaksanakan tugas yang diberikannya.
Hal ini mengakibatkan pola pikir anak
yang tidak maju karena pola asuh orang
tua yang terlalu over protective terhadap
pergaulan anak.
Anak yang memiliki pola pikir untuk
maju
mengembangkan
bakat
dan
kreativitasnya merupakan dampak dari
pola asuh orang tua yang demokratis.
Orang tua memberikan kebebasan anak
untuk
mengembangkan
bakat
dan
keinginannya sehingga anak menemukan
jati diri. Anak yang memiliki pola pikir
yang tidak konsisten dengan pendiriannya
adalah akibat dari pola asuh orang tua yang
RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi

membiarkan anak bertindak sesuai
keinginan dan kemauan anak tanpa
pengawasan yang efesien.
Pola pikir anak yang menentang
keinginan atau kemauan orang tuanya
akibat dari pola asuh orang tua yang terlalu
takut terhadap masalah yang akan timbul
dari tindakan anaknya sehingga orang tua
membatasi pergaulannya mengakibatkan
anak menentang kemauan orang tua karena
anak merasa keinginannya tidak dipenuhi.
PEMBAHASAN
Peran keluarga dalam pembentukan
pola
pikir
anak.
Keluarga
yang
menghadirkan anak ke dunia secara kodrat
bertugas mendidik anak. Seluruh isi
keluarga yang mula-mula mengisi pribadi
anak. Orang tua dengan tidak direncanakan
menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang
diwarisi nenek moyang dan pengaruhpengaruh lain yang diterimanya dari
masyarakat. Anak menerima dengan gaya
peniruannya dengan segala senang hati,
sekalipun kadang-kadang tidak menyadari
benar apa maksud dan tujuan yang ingin
dicapai dalam pendidikan itu. Kebiasaankebiasaan tertentu yang diinginkan untuk
dapat dilakukan anak dan ditanamkan
benar-benar, sehingga seakan-akan tidak
boleh tidak dilakukan anak. Dengan
demikian anak akan membawa ke mana
pun juga pengaruh keluarga, sekalipun ia
sudah mulai berpikir lebih jauh. Makin
besar anak, pengaruh itu makin luas
sampai akhirnya seluruh hidupnya.
Dalam hal ini, peran ayah dan ibu
sangat menentukan. Mereka berdualah
yang memegang tanggung jawab seluruh
keluarga. Mereka yang menentukan ke
mana pola pikir anak. Kebanyakan anak
meniru apa yang dilakukan kedua orang
tuanya. Dengan demikian, jelaslah betapa
mutlaknya kedua orang tua itu harus
bertindak seia sekata, seasas, setujuan,
seirama, dan bersama-sama terhadap
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anaknya. Jadi, dapat disadari betapa
pentingnya peranan keluarga sebagai
peletak dasar pola pikir anak tersebut.
Sedangkan lembaga pendidikan yang
memberikan isi saja, untuk selanjutnya
ditentukan oleh anak.
Pengaruh pola asuh orang tua yang
bekerja dan tidak bekerja terhadap
pembentukan pola pikir anak. Pola pikir
anak yang dibentuk pada tahun pertama
menentukan seberapa jauh anak berhasil
menyesuaikan
diri
di
kehidupan
bermasyarakat.
Kenyataan
tersebut
menunjukkan pentingnya dasar pemikiran
yang diberikan orang tua sejak kecil. Dasar
tersebut yang dibawa sampai tua. Tidak
dipungkiri kesempatan pertama anak
mengenal dunia sosialnya serta pola
pemikirannya adalah keluarga. Dalam
keluarga untuk pertama kalinya anak
mengenal dan mengetahui bagaimana pola
pikir orang tua dan anggota keluarga lain
tentang pola pikir yang baik dan buruk.
Oleh karena itu, orang tua harus bisa
memberikan pendidikan dasar terhadap
pola pikir anak yang baik agar nantinya
bisa berkembang dengan pola pikir yang
baik pula.
Kenyataan yang terjadi pada masa
sekarang adalah berkurangnya perhatian
orang tua terhadap anak tentang pola pikir
anak karena keduanya sibuk bekerja. Hal
ini mengakibatkan anak kurang terurus
sehingga anak bergaul secara bebas dan
berakibat pada pola pikir anak yang tidak
baik.
Pengaruh pola asuh orang tua yang
berpendidikan tinggi dan berpendidikan
rendah terhadap pola pikir anak. Latar
belakang
pendidikan
orang
tua
berpengaruh besar pada pola pikir anak.
Orang tua yang memiliki latar pendidikan
tinggi akan lebih memperhatikan anak
dalam perkembangan pola pikir anak.
Berbeda dengan orang tua yang
mempunyai latar belakang pendidikan
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rendah. Dalam pengasuhan anak terutama
dalam hal pola pikir anak kurang
diperhatikan.
Pengaruh pola asuh orang tua dengan
tingkat ekonomi menengah ke atas dan
bawah dalam pembentukan pola pikir
anak. Permasalahan ekonomi masalah
yang sering dihadapi. Tanpa disadari
permasalahan
ekonomi
keluarga
berdampak pada pola pikir anak. Orang tua
kadang melampiaskan kekesalan dalam
menghadapi permasalahan pada anak
sehingga berakibat tidak baik pada
perkembangan pola pikir anak. Orang tua
yang tingkat ekonomi menengah ke atas
dalam
pengasuhannya
orang
tua
memanjakan anak sehingga berakibat pola
pikir anak cenderung malas dan
keinginannya harus selalu dipenuhi.
SARAN
Berdasarkan simpulan di atas, penulis
mengemukakan saran-saran yang dapat
dijadikan
bahan
masukan
dan
pertimbangan sebagai berikut.
Bagi Orang tua, untuk mengetahui
dasar pola asuh yang baik dan terus
berusaha belajar meski sudah menjadi
orang tua sehingga tidak menutup
kemungkinan anak bisa tumbuh kembang
menjadi anak yang diharapkan oleh orang
tua kebanyakan.
Bagi Anak, untuk memahami pola pikir
yang sudah sewajarnya berkembang dalam
diri anak sesuai dengan kodratnya dan
tidak ada unsur paksaan dari pihak
manapun termasuk orang tua.
Bagi Masyarakat, untuk menjadi
pembelajaran yang lebih serius karena
sudah menyangkut perkembangan orang
tua dan anak agar ke depannya bisa
muncul anak-anak yang cerdas dan orang
tua yang pintar. Untuk membentuk pola
pikir anak yang baik, maka pola
pengasuhan serta pendidikan yang
diberikan harus yang terbaik sehingga akan
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terbentuk pola pikir anak yang baik dan
berkualitas.
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PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM
PEMBELAJARAN MATEMATIKA MATERI STATISTIKA DENGAN
PENDEKATAN COOPERATIF LEARNING MELALUI TEKNIK
GALLERY WALK DI KELAS XI TEI SMK NEGERI 1 KANDEMAN BATANG
SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Y. Anggoro Triharyanto
SMK Negeri 1 Kandeman
SARI
Rumusan masalah penelitian adalah peningkatan aktifitas dan hasil belajar Matematika
materi statistika siswa kelas XI TEI SMKN 1 Kandeman melalui pembelajaran kooperatif
teknik Gallery Walk. PTK ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Subjek penelitian 34 peserta didik
kelas XI TEI SMK Negeri 1 Kandeman. Perubahan keaktifan dan hasil belajar siswa
ditunjukkan dari nilai ulangan. Pada pra siklus nilai rata-ratanya 21,5 ketuntasan belajar 0%,
siklus I nilai rata-rata 71,6 ketuntasan belajar 64,7%, siklus II nilai rata-rata 79,4 ketuntasan
belajar 79,4%.
Kata Kunci: statistika, cooperatif learning, gallery walk
ABSTRACT
Formulation of research problem was increasing the liveliness and result of learning
Mathematics about statistics of students in XI TEI class SMKN 1 Kandeman with cooperative
learning through gallery walk technique. This PTK was implemented in 2 cycles. The subjects
of research were 34 students of XI TEI class SMK Negeri 1 Kandeman. The change of
student’s liveliness and learning result was shown from the exam value. At the pre-cycle, the
average score was 21.5 with 0% learning completeness, at the first cycle the average score
was 71.6 with 64.7% learning completeness, and at the second cycle, the average score was
79.4 with 79.4% learning completeness.
Keywords: statistics, cooperativelearning, gallerywalk
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PENDAHULUAN
Dalam proses pembelajaran di dalam
kelas, guru mempunyai peranan yang besar
guna terciptanya pembelajaran yang efektif
dan efisien. Oleh karena itu, seorang guru
dituntut mempunyai kreatifitas dalam
pembelajaran.Pembelajaran yang sematamata masih berfokus pada guru pada
akhirnya akan berimplikasi pada siswa
yang tidak semangat dalam mengikuti
pembelajaran, sehingga mengakibatkan
berbagai kesulitan belajar dan pada
gilirannya prestasi belajarnya menurun.
Berdasarkan hasil diskusi dengan guru
mata pelajaran matematika di SMKN 1
Kandeman diperoleh fakta bahwa, dalam
proses pembelajaran masih banyak siswa
yang tidak tuntas pembelajarannya.
Pengalaman hasil belajar tahun
sebelumnya menunjukkan bahwa pada
pokok
bahasan
pertumbuhan
dan
perkembangan rata-rata hasil belajar yang
diperoleh <60 % dimana KKM (Kriteria
Kelulusan
Minimal)
bidang
studi
matematika di SMKN 1 Kandeman adalah
75, sehingga guru harus melakukan
remedial pada ulangan harian.
Hasil identifikasi tentang masalah
rendahnya rata-rata hasil belajar siswa
kelas XI SMKN 1 Kandeman disebabkan
guru kurang memvariasikan metode/model
pembelajaran. Dalam pembelajaran guru
lebih sering hanya membagikan buku
kepada siswa dan kemudian memberi
siswa kesempatan bertanya.Setelah itu
kemudian guru menjelaskan hal yang
tidak dipahami siswa, namun hanya siswa
yang memiliki kemampuan dan mental
yang tinggi yang dapat berperan aktif.
Biasanya siswa dapat termotivasi
belajarnya apabila materi yang diajarkan
sesuai dengan model pembelajaran yang
digunakan, selain itu jika dalam menerima
materi sistem indra lebih banyak yang
dilibatkan maka siswa akan lebih cepat
memahami materi yang diajarkan, selain
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mendengarkan dapat pula melihat langsung
apa yang di ajarkan oleh guru.
Oleh karena itu, sejalan dengan
permasalahan yang dihadapi oleh guru
mata pelajaran maka penulis melakukan
penelitian
untuk
mencari
inovasi
pembelajaran yang
sesuai yaitu
pendekatan gallery walk.
Dengan
penggunaan
model
pembelajaran gallery walk, pada pokok
bahasan statistika dianggap sesuai, karena
gallery walk merupakan suatu cara untuk
mengeksplore apa yang sudah dipelajari
siswa kemudian mempresentasikan di
hadapan siswa lain. Berdasarkan uraian
tersebut, gallery walk merupakan suatu
model
pembelajaran
yang
mampu
membangkitkan semangat kerja sama dan
belajar dari teman sejawat. Gallery walk
juga dapat memotivasi keaktifan siswa
dalam proses belajar sebab bila sesuatu
yang baru ditemukan berbeda antara satu
dengan yang lain maka dapat saling
mengoreksi antara sesama siswa baik
kelompok maupun antara siswa itu sendiri
Berdasarkan uraian di atas di atas,
maka yang menjadi rumusan masalah
adalah seberapa banyak peningkatan
aktifitas dan hasil belajar Matematika pada
materi Statistika siswa kelas XI TEI
SMKN 1 Kandeman setelah menggunakan
pendekatan Cooperative Learning dengan
teknik Gallery Walk.
Dengan mengacu pada rumusan
masalah, maka tujuan penelitian ini adalah
meningkatkan aktifitas dan hasil belajar
materi statistika pada siswa kelas XI TEI
SMKN 1 Kandeman Batang dengan
penggunaan model pembelajaran tipe
gallery walk .
Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan
Gallery Walk. Menurut Silberman
dalam Sumiati (2006 : 274), Pembelajaran
kooperatif model GW adalah salah satu
tipe atau model pembelajaran kooperatif
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yang mudah diterapkan, melibatkan
seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan
status. Tipe ini melibatkan peran siswa
sebagai tutor sebaya,mengandung unsur
permainan yang bisa menggairahkan
semangat belajar dan mengandung
reinforcement. Aktivitas belajar dengan
permainan
yang
dirancang
dalam
pembelajaran kooperatif model GW
memungkinkan siswa dapat belajar lebih

santai disamping menumbuhkan tanggung
jawab, kreatifitas, kerja sama, dan
keterlibatan belajar.
Ada 2 tipe gallery walk yang
diterapkan dalam penelitian ini. Yang
pertama adalah gallery walk tipe I dimana
tidak ada penunggu stand/kertas kerja
untuk masing-masing kelompok seperti
terlihat pada skema dibawah ini

Gambar 1. Gallery Walk tipe I
Yang kedua adalah gallery walk tipe II
dimana ada 1 peserta didik sebagai
penunggu stand/kertas kerja untuk masing-

masing kelompok seperti terlihat pada
skema dibawah ini

Gambar 2. Gallery Walk tipe II
Keaktifan
dalam
pembelajaran
Statistika. Menurut Sunaryo dalam
Sukestiyarno (2000), untuk mencapai
aktivitas maksimal belajar siswa, dalam
pembelajaran harus ada komunikasi yang
jelas antara guru dengan siswa, sehingga
kegiatan belajar oleh siswa dapat berdaya
guna dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Aktivitas siswa dalam pembelajaran bisa
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positif maupun negatif. Aktivitas siswa
yang positif misalnya; mengajukan
pendapat atau gagasan, mengerjakan tugas
atau soal, komunikasi dengan guru secara
aktif dalam pemebelajaran dan komunikasi
dengan sesama siswa sehingga dapat
memecahkan suatu permasalahan yang
sedang dihadapi, sedangkan aktivitas siswa
yang negatif, misalnya menganggu sesama
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siswa pada saat proses belajar mengajar di
kelas, melakukan kegiatan lain yang tidak
sesuai dengan pelajaran yang sedang
diajarkan oleh guru.
Aktivitas belajar statistika
adalah
proses mempresetasikan hasil belajar oleh
siswa dalam lingkungan kelas baik proses
akibat dari hasil interaksi siswa dan guru,
siswa
dengan
siswa
sehingga
menghasilkan perubahan akademik, sikap,
tingkahlaku dan keterampilan yang dapat
diamati
melalui
perhatian
siswa,
kesungguhan siswa, kedisiplinan siswa,
keterampilan bertanya/menjawab siswa.
Ketrampilan Proses Pembelajaran
Statistika. Dari pengertian belajar oleh
Peaget dalam dalam Sukestiyarno (2000),
yaitu belajar untuk memperoleh
dan
menemukan struktur pemikiran yang lebih
umum yang dapat digunakan pada
bermacam-macam
situasi.
Dengan
demikian proses belajar merupakan proses
seseorang menemukan struktur pemikiran
yang lebih umum. Melihat Bruner dalam
buku Direktorat Pendidikan Lanjutan
Pertama (2004), belajar adalah merupakan
suatu proses aktif yang memungkinkan
manusia untuk menemukan hal-hal baru di
luar informasi yang diberikan kepada
dirinya. Jadi, proses belajar merupakan
proses aktif seseorang untuk menemukan
suatu informasi.
Menurut Syah dalam Sukestiyarno
(2000), dijelaskan keterampilan berproses
disini
dimaksudkan
kemampuan
melakukan pola-pola tingkah laku proses
aktif yang kompleks dan tersusun rapi
secara mulus dan sesuai dengan keadaan
strategi pembelajaran yang disusun untuk
mencapai hasil tertentu. Selanjutnya
dijelaskan bahwa keterampilan bukan
hanya meliputi gerakan motorik saja
melainkan juga pengejawantahan fungsi
mental yang bersifat kognitif.
Dalam penelitian ini yang dimaksud
dengan
ketrampilan
berproses
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pembelajaran statistika adalah suatu
tuntutan proses aktif siswa dalam
melakukan suatu kegiatan ketrampilan
yang merupakan pengejawantahan fungsi
mental yang dilakukan oleh siswa dan
dirancang secara sistematis strategi
pembelajarannya oleh pengajar untuk
memperoleh suatu keterampilan tertentu
secara optimal.
Prestasi belajar. Menurut Winkel
(1991:42), hasil belajar merupakan bukti
keberhasilan yang telah dicapai siswa di
mana setiap kegiatan belajar dapat
menimbulkan suatu perubahan yang
khas.Dalam hal ini hasil belajar meliputi
keaktifan, ketrampilan proses, motivasi,
juga prestasi belajar.
Penilaian hasil belajar adalah kegiatan
yang bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana proses belajar dan pembelajaran
telah berjalan secara efektif. Keefektifan
pembelajaran tampak pada kemampuan
siswa mencapai tujuan belajar yang telah
ditetapkan. Dari segi guru, penilaian hasil
belajar akan memberikan gambaran
mengenai keefektifan mengajarnya, apakah
pendekatan dan media yang digunakan
mampu membantu siswa mencapai tujuan
belajar yang ditetapkan. Tes hasil belajar
yang dilakukan oleh setiap guru dapat
memberikan informasi sampai dimana
penguasaan dan kemampuan yang telah
dicapai siswa dalam mencapai tujuan
pembelajaran tersebut.
Penelitian yang relevan. Beberapa
penelitian tentang gallery walk adalah : (1)
penelitian yang dilakukan Wardono, 2005
tentang penerapan pembelajaran kooperatif
dengan Gallery Walk (GW) memberikan
kesimpulan bahwa pembelajaran dengan
kooperatif GW dapat meningkatkan hasil
belajar siswa. (2) penelitian yang
dilakukan oleh Ardan Sirodjuddin, 2007
tentang pembelajaran matematika dengan
penggunaan media interaktif memberikan
kesimpulan bahwa penggunaan media
Page 90

interaktif dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran matematika siswa .
Kerangka berpikir. Pembelajaran
materi Statistika adalah diajarkan kelas XI
di semester genap dengan alokasi waktu 34
x45 menit.Pembelajaran dengan model
GW (Gallery Walk) dimulai dengan
menanamkan kesadaran diri bahwa siswa
baik dalam kelompok maupun dalam kelas
harus bekerjasama dan berkompetisi untuk
mau mengembangkan potensi menambah
ketrampilan,
melihat
kelemahan,
mengambil nilai manfaat, dan kesadaran
menentukan
pendirian
untuk
menyemangati diri sendiri dan teman.
Kegiatan dimulai dengan diberikannya
materi statistik yang berupa :(a).
pengertian
statistik,
statistika,
dan
populasi(b). penyajian data dalam bentuk
tabel dan diagram (c). menentukan ukuran
pemusatan data (d). menentukan ukuran
penyebaran data
Untuk menggugah ketrampilan siswa
dilakukan review tentang semua tugas
yang siswa kerjakan secara kelompok.
Untuk lebih menumbuhkan keaktifan dan
ketrampilan siswa dilakukan pembelajaran
kooperatif dengan gallery walk.
Hipotesis tindakan. Berdasar uraian di
atas dengan skenario seperti tersebut di
atas dapatlah dimunculkan
hipotesis
tindakan: Pembelajaran dengan teknik
GW (Gallery Walk) pada pembelajaran
Matematika materi Statistika kelas XI TEI
SMK Negeri 1 Kandeman Batang tahun
pelajaran 2014/2015 dapat meningkatkan
keaktifan, dan prestasi belajar siswa
METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
dirancang
dan
dilaksanakan pada semester genap tahun
ajaran 2014/2015 tepatnya pada bulan
April sampai dengan bulan Mei 2015 di
SMKN1 Kandeman Jl. Raya Kandeman
Km.4 Batang, kelas XI TEI, dengan
jumlah siswa 36 orang (L = 20, P = 14).
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Sedangkan
penyusunan
laporan
dilaksanakan pada bulan Juni sampai
dengan bulan September 2016
Faktor yang diamati dalam penelitian
ini adalah siswa dan guru. Adapun
rinciannya adalah : (1) siswa : mengamati
prestasi belajar siswa (berupa perubahan
nilai atau skor) dari segi kognitif (berupa
pemahaman konsep), afektif (peningkatan
pola pikir), dan psikomotorik (berupa
perubahan tingkah laku kearah yang lebih
baik).Keterampilan aktifitas siswa dalam
bekerja sama selama proses pembelajaran
(dilihat dari lembar pengamatan) dengan
menggunakan galeri belajar pada model
pembelajaran koperatif tipe Gallery Walk.
(2) guru : Hal yang diselidiki pada guru
adalah bagaimana mempersiapkan dan
mengolah pembelajaran, apakah telah
sesuai dengan standar kompetensi dan
indikator yang telah ditetapkan, media/alat
bantu yang digunakan, dan mengorganisir
siswa dalam melaksanakan pembelajaran
dengan penggunaan galeri belajar pada
model pembelajaran kopratif tipe Gallery
Walk.
Adapun
indikator
kinerja
dari
penelitian ini adalah adalah skor nilai ratarata prestasi belajar siswa minimal 75%
telah memperoleh nilai 75 (sesuai dengan
KKM di SMK N 1 Kandeman). Sehingga
penelitian ini berhasil manakala hasil yang
diperoleh siswa dapat mencapai nilai
ketuntasan yaitu > 75
Penelitian
tindakan
kelas
ini
direncanakan terdiri dari 2 (dua) siklus.
Tiap siklus dilaksanakan berdasarkan
indikator yang ingin dicapai pada setiap
faktor yang akan diselidiki.
Data-data yang diperoleh dalam
penelitian
ini
dianalisis
dengan
menggunkan statistik deskriftif, yang
dimaksudkan untuk memberikan gambaran
peningkatan hasil belajar siswa yang
diajar dengan penggunaan galeri belajar
pada model pembelajaran kooperatif tipe
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Gallery Walk menggunakan instrument
test formatif. Adapun rumus yang
digunakan adalah: (a) Menentukan ratarata nilai, (b) nilai tertinggi, (c) nilai
terendah, (d) simpangan baku, (e) jumlah
peserta didik memenuhi nilai KKM

1
2
3
4
5
6

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Pra Siklus diambil data hasil
nilai tugas siswa yang digunakan untuk
mengetahui keaktifan siswa selama
berlangsungnya proses belajar mengajar.
Dari hasil observasi diperoleh data sebagai
berikut:

Tabel 1. Keaktifan 34 Siswa pada kondisi Pra Siklus
Analisa Data Nilai Tugas
Nilai
Prosentase
Jumlah siswa sudah mencapai KKM
0
0,0%
Jumlah siswa belum mencapai KKM
34
100,0%
Nilai Terendah
5,0
Nilai Tertinggi
55,0
Rata-rata
21,5
Simpangan Baku (Standar Deviasi)
14,540

Dari data tersebut diketahui bahwa
sebanyak 0 siswa (0 %) termasuk siswa
yang memiliki tingkat keaktifan tinggi atau
baik, dan sebanyak 34 siswa (100 %)
termasuk siswa yang kurang aktif dalam
kegiatan belajar mengajar karena tidak ada
yang mencapai nilai KKM = 75
Siklus I
Pada siklus I kegiatan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran gallery
walk tipe I. Pada tahap ini dilakukan
kegiatan : pada pertemuan pertama guru

memberi penjelasan materi kepada siswa,
dilanjutkan kerja kelompok dengan
mengerjakan soal dari guru dengan
berbagai variasi soal sesuai jumlah
kelompok, setelah dilakukan check
pekerjaan oleh guru maka siswa
menuangkan hasil kertas kerjanya pada
kertas plano di rumah. Setelah itu pada
pertemuan berikutnya dilakukan kegiatan
pengamatan hasil kerja kelompok lain
tanpa ada penunggu. Beberapa aktifitas
kegiatan pada siklus I adalah sebagai
berikut:
:

Gambar 3. Kertas Paparan
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Gambar 4. Kunjungan
Terakhir pada siklus I dilakukan
pengambilan nilai ulangan harian. Hasil
dari nilai ulangan pra siklus jika

dibandingkan dengan hasil nilai ulangan
pada siklus I dapat dilihat rekapitulasinya
seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan hasil ulangan34 Siswa pada Pra Siklus dan Siklus I
Pra Siklus
Siklus I
No
Analisa Data Ulangan
Nilai
Nilai
Nilai (%)
1
Jumlah siswa sudah mencapai
0
0,0%
22
64,7%
KKM
2
Jumlah siswa belum mencapai
34
100,0%
12
35,3%
KKM
3
Nilai Terendah
5,0
50,0
4
Nilai Tertinggi
55,0
85,0
5
Rata-rata
21,5
71,6
6
Simpangan Baku (Standar
14,540
5,204
Deviasi)
Pada pembelajaran siklus I secara
klasikal diketahui bahwa hasil belajar
siswa mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan nilai sebelum
dilakukan tindakan. Nilai rata-rata kelas
meningkat dari 21,5 dan nilai rata-ratanya
menjadi 71,6 pada siklus I. Jumlah siswa
yang memiliki nilai memenuhi kriteria
KKM meningkat dari 0 menjadi 22 peserta
didik, hal ini berarti persentase ketuntasan
belajar secara keseluruhan meningkat dari
0 % menjadi 64,7 %. Nilai terendah dan
tertinggi juga mengalami peningkatan,
nilai terendah dari 5,0 menjadi 50,0; nilai
tertinggi dari 55,0 menjadi 85,0.
Penyebaran nilai juga lebih sempit dengan
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ditunjukkan nilai simpangan baku dari
14,54 menjadi 5,24.
Refleksi Siklus I
Peningkatan aktivitas siswa dalam
proses belajar mengajar juga diikuti
dengan meningkatnya hasil belajar. Hasil
tes pada siklus I menunjukkan bahwa nilai
rata-rata kelas mengalami peningkatan dari
kondisi awal 21,5 menjadi 71,6, dan pada
ketuntasan klasikal meningkat dari 0%
atau tidak ada siswa yang tuntas belajar
menjadi 64,7% atau sebanding dengan 22
siswa. Hasil ini menunjukkan indikator
kerja yang positif karena terjadi
peningkatan nilai rata-rata dan ketuntasan
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klasikal.Meningkatnya nilai rata-rata dan
ketuntasan belajar yang dicapai siswa
tersebut berarti menunjukkan bahwa
pemahaman siswa terhadap materi
pelajaran meningkat. Peningkatan aktivitas
dan hasil belajar yang berbanding lurus ini
sesuai dengan teori pendidikan yang
menyatakan bahwa “Seorang guru
hanyalah merangsang keaktifan dengan
jalan menyajikan bahan pelajaran, yang
mengolah dan mencerna adalah peserta
didik itu sendiri”(Rohani, Ahmad. 1995: 9)
Setelah dilakukan evaluasi terhadap
penggunaan model pembelajaran Gallery
Walk Type I pada siklus I diperoleh
beberapa peningkatan yakni meningkatnya
aktivitas belajar dan hasil belajar siswa jika
dibandingkan dengan masa pra Siklus.
Namun peningkatan-peningkatan yang ada
belum
sesuai
dengan
indikator
keberhasilan yang ditargetkan penulis,
sehingga perlu adanya perbaikan di
beberapa bagian, terutama mengatasi
kesulitan siswa didalam memahami
pekerjaan kelompok yang dikunjungi, yang

sering tidak terbaca/susah dipahami .
Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan
tersebut penulis kembali membuat
perencanaan pembelajaran dengan Gallery
Walk Type II (dengan penunggu stand).
Siklus II
Pada siklus II kegiatan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran gallery
walk tipe II. Pada tahap ini dilakukan
kegiatan : pada pertemuan pertama guru
memberi penjelasan materi lanjutan kepada
peserta didik, dilanjutkan kerja kelompok
dengan mengerjakan soal dari guru dengan
berbagai variasi soal sesuai jumlah
kelompok, setelah dilakukan check
pekerjaan oleh guru maka siswa
menuangkan hasil kertas kerjanya pada
kertas plano di rumah seperti pada siklus I.
Setelah itu pada pertemuan kedua
dilakukan kegiatan pengamatan hasil kerja
kelompok lain dengan 1 siswa di masingmasing kelompok ditugaskan menjadi
penunggu. Beberapa aktifitas kegiatan
pada siklus II adalah sebagai berikut :

Gambar 5. Kertas Paparan

Gambar 6. Kunjungan
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Gambar 7. Observer dari teman sejawat
Terakhir pada siklus II juga dilakukan
pengambilan nilai ulangan harian. Hasil
dari nilai ulangan siklus I jika

dibandingkan dengan hasil nilai ulangan
pada siklus II dapat dilihat rekapitulasinya
seperti pada tabel berikut:

Tabel 3: Perbandingan hasil ulangan34 Siswa pada Siklus I dan Siklus II
Siklus I
Siklus II
No
Analisa Data Ulangan
Nilai
Nilai
Nilai
(%)
1
Jumlah siswa sudah mencapai
22
64,7%
27
79,4%
KKM
2
Jumlah siswa belum mencapai
12
35,3%
7
20,6%
KKM
3
Nilai Terendah
50,0
25,0
4
Nilai Tertinggi
85,0
100,0
5
Rata-rata
71,6
79,4
6
Simpangan Baku (Standar
5,204
16,777
Deviasi)
Pada pembelajaran siklus II secara
klasikal diketahui bahwa hasil belajar
siswa kembali mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan nilai setelah siklus
pertama. Nilai rata-rata kelas meningkat
dari 71,6dan nilai rata-ratanya menjadi
79,4 pada siklus II. Jumlah siswa yang
memiliki nilai memenuhi kriteria KKM
meningkat dari 22 menjadi 27 peserta
didik, hal ini berarti persentase ketuntasan
belajar secara keseluruhan meningkat dari

64,7 % menjadi 79,4 %. Nilai terendah
mengalami penurunan, nilai terendah dari
50,0 menjadi 25,0; nilai tertinggi dari 85,0
menjadi 100,0. Penyebaran nilai kembali
menyebar dengan ditunjukkan nilai
simpangan baku dari 5,24 menjadi 16,77.
Pada siklus II juga diambil pendapat
siswa tentang manfaat dari aktifitas gallery
walk tipe I dan tipe II. Hasilnya diperoleh
hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. Pendapat siswa dalam merasakan manfaat Gallery Walk
Jumlah siswa yang merasakan
Merasakan manfaat
No
GW
Jml
%
Jml
%
1 Gallery Walk Type I
21
61,8
2 Gallery Walk Type II
32
94,1
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No
1
2

Tabel 5. Type Gallery Walk yang lebih unggul
Jumlah siswa yang merasakan
Type Gallery Walk
Jml
%
Gallery Walk Type I
4
12
Gallery Walk Type II
30
88

Hal itu berarti siswa lebih senang
dengan model pembelajaran Gallery Walk
Type II dimana setiap stand ada penjaga
yang bertugas memberikan penjelasan
kepada pengunjung, yang nantinya
diharapkan membuka peluang semakin
mudahnya siswa menguasai materi
pelajaran.
Refleksi Siklus II
Hasil observasi pada siklus II
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
aktivitas siswa bila dibandingkan pada
hasil observasi siklus I. Bila pada siklus I
masih terdapat siswa yang tergolong dalam
kategori tidak KKM yakni 12 siswa maka
pada siklus II ini kategori tersebut tinggal
7 siswa atau 20%. Peningkatan terjadi pada
kategori memenuhi KKM yakni 22 siswa
atau 64,7 % menjadi 27 siswa atau 79,4 %.
Pada siklus II ini juga terlihat bahwa
tanggapan siswa terhadap pembelajaran
dengan model Gallery Walk Type II cukup
baik.
Indikator
ketertarikan
siswa
berdasarkan pada pendapat tertulis yang
disampaikan

pembelajaranpada
mata
pelajaran
Matematika SMK Kelas XITEI SMK
Negeri 1Kandeman Batang semester 2
Tahun Pelajaran 2014/2015 materi
Statistika. Pembahasan hasil penelitian
dalam PTK ini didasarkan atas hasil
penelitian yang dilanjutkan dengan hasil
refleksi pada akhir siklus I dan siklus II.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan
selama dua siklus, di mana masingmasing siklus dilakukan dengan prosedur
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu
perencanaan,
pengamatan,
tindakan,
pengambilan nilai dan refleksi. Hasil
pengamatan selama proses pembelajaran
dapat berjalan dengan lancar sesuai
hipotesis tindakan.

Aktivitas Belajar Peserta Didik
Pada proses pembelajaran Gallery
Walkpada mata pelajaran Matematika
SMK Kelas XITEI SMK Negeri
1Kandeman Batang semester 2 Tahun
Pelajaran 2014/2015 materi Statistika
secara signifikan terjadi perubahan.
Apabila dilihat dari pra Siklus, Siklus I dan
Siklus II baik dari perubahan nilai maupun
hasil pengamatan.
Pembahasan
Pada kesempatan penelitian tindakan
Dari observer teman sejawat diperoleh
kelaskali ini, peneliti menggunakan teknik
hasil tentang keaktifan peserta didik,
pembelajaran
Gallery
Walkdalam
dengan hasil sebagai berikut.
Tabel 5. Hasil Pengamatan observer
No

Jenis Pengamatan

1

Keaktifan Siswa

2

Efektifitas Media

3

Efektifitas
Pembelajaran

Observer I
Lebih aktif dan lebih paham dalam
mengerjakan soal
Media yg digunakan (plano) sangat
efektif
Dengan gallery walk siswa jadi
terlibat dalam memecahkan soal
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Observer II
Siswa lebih aktif
Dengan lembar chart lebih
efektif
Dengan gallery walk, kegiatan
menjadi lebih aktif dan ada
interaksi antar teman/siswa
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Hasil pengamatan oleh dua observer
diatas ternyata membuktikan landasan
teori yang sudah disebutkankan bahwa
:ketrampilan berproses
pembelajaran
statistika adalah suatu tuntutan proses aktif
siswa dalam melakukan suatu kegiatan
ketrampilan
yang
merupakan
pengejawantahan fungsi mental yang
dilakukan oleh siswa dan dirancang secara
sistematis strategi pembelajarannya oleh
pengajar untuk memperoleh suatu
keterampilan tertentu secara optimal.

Hasil Belajar Belajar Peserta Didik
Peningkatan hasil belajar peserta didik
dengan
menggunakan
teknikgallery
walkdapat dilihat dari perolehan rata-rata
hasil belajar pada pra siklus, siklus I dan
siklus II. Pada pra siklus hasil belajar ratarata peserta didik adalah 21,5, sedangakan
pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 71,6
dan perolehan nilai rata-rata peserta didik
pada siklus II adalah 79,4. Perubahan nilai
minimal, nilai maksimal, rata-rata nilai
dan persentase siswa yang tuntas dapat
dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. hasil belajar peserta didik pada pra siklus, siklus I dan siklus II
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Ada catatan penting dalam penelitian
ini, yaitu meskipun gallery walk tipe 2
banyak disenangi peserta didik dan
diunggulkan
namun
ternyata
juga
mempunyai kelemahan, yaitu : siswa yang
diminta menjadi penunggu merasa hanya
paham pada soal yang ditunggui saja,
tetapi karena tidak ikut berkunjung
sehingga kurang paham dengan soal-soal
dari kelompok lain. Hal ini yang
menyebabkan ada beberapa siswa justru
mengalami penurunan nilai
SARAN
Sebagai pembahasan akhir dalam
penulisan Penelitian Tindakan Kelas ini,
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Siklus II
Siklus I
Pra Siklus

Pra Siklus
Siklus I
Siklus II

penulis ingin memberikan beberapa saran
yang dapat disajikan sebagai bahan
pertimbangan
dalam
pelaksanaan
pembelajaran dan demi perbaikan dalam
bidang pendidikan Matematika di SMK
Negeri 1 Kandman, diantaranya adalah
sebagai berikut: (1) Bagi penulis /
pengamat
pengajaran
Matematika
selanjutnya, diharapkan untuk lebih cermat
dalam menyampaikan hasil penelitian ini,
dengan melakukan penelitian untuk
mengetahui respon, motivasi, atau
kreativitas belajar siswa atau untuk
mengetahui prestasi belajar siswa dengan
populasi yang lebih luas dan melibatkan
faktor-faktor
lain
serta
dengan
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menggunakan metode pengumpulan data
lainnya sehingga akan diperoleh data yang
lebih kompleks. (2) Kepada para guru
Matematika khususnya di SMK Negeri 1
Kandeman diharapkan selalu menerapkan
metode pembelajaran yang menarik dan
menyenangkan, salah satunya adalah
metode gallery walk baik type I dan II
(pameran berjalan) sehingga dapat
memacu motivasi siswa dan menciptakan
suasana pembelajaran yang efektif dan
menyenangkan, dengan harapan dapat
meningkatkan hasil atau prestasi belajar
siswa. Sedangkan untuk gurusemua, baik
guru wajib dan produktif harus pintarpintar memilih metode pembelajaran yang
bisa membuat siswa aktif, kreatif dan
berprestasi.
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