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Foreword from Editor-in-Chief
Monas: Jurnal Inovasi Aparatur, also known as Jurnal Monas, is introduced by the
Human Resource Development Agency (BPSDM) of DKI Jakarta Province. This
journal aims to facilitate trainers (widyaiswara), researchers, research institutions,
government agencies, and stakeholders to participate in increasing the performance
of DKI Jakarta Provincial Government through their published research. In addition,
this journal is expected to provide innovative insights into best practices to improve
public service as well as solve the problems of bureaucracy in both local and central
governments.
Jurnal Monas was established by BPSDM in 2018. This first volume finally comes to
materialize after going through a series of challenges.
We would like to especially thank the Head and the Secretary of BPSDM, and the
Division of Quality Assurance and Standardization of BPDSM for their enormous
support in the publication of this journal. We also thank the Editors, Reviewers, and
all contributors.
We wish that this journal would lead to innovation that may enhance the quality of
public service.

Jakarta, February 2019

Editor-in-Chief
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ANALISIS BUTIR SOAL EVALUASI PESERTA
DIKLAT PRAJABATAN CPNS K1/K2 GOLONGAN III
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

THE ANALYSIS OF EVALUATION ITEMS OF CPNS K1/K2
PRE-SERVICE TRAINING PARTICIPANTS GROUP III
DKI JAKARTA PROVINCE 2018
Yanto Suharto
Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, 10610
yanhart.67@gmail.com

ABSTRAK
Analisis butir soal evaluasi dilakukan untuk mengetahui kualitas instrumen evaluasi akhir peserta diklat
prajabatan CPNS K1/K2. Penelitian ini menggunakan aplikasi Anates versi 4.00 dengan pendekatan
kuantitatif dan metode deskriptif. Subyek penelitian adalah peserta diklat prajabatan CPNS K1/K2 Golongan
III Provinsi DKI Angkatan 131-132 tahun 2018 sebanyak 60 orang dengan butir soal evaluasi berbentuk
pilihan ganda sebanyak 50 butir. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 50 butir soal terdapat 26 butir soal
valid berdasarkan koefisien korelasi 0,354 pada taraf signifikansi 1%, dan koofesien korelasi 0,273 pada
taraf signifikansi 5 %. Berdasarkan hasil rekap secara keseluruhan, maka diperoleh soal yang dapat
digunakan sebanyak 26 butir soal (52%) terdiri dari soal yang bisa langsung dipakai 18 butir soal (36%)
dan soal yang dapat dipakai tetapi harus diperbaiki sebanyak 8 butir soal (16%), sedangkan yang tidak
dapat dipakai atau didrop sebanyak 24 butir soal (48%).
Kata kunci: Analisis, evaluasi, Anates

ABSTRACT
The analysis of evaluation items is performed to determine the quality of the final evaluation instrument for
pre-service training participants. This research is conducted using the Anates version 4.00 application with
quantitative approaches and descriptive methods. The subjects of the study are CPNS K1/K2 Group III preservice training participants of DKI Province, class 131-132 in 2018 as many as 60 people with 50 items of
multiple choice evaluation items. The results of the analysis show that out of 50 items, there are 26 valid
questions based on the correlation coefficient of 0.354 at the 1% significance level, and the correlation
coefficient of 0.273 at the 5% significance level. Based on the results of the overall recap, 26 questions
(52%) can be used. Those consist of questions 18 items (36%) that can be directly used and 8 items (16%)
questions that can be used but must be corrected, while those that cannot be used or dropped are 24 items
(48%).
Keywords: Analysis, Evaluation, Anates

PENDAHULUAN
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1
(K1)/Kategori 2 (K2) diselenggarakan untuk
membentuk PNS yang memiliki pengetahuan
dan wawasan sebagai pelayan masyarakat
yang baik (Deguci, 2013).
Menurut Raharjo (2016), kompetensi
yang dibangun dalam Diklat Prajabatan bagi

CPNS yang diangkat dari Tenaga Honorer
K1/K2 adalah kompetensi sebagai pelayan
masyarakat yang baik, yang diindikasikan
dengan kemampuan:
1. memahami wawasan kebangsaan sebagai
dasar
mengutamakan
kepentingan
nasional dalam pelaksanaan tugas
jabatannya;

1
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2. memahami sikap untuk tidak korupsi dan
mendorong percepatan pemberantasan
korupsi di lingkungan instansinya;
3. memahami
ketentuan
kepegawaian
berkaitan dengan peran dan fungsi ASN,
dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS;
4. memahami pola pikir ASN sebagai
Pelayan Masyarakat.
Untuk mengukur keberhasilan peserta
Diklat Prajabatan CPNS Pengangkatan dari
Tenaga Honorer K1/K2 dilakukan evaluasi
pemahaman peserta diklat melalui ujian tulis
atau tes yang merupakan salah satu teknik
yang digunakan untuk melakukan evaluasi
terhadap hasil belajar (Rahayu & Djazari,
2016). Hasil evaluasi pemahaman tersebut
digunakan sebagai salah satu penentu
kelulusan peserta diklat.
Evaluasi menurut Kumano (2001),
merupakan penilaian terhadap data yang
dikumpulkan melalui kegiatan asesmen.
Evaluasi juga merupakan suatu proses yang
sistematis untuk menentukan atau membuat
keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan
pengajaran telah dicapai (Purwanto, 2011).
Sedangkan Arikunto (2009) mengungkapkan
bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan
yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan
program pendidikan.
Evaluasi pemahaman peserta diklat
prajabatan dilaksanakan secara tertulis
dengan menggunakan instrumen berupa soalsoal baik pilihan ganda maupun uraian.
Soal bentuk pilihan ganda menurut
Surapranata (2009) adalah soal yang
jawabannya harus dipilih dari beberapa
kemungkinan jawaban yang telah disediakan.
Pilihan ganda adalah salah satu bentuk dari
jenis tes obyektif yang pada waktu ini
mendapat perhatian dan sering digunakan
dalam evaluasi pendidikan. Dari sejumlah
pilihan jawaban yang disediakan, hanya ada
satu jawaban yang benar, yang disebut kunci
jawaban, sedangkan kemungkinan jawaban
yang lain disebut pengecoh (distractor).
Kelebihan bentuk tes pilihan ganda
menurut Slameto (2001) adalah:
a. Mengukur berbagai jenjang kognitif (dari
ingatan sampai dengan evaluasi)
b. Penskorannya mudah, cepat, obyektif,
dan dapat mencakup ruang lingkup
bahan/materi yang luas dalam suatu tes
untuk suatu kelas atau jenjang
pendidikan.

c. Bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang
pesertanya sangat banyak atau yang
sifatnya masal, sedangkan hasilnya harus
segera
diumumkan,
seperti ujian
semester, ujian sekolah dan ujian akhir
semester.
Sedangkan kelemahan bentuk tes
pilihan ganda antara lain:
a. Memerlukan waktu yang relatif lama
untuk menulis soalnya;
b. Sulit membuat pengecoh yang homogen
dan berfungsi;
c. Terdapat peluang untuk menebak kunci
jawaban.
Seringkali hasil evaluasi pemahaman
dengan menggunakan soal-soal bentuk
pilihan ganda tidak sesuai dengan harapan,
padahal soal-soal sudah disusun sedemikian
rupa. Jika demikian halnya, maka perlu
dilakukan telaah atau analisis terhadap
instrumen yang digunakan atau analisis butir
soal (item) untuk mengevaluasi kualitas
perangkat tes tersebut (Nuswowati, Binadja,
Soeprodjo, & Ifada, 2010).
Analisis butir soal adalah suatu
kegiatan analisis untuk menentukan tingkat
kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam
suatu tes sehingga informasi yang dihasilkan
dapat kita pergunakan untuk memperbaiki
butir soal dan tes tersebut.
Analisis tes adalah salah satu kegiatan
dalam rangka mengkonstruksi tes untuk
mendapatkan gambaran tentang mutu tes,
baik mutu keseluruhan tes maupun mutu tiap
butir soal. Analisis dilakukan setelah tes
disusun dan diujikan kepada seluruh subyek,
dan hasilnya menjadi umpan balik untuk
perbaikan mutu tes bersangkutan. Oleh
karena itu, kegiatan analisis tes merupakan
keharusan dalam keseluruhan proses
mengkontruksi tes (Karnoto, 2003).
Menurut Purwanto (2011), dengan
membuat analisis soal sedikitnya tenaga
edukatif dapat mengetahui empat hal penting
yang dapat diperoleh dari tiap soal. Pertama,
sampai
dimana
pemahaman
tingkat
kesukaran soal; kedua, apakah soal tersebut
mempunyai daya pembeda sehingga dapat
membedakan peserta diklat yang kompeten
dan kurang kompeten; ketiga, apakah
alternatif jawaban menarik; dan keempat,
apakah soal tersebut memiliki hasil
korelasinya tinggi atau rendah.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai
analisis butir soal:
2
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1. Validitas Butir Soal
Validitas butir soal digunakan untuk
mengetahui dukungan suatu butir soal
terhadap skor total. Untuk menguji
validitas setiap butir soal, skor-skor yang
ada pada butir soal yang dimaksud
dikorelasikan dengan skor total. Sebuah
soal akan memiliki validitas yang tinggi
jika skor soal tersebut memiliki
dukungan yang besar terhadap skor total.
Dukungan setiap butir soal dinyatakan
dalam bentuk korelasi sehingga untuk
mendapatkan validitas suatu butir soal
digunakan rumus korelasi. Untuk soalsoal bentuk obyektif, biasanya diberikan
skor 1 (untuk jawaban benar), atau skor 0
(untuk jawaban salah), sedangkan skor
totalnya diperoleh dari menjumlahkan
skor tiap butir yang membangun
perangkat tes tersebut sehingga diperoleh
data interval (Sugiyono, 2018).
Perhitungan
dilakukan
dengan
menggunakan rumus korelasi product
moment Pearson (Arikunto, 2009)
sebagai berikut:

rxy =
Keterangan :
rxy = koefisien korelasi antara dua
variabel yaitu X dan Y
X = skor butir soal
Y = skor total
N = jumlah peserta
Interpretasi besarnya koefisien korelasi
dapat dilihat pada Tabel 1 (Arikunto,
2009) berikut.
Tabel 1. Kategori Validitas Butir Soal (rxy)
Koefisien
Kategori
0.80 < rxy ≤ 1.00 Sangat tinggi
0.60 < rxy ≤ 0.80 Tinggi
0.40 < rxy ≤ 0.60 Cukup
0.20 < rxy ≤ 0.40 Rendah
0.00 ≤ rxy ≤ 0.20 Sangat rendah
2. Tingkat kesukaran Butir Soal
Tingkat kesukaran menurut Masriyah
(1999)
dinyatakan dalam Indeks
Kesukaran (difficulty index, P), yaitu
bilangan yang menunjukkan proporsi
peserta yang menjawab benar soal

tersebut.
Semakin
besar
indeks
kesukaran, semakin mudah butir tersebut.
Sebaliknya, semakin kecil indeks
kesukaran, semakin sukar butir tersebut.
Indeks kesukaran suatu butir tes dapat
dihitung dengan rumus berikut:
P=
Keterangan:
P = Indeks kesukaran butir tes
Ba = Jumlah peserta kelompok atas yang
menjawab benar
Bb = Jumlah peserta kelompok bawah
yang menjawab benar
Ja = Jumlah seluruh peserta kelompok
atas
Jb = Jumlah seluruh peserta kelompok
bawah
Tabel 2. Kriteria Indeks Kesukaran (P)
Indeks
Penafsiran
Kesukaran
butir soal
P < 0,30
Sukar
0,30 ≤ P ≤ 0,70
Sedang
P > 0,70
Mudah
3. Indeks daya pembeda
Daya pembeda butir tes menurut
Ratumanan (2003) menyatakan seberapa
jauh kemampuan butir tersebut mampu
membedakan antara kelompok peserta
pandai dengan kelompok lemah.
Daya
pembeda
soal
adalah
kemampuan
suatu
soal
untuk
membedakan antara peserta yang
berkemampuan tinggi dengan peserta
yang berkemampuan rendah (Zein,
Fadillah, & Novianti, 2013). Angka yang
menunjukkan besarnya daya pembeda
disebut Indeks Diskrimasi Tes atau Daya
Pembeda (D). Rumus untuk menentukan
Diskriminasi atau Daya Pembeda adalah
sebagai berikut:
D=

x 100%

Keterangan:
D = Daya pembeda
Ba = Jumlah peserta tes kelompok atas
yang menjawab benar
Bb = Jumlah peserta tes kelompok
bawah yang menjawab benar
3
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Na = Jumlah peserta tes pada salah satu
kelompok A atau B
(Arikunto, 2009)
Kategori daya pembeda dapat dilihat
pada tabel 3
Tabel 3. Kategori Daya Pembeda (D)
Batasan
Kategori
0% < D ≤ 20%
Buruk
20% < D ≤ 40%
Cukup
40% < D ≤ 70%
Baik
D > 70%
Baik Sekali
4. Efektivitas pengecoh (distractor)
Untuk mengetahui efektivitas tiap option
jawaban dapat dilakukan dengan
menghitung berapa banyak peserta yang
memilih option tersebut. Selain itu dapat
dilihat pengecoh mana yang berfungsi
efektif, pengecoh mana yang tidak
efektif, dan pengecoh mana yang
menyesatkan. Jika ternyata lebih banyak
peserta yang memilih suatu pengecoh
tertentu dan hanya sedikit yang memilih
kunci, maka ada kemungkinan kesalahan
kunci jawaban, dan mungkin pengecoh
tersebut sebenarnya adalah kunci
jawaban. Namun mungkin pula kuncinya
sudah benar, tetapi pengecoh terlalu
menarik untuk dipilih. Menurut Masriyah
(1999), jika ditinjau dari pemilih
kelompok atas dan kelompok bawah,
maka:
1) Pengecoh efektif jika Na < Nb
2) Pengecoh menyesatkan jika Na > Nb
3) Pengecoh tidak efektif jika Na = Nb

standar yang dihitung berdasarkan
koefisien reliabilitas. Besaran koefisien
reliabilitas dapat diketahui dengan
menggunakan metode belah dua untuk
mengetahui reliabilitas seluruh tes dapat
digunakan rumus
Spearman-Brown
sebagai berikut:

rtt = 2r½½
1 + |r½½|
Keterangan:
rtt = koefisien reliabilitas tes
r½½=koefisien reliabilitas separuh tes
X = skor ganjil
Y = skor genap
N = jumlah peserta
Pada penelitian ini hanya akan
menganalisis butir soal dengan empat aspek,
yaitu validitas, indeks daya pembeda, tingkat
kesukaran,
dan reliabilitas,
sehingga
diperoleh data kuantitatif yang dapat
digunakan sebagai indeks untuk menentukan
kategori butir soal. Untuk menganalisis
keempat aspek tersebut digunakan aplikasi
Anates, yaitu sebuah aplikasi yang
dikembangkan oleh Drs. Karno, M.Pd dan
Yusuf Wibisono, ST. Anates mampu
menganalisis butir soal secara cepat, mudah
dan
akurat,
Anates
juga
mampu
menampilkan beberapa fitur dan perhitungan
di antaranya: skor dengan bobot, reliabilitas
Tes, kelompok atas dan kelompok bawah,
daya pembeda, tingkat kesukaran, dan
korelasi skor butir dengan skor total
(validitas) (Sari, Candra, & Herawati, 2014).

Keterangan :
Na = banyaknya peserta kelompok atas
yang memilih pengecoh
Nb= banyaknya peserta kelompok bawah
yang memilih pengecoh
5. Reliabilitas
Reliabilitas adalah tingkat keajegan atau
kestabilan dari hasil pengukuran suatu tes
atau dengan kata lain konsisten dan dapat
diandalkan (Nuriyah, 2014). Alat ukur
yang reliabel adalah alat ukur yang
apabila digunakan untuk mengukur hal
yang sama berulang-ulang, hasilnya
relatif sama. Reliabilitas suatu tes pada
umumnya dinyatakan dengan koefisien
reliabilitas atau kesalahan pengukuran

Gambar 1. Halaman Muka
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian
ini menggunakan aplikasi Anates versi 4.0 for
Windows (Alpusari, 2014).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2. Fitur Anates

Analisis butir soal dilakukan pada soal
ujian (evaluasi) pemahaman yang terdiri dari
50 butir soal dengan empat pilihan jawaban
(option) yang dimaksudkan untuk melakukan
standarisasi dan meningkatkan kualitas soal
sehingga dapat digunakan sebagai alat
evaluasi yang akurat.
Aplikasi Anates dapat menganalisis
butir soal secara kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian ini mengungkapkan butir
soal yang memenuhi standar dan dapat
digambarkan
dari
validitas,
tingkat
kesukaran, daya pembeda, efektivitas
pengecoh, dan reliabilitas (Sumaningsih,
2015).
1. Validitas Soal
Validitas butir soal yang dianalisis
menggunakan aplikasi Anates versi 4.0
for Windows dapat digambarkan pada
tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Analisis Validitas

Gambar 3. Format input data

METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan pada
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi
CPNS K1/K2 Golongan III Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Subjek
penelitian adalah peserta Diklat Prajabatan
CPNS K1/K2 Golongan III Angkatan 131
dan 132.
Analisis butir soal ini menggunakan
parameter yang terdiri dari validitas butir
soal, tingkat kesukaran butir soal, daya
pembeda butir soal, dan reliabilitas butir soal.
Penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan metode deskriptif.
Pelaksanaan penelitian ini menganalisis butir
soal yang disusun oleh tim widyaiswara
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan digunakan
sebagai instrumen evaluasi pemahaman
peserta diklat prajabatan bagi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan

No.
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Korelasi
0.047
NAN
0.018
0.395
0.111
0.369
0.305
0.380
0.354
0.483
0.337
-0.095
0.487
0.516
0.456
0.446
-0.220
0.347
0.535
0.254
0.045
0.626
0.285
0.506
0.421

Signifikansi
NAN
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan

Ket.
TV
TV
TV
V
TV
V
TV
V
V
V
V
TV
V
V
V
V
TV
V
V
TV
TV
V
V
V
V
5
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No.
Soal
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Korelasi
0.264
0,380
0.146
0.033
0.328
0.475
-0.007
0.096
0.253
0.412
0.326
0.568
0.105
0.288
0.117
0.084
0.110
-0.110
0.186
0.380
-0.076
0.363
0.145
0.478
0.206

Signifikansi
Sangat Signifikan
Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Signifikan
Sangat ignifikan
Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
Sangat Signifikan
-

Ket.
TV
V
TV
TV
V
V
TV
TV
TV
V
V
V
TV
V
TV
TV
TV
TV
TV
V
TV
V
TV
V
TV

Hasil olahan Anates versi 4.0 for
Windows Ket. V= Valid, TV = Tidak
Valid, Jumlah subyek 60, Butir Soal 50.
Valid atau tidak validnya suatu item soal,
dapat digunakan dengan teknik korelasi
sebagai teknik analisisnya. Butir soal
yang valid, maka butir soal dapat
digunakan
untuk
ujian
evaluasi
pemahaman, sedangkan butir soal yang
tidak valid maka butir soal tidak dapat
digunakan atau dibuang (drop).
Tabel 4 memperlihatkan hasil yang
diperoleh dari uji validitas butir soal yang
telah diujikan pada peserta Diklat
Prajabatan CPNS K1/K2 Golongan III
dengan melihat hasil uji korelasinya,
maka terdapat butir soal yang valid
berjumlah 26 butir sedangkan butir soal
yang tidak valid berjumlah 24 butir
berdasarkan hasil olahan Anates versi 4.0
for Windows. Butir soal yang valid
merupakan soal yang memiliki kualitas
karena menunjukkan hubungan antara
pengukuran sesuai dengan keefektivan
dari suatu tes.

Hasil dari analisis validitas tersebut
diperoleh koofesien korelasi 0,354 pada
taraf signifikansi 1%, sedangakan
koofesien korelasi 0,273 pada taraf
signifikansi 5 % = 0,273.
Korelasi pada taraf signifikansi 5%
didapat butir soal yang valid berjumlah
26 soal, sedangkan soal yang tidak valid
berjumlah 24 soal. Butir soal dengan
validitas tertinggi terdapat 17 butir soal,
sedangkan soal valid yang sedang
terdapat 9 butir soal.
Butir-butir soal yang memiliki
tingkat vailiditas tinggi, jika skor yang
diperoleh pada tiap soal memiliki
kesesuaian arah dengan skor total dapat
dikatakan bahwa butir soal tersebut
memiliki korelasi positif yang signifikan
antar skor butir soal dengan skor
keseluruhannya. Butir-butir soal yang
tidak valid dan memiliki korelasi negatif
yang signifikan maka butir soal tersebut
tidak memiliki korelasi antara skor butir
soal dengan skor keseluruhannya.
Untuk butir soal nomor 2, korelasi
hasil analisis tidak bisa dihitung karena
korelasinya 0,000 sehingga menampilkan
kata NAN, sedangkan butir soal nomor
12, 17, 32, 43, dan 46 menunjukkan tidak
berkorelasi signifikan dengan nilai
koefisien < rtabel, dengan demikian secara
otomatis butir soal tersebut dinyatakan
tidak valid dan tidak dapat digunakan
untuk evaluasi pemahaman. Butir soal
yang memiliki validitas tertinggi adalah
nomor 22.
Butir tersebut merupakan salah satu
soal yang valid, hal ini dapat dilihat dari
korelasi yang diperoleh yaitu 0,626.
Korelasi ini merupakan koofesien yang
sangat tinggi. Dari derajat kebebasan
sebesar 90 lalu di pada tabel nilai “r”
product moment pada taraf signifikansi
5% dan taraf signifikansi 1% hasilnya
sebagai berikut :
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 𝑟1 pada taraf signifikansi 5 %
= 0,273
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 𝑟1 pada taraf signifikansi 1 %
0,354
Butir soal yang tidak valid dengan
nilai koefisien korelasi terendah adalah
nomor 32. Butir soal tersebut merupakan
salah satu soal yang tidak valid dan
memiliki korelasi negatif karena thitung
lebih kecil dari rtabel, dengan dengan
6
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demikian maka soal tersebut tidak valid
dan tidak bisa digunakan.
Soal evaluasi pemahaman yang
disusun oleh tim widyaiswara ini
merupakan gabungan dari sekian banyak
butir soal, dengan harapan penyusun
dapat mengetahuai sejauh mana peserta
diklat memahami apa yang telah
dipelajari. Hal ini sesuai dengan pendapat
Sudijono (2006) analisis butir soal yang
dilakukan adalah untuk mengungkap
hasil belajar peserta didik setelah
mengikuti proses pembelajaran dalam
jangka waktu tertentu. Setiap butir soal
yang terdapat pada tes hasil belajar
tersebut merupakan bagian yang tidak
bisa terpisahkan dari tes hasil belajar
sebagai suatu totalitas.
2. Daya Pembeda Soal
Daya
Pembeda
Soal
adalah
pengukuruan sejauh mana suatu butir
soal mampu membedakan peserta diklat
yang sudah mampu mengusai materi
diklat (kompeten) dengan peserta diklat
yang belum menguasai materi diklat
(belum kompeten) berdasarkan kriteria
tertentu
(Masriyah, 1999). Daya
pembeda yang diperoleh dari hasil
pengujian soal tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 5. Hasil Analisis Daya Pembeda
Soal Kelompok Kelompok
Daya
No
Atas
bawah
Pembeda (%)
1
10
8
12.50
2
16
16
0.00
3
0
0
0.00
4
16
9
43,75
5
14
14
0.00
6
16
14
12.50
7
16
12
25.00
8
16
13
18.75
9
16
12
25.00
10
16
8
50.00
11
10
3
43.75
12
8
11
-18.75
13
16
9
43.75
14
16
5
68.75
15
16
5
68.75
16
12
3
56.25
17
8
13
-31.25
18
14
7
43.75
19
16
6
62.50

Soal Kelompok
No
Atas
20
16
21
8
22
14
23
8
24
10
25
14
26
16
27
16
28
8
29
10
30
12
31
10
32
10
33
12
34
12
35
12
36
16
37
16
38
8
39
16
40
6
41
8
42
12
43
4
45
6
16
46
2
47
12
48
10
49
14
50

Kelompok
bawah
10
7
2
3
2
7
14
13
6
8
9
2
12
10
6
4
12
8
5
11
3
6
11
6
2
12
2
5
6
4

Daya
Pembeda (%)
37.50
6.25
75.00
31.25
50.00
43,75
12.50
18.75
12.50
12.50
18.75
50.00
-12.50
12.50
37.50
50.00
25.00
50.00
18.75
31.25
18.75
12.50
6.25
-12.50
25.00
25.00
0.00
43.75
25.00
62.50

Berdasarkan Tabel 5, daya pembeda
yang dianalisis dengan menggunakan
program komputer Anates versi 4.0 for
Windows didapatkan bahwa data yang
dianalisis dibelah menjadi dua kelompok
yaitu kelompok unggul (atas) dan
kelompok asor (bawah) berdasarkan
perolehan skor. Kelompok unggul adalah
peserta dengan skor ≥ 35, sedangkan
kelompok asor adalah peserta dengan skor
< 35. Dengan adanya kelompok atas dan
kelompok bawah, maka dapat diketahui
daya pembeda peserta yang kompeten dan
peserta yang kurang/belum kompeten.
Daya pembeda tersebut diperoleh
dari hasil pengujian pada peserta diklat
prajabatan dari instrumen evaluasi
sebanyak 50 butir soal. Butir soal dengan
daya pembeda nilai negatif pada butir soal
nomor 12, 17, 32, dan 43 dianggap
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sebagai butir soal dengan kategori sangat
buruk, kemudian 15 butir soal-soal yang
memperoleh kategori jelek sehingga soal
tidak dipakai dan dianggap tidak memiliki
daya pembeda yang baik, daya pembeda
kategori cukup dengan jumlah 15 soal dan
kategori baik 9 soal. Soal yang
mendapatkan daya pembeda 0,000 pada
analisis ini terdapat 4 butir soal, yaitu 2, 3,
5, dan 46 hal ini menunjukkan bahwa
butir soal yang bersangkutan tidak
memiliki daya pembeda sama sekali.
Kelompok atas yang menjawab betul dan
salah sama dengan jumlah kelompok
bawah yang jawabannya betul. Dengan
demikian butir-butir soal tersebut tidak
memiliki daya pembeda (DP = 0,00). Oleh
karena itu butir soal yang dapat digunakan
untuk selanjutnya berjumlah 26 butir.
Peserta yang memperoleh kelompok
unggul (atas) dalam daya pembeda
berjumlah 16 orang dengan skor yang
diperoleh dimulai dari 35 sampai skor 40,
sedangkan peserta yang memperoleh
kelompok asor (bawah) berjumlah 16
mahapeserta dengan skor yang diperoleh
dimulai dengan skor 20 sampai 26. Indeks
daya pembeda butir soal dengan
kelompok unggul dan kelompok asor
berjumlah 32 orang peserta, terdapat
pembagian kelompok pada peserta yang
dikelompokkan menjadi kelompok atas,
kelompok tengah dan kelompok bawah.
3. Tingkat kesukaran soal
Perhitungan tingkat kesukaran soal
dihitung dengan seberapa besar derajad
kesukaran suatu soal ketika dikerjakan
oleh peserta didik, dan soal yang
dikatakan sukar apabila hasil yang
diperoleh oleh peserta didik hanya sedikit
yang dapat menjawabnya (Yuslita, Zulfan,
& Arifin, 2016). Tingkat kesukaran yang
diperoleh dari hasil pengujian soal dapat
dilihat pada tabel berikut
Tabel 6. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran
No Jumlah
Tingkat
Tafsiran
Betul Kesukaran %
1
2
3
4
5

40
60
2
48
52

66.67
100.00
3.33
80.00
86.67

Sedang
Sangat Mudah
Sangat Sukar
Mudah
Sangat Mudah

No

Jumlah
Betul

Tingkat
Kesukaran %

Tafsiran

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

58
54
56
56
52
18
30
53
40
32
34
42
38
44
40
24
32
28
28
44
58
56
26
40
40
18
38
34
28
23
54
48
22
52
18
24
42
12
8
56
10
26
30
38
24

96.67
90.00
93.33
93.33
86.67
30.00
50.00
88.33
66.67
53.33
56.67
70.00
63.33
73.33
66.67
40.00
53.33
46.67
46.67
73.33
96.67
93.33
43.33
66.67
66.67
30.00
63.33
56.67
46.67
38.33
90.00
80.00
36.67
86.67
30.00
40.00
70.00
20.00
13.33
93.33
16.67
43.33
50.00
63.33
40.00

Sangat Mudah
Sangat Mudah
Sangat Mudah
Sangat Mudah
Sangat Mudah
Sukar
Sedang
Sangat Mudah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Mudah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Mudah
Sangat Mudah
Sangat Mudah
Sedang
Sedang
Sedang
Sukar
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sangat Mudah
Mudah
Sedang
Sangat Mudah
Sukar
Sedang
Sedang
Sukar
Sangat Sukar
Sangat Mudah
Sukar
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Berdasarkan data hasil analisis di
atas bahwa setiap butir soal dikatakan
sudah atau belum memadai tingkat
kesukarannya dapat diketahui dari besar
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kecilnya angka yang melambangkan
tingkat kesukaran atau disebut indeks
kesukaran dari butir soal tersebut. Angka
indek kesukaran butir soal berkisar antara
0.00% sampai dengan 100% atau 0 – 1,
makin mendekati angka nol makin tinggi
tingkat kesukarannya (Sangat Sukar) atau
sebaliknya makin mendekati angka 1 maka
makin tinggi tingkat kemudahannya
(Sangat Mudah).
Angka indeks kesukaran mendekati
atau sama dengan 0.00% merupakan
pentunjuk bahwa butir soal tersebut
termasuk dalam kategori terlalu sukar,
sebab sebagian besar atau seluruh peserta
diklat tidak dapat menjawab dengan benar
butir soal tersebut. Jika angka indeks
kesukaran mendekati atau sama dengan
100%, menunjukkan bahwa butir soal
tersebut adalah butir soal dengan kategori
terlalu mudah, sebab peserta diklat
sebagian besar atau seluruhnya dapat
menjawab dengan benar. Butir soal yang
termasuk kategori sangat sukar terdapat
pada nomor 3 dan 44, sedangkan kategori
sangat mudah terdapat pada nomor 2, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 13, 26, 27, 36, 39, dan 45.
Butir soal nomor 44 tersebut
merupakan soal yang sangat sukar, hal ini
diketahui dari hasil analisis dimana hampir
seluruh peserta diklat tidak dapat
menjawab dengan benar, hanya 2 orang
dari 60 peserta diklat yang menjawab
dengan benar, sehingga total skor yang
didapat soal ini adalah 3.33 dan 13.33.
Kesulitan yang terjadi pada soal ini dapat
diakibatkan dari tata bahasa yang
digunakan, istilah yang digunakan jarang
didengar oleh peserta, pernyataan soal
maupun pilihan jawaban multitafsir, dan
kunci jawaban yang membingungkan
peserta.
Tabel 6 memperlihatkan bahwa
tingkat kesukaran soal yang didapat dari
hasil pengujian dan dianalisis dengan
kategori sangat mudah berjumlah 13 butir,
kategori mudah 4 butir, kategori sedang
sebanyak 26 butir, kategori sukar sebanyak
5 butir, dan kategori sangat sukar
berjumlah 2 butir soal, dengan demikian
persentase masing-masing kategori soal
adalah 26% butir soal sangat mudah, butir
soal dengan kategori mudah 8%, butir soal
dengan kategori sedang sebanyak 52%, dan
butir soal dengan kategori sukar sebanyak

10%, dan butir soal dengan kategoi sangat
sukar sebanyak 4%.
Dari keseluruhan butir soal yang
diajukan dalam evaluasi pemahaman
tersebut berdasarkan tingkat kesukaran,
maka butir soal yang dapat dikategorikan
baik dan dapat digunakan sebanyak 35
butir atau 70 % dan butir soal yang dibuang
atau harus diperbaiki sebanyak 15 butir
atau 30%.
Dengan demikian soal dengan
kategori sangat mudah dan sangat sukar
harus diperbaiki jika butir soal tersebut
akan digunakan kembali, perbaikan soal
secara total baik pernyataan soal,
pernyataan pilihan
jawaban,
kunci
jawaban, maupun tata bahasanya. Butir
soal yang digunakan adalah butir soal
dengan kategori mudah, sedang, dan sukar,
hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi
Arikunto (2005) yang menyatakan bahwa
butir soal yang baik adalah butir soal yang
tidak terlalu mudah dan terlalu sukar. Soal
yang sangat mudah tidak merangsang
peserta diklat untuk mempertinggi usaha
memecahkan butir soal. Soal yang sangat
sukar akan menyebabkan peserta diklat
menjadi putus asa dan tidak mempunyai
semangat untuk mencoba butir soal karena
di luar jangkauannya.
Menurut Erman Suherman dan Yaya
Sukjaya (1990), butir soal
yang
mendapatkan
nilai
indeks
tingkat
kesukaran 1–10%, maka soal harus
dibuang, butir soal yang mendapatkan nilai
indeks tingkat kesukaran 11%–20%, soal
bisa dipakai dan diperbaiki. Butir soal yang
mendapatkan indeks 21%–80% soal bisa
dipakai langsung dan butir soal yang
mendapatkan indeks 81%–90% bisa
dipakai tetapi harus diperbaiki dan butir
soal yang mendapatkan indeks kesukaran
91%–100% dapat langsung dibuang atau
tidak dipakai. Tingkat kesukaran butir soal
juga dapat digunakan untuk memprediksi
alat ukur itu sendiri (soal) dan kemampuan
peserta diklat dalam memahami materi
yang dibelajarkan.
Misalnya satu butir soal termasuk
kategori mudah, maka prediksi terhadap
informasi ini adalah seperti berikut. 1)
Pengecoh butir soal itu tidak berfungsi. 2)
Sebagian besar peserta menjawab benar
butir soal itu; artinya bahwa sebagian besar
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peserta telah memahami materi yang
ditanyakan.
Bila suatu butir soal termasuk
kategori sukar, maka prediksi terhadap
informasi ini adalah seperti berikut. 1)
Butir soal itu "mungkin" salah kunci
jawaban. 2) Butir soal itu mempunyai 2
atau lebih jawaban yang benar. 3) Materi
yang ditanyakan belum diajarkan atau
belum tuntas pembelajarannya, sehingga
kompetensi minimum yang harus dikuasai
peserta belum tercapai. 4) Materi yang
diukur tidak cocok ditanyakan dengan
menggunakan bentuk soal yang diberikan
(misalnya menjelaskan kronologi atau
menuliskan pendapat ditanyakan dalam
bentuk pilihan ganda). 5) Pernyataan atau
kalimat soal terlalu kompleks dan panjang.
4. Reliabilitas
Reliabilitas butir soal yang dianalisis
menggunakan aplikasi Anates versi 4.0 for
Windows dapat digambarkan pada tabel
berikut:
Tabel 7. Hasil Analisis Reliabilitas
No
Skor
Skor
Skor
Subyek
Ganjil
Genap
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

19
19
19
18
19
18
19
20
19
20
17
17
19
18
19
18
18
17
18
17
17
15
17
15
14
14
17
15

21
21
19
20
19
20
18
17
18
17
19
19
16
17
16
17
16
17
16
17
16
18
16
18
18
18
14
16

40
40
38
38
38
38
37
37
37
37
36
36
35
35
35
35
34
34
34
34
33
33
33
33
32
32
31
31

No
Subyek

Skor
Ganjil

Skor
Genap

Skor
Total

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

16
17
15
15
16
14
17
17
14
13
16
16
12
11
16
11
11
16
15
12
15
11
12
10
12
10
11
10
11
10
11
11

15
14
16
16
15
16
13
13
16
16
12
12
15
15
10
15
15
10
10
13
10
13
12
14
12
14
12
13
12
13
9
9

31
31
31
31
31
30
30
30
30
29
28
28
27
27
26
26
26
26
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
23
20
20

Dari hasil analisis reliabilitas butir
soal yang dinyatakan valid sebanyak 26
butir diperoleh data rata-rata (mean)
sebesar 17,90, simpang baku sebesar 4,63,
dan koefisien reliabilitas sebesar 0,86.
Untuk
menentukan
kategori
dapat
menggunakan kriteria Guilford (1956)
dalam (Martadiputra, 2015) yaitu:
1) 0,80 < rtt ≤ 1,00 reliabilitas sangat
tinggi
2) 0,60 < rtt ≤ 0,80 reliabilitas tinggi
3) 0,40 < rtt ≤ 0,60 reliabilitas sedang
4) 0,20 < rtt ≤ 0,40 reliabilitas rendah
5) -1,00 < rtt ≤ 0,20 reliabilitas sangat
rendah (tidak reliabel)
Berdasarkan hasil analisis dan kriteria
tersebut maka instrumen tes evaluasi
pemahaman peserta diklat prajabatan
CPNS K1/K2 Golongan III Provinsi DKI
Jakarta termasuk kategori reliabilitas
sangat tinggi, artinya butir-butir soal
10
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evaluasi yang dinyatakan valid sebanyak
26 butir reliabel.
5. Rekap analisis Butir Soal
Kegiatan analisis
yang telah
dilaksanakan di atas merupakan analisis
secara parsial yaitu analisis validitas, daya
pembeda,
tingkat
kesukaran,
dan
reliabilitas. Analisis yang terakhir adalah
analisis rekap secara keseluruhan, sehingga
butir soal yang akan digunakan untuk
selanjutnya dapat terlihat. Rekapitulasi
hasil analisis butir soal sebagai berikut:
Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Analisis
No

DP

TK

Kor.

Sign.

V/
TV

Ket

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

12.50
0.00
0.00
43,75
0.00
12.50
25.00
18.75
25.00
50.00
43.75
-18.75
43.75
68.75
68.75
56.25
-31.25
43.75
62.50
37.50
6.25
75.00
31.25
50.00
43.75
12.50
18.75
12.50
12.50
18.75
50.00
-12.50
12.50
37.50
50.00

Sd
SM
SSk
Md
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Sk
Sd
SM
Sd
Sd
Sd
Sd
Sd
Md
Sd
Sd
Sd
Sd
Sd
Md
SM
SM
Sd
Sd
Sd
Sk
Sd
Sd
Sd
Sd

0.047
NAN
0.018
0.395
0.111
0.369
0.305
0.380
0.354
0.483
0.337
-0.095
0.487
0.516
0.456
0.446
-0.220
0.347
0.535
0.254
0.045
0.626
0.285
0.506
0.421
0.264
0.380
0.146
0.033
0.328
0.475
-0.007
0.096
0.253
0.412

NAN
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
S
SS
SS
S
SS
SS
SS
S
SS
SS

TV
TV
TV
V
TV
V
V
V
V
TV
V
TV
V
V
V
V
TV
V
V
TV
TV
V
V
V
V
TV
V
TV
TV
V
V
TV
TV
TV
V

D
D
D
P
D
PB
PB
PB
PB
D
P
D
PB
P
P
P
D
P
P
D
D
P
P
P
P
D
P
D
D
P
P
D
D
D
P

No

DP

TK

Kor.

Sign.

V/
TV

Ket

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

25.00
50.00
18.75
31.25
18.75
12.50
6.25
-12.50
25.00
25.00
0.00
43.75
25.00
62.50
18.75

SM
Md
Sd
SM
Sk
Sd
Sd
Sk
SS
SM
Sk
Sd
Sd
Sd
Sd

0.326
0.568
0.105
0.288
0.117
0.084
0.110
-0.110
0.186
0.380
-0.076
0.363
0.145
0.478
0.206

S
SS
S
SS
SS
SS
-

V
V
TV
V
TV
TV
TV
TV
TV
V
TV
V
TV
V
TV

PB
P
D
PB
D
D
D
D
D
PB
D
P
D
P
D

Keterangan:
DP
= Daya Pembeda
TK
= Tingkat Kesukaran
V/TV = Valid / Tidak Valid
SM
= Sangat mudah
M
= Mudah
Sd
= Sedang
Sk
= Sukar
SSk
= Sangat Sukar
S
= Signifikan
SS
= Sangat Signifikan
P
= Dipakai
PB
= Dipakai dengan Perbaikan
D
= Drop (Tidak Dipakai)
Berdasarkan hasil rekap di atas maka
secara keseluruhan soal yang bisa dipakai 26
soal (52%) terdiri dari soal yang bisa
langsung dipakai sebanyak 18 butir soal
(36%), dapat dipakai tetapi harus diperbaiki
sebanyak 8 butir soal (16%), sedangkan yang
tidak dapat dipakai atau di-drop sebanyak 24
butir soal (48%).
Dalam kaitannya dengan hasil analisis
butir soal secara keseluruhan, maka tindak
lanjut yang harus dilaksanakan sebagai
berikut:
1) Setiap butir soal berdasarkan hasil
analisis termasuk dalam kategori valid
dan siap dipakai (P), maka butir soal
tersebut bisa langsung dipakai dan
dimasukkan dalam bank soal pada bidang
terkait. Butir-butir soal tersebut dapat
digunakan lagi pada evaluasi akhir
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pemahaman peserta diklat di masa yang
akan datang.
2) Butir soal yang termasuk dalam kategori
soal dipakai diperbaiki (PB) dapat
ditindaklanjuti dengan diteliti ulang,
diperbaiki tata bahasanya, pernyataan
soal dan pernyataan pilihan jawabannya
sehingga pernyataan soal menjadi lebih
jelas, soal mudah dipahami, istilah yang
digunakan jelas. Setelah diperbaiki butir
soal tersebut bisa digunakan kembali
pada tes dimasa yang akan datang,
alternatif lain butir soal tersebut dapat
langsung dibuang dan tidak dipakai lagi
dalam tes selanjutnya dimasa yang akan
datang dan diganti dengan soal yang
baru.
3) Butir soal yang tidak dipakai dapat
langsung dibuang dan tidak digunakan
dalam tes selanjutnya.
Tujuan utama analisis butir soal dalam
sebuah tes yang dibuat tenaga edukatif adalah
untuk
mengidentifikasi
kekurangankekurangan dalam tes atau dalam proses
pembelajaran. Berdasarkan tujuan ini, maka
kegiatan analisis butir soal memiliki banyak
manfaat, diantaranya adalah: (1) mendukung
penulisan butir soal yang efektif; (2) secara
materi dapat memperbaiki tes yang
digunakan; (3) meningkatkan validitas soal
dan reliabilitas.
Di samping itu, manfaat lainnya
adalah: (1) menentukan apakah suatu fungsi
butir soal sesuai dengan yang diharapkan,
sehingga dapat digunakan untuk menentukan
tingkat keberhasilan peserta; (2) memberi
masukan kepada pembuat soal tentang
kesulitan belajar peserta; (3) memberi
masukan pada aspek tertentu untuk
pengembangan kurikulum; (4) merevisi
materi yang dinilai atau diukur; (5)
meningkatkan keterampilan penulisan soal.
Kegunaan analisis butir soal bukan
hanya terbatas untuk peningkatkan butir soal,
tetapi ada beberapa hal, yaitu bahwa data
analisis butir soal bermanfaat sebagai dasar:
(1) diskusi kelas efisien tentang hasil tes, (2)
untuk kerja remedial, (3) untuk peningkatan
secara umum pembelajaran di kelas, dan (4)
untuk peningkatan keterampilan pada
konstruksi tes.

SIMPULAN DAN SARAN
Analisis butir soal bertujuan untuk
mengetahui kelayakan setiap butir soal yang
akan diujikan kepada peserta ujian dengan
mengukur validitas, indeks daya pembeda,
indeks tingkat kesukaran, dan reliabilitas.
Berdasarkan hasil rekap di atas maka
secara keseluruhan soal yang bisa dipakai 26
soal (52%) terdiri dari soal yang bisa
langsung dipakai sebanyak 18 butir soal
(36%), dapat dipakai tetapi harus diperbaiki
sebanyak 8 butir soal (16%), sedangkan yang
tidak dapat dipakai atau didrop sebanyak 24
butir soal (48%).
Saran bagi peneliti selanjutnya untuk
melakukan analisis yang sama terhadap
instrumen evaluasi pada berbagai kegiatan
pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan
kualitas instrumen yang lebih baik. Bagi
penyusun butir soal agar memperhatikan
konstruksi bahasa dan substansi materi dalam
penyusunan instrumen agar butir soal yang
dihasilkan memenuhi kaidah dan berkualitas.
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ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat setelah tercapainya kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif
yaitu menjelaskan mengenai pola pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan setelah kegiatan PTSL.
Pemerintah telah meningkatkan target penerbitan sertipikat tanah masyarakat melalui PTSL. Masyarakat yang
telah menerima sertipikat masih dihadapkan pada masalah keterbatasan usaha. Upaya pemberdayaan masyarakat
perlu dilakukan melalui bantuan akses permodalan, bimbingan teknis dan manajerial serta pemasaran. Sertipikat
tanah yang telah diterima oleh masyarakat dapat digunakan untuk akses permodalan melalui berbagai skema
usaha. Bimbingan teknis dan manajerial diberikan oleh intansi teknis yang terkait, sedangkan pemasaran produk
dibantu oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Secara garis besar, tipologi masyarakat penerima sertipikat
PTSL yang perlu diberdayakan adalah masyarakat wilayah perkotaan, wilayah perdesaan dan wilayah pesisir. Pola
pemberdayaan masyarakat di tiap wilayah tersebut harus mempertimbangkan potensi usaha, pengetahuan dan
keterampilan masyarakat serta jaringan pemasaran. Partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan
kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Kata kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat

ABSTRACT
This paper aims to determine the appropriate community empowerment strategy after the achievement of the
activities of Complete Systematic Land Registry (PTSL). This research was conducted using descriptive method that
explained the pattern of community empowerment that could be done after the activities of PTSL. The government
had increased the target of land certificate issuance through PTSL. Communities that had received the certificates
were still faced with the problem of limited business. Community empowerment efforts needed to be done through
capital access assistance, technical and managerial guidance and marketing.. Land certificates that had been
accepted by the community could be used for access to capital through various business schemes. Technical and
managerial guidance was provided by the relevant technical institutions. While product marketing was assisted by
local government and related institutions. Broadly speaking, the typology of the recipient community of the PTSL
certificate that needed to be empowered was the urban community, the rural area and the coastal area. The pattern
of community empowerment in each region should have considered the business potential, knowledge and skills of
the community as well as the marketing network. Community participation should have be involved in every stage of
community empowerment activities.
Keywords : Complete Systematic Land Registry, community empowerment, community participation
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PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang
dikenal dengan Undang – Undang Pokok Agraria
(UUPA) merupakan landasan bagi hukum agraria
nasional yang harus dipraktikkan dalam setiap
kegiatan pertanahan. Tujuan penyelenggaraan
hukum agraria nasional adalah tercapainya
pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa demi
terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur
serta harus sesuai dengan kepentingan rakyat
Indonesia secara berkelanjutan. Salah satu
instrumen pencapaian tujuan tersebut melalui
jaminan kepastian hukum adalah dengan
pendaftaran tanah seluruh wilayah Indonesia.
Pendaftaran tanah itu sendiri merupakan amanat
dari UUPA Pasal 19 dan secara tidak langsung
merupakan amanat bangsa demi tercapainya
kepastian hukum hak atas tanah.
Jumlah bidang tanah seluruh Indonesia
adalah 126 juta bidang tanah. Dari jumlah bidang
tanah tersebut yang telah terdaftar sebanyak 47
juta bidang tanah, dan sisanya sebanyak 79 juta
bidang
tanah
belum
terdaftar.
Untuk
menyelesaikan target seluruh bidang tanah
terdaftar di seluruh Indonesia, maka Pemerintah
telah menentukan target sebagai berikut:
- Tahun 2017 : 5 juta bidang tanah
- Tahun 2018 : 7 juta bidang tanah
- Tahun 2019 : 9 juta bidang tanah
Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara
umum dilakukan secara sporadis dan sistematis.
Untuk percepatan pendaftaran tanah sesuai
dengan target tersebut di atas, maka metode yang
terbaik adalah dengan pendaftaran tanah
sistematis.
Program
Pendaftaran
Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak bagi semua obyek
pendaftaran tanah dalam satu wilayah
desa/kelurahan..
Dasar hukum kegiatan PTSL adalah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan PTSL
menjadi program andalan pemerintah untuk
mewujudkan pendaftaran tanah di Indonesia.
Melalui program PTS diharapkan target
penyelesaian 79 juta bidang tanah akan selesai
pada tahun 2025 (Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2018).
Tujuan program PTSL sebagaimana yang
dinyatakan di dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan
Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
adalah untuk percepatan pemberian kepastian
hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah
masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar,
aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel,
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara,
serta mengurangi dan mencegah sengketa dan
konflik pertanahan.
Hubungan
kepastian
hukum
dan
perlindungan hukum hak atas tanah terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah
sebagai berikut:
1. Memberikan rasa aman sehingga lebih
produktif dalam bekerja mengusahakan
tanahnya
2. Memberikan motivasi untuk memanfaatkan
tanah lebih produktif
3. Memiliki akses permodalan melalui
pemberian Hak Tanggungan pada sertipikat
tanah
Pada umumnya masyarakat yang berada
dalam golongan ekonomi lemah sangat sulit
untuk meningkatkan taraf ekonominya. Hal
tersebut karena pada umumnya masih mengalami
kendala dalam permodalan, yaitu tidak adanya
jaminan yang memadai seperti sertipikat.
Pemberian sertipikat tanah kepada masyarakat
melalui program PTSL tersebut memberikan
akses permodalan secara individu.
Dalam skala yang luas, jumlah penerima
sertipikat melalui program PTSL dapat
mengakumulasi modal yang besar. Hal tersebut
harus ditindaklanjuti dengan pembentukan modal
usaha seperti koperasi agar penggunaan modal
menjadi efektif. Dengan demikian, sertipikat
melalui program PTSL tersebut mempunyai
manfaat yang lebih besar.
Akses permodalan dapat dimanfaatkan
secara individu atau secara kolektif dalam bentuk
wadah usaha seperti koperasi. Penggunaan modal
yang berasal dari pinjaman harus diarahkan agar
penggunaannya benar-benar untuk tujuan
ekonomi yang menguntungkan. Untuk itu,
masyarakat perlu mendapat bimbingan teknis dan
manajerial serta dibantu dalam hal pemasaran
produk
melalui
program
pemberdayaan
masyarakat.
Program pemberdayaan masyarakat harus
melibatkan berbagai sektor dan instansi
pemerintah, serta unsur-unsur lain yang dekat
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dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, jenis
program pemberdayaan masyarakat harus tepat
sasaran yaitu memenuhi kebutuhan riil
masyarakat dan mendorong adanya partisipasi
masyarakat.
Dengan
demikian,
program
pemberdayaan masyarakat merupakan program
terpadu dan sistematis untuk tercapainya kondisi
perekonomian masyarakat yang tangguh, mandiri
dan berkelanjutan.
Pemberdayaan
masyarakat
paska
pemberian sertipikat melalui PTSL penting untuk
diketahui, mengingat PTSL mampu memberikan
sertipikat tanah dalam satu wilayah desa.
Selanjutnya perlu diteliti bagaimana potensi
pemberdayaan masyarakat di lokasi PTSL,
mengingat sertipikat masyarakat yang diserahkan
dalam jumlah besar sehingga memberikan
potensi akumulasi modal yang signifikan.
Meskipun masyarakat pemilik tanah telah
memperoleh keuntungan tersebut, tetapi untuk
memberikan ruang usaha yang lebih baik
masyarakat perlu mendapat pembinaan dan
dukungan dari berbagai sektor. Masyarakat yang
umumnya lemah secara ekonomi tidak hanya
sulit memperoleh akses permodalan tetapi juga
berbagai sektor yang tidak mendukung.
Penelitian secara khusus mengenai
pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan PTSL
belum tersedia. Meskipun demikian, terdapat
hasil penelitian yang terkait (Kurniawan, 2018)
yang menunjukkan terdapat hubungan yang
signifikan antara faktor sosial dan faktor ekonomi
dengan ekspektasi terhadap PTSL. Hal tersebut
menunjukkan bahwa sertipikat tanah memiliki
potensi untuk peningkatan kehidupan sosial
ekonomi masyarakat.
Istilah
pemberdayaan
masyarakat
merupakan
terjemahan
dari
community
empowerment yang memiliki pengertian mirip
dengan pengentasan kemiskinan (poverty
alleviation). Menurut Mas’oed (Theresia dkk.,
2014), definisi pemberdayaan adalah upaya untuk
memberikan daya (empowerment) atau penguatan
(strengthening) kepada masyarakat. Selanjutnya
Sumodiningrat
(Theresia,
dkk.,
2014),
mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai
kemampuan individu yang bersenyawa dengan
masyarakat dalam membangun keberdayaan
masyarakat yang bersangkutan. Karena itu,
pemberdayaan
dapat
disamakan
dengan
perolehan kekuatan dan akses terhadap
sumberdaya untuk mencari nafkah Pranarka
(Theresia dkk., 2014).
(Theresia dkk., 2014, hal. 116) menunjuk
secara khusus pengertian pemberdayaan pada

kemampuan orang, khususnya kelompok rentan
dan lemah, untuk :
1. memiliki akses terhadap sumber-sumber
produktif yang memungkinkan mereka dapat
meningkatkan
pendapatannya
dan
memperoleh barang-barang dan jasa-jasa
yang mereka perlukan.
2. berpartisipasi dalam proses pembangunan
dan
keputusan-keputusan
yang
mempengaruhi mereka.
Sedangkan World Bank (Theresia dkk.,
2014, hal. 117) mengartikan pemberdayaan
sebagai upaya untuk memberikan kesempatan
dan kemampuan kepada kelompok masyarakat
(miskin) untuk mampu dan berani bersuara
(voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau
gagasan-gagasannya serta kemampuan dan
keberanian untuk memilih. Pemberdayaan
masyarakat merupakan proses meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat.
Pemberdayaan
masyarakat
pada
hakekatnya
merupakan
upaya
untuk
meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.
Upaya pemberdayaan masyarakat (Theresia dkk.,
2014, hal. 119-120) meliputi :
1. Menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan
potensi
masyarakat
berkembang (enabling). Dalam hal ini,
masyarakat didorong, dimotivasi dan
dibangkitkan kesadaran akan potensi yang
dimilikinya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki
masyarakat (empowering). Masyarakat
diberikan akses ke dalam berbagai peluang
(opportunities) agar masyarakat berdaya.
3. Melindungi posisi masyarakat yang masih
lemah dari persaingan yang tidak seimbang
dan eksploitasi dari yang kuat.
Apabila pendapat di atas cenderung
menempatkan batasan pemberdayaan bagi
kelompok masyarakat yang lemah, sebaliknya
Soetomo (2013) mengemukakan bahwa dinamika
yang terjadi di masyarakat menyebabkan
perubahan paradigma pemberdayaan masyarakat
yang semula bersumber dari perspektif
pertumbuhan menjadi perspektif people centered
development. Masyarakat tidak dipandang
sebagai obyek pembangunan semata tetapi
berperan sebagai subyek pembangunan bahkan
ikut menentukan desain pembangunan.
Unsur utama dalam pemberdayaan
masyarakat adalah pemberian kewenangan dan
pengembangan kapasitas masyarakat yang harus
berjalan paralel. Apabila hanya pemberian
kewenangan saja tanpa atau belum disiapkan
pengembangan kapasitas masyarakat maka
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hasilnya tidak optimal. Menurut Soetomo (2013,
hal. 88) kapasitas masyarakat sudah dibangun
tetapi tanpa adanya pemberian kewenangan
menyebabkan masyarakat kurang berdaya
(powerless).
Pembangunan berbasis masyarakat secara
garis besar merupakan pembangunan yang
mengacu
kepada
kebutuhan
masyarakat,
direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat
dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi
sumber daya yang ada.
Ruang lingkup pembangunan berbasis
masyarakat (Theresia dkk., 2014, hal. 28-29)
terdiri dari:
1. Pembangunan berasal dari atas dan atau dari
bawah (top-down/ bottom-up).
2. Pembangunan berbasis sumberdaya lokal
3. Pembangunan berbasis modal sosial
4. Pembangunan berbasis kebudayaan
5. Pembangunan berbasis kearifan lokal
6. Pembangunan berbasis modal spiritual
Pembangunan top-down dapat memberikan
keuntungan
kepada
masyarakat
apabila
dilaksanakan oleh kepemimpinan profesional
dengan sumberdaya eksternal serta terdapat
evaluasi program pembangunan. Sedangkan
pembangunan bottom-up secara umum lebih
memberikan manfaat karena masyarakat lebih
terlibat mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan hingga pengawasannya.
Soetomo (2013, hal. 123) menyatakan
bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
harus memperhatikan pokok-pokok pengertian
pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
1. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu
proses perubahan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara mandiri.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu
proses pembelajaran. Dengan demikian,
ukuran keberhasilan pemberdayaan bukan
dari transfer pengetahuan, ketrampilan atau
perubahan perilaku, tetapi seberapa jauh
terjadi dialog, diskusi dan pertukaran
pengalaman (sharing).
3. Pemberdayaan sebagai proses penguatan
kapasitas. Upaya penguatan untuk individu,
lembaga dan jejaring antar lembaga.
4. Pemberdayaan sebagai proses perubahan
sosial. Terdiri dari proses rekayasa sosial
(social engineering) dan pemasaran sosial
(social marketing). Rekayasa sosial berupa
menyiapkan sumber daya manusia agar
dapat melaksanakan peran sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dalam sistem
sosial
masing-masing.
Sedangkan
pemasaran sosial adalah penerapan konsep

dan atau teori-teori pemasaran dalam proses
perubahan sosial.
5. Pemberdayaan sebagai proses pembangunan
masyarakat.
Proses
memandirikan
masyarakat sebagai pihak utama agar dapat
meningkatkan taraf hidupnya melalui
penggunaan sumber daya sebaik mungkin.
Pembangunan yang dilakukan masyarakat
harus bersifat berlanjut (sustainable).
Pemberdayaan masyarakat tidak dapat
dilepaskan
dari
partisipasi
masyarakat.
Pengertian partisipasi menurut Tilaar (2009)
adalah
wujud
dari
keinginan
untuk
mengembangkan demokrasi melalui proses
desentralisasi, dimana diupayakan perencanaan
dari bawah (bottom-up) dengan mengikut
sertakan masyarakat dalam proses perencanaan
dan pembangungan masyarakat.
Partisipasi
masyarakat
menurut
Sundariningrum (Sugiyah, 2010) secara umum
terbagi atas:
a. Partisipasi langsung, yaitu partisipasi yang
terjadi apabila individu menampilkan
kegiatan tertentu dalam proses partisipasi.
b. Partisipasi tidak langsung, yaitu partisipasi
yang
terjadi
apabila
individu
mendelegasikan hak partisipasinya pada
orang lain.
Selanjutnya
Cohen
dan
Uphoff
(Dwiningrum, 2011) membedakan partisipasi
menjadi empat jenis, yaitu :
a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
b. Partisipasi dalam pelaksanaan
c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
d. Partisipasi dalam evaluasi
Partisipasi dalam pengambilan keputusan
berkaitan dengan gagasan atau ide yang
menyangkut kepentingan bersama. Dalam
partisipasi ini, masyarakat menuntut untuk ikut
menentukan arah dan orientasi pembangunan.
Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program
meliputi pemanfaatan sumber daya, dana,
kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran
program. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang
telah dicapai baik yang berkaitan dengan
kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas,
dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan
dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar
prosentase keberhasilan program. Partisipasi
dalam evaluasi berkaitan dengan masalah
pelaksanaan program secara menyeluruh.
Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui
ketercapaian program yang telah direncanakan
sebelumnya.
17

MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur Vol 1 No 1 (2019): 14-23
Kurniawati dan Supriyono (2013, hal. 10)
menyebutkan pemberdayaan ekonomi rakyat
dilakukan dengan memberikan kekuatan kepada
masyarakat untuk mengakses sumber daya
ekonomi. Faktor pendukung yang paling
dominan dalam pemberdayaan masyarakat adalah
partisipasi dari masyarakat selaku pelaku usaha.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah
untuk memenuhi target pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Indonesia. Setelah masyarakat
menerima sertipikat tanah, perlu ditindaklanjuti
dengan pemanfaatan tanah yang optimal dan
usaha lainnya sehingga mampu mensejahterakan
masyakat.
Masalah yang diidentifikasi adalah :
1. Apakah sertipikat tanah hasil dari program
PTSL untuk dapat dijadikan akses modal bagi
masyarakat
2. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat
penerima sertipikat PTSL
Tujuan karya tulis ini adalah untuk
mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat
yang tepat setelah tercapainya kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Manfaat
karya tulis ini adalah sebagai bahan masukan
bagi instansi pemerintah baik di tingkat pusat
maupun daerah dalam penyelenggaraan program
pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan
kemakmuran rakyat.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah
metode deskriptif analitatif. Metode deskriptif
adalah upaya mengumpulkan informasi mengenai
status suatu gejala yang ada tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum
(Hikmawati, 2017). Salah satu metode yang
tergolong dalam metode deskriptif adalah
penelitian
perkembangan
(developmental
studies). Penelitian ini akan menjelaskan
mengenai pola pemberdayaan masyarakat yang
dapat dilakukan setelah kegiatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Bahan penelitian berupa studi pustaka
mengenai pemberdayaan masyarakat dan laporan
terkait dengan PTSL. Hasil penelitian merupakan
deskripsi
mengenai
beberapa
kategori
pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya akan
dievaluasi bagaimana keterhubungan kegiatan
PTSL
dengan
program
pemberdayaan
masyarakat yang melibatkan berbagai pihak atau
stakeholder.
Sedangkan pengertian analitatif adalah
mengandung
makna
mengelompokkan,

menghubungkan data-data yang diperoleh baik
dari segi teori maupun dari segi praktik yang
kemudian akan dianalisis guna memperoleh
gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang
masalah-masalah yang diteliti. Selanjutnya,
apabila terdapat masalah dalam pemberdayaan
masyarakat,
diidentifikasikan
penyebab
terjadinya hambatan-hambatan yang akan
ditemui dalam pemberdayaan masyarakat.
Dapat
disimpulkan bahwa
metode
penelitian deskriptif analitatif yang akan
digunakan adalah untuk memperoleh gambaran
mengenai keadaan, dengan cara memaparkan
data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang
kemudian dianalisis dan disusun beberapa poin
penting untuk simpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) merupakan upaya sistematis pemerintah
untuk mempercepat pemberian sertipikat kepada
masyarakat. Meskipun telah menerima sertipikat
sebagai bukti kepemilikan tanah, masyarakat
masih dihadapkan pada masalah mengenai
pemanfaatan tanahnya untuk tujuan produktif
agar dapat memberikan kemakmuran. Pemilik
tanah yang mempunyai akses permodalan dapat
secara leluasa memanfaatkan tanahnya yang
didukung dengan penguasaan teknologi dan
jaringan pemasaran sehingga mendatangkan
kesejahteraan yang memadai bagi pemiliknya.
Sedangkan pemilik tanah yang tidak memiliki
akses permodalan pada umumnya hanya
melakukan usaha yang marjinal sehingga belum
mendatangkan kesejahteraan yang memadai.
Pemberian sertipikat tanah sebagai hasil
dari kegiatan PTSL secara serentak sebenarnya
merupakan potensi pemberdayaan masyarakat
yang dapat digunakan sebagai akumulasi
permodalan. Masyarakat penerima sertipikat
tanah melalui PTSL dapat digerakkan secara
bersama-sama untuk melakukan berbagai usaha
produktif yang diharapkan dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat. Meskipun demikian,
upaya meningkatkan ekonomi masyarakat tidak
hanya mengandalkan pada pinjaman modal
semata karena masyarakat masih memerlukan
bimbingan teknis dan manajerial agar dapat
kompetitif di pasar.
Sertipikat tanah hasil program PTSL sama
dengan hasil pendaftaran tanah secara sporadis
yaitu sertipikat Hak Milik. Sertipikat Hak Milik
dapat dibebani Hak Tanggungan sebagai syarat
perolehan kredit modal. Hasil perolehan
Bpinjaman modal tersebut menunjukkan bahwa
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program PTSL memberikan dukungan kepada
masyarakat berupa akses untuk pinjaman modal.
Hasil analisis data penerima sertipikat
tanah hasil dari kegiatan PTSL di seluruh wilayah
Indonesia terdapat tiga kelompok masyarakat
yang dapat diberdayakan, yaitus:
a. Masyarakat wilayah perdesaan. Tipologi
masyarakat wilayah perdesaan yang perlu
diberdayakan adalah masyarakat yang
berprofesi sebagai petani gurem dan pelaku
usaha kecil dan menengah.
b. Masyarakat wilayah perkotaan. Tipologi
masyarakat wilayah perkotaan yang perlu
diberdayakan adalah masyarakat yang
memiliki usaha kecil dan menengah.
c. Masyarakat wilayah pesisir. Tipologi
masyarakat wilayah pesisir yang perlu
diberdayakan adalah masyarakat yang
sumber penghasilannya tergantung pada
hasil laut tangkapan dan budidaya, petani
gurem serta pelaku usaha kecil dan
menengah.
Secara umum, alur kegiatan pemberdayaan
masyarakat dimulai dari masyarakat menerima
sertipikat melalui kegiatan PTSL. Selanjutnya,
masyarakat penerima sertipikat diberikan
sosialisasi program pemberdayaan masyarakat.
Program pemberdayaan masyarakat sebelumnya
telah direncanakan dan telah diperhitungkan
kelayakan usahanya.
Pelaksanaan
program
pemberdayaan
masyarakat harus melalui program lintas sektor
ditambah dengan lembaga permodalan. Pada
tahap akhir adalah pengembangan usaha program
pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan
dari berbagai pihak pada aspek teknis usaha dan
manajerial. Tidak kalah pentingnya adalah
pemasaran hasil usaha dan pelestarian usaha.
Wilayah yang terdapat kegiatan PTSL
adalah satu hamparan desa/kelurahan dengan
variasi kondisi geografi. Kondisi geografi
tersebut berupa letak lokasi, medan topografi dan
tutupan lahannya berpengaruh terhadap mata
pencaharian dan tingkat kesejahteraan penduduk.
Lokasi PTSL diselenggarakan dimana saja tanpa
ada batasan khusus. Dengan demikian, kondisi
geografi merupakan faktor eksternal dari program
pemberdayaan
masyarakat
yang
harus
dipertimbangkan.
Masyarakat penerima sertipikat dari PTSL
mempunyai potensi diri berupa sikap mental dan
motivasi untuk maju melalui kesempatan usaha.
Potensi diri masyarakat merupakan faktor
internal yang sangat penting dalam pembentukan
program pembentukan masyarakat. Potensi diri
apabila dikembangkan akan menjadi gerakan

partisipasi masyarakat yang berperan dalam
kemajuan program.
PTSL
Potensi
Diri

Kondisi
geografi
Masyarakat
penerima
sertifikat

Lintas
sektoral

Akses
permodalan
Program
kegiatan

Teknis
Usaha

Manajerial
Pengembangan
Usaha

Pemasaran

Pemberdayaan
masyarakat

Usaha Lestari

Gambar 1. Alur Pemberdayaan Masyarakat
Kedua faktor baik eksternal maupun
internal menjadi bahan pertimbangan dalam
perencanaan program pemberdayaan masyarakat.
Kondisi geografi mempengaruhi jenis usaha dan
pemasaran hasil usaha. Sedangkan faktor potensi
diri lebih cenderung pada sikap mental dan
dorongan masyarakat untuk menjadi pelaku
usaha yang profesional dan berintegritas. Semua
faktor tersebut akan menentukan keberhasilan
dan kelanggengan usaha masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan
suatu konsep pembangunan ekonomi dengan
melibatkan masyarakat sebagai unsur utama.
Masyarakat bertindak sebagai pelaku sekaligus
juga sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu,
fungsi pemerintah tidak lagi sebagai pemilik
program tetapi justru masyarakat yang men-drive
program agar bisa memperoleh keuntungan.
Program pemberdayaan masyarakat dapat
terwujud apabila terpenuhinya unsur-unsur
sebagai berikut:
1. Kegiatan yang meliputi lintas sektor
2. Kemudahan dalam akses permodalan
3. Pendampingan teknis usaha dan manajemen
4. Pemasaran
5. Pengelolaan usaha yang berkesinambungan
Peran kelima unsur tersebut saling
mengkait dan saling mendukung. Pelibatan
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pihak-pihak pemerintah yang berasal dari
berbagai sektor adalah dalam rangka penyediaan
infrastruktur, perizinan dan akses transportasi
umum. Disini, pihak pemerintah pusat dan
pemerintah daerah harus memberikan kemudahan
bagi arus perpindahan barang/jasa sebagai input
ataupun output kegiatan. Dengan demikian,
margin keuntungan yang diperoleh lebih banyak
diterima oleh masyarakat.
Akses permodalan melibatkan berbagai
lembaga pendanaan yang diberikan dalam
berbagai bentuk kerjasama, seperti pinjaman
lunak, penyertaan maupun bagi hasil. Sistem
peminjaman dapat dilakukan dengan berbagai
skema dan melibatkan berbagai pihak.
Masyarakat dapat diberikan berbagai alternatif
pembiayaan sesuai dengan kemampuan.
Teknologi tepat guna merupakan bagian
dari proses usaha untuk memberikan nilai lebih
pada suatu produk. Sedangkan bimbingan teknis
dan manajerial merupakan upaya peningkatan
kemampuan teknis dan manajerial bagi pemilik
usaha, sehingga mampu menggerakkan usahanya
secara profesional. Pendampingan terkait dengan
bidang teknis usaha dan manajerial harus benarbenar membangkitkan kemampuan masyarakat.
Berbagai konsep pendampingan seperti inkubasi
usaha, inti-plasma, bapak-anak angkat dan
sebagainya menjadi alternatif program sesuai
dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
Jaringan pemasaran agar produk kegiatan
dapat terjual dan terjadi perputaran modal harus
menjadi
bagian
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat. Apabila masyarakat belum memiliki
pasar dan belum terbiasa dengan perdagangan
komoditi, maka perlu dibantu oleh berbagai
pihak. Pemerintah daerah dapat mengambil peran
untuk mencari mitra atau agen pemasaran hasil
usaha masyarakat.
Bagian terakhir dari pemberdayaan
masyarakat adalah manajemen usaha yang
profesional
dan
akuntabel.
Program
pemberdayaan masyarakat harus dipandang
sebagai lembaga usaha bahkan bila perlu menjadi
perusahaan komersil. Oleh karena itu, sistem
pengelolaannya harus profesional dan transparan
sehingga dapat menjamin kelangsungan usaha
selama mungkin serta berkembang. Personal
yang mengelola harus memiliki rasa tanggung
jawab dan jiwa wirausaha (entrepreneur) yang
tinggi.
Rancangan
program
pemberdayaan
masyarakat yang akan diterapkan harus bersifat:
a. Lintas sektor. Pemberdayaan masyarakat
melibatkan beberapa sektor yang terkait

langsung dengan usaha perekonomian
masyarakat
b. Berkelanjutan. Pemberdayaan masyrakat
harus berkesinambungan dan berkelanjutan
sebagai suatu usaha ekonomi yang dapat
dijalankan secara lintas generasi
c. Partisipasi. Pemberdayaan masyarakat harus
dapat menggerakkan masyarakat dengan
motto dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat
d. Konservasi. Pemberdayaan masyarakat
harus
memperhatikan
prinsip-prinsip
kelestarian lingkungan dan optimalisasi
pemanfaatan tanah yang berkesinambungan.
Prinsip-prinsip pembangunan berbasis
pemberdayaan masyarakat termuat dalam
Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Konsep pembangunan masyarakat
di wilayah pedesaan dan wilayah pesisir sejalan
dengan pengertian pemberdayaan masyarakat
desa sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut.
Pengertian pemberdayaan masyarakat desa
menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
Desa.
Desa/kelurahan yang ditunjuk menjadi
lokasi PTSL tidak mengarah pada suatu kriteria.
Meskipun demikian pemerintah kabupaten/kota
dapat mengusulkan kepada BPN mengenai lokasi
desa/kelurahan yang akan dijadikan lokasi
kegiatan
PTSL.
Dengan
demikian,
desa/kelurahan yang mempunyai potensi
ekonomi
untuk
dikembangkan
dapat
diprioritaskan.
Selanjutnya,
masyarakat
desa/kelurahan tersebut memperoleh bimbingan
dan akses modal.
Prinsip pengelolaan program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat adalah:
a. Partisipasi aktif masyarakat
b. Kegiatan terpadu
c. Akuntabilitas kegiatan
d. Manfaat kegiatan
Bank
Dunia
memberikan
definisi
partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang
terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut
mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif
pembangunan dan pengembilan keputusan serta
pengelolaan sumber daya pembangunan yang
mempengaruhinya (Suhartanta, 2001).
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Pemberian sertifikat
tanah melalui PTSL

Akses permodalan
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masyarakat
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masyarakat
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Gambar 2. Pola Pemberdayaan Masyarakat
Conyers (1991) memberikan tiga alasan
utama
mengenai
pentingnya
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, yaitu:
- Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat
guna memperoleh informasi mengenai
kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat
setempat, yang tanpa kehadirannya program
pembangunan dan proyek akan gagal.
- Masyarakat
mempercayai
program
pembagunan jika dilibatkan dalam proses
persiapan dan perencanaannya, karena
masyarakat lebih mengetahui seluk beluk
proyek dan merasa memiliki proyek
tersebut.
- Partisipasi merupakan hak demokrasi
masyarakat dalam keterlibatannya di
pembangunan.
Adapun partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dapat berbentuk sebagai berikut:
- Keterlibatan menentukan arah strategi dan
kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan
pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung
dalam proses politik, tetapi juga dalam
proses sosial; hubungannya antara kelompok
kepentingan dalam masyarakat
- Keterlibatan dalam memikul beban dan
tanggungjawab
dalam
pelaksanaan
pembangunan. Hal ini dapat berupa
sumbangan dalam hal mobilisasi sumbersumber pembiayaan pembangunan, kegiatan

yang produktif serasi, dan pengawasan
sosial atas jalannya pembangunan
- Keterlibatan dalam memetik hasil dan
manfaat pembangunan secara berkeadilan.
Bagian-bagian daerah maupun golongan
masyarakat tertentu dapat ditingkatkan
keterlibatannya di dalam kegiatan produktif
melalui
perluasan
kesempatan
dan
pembinaan
Ndraha (1994) mengemukakan bentukbentuk
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan, yaitu:
- Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain.
- Partisipasi dalam memperhatikan atau
menyerap dan memberi tanggapan terhadap
informasi.
- Partisipasi
dalam
perencanaan
pembangunan,
termasuk
pengambilan
keputusan.
- Partisipasi dalam pelaksanaan organisasional
pembangunan.
- Partisipasi dalam menerima, memelihara dan
mengembangkan hasil pembangunan.
- Partisipasi dalam menilai pembangunan.
Pengertian akuntabilitas dikaitkan dengan
program pemberdayaan masyarakat adalah
pertanggung jawaban yang merupakan bagian
dari
pengelolaan
pemerintahan
(good
governance).
Pemerintah
pusat
maupun
pemerintah daerah mempunyai konsekuensi
akuntabilitas
terhadap
publik
atau
masyarakatnya.
Kadmasasmita
(2016)
menyebutkan bahwa akuntabilitas berkaitan erat
dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas
kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target
kebijaksanaan atau program. Dengan demikian,
setiap kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah harus berpegang
pada prinsip akuntabilitas.
Berdasarkan diagram pada Gambar 2,
Kementerian ATR/BPN berperan menginisiasi
program pemberdayaan masyarakat dikaitkan
dengan program legalisasi aset tanah masyarakat.
Sedangkan secara keseluruhan peran Pemerintah
kabupaten/kota menjadi penggerak sekaligus
pendukung program pemberdayaan masyarakat.
Pada bagian ini, BPN hanya menjadi jembatan
antara masyarakat penerima sertipikat tanah
dengan stakeholder terkait.
Sebagai landasan penyusunan rencana
aksi, program pemberdayaan masyarakat harus
dibuat kebijakan agar arah dari program tersebut
mengenai sasaran. Kebijakan sebagai landasan
program pemberdayaan masyarakat yang
melibatkan lintas sektoral telah diwujudkan
dalam bentuk Nota Kesepahaman antara
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Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah, Kementerian Pertanian dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor:
37/SKB/XII/2017; Nomor: 593/9395/SJ; Nomor:
14/KB/M.KUKM/XI/2017;
Nomor:
07/Mou/HK.220/M/12/2017; Nomor: 16/MENKP/KB/XII/2017 Tanggal 27 November 2017
Tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah
Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil,
Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
Peran Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah
menginisiasi program pemberdayaan masyarakat
dengan melakukan koordinasi kepada pihakpihak terkait langsung terutama Pemerintah
kabupaten/kota. Tahapan permulaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan
bersamaan dengan kegiatan atau pasca kegiatan.
Langkah
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat dikaitkan program PTSL menurut
penulis adalah sebagai berikut :
1. Kantor Pertanahan melakukan pengenalan
rancangan kegiatan dengan Pemerintah
kabupaten/kota yang belum memiliki
rencana progam pemberdayaan masyarakat.
Rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat
tersebut lalu dikaitkan dengan program
PTSL. Pemilihan lokasi yang diusulkan
adalah dengan mempertimbangkan :
- Potensi ekonomi wilayah
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat
- Kondisi infrastruktur
2. Pemerintah kabupaten/kota yang telah
memiliki rencana progam pemberdayaan
masyarakat, maka kantor pertanahan dapat
menyesuaikan rencana lokasi program PTSL
dengan rencana Pemerintah Kabupaten/
Kota.
3. Kantor pertanahan bersama – sama dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota secara simultan
dan berkelanjutan melaksanakan program
PTSL dan pemberdayaan masyrakat.
Rencana aksi pemberdayaan masyarakat
secara umum berlaku untuk wilayah perkotaan,
wilayah perdesaan dan wilayah pesisir, yaitu:
1. Legalisasi aset tanah melalui program PTSL
pada lokasi yang berpotensi untuk
berkembang secara ekonomi
2. Perencanaan terpadu antar sektor dengan
program utama berupa bimbingan teknis,
pendanaan dan pemasaran
3. Sosialisasi
rencana
pemberdayaan
masyarakat

4. Penyusunan rencana usaha bersama-sama
dengan masyarakat
5. Pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
Mengingat masyarakat berpenghasilan
rendah memerlukan perhatian dari banyak pihak,
maka
pemerintah
kabupaten/kota
perlu
melibatkan berbagi pihak seperti instansi
pemerintah pusat/daerah, kalangan swasta,
akademisi dan kelompok masyarakat lainnya.
Hasil dari koordinasi dan perumusan program
terpadu akan diperoleh rencana pembangunan
infrastruktur, rencana konservasi, rencana usaha,
rencana pembiayaan dan rencana pemasaran
produk. Sedangkan penyaluran kegiatan dapat
berupa pembentukan badan usaha masyarakat,
koperasi usaha atau kluster-kluster kegiatan
usaha ekonomi.
Untuk menjalankan seluruh rangkaian
kegiatan pemberdayaan masyarakat diperlukan
rencana aksi. Rencana aksi merupakan
implementasi dari strategi yang dilakukan dalam
bentuk tahapan kegiatan. Setiap rencana aksi
dalam tahapan kegiatan harus mempunyai tujuan
(goal) dan saling terkait.
Sosialisasi rencana kegiatan pemberdayaan
masyarakat tidak sekedar dalam bentuk acara
penyuluhan. Masyarakat harus memperoleh
pemahaman bahwa kegiatan pemberdayaan
masyarakat harus melibatkan dan menuntut peran
aktif seluruh lapisan masyarakat. Dengan
demikian, program pemberdayaan masyarakat
akan berjalan efektif dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Rencana usaha dibuat dalam bentuk kluster
usaha dan terpadu. Hal ini membuat bantuan
teknis dan manajerial akan lebih fokus dan usaha
kegiatan berjalan efisien. Pemilihan jenis usaha
sedapat mungkin merupakan usaha yang telah
berjalan. Tetapi apabila terdapat potensi usaha
yang layak dikembangkan dapat dipertimbangkan
untuk diusahakan.
Pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat harus mendapat pembinaan yang
intensif, paling tidak untuk beberapa tahun di
awal. Hal tersebut agar usaha masyarakat tumbuh
dan menjadi mandiri. Pinjaman yang diberikan
bersifat lunak sehingga tidak membebani cash
flow dari organisasi usaha masyarakat.
Sedangkan untuk pemasaran diupayakan
membuka peluang usaha di tempat-tempat baru.
SIMPULAN DAN SARAN
Program legalisasi aset tanah secara massal
melalui pola Pendaftaran Tanah Secara Lengkap
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(PTSL) sangat penting karena mensertipikatkan
seluruh bidang tanah dalam satu desa/kelurahan.
Hasil kegiatan PTSL tersebut merupakan modal
untuk pembangunan berlandaskan pemberdayaan
masyarakat.
Secara garis besar, tipologi masyarakat
penerima
sertipikat
PTSL
yang
perlu
diberdayakan adalah masyarakat wilayah
perdesaan, masyarakat wilayah perkotaan dan
masyarakat wilayah pesisir. Masyarakat penerima
sertipikat tanah dari PTSL dapat diberdayakan
dengan cara memberikan akses permodalan,
bimbingan teknis dan manajerial, pengembangan
teknologi tepat guna dan jaringan pemasaran.
Rancangan
program
pemberdayaan
masyarakat harus bersifat lintas sektor,
berkelanjutan dan partisipasi masyarakat. Selain
itu program pemberdayaan masyarakat harus
memperhatikan
prinsip-prinsip
konservasi
lingkungan dan optimalisasi pemanfaatan tanah
yang berkesinambungan.
Rencana aksi pemberdayaan masyarakat
secara umum berlaku untuk wilayah perkotaan,
wilayah perdesaan dan wilayah pesisir, yaitu:
1. Legalisasi aset tanah melalui program PTSL
pada lokasi yang berpotensi untuk
berkembang secara ekonomi
2. Perencanaan terpadu antar sektor dengan
program utama berupa bimbingan teknis,
pendanaan dan pemasaran
3. Sosialisasi
rencana
pemberdayaan
masyarakat
4. Penyusunan rencana usaha bersama-sama
dengan masyarakat
5. Pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat sangat
penting bagi masyarakat penerima sertipikat
tanah melalui program PTSL. Penelitian lanjutan
sangat dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas
program pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan karakteristik ekonomi masyarakat dan
kondisi geografi.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Metode Pembelajaran Studi kasus
terhadap Hasil Belajar Mata Diklat Wawasan Kebangsaan. Metode ini menggunakan metode penelitian
Kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel
penelitian 60 peserta terdiri 30 peserta kelas eksperimen 30 peserta kelas kontrol. Teknik pengambilan data
menggunakan uji Pre-post test dan menggunakan Microsoft Excel 2013 berupa uji-t. Berdasarkan hasil
pengujian dengan menggunakan uji-t didapatkan bahwa hasil pengujian pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol diperoleh t-hitung sebesar 2,397 dan t-tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dengan df (n-2) = 58
adalah 2,02. Dari perhitungan tersebut diperoleh t-hitung (2,397) > t-tabel (2,02) dapat disimpulkan H0
ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukan terdapat pengaruh antara variabel metode pembelajaran studi
kasus terhadap hasil belajar mata diklat wawasan kebangsaan. Dengan demikian penelitian ini
menyimpulkan bahwa metode pembelajaran menggunakan model studi kasus mempengaruhi hasil belajar
mata diklat wawasan kebangsaan.
Kata Kunci : metode pembelajaran, studi kasus, mata diklat Wawasan Kebangsaan

ABSTRACT
This study aims to determine the influence of case study learning methods on the learning outcomes of the
subject matter of National Insight. This research uses quantitative method. The sampling technique used is
simple random sampling with a total sample of 60 participants consist of 30 experimental class participants
and 30 control class participants. The data collection technique uses the pre-post test and uses Microsoft
Excel 2013 in the form of a t-test. Based on the results of testing using the t-test, it is confirmed that the
results of testing in the experimental class and control class obtained t-count of 2.397 and t-table with a
significance level of 0.05 with df (n-2) = 58 is 2.02. The calculation shows that t-count (2.397)> t-table
(2.02). Thus, it can be concluded that H0 is rejected and H1 is accepted. In addition, this study shows that
there is an influence between the case study as the learning method variable towards the results of National
Insight subject. In summary, this study concludes that the learning method using a case study model affects
the learning outcomes of National Insight subject.
Keywords: learning method, case study, National Insight
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PENDAHULUAN
Sumber daya manusia merupakan
salah satu unsur penting bagi keberhasilan
pembangunan di segala bidang. Salah satu
cara pembentukan sumber daya manusia
yang berkualitas adalah melalui pendidikan
dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan
merupakan upaya mengembangkan potensi
sumber daya manusia agar lebih berkualitas.
Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan
akan menumbuhkan manusia Indonesia yang
hebat, cerdas dan mandiri dalam menghadapi
tantangan global serta berwawasan luas
(Wawasan Kebangsaan dalam Negara
Kesatuan RI, 2014). Berkaitan dengan hal
tersebut, pendidikan dan pelatihan hakikatnya
saling berkait antara komponen kurikulum,
peserta diklat, sarana dan prasarana serta
pengajar, dalam hal ini Widyaiswara.
Pendidikan dan pelatihan yang baik
dapat mengembangkan potensi setiap peserta
diklat secara maksimal melalui berbagai
macam pelajaran atau mata diklat. Salah
satunya melalui Mata Diklat Wawasan
Kebangsaan dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Mata Diklat Wawasan
Kebangsaan merupakan mata diklat yang
diajarkan kepada peserta Diklat Prajabatan
K1/K2 Golongan III (Wawasan Kebangsaan
dalam Negara Kesatuan RI, 2014).
Mata Diklat Wawasan Kebangsaan
dalam Negara Kesatuan RI mempelajari
materi konsep dan pengertian tentang negara
dan bangsa, wawasan kebangsaan dan
integrasi nasional, nilai-nilai kejuangan, daya
saing nasional dan character building, sosial
budaya dan wawasan kebangsaan sebagai
kekuatan nasional, masalah wawasan
kebangsaan, dan bagaimana peranan PNS
dalam wawasan kebangsaan. Mata Diklat
Wawasan Kebangsaan dalam NKRI adalah
suatu mata diklat yang mempelajari
fenomena sosial yang terjadi. Mata Diklat ini
juga mempelajari hubungan manusia dengan
manusia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
yang
dapat
menentukan
keberlangsungan masa depan bangsa

(Wawasan Kebangsaan dalam Negara
Kesatuan RI, 2014). Di sisi lain, terdapat
fenomena sosial berupa tergerusnya nilai
nasionalisme
dan
kebangsaan dalam
kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga
menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan
bangsa dari dalam maupun luar negeri.
Peserta Diklat Prajabatan K1/K2
adalah para guru bantu termasuk juga sebagai
penjawab atas pertanyaan yang di ajukan
untuk kepentingan penelitian dan mereka
berasal dari sekolah swasta yang akan
ditingkatkan tugas dan fungsinya sebagai
Aparatur Sipil Negara sesuai Pasal 10
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN),
yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik,
pelayanan publik, serta perekat dan
pemersatu bangsa.
Observasi di lapangan berdasarkan
pengamatan dan laporan, hasil belajar peserta
Diklat Prajabatan K1/K2 relatif belum
memuaskan dari aspek pengetahuan. Hal ini
terjadi karena materi pembelajaran yang
diberikan masih konseptual dan belum
sampai pada contoh-contoh yang aktual. Di
samping itu, masih dominannya penggunaan
metode ceramah yang membosankan dan
pasif karena komunikasi yang bersifat satu
arah. Materi yang disampaikan pun masih
menekankan pada aspek hafalan. Pemahaman
peserta Diklat Prajabatan K1/K2 tentang
Wawasan Kebangsaan dalam Negara
Kesatuan RI juga relatif masih minim. Hal ini
disebabkan oleh latar belakang pendidikan
peserta diklat yang beragam dari berbagai
bidang studi.
Pemahaman Wawasan Kebangsaan
dalam Negara Kesatuan RI terkait peran
sebagai Aparatur Sipil Negara perlu
ditingkatkan baik dari aspek kognitif, afektif,
dan psikomotorik. Maka, perlu adanya upaya
yang
kuat
untuk
menanamkan,
menumbuhkembangkan, dan memelihara
pemahaman dalam Mata Diklat Wawasan
Kebangsaan.
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Widyaiswara adalah PNS yang
diangkat sebagai pejabat fungsional dengan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS,
Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada
Lembaga Diklat Pemerintah. Peranannya
sebagai tenaga kependidikan sangat penting
dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
pendidikan dan pelatihan khususnya mata
diklat wawasan kebangsaan
Widyaiswara diharapkan mampu
meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan
psikomotor dalam pembelajaran. Hal ini akan
meningkatkan kualitas widyaiswara yang
tercermin dalam kompetensi pengelolaan
pembelajaran terkait metode yang digunakan
dalam proses pembelajaran.
Kompetensi widyaiswara dalam sistem
pembelajaran terkait metode, memegang
peranan penting dalam hasil belajar wawasan
kebangsaan bagi peserta Diklat Prajabatan
K1/K2. Hal ini dianggap penting sebab hasil
akhirnya peserta Diklat Prajabatan K1/K2
diharapkan menjadi Aparatur Sipil Negara
yang profesional, berkarakter, dan dapat
menjaga/memperat kesatuan bangsa.
Metode pembelajaran studi kasus
belum banyak diterapkan dalam materi diklat
Wawasan Kebangsaan di Diklat Prajabatan
(Yuliani, 2011). Berdasarkan penelitian yang
menggunakan metode studi kasus yang telah
dilakukan, ada pengaruh positif yang
signifikan dari metode pembelajaran studi
kasus terhadap prestasi belajar penggunaan
partograf
pada
mahasiswa
akademi
kebidanan di Surakarta (Anggarini, 2013).
Demikian juga penelitian yang telah
dilakukan dengan menggunakan metode studi
kasus
dapat
meningkatkan
antusias
mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan,
serta dapat menciptakan suasana demokratis
dalam pembelajaran mata kuliah hubungan
internasional (Anggraeni, 2012).
Tujuan yang ingin dicapai melalui
penelitian ini adalah untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar peserta diklat
dengan menggunakan metode studi kasus.
METODOLOGI
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode
eksperimen dan menganalisis data dengan
menggunakan perhitungan statistika Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah tes
tertulis (pre test dan post test). Data yang
diperoleh dari responden yang dijadikan
sebagai sampel penelitian melalui tes pilihan
ganda akan dianalisis dengan menggunakan
analisis variabel uji-t. (Arikunto, 2010).
Penelitian dilakukan di BPSDM
Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus
sampai dengan Oktober 2017. Lokasi
di
Jakarta Islamic Center ( JIC ) terletak di Jl.
Kramat Jaya Raya, RW 01, Tugu Utara,
Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14260.
Desain yang akan digunakan adalah
dengan True Experimental Design dengan
bentuk Pre test-Post test Control Group
Design. Dalam menggunakan desain ini,
kelompok eksperimen maupun kelompok
kontrol memiliki karakteristik yang sama
karena diambil secara acak dari populasi
yang homogen (Arikunto, 2010).
Kemudian
kelompok eksperimen
diberi perlakuan khusus, yaitu pembelajaran
dengan menggunakan metode studi kasus,
sedangkan
kelompok
kontrol
diberi
perlakuan dengan menggunakan metode
konvensional ceramah. Setelah diberi
perlakuan tersebut, kedua kelompok dites
dengan tes yang sama sebagai tes akhir (post
test). Hasil kedua tes akhirnya dibandingkan,
demikian juga hasil antara tes awal dengan
tes akhir pada masing-masing kelompok.
Untuk menganalisis pengaruh variabel
digunakan uji-t. Alasan dipilihnya jenis
penelitian dan teknis analisis ini adalah untuk
mengetahui apakah ada pengaruh sebelum
dan
setelah
dilakukan
perlakuan
menggunakan metode studi kasus dan
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
metode studi kasus terhadap hasil belajar
peserta Diklat Prajabatan K1/K2.
Tabel 1. Desain Penelitian
Kelompok
Pre test Perlakuan
Kelompok
Eksperimen
O1
X1
(E)
Kelas
O3
X2
Kontrol (C)

Post test
O2
O4

Keterangan:
Kelompok E : Kelompok eksperimen yang
diberi perlakuan khusus, yaitu dengan
penerapan metode studi kasus
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Kelompok C : Kelompok kontrol yang tidak
diberikan
perlakuan
khusus,
hanya
menerapkan metode konvensional ceramah
O1 dan O3: Kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol sama-sama diberikan pre
test untuk mengetahui hasil belajar siswa
X1: Dikenai perlakuan berupa metode studi
kasus
X2: Dikenai perlakuan berupa metode
konvensional ceramah
O2: Post test untuk kelompok eksperimen
O4: Post test untuk kelompok kontrol
(Arikunto, 2010)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mendapatkan data hasil belajar,
dilakukan pre test dan post test yang
kemudian
dideskripsikan
dengan
menganalisa data tersebut. Pre test dan post
test digunakan sebagai cara agar bisa melihat
perubahan peningkatan hasil belajar dari
sebelum diberikan perlakukan hingga setelah
diberikan perlakuan. Deksripsi data terdiri
dari penyajian skor hasil pre test dan post
test.
Berikut data hasil nilai pre test dan
post test pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol.
Tabel 2. Data Hasil Belajar
Kelas Eksperimen dan Kontrol
Eksperimen
Kontrol
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Pre
test
70
48
48
60
72
70
62
60
55
58
70
64
44
62
85
68
72
68
60
68
48

Post
test
66
67
75
80
78
78
75
84
80
69
52
60
73
88
72
62
84
76
72
64
56

Pre
test
68
52
72
52
56
68
56
56
84
68
64
52
60
68
60
68
80
72
60
40
68

Post
test
60
64
72
68
64
68
64
68
64
78
64
82
82
84
70
60
76
64
68
68
72

22
23
24
25
26
27
28
29
30
∑
Maksimal
Minimal
Rata-rata

64
64
60
56
36
68
64
48
72
1844
85
36
61,5

85
64
75
88
72
76
75
84
78
2208
88
52
73,6

84
40
60
80
44
64
32
60
52
1840
84
32
61,3

84
60
48
76
36
68
44
76
68
2020
84
36
67,3

Kelas yang digunakan dalam penelitian
ini adalah peserta Diklat Prajabatan K1/K2
Golongan III angkatan 110 sebagai kelas
eksperimen dan peserta Diklat Prajabatan
K1/K2 Golongan III angkatan 111 sebagai
kelas kontrol. Instrumen yang digunakan
adalah instrumen berupa soal pilihan ganda
dengan empat jawaban alternatif a, b, c, dan
d. Untuk setiap jawaban yang dijawab benar
diberi skor 1 dan untuk jawaban yang salah
diberi skor 0.
Pada saat melakukan penelitian,
diberikan soal dua kali. Pertama, adalah soal
pre test yang diberikan pada awal
pembelajaran untuk mengetahui kemampuan
awal siswa sebelum diberikan perlakuan; dan
kedua, yaitu soal post test yang diberikan
sesudah perlakukan untuk mengetahui
kemampuan peserta sesudah diberikan
perlakuan. Berikut hasil uji persyaratan
analisis:
Uji Persyaratan Analisis
1. Uji Normalitas
Uji Normalitas Pre test Hasil Belajar Kelas
Eksperimen
N
L hitung
L tabel
Keterangan
30 0,121
0,161
Normal
Uji Normalitas Post test Hasil Belajar Kelas
Eksperimen
N
L hitung
L tabel
Keterangan
30 0,099
0,161
Normal
Uji Normalitas Pre test Hasil Belajar Kelas
Kontrol
N
L hitung
L Tabel
Keterangan
30 0,102
O,161
Normal
Uji Normalitas Post test Hasil Belajar Kelas
Kontrol
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N
30

L hitung
0,149

L tabel
0,161

Keterangan
Normal

2. Uji Homogenitas
a. Uji Homogenitas sebelum diberi perlakuan
(Pre test)
F hitung
F tabel
Kesimpulan
1,54
1,86
Homogen
b. Uji Homogenitas sebelum diberi perlakuan
(Pre test)
F hitung
F tabel
Kesimpulan
1,44
1,86
Homogen
Berdasarkan
hasil
analisis
menggunakan uji-t ditemukan bahwa thitung
dan ttabel dengan taraf signifikansi 0,05
dengan df (n-2) = 58 adalah 2,02. Dari
perhitungan tersebut diperoleh thitung (2,397) >
ttabel (2,00).
Dengan
demikian,
H0
yang
menyatakan tidak terdapat pengaruh antara
hasil belajar Wawasan Kebangsaan dalam
Negara Kesatuan RI dari peserta Diklat
Prajabatan K1/K2 Angkatan 110 yang
menggunakan metode studi kasus dengan
peserta Diklat Prajabatan K1/K2 Angkatan
111 yang tidak menggunakan metode studi
kasus ditolak. Sedangkan, H1 yang
menyatakan terdapat pengaruh hasil belajar
Wawasan Kebangsaan dalam Negara
Kesatuan RI peserta Diklat Prajabatan K1/K2
Angkatan 110 yang menggunakan metode
studi kasus dengan hasil belajar peserta
Diklat Prajabatan K1/K2 Angkatan 111 yang
tidak menggunakan metode studi kasus
diterima. Berikut adalah data hasil pengujian
menggunakan uji-t.
Nilai
thitung
2,397

Tabel 3. Pengajuan Hipotesis
Nilai
Keterangan
ttabel
2,02
thitung > ttabel terlihat bahwa
terdapat pengaruh yang
signifikan antara metode
studi kasus terhadap hasil
belajar
Wawasan
Kebangsaan dalam Negara
Kesatuan RI

Setelah
melakukan
pengujian
hipotesis, diketahu bahwa nilai t hitung adalah
2,397 lebih besar dari pada nilai ttabel yaitu
2,02 pada taraf signifikansi 0,05 dengan df
(n-2) – 58.

Dengan
demikian,
maka
hasil
penelitian ini menunjukan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara metode studi
kasus terhadap hasil belajar Wawasan
kebangsaan dalam NKRI. Dengan kata lain,
dalam meningkatkan hasil belajar Wawasan
Kebangsaan dalam NKRI dapat dilakukan
dengan menggunakan Metode Studi Kasus.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pengolahan data, penerapan metode studi
kasus dalam proses belajar mengajar yang
dilakukan secara berkala ternyata dapat
mempengaruhi hasil belajar Wawasan
Kebangsaan dalam Negara Kesatuan RI
peserta diklat pada kelas eksperimen. Hal ini
ditunjukan dengan adanya peningkatan hasil
belajar Wawasan kebangsaan dalam NKRI
peserta diklat pada kelas eksperimen lebih
tinggi dengan skor post test 2208
dibandingkan dengan peningkatan hasil
belajar Wawasan kebangsaan dalam NKRI
pesert diklat dikelas kontrol dengan skor post
test 2020. Padahal kedua kelas tersebut samasama memiliki peningkatan pada hasil belajar
Wawasan kebangsaan dalam NKRI. Hal ini
dikarenakan
pada
kelas
eksperimen
menggunakan metode studi kasus, sedangkan
pada kelas kontrol tidak menggunakan
metode studi kasus.
Berdasarkan data yang diperoleh,
dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan
skor nilai antara kelas kontrol dengan kelas
eksperimen baik dari hasil pre test maupun
post test. Dimana kelas eksperimen yang
diberi perlakuan metode studi kasus memiliki
jumlah skor pre test 1844 dan skor post test
2208, sedangkan kelas kontrol yang tidak
diberi perlakuan memiliki skor pre test 1840
dan skor post test 2020. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh
penggunaan metode studi kasus terhadap
hasil belajar Wawasan Kebangsaan dalam
Negara Kesatuan RI peserta Diklat prajabatan
K1/K2 Golongan III Angkatan 110.
Berdasarkan
hasil
penelitian,
direkomendasikan beberapa saran untuk
dipertimbangkan antara lain sebaiknya
metode studi kasus digunakan pada materi
Wawasan kebangsaan dalam NKRI ataupun
pada mata pelajaran yang lain. Selain itu,
bagi peserta diklat, diharapkan penelitian ini
dapat memberi pengalaman, pengetahuan
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lebih dan pembelajaran langsung dalam mata
diklat Wawasan Kebangsaan dalam Negara
Kesatuan RI, sehingga merangsang mereka
untuk aktif, kreatif dan inovatif serta
meningkatkan minat, motivasi terhadap
pelajaran dan akhirnya dapat meningkatkan
kualitas belajar
Bagi tenaga pengajar, penelitian ini
diharapkan dapat memantapkan pemahaman
dan pengetahuan widyaiswara sehingga dapat
meningkatkan
kualitas
pembelajaran
Wawasan Kebangsaan dalam Negara
Kesatuan RI. Widyaiswara juga mendapat
pengalaman langsung merancang dan
melaksanakan
program
pembelajaran
Wawasan Kebangsaan dengan studi kasus.
Bagi
BPSDM,
penelitian
ini
diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran di BPSDM Provinsi DKI
Jakarta karena meningkatnya pemahaman
peserta diklat dan juga memberikan masukan
dan saran serta memfasilitasi tenaga pengajar
dan mengikuti banyak workshop mengenai
model-model pembelajaran agar dalam
kegiatan pembelajaran
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya
kepada Ibu Budihastuti selaku Kepala
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan para
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yang
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penyusunan tugas ini serta Kepala
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ABSTRAK
Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah tertuang sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang ASN, bahkan diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan dan penilaian masyarakat, masih ada
stigma negatif seperti malas dalam bekerja, selalu berorientasi dengan uang ketika harus menyelesaikan
tugas pelayanan administrasi, ketidakpahaman tentang tugas pokok dan fungsi pegawai, mental menerabas
atau mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan dalam meraih posisi jabatan, serta yang lebih parah lagi
masih ada ASN yang mencari celah dan cara untuk melakukan korupsi. Dalam tulisan ini akan disajikan
gagasan peranan Diklat Revolusi Mental supaya menjadi ASN yang lebih produktif dan professional. Diklat
Revolusi Mental merupakan langkah nyata dalam membentuk mental pelayan publik yang profesional.
Substansi materi Diklat Revolusi Mental Pelayan Publik mengacu pada bagaimana seorang ASN memiliki
cara pandang, cara pikir dan cara kerja bagi ASN sehingga ouput Diklat ini diharapkan dapat
meningkatkan profesionalisme ASN sebagai pelayan publik.
Kata kunci: profesional, revolusi mental, pelayan publik

ABSTRACT
The responsibility of State Civil Servant (ASN) has been clearly stated in the ASN Law. Furthermore, it is
also regulated in Government Regulations concerning Employee Discipline. Nonetheless, there is still
negative stigma in the implementation and the community judgement, such as laziness in work, money
orientation in completing administrative service tasks, misunderstanding of the main duties and functions of
the employees, breaking the regulation and looking for shortcuts to achieve goals in gaining positions and
even worse, performing corruption. This paper discusses the idea of the role of mental revolution training to
become more productive and professional ASN. The mental revolution training is a concrete step in shaping
the mental of professional public servants. The subjects of public service mental revolution training material
refers to how an ASN should have perspective, way of thinking and working thus that it is likely expected that
the training could improve the professionalism of ASN as public servants.
Keywords: professional, mental revolution, public service

PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,
yang selanjutnya disingkat menjadi UU ASN,
menjadi landasan bagi pemerintah daerah
untuk segera membentuk ASN yang
memiliki integritas, profesional, netral dan

bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat dan mampu menjalankan
fungsi, tugas dan peran serta melaksanakan
kewajiban dengan penuh disiplin dan
tanggungjawab (Sekretariat Negara, 2014).
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Sejalan dengan itu, salah satu area
perubahan
reformasi
birokrasi
yang
dicanangkan dalam Road Map Reformasi
Birokrasi 2015 – 2019 adalah mental aparatur
(Kemenpan,
2015).
Indriyani
Astuti
mengutip pernyataan MenpanRB yang
dipublikasi di e-Paper Media Indonesia pada
tanggal 27 Agustus 2017, bahwa perlu
adanya perubahan dalam organisasi yang
nantinya akan menjadi ciri budaya organisasi
atau pemerintahan, yaitu: Pertama, kepekaan
terhadap orang lain, yakni kepekaan terhadap
para
pengguna
layanan,
pemangku
kepentingan, bawahan, atasan, pegawai
lainnya, serta lingkungannya; Kedua, selalu
tertarik untuk berinovasi. Dalam hal ini
diperlukan keterbukaan organisasi untuk
memberikan kesempatan bagi pegawai dalam
menyampaikan ide, gagasan baru, atau
inovasi. Keterbukaan ini akan mendorong
berkembangnya praktik organisasi belajar,
yang dipenuhi dengan pegawai-pegawai yang
inovatif, kreatif, dan cerdas yang menjadi
aset paling berharga bagi organisasi dalam
menjalankan tugas dan fungsinya; Ketiga,
adanya keberanian untuk mengambil risiko.
Hal ini dilihat dari keberanian para pemimpin
dalam mengambil risiko untuk keputusankeputusan strategis yang harus cepat diambil.
Risiko ini seringkali harus diambil demi
kepentingan yang lebih bermanfaat di masa
mendatang;
Keempat,
memperlakukan
pegawai sebagai aset paling berharga bagi
organisasi karena menjadi unsur penting bagi
organisasi. Karena itu, setiap pegawai
termotivasi untuk memberikan kontribusi
positif bagi organisasi, dan sebaliknya
organisasi menjadi sumber inspirasi bagi
pegawai untuk terus memberikan yang
terbaik bagi organisasi; Kelima, adanya
keterbukaan komunikasi bagi pegawai.
Dalam hal ini, pegawai harus memiliki akses
yang luas untuk berkomunikasi dengan siapa
saja yang dianggap memiliki kompetensi
dengan tujuan penyelesaian tugas-tugas yang
diberikan kepadanya; Keenam, yakni
keharmonisan, keeratan hubungan antarpegawai dan kekompakan tim. Dalam
mendukung peningkatan kinerja pemerintah,
diperlukan situasi dalam organisasi yang
penuh dengan keharmonisan, keeratan
hubungan, saling menjaga, kekompakan tim,
dan kompetisi yang sehat (Astuti, 2017).
Namun setelah lebih dari 70 tahun
Indonesia merdeka, kewajiban negara untuk

memberikan pelayanan publik terbaik kepada
rakyat belum sepenuhnya dapat dirasakan
secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan
masih rendah, tingkat kemiskinan dan tingkat
pengangguran masih tinggi, kondisi tenaga
kerja yang belum memiliki daya saing tinggi,
serta fasilitas pelayanan publik yang belum
memadai merupakan fenomena yang
dijumpai di beberapa tempat di Indonesia.
Pelayanan belum berkualitas yang diberikan
oleh negara ini kemudian muncul sebagai
peringkat pelayanan publik yang rendah bagi
bangsa Indonesia dalam percaturan global.
Dalam berbagai indeks kinerja birokrasi di
tingkat internasional, NKRI masih dikenal
sebagai bangsa yang peringkatnya tinggi
dalam hal-hal yang buruk, dan rendah dalam
hal-hal yang baik. Hingga saat ini, Indonesia
masih dikenal sebagai bangsa yang
menempati ranking yang tinggi dalam hal
korupsi, kolusi, kemiskinan, pengangguran
dan lain-lain; dan menempati ranking yang
rendah dalam hal kesehatan, kesejahteraan,
daya saing bangsa, kemudahan berusaha,
tingkat inovasi, dan lain-lain (LAN RI,
2017).
Stigma malas dalam bekerja, selalu
berorientasi dengan uang ketika harus
menyelesaikan tugas pelayanan administrasi,
ketidakpahaman tentang tugas pokok dan
fungsi pegawai, mental menerabas atau
mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan
dalam meraih posisi jabatan, serta yang lebih
parah lagi masih ada ASN yang mencari
celah dan cara untuk melakukan korupsi
selalu menjadi berita di berbagai media
massa. Padahal pegawai tersebut sudah
mendapatkan gaji dan penghasilan lain
berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)
yang cukup besar sesuai dengan jabatannya.
Gambaran tersebut di atas tentunya tidak
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
undang-undang dan amanat reformasi
birokrasi. Maka jika itu terus dibiarkan akan
menjadi suatu lingkaran setan yang susah
untuk dihentikan dan bahkan akan diwariskan
kepada generasi ASN yang akan datang.
Selain itu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa
perilaku dan mentalitas ASN yang diuraikan
di atas dapat terjadi karena pengaruh kondisi
sosial ekonomi di masyarakat. Namun
alangkah
mirisnya
apabila
para
penyelenggara pemerintahan ini memiliki
mentalitas yang buruk dan tidak professional.
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Gambaran lain juga terlihat dalam
permasalahan birokrasi yang sudah lama
berulang dan masih belum tuntas yaitu
perilaku negatif yang ditunjukkan dan
dipraktekkan oleh para birokrat. Akibat dari
perilaku yang ditunjukkan itu, citra dari
birokrasi menjadi buruk di mata masyarakat.
Perilaku tersebut yaitu birokrasi yang lambat,
berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka,
inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya
(Permenpan Nomor 11 Tahun 2015).
Kondisi di atas tidak dapat dibiarkan
berkelanjutan, namun harus diubah secara
revolusioner untuk mengejar ketertinggalan
dalam pelayanan publik dari negara-negara
lain. Untuk mewujudkan perubahan yang
cepat ini, pemerintah menerbitkan kebijakan
Gerakan
Nasional
Revolusi
Mental
sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi
Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Gerakan
Nasional
Revolusi
Mental.
(Sekretariat Negara, 2016). Melalui Gerakan
Nasional ini, diharapkan akan terwujud
manusia Indonesia yang baru, yaitu manusia
Indonesia yang memiliki cara pandang, cara
pikir, dan cara kerja yang berlandaskan
integritas, etos kerja dan gotong royong
dalam memberikan pelayanan publik.
Oleh karena itu, perlu adanya suatu
Diklat Revolusi Mental pagi para ASN di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sebagai bentuk pengejawantahan dari Inpres
Nomor 12 Tahun 2016, sekaligus juga
sebagai langkah dan upaya nyata untuk
melakukan revolusi mental.
Perlunya Diklat Revolusi Mental bagi
seluruh ASN di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI ini bukan berarti menafikan
mentalitas dan profesionalitas pegawai yang
sudah berjalan, tetapi karena masih
dijumpainya beberapa masalah dekadensi
moral dan mentalitas pegawai terutama
dalam hal kejujuran, kedisiplinan, tanggung
jawab dan profesionalisme.
Hal tersebut perlu segera dibenahi,
mengingat generasi Indonesia di masa depan
perlu dipersiapkan dengan matang dan ini
sudah dilakukan melalui pendidikan karakter
bangsa dan pendidikan anti korupsi di
sekolah-sekolah. Namun, upaya ini perlu
ditopang dan didukung dengan perilaku
teladan yang ditunjukkan oleh para pemimpin
dan pegawai pemerintah daerah, supaya
menjadi contoh teladan bagi para generasi

muda yang akan menjadi pemimpin di masa
depan.
Pemerintah daerah harus melakukan
upaya-upaya perbaikan agar isu ini dapat
segera ditangani dengan baik. Gubernur
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
memiliki mekanisme dan prosedur operasi
tetap dalam pembinaan kepegawaian, tetapi
perlu upaya tambahan lain supaya sasaran
dan tujuan dalam membangun ASN yang
produktif dan profesional di lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera
tewujud.
ANALISA
Revolusi Mental
Dalam kehidupan sehari-hari, praktek
revolusi mental adalah menjadi manusia yang
berintegritas, mau bekerja keras, dan punya
semangat gotong royong. Revolusi mental
adalah suatu gerakan untuk menggembleng
manusia Indonesia agar menjadi manusia
baru, yang berhati putih, berkemauan baja,
bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang
menyala-nyala. Itu adalah gagasan revolusi
mental yang pertama kali dilontarkan oleh
Presiden Soekarno pada Peringatan Hari
Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno
melihat revolusi nasional Indonesia saat itu
sedang mandek, padahal tujuan revolusi
untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang
seutuhnya belum tercapai.
Revolusi di jaman kemerdekaan adalah
sebuah perjuangan fisik berupa perang
melawan penjajah dan sekutunya untuk
mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kini 70 tahun setelah bangsa kita
merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum
dan tak akan pernah berakhir. Kita semua
masih harus melakukan revolusi namun
dalam arti yang berbeda. Bukan lagi
mengangkat senjata, tapi membangun jiwa
bangsa, membangun jiwa yang merdeka,
mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan
perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan
hal-hal yang modern, sehingga Indonesia
menjadi bangsa yang besar dan mampu
berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di
dunia. Kita semua faham bahwa membangun
jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, atau
pembangkit energi juga penting. Namun
seperti kata Bung Karno, membangun suatu
negara, tak hanya sekedar pembangunan fisik
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yang sifatnya material, namun sesungguhnya
membangun jiwa bangsa.
Inilah ide dasar dari digaungkannya
kembali gerakan revolusi mental oleh
Presiden Joko Widodo. Jiwa bangsa yang
terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa
kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa
merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai
positifisme. Gerakan revolusi mental semakin
relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini
tengah menghadapi tiga problem pokok
bangsa yaitu; merosotnya wibawa negara,
merebaknya intoleransi,
dan terakhir
melemahnya sendi-sendi perekonomian
nasional. Dalam kehidupan sehari-hari,
praktek revolusi mental adalah menjadi
manusia yang berintegritas, mau bekerja
keras, dan punya semangat gotong royong.
Para pemimpin dan aparat negara akan jadi
pelopor untuk menggerakkan revolusi
mental,
dimulai
dari
masing-masing
Kementerian/Lembaga
(K/L).
Sebagai
pelopor gerakan revolusi mental, pemerintah
lewat K/L harus melakukan tiga hal utama
yaitu bersinergi, membangun manajemen isu,
dan terakhir penguatan kapasitas aparat
negara.
Revolusi mental hampir mirip dengan
strategi rekayasa mental. Istilah strategi
menurut (Craig & Grant, 2008) adalah
penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang
(targeting and long-term goals) sebuah
perusahaan dan arah tindakan serta alokasi
sumber daya yang diperlukan untuk
mencapai sasaran dan tujuan (achieve the
goals and objective). Sementara menurut
Siagian (2008) strategi adalah serangkaian
keputusan dan tindakan mendasar yang
dibuat oleh manajemen puncak dan
diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi tersebut (Siagian 2008). Sejalan
dengan itu menurut Henry, Bruce , &
Joseph, bahwa strategi sebagai rencana
adalah sebuah program atau langkah
terencana (a directed course of action) untuk
mencapai serangkaian tujuan dan cita-cita
yang telah ditentukan (Henry, Bruce , &
Joseph, 2011).
Dari beberapa pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu
rencana taktik yang berupa sebuah rancangan
program yang diputuskan untuk mencapai
sasaran dan tujuan.

Sementara itu terminologi rekayasa
mental merupakan bagian dari rekayasa
sosial.
Terminologi
rekayasa
sosial
mengalami
peyorasi
makna
karena
belakangan ini identik dengan kejahatan
internet, padahal memiliki makna lain yang
lebih luas. Industrialis Belanda, J.C. van
Merken, tercatat sebagai orang pertama yang
memakai istilah ini pada 1894. Bila urusan
mesin ditangani oleh spesialis (engineer),
urusan manusia menurut Merken, juga
membutuhkan para spesialis yang disebutnya
perekayasa sosial. Menurut Adi, rekayasa
sosial adalah upaya intervensi terencana
dalam mempengaruhi sikap dan perilaku
sosial tertentu untuk mencapai perubahan
sosial (Adi, 2018). Istilah lain rekayasa dari
(Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kemdikbud, 2018) secara umum
merupakan penerapan kaidah-kaidah dalam
pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan
kontruksi, serta pengoperasian kerangka,
peralatan, dan system yang ekonomis dan
efisien. Makna rekayasa dalam pendidikan
lebih mengarah pada pengaturan dan
pengkondisian siswa oleh guru supaya terjadi
perubahan dan pencapaian tujuan belajar.
Konsep mental/mentalitas menurut
Koentjaraningrat
dikatakan
sebagai
attitude/sikap. Sikap adalah suatu disposisi
atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri
seseorang individu untuk bereaksi terhadap
lingkungannya (baik lingkungan manusia
atau masyarakatnya, baik lingkungan
alamiahnya maupun lingkungan fisiknya).
Sikap juga dipengaruhi oleh nilai-budaya dan
sering bersumber kepada sistem nilai budaya.
Mental bersangkutan dengan batin dan watak
manusia yang bukan bersifat badan atau
tenaga. Sementara itu, mentalitas diartikan
sebagai keseluruhan dari isi serta kemampuan
alam pikiran dan alam jiwa manusia dalam
hal
menanggapi
lingkungannya
(Koentjaraningrat, 2010). Mentalitas juga
merupakan keadaan dan aktivitas jiwa
(batin), cara berpikir, dan berperasaan (Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kemdikbud, 2018).
Dari tiga konsep di atas dapat
disintesiskan bahwa yang dimaksud dengan
strategi rekayasa mental adalah merupakan
bagian dari revolusi mental yaitu suatu
program/desain untuk membuat sebuah
kontruksi/perancangan
sikap/attitude
individu sehingga menjadi sebuah orientasi
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nilai-budaya yang dilakukan secara radikal
dan cepat.
Secara tekstual (Montang, 2018)
revolusi mental berarti perubahan mendasar
dalam cara berfikir dan cara merasa yang
diterjemahkan dalam perilaku dan tindakan
nyata keseharian dalam kehidupan dalam
berbagai aspek baik perilaku politik, perilaku
ekonomi, perilaku pendidikan, perilaku kerja,
dan perilaku sosial kemasyarakatan. Dari
pengertian tersebut dapat dilihat bahwa
revolusi mental mencakup perubahan dari
tindakan keseharian yang sudah menjadi
karakter.
Model dan bentuk desain untuk
merevolusi mentalitas pegawai khususnya
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta agar sesuai dengan
amanat UU ASN dengan dilakukannya Diklat
Revolusi Mental di lingkungan Pemerintah
Provinsi
DKI
Jakarta,
yang
penyelenggaranya dilaksanakan oleh BPSDM
Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara
Diklat tersebut.
Pelaksanaan Diklat ini mengacu
kepada Perkalan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik.
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dalam UU ASN dijelaskan bahwa:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat
oleh
pejabat
pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan
peraturan
perundangundangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Selanjutnya dalam Pasal 12 disebutkan
bahwa pegawai ASN berperan sebagai

perencana, pelaksana,
dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
dan
pembangunan
nasional
melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik
yang profesional, bebas dari intervensi
politik, serta bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
Sejalan dengan nilai budaya yang
dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa
UU ASN juga memuat nilai dasar yang harus
ditaati oleh semua ASN, yaitu:
1. Memegang teguh ideologi Pancasila
2. Setia dan mempertahankan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah
3. Mengabdi kepada negara dan rakyat
Indonesia
4. Menjalankan tugas secara profesional dan
tidak berpihak
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip
keahlian
6. Menciptakan lingkungan kerja yang non
diskriminatif
7. Memelihara dan menjunjung tinggi
standar etika yang luhur
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan
kinerjanya kepada publik
9. Memiliki
kemampuan
dalam
melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah
10. Memberikan layanan kepada publik
secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat,
berdaya guna, berhasil guna, dan santun
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas
tinggi
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan
kerja sama
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan
mendorong kinerja pegawai
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
15. Meningkatkan
efektivitas
sistem
pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karier.
Disamping itu juga terdapat kode etik
dan kode perilaku untuk dipatuhi oleh semua
ASN yaitu:
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur,
bertanggung jawab, dan berintegritas
tinggi
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat
dan disiplin
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan,
dan tanpa tekanan
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan
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5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan
perintah atasan atau Pejabat yang
Berwenang
(PyB)
sejauh
tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan
etika
pemerintahan
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut
kebijakan negara
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik
negara secara bertanggung jawab, efektif,
dan efisien
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik
kepentingan
dalam
melaksanakan
tugasnya
9. Memberikan informasi secara benar dan
tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukan informasi terkait kepentingan
kedinasan
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern
negara, tugas, status, kekuasaan, dan
jabatannya untuk mendapat atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri
atau untuk orang lain
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan
selalu menjaga reputasi dan integritas
ASN
Melaksanakan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan mengenai
disiplin
Pegawai ASN (LAN RI, 2017).
Diklat Revolusi Mental
Menurut Perkalan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Revolusi Mental Pelatihan
Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan
kompetensi
ASN
dalam
melakukan
perubahan yang cepat agar terwujudnya ASN
yang mampu memberikan pelayanan publik
yang berkualitas. Adapun sasaran pelatihan
Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
adalah tersedianya ASN yang memiliki nilainilai revolusi mental (integritas,etos kerja,
dan gotong royong) yang mampu melakukan:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya
manusia ASN dalam pelayanan publik;
2. Peningkatan penegakan disiplin aparatur
pemerintah dan penegak hukum;
3. Penyempurnaan standar pelayanan dan
sistem pelayanan yang inovatif (egovernment);
4. Penyempurnaan
sistem
manajemen
kinerja (performance-based management
system) ASN;

5. Peningkatan perilaku pelayanan publik
yang cepat, transparan, akuntabel, dan
responsif;
6. Penyempurnaan peraturan perundang
undangan (deregulasi);
7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi
(debirokratisasi);
8. Peningkatan penyediaan sarana dan
prasarana yang menunjang pelayanan
publik;
9. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi
10. Peningkatan penegakan hukum dan aturan
di bidang pelayanan publik;
11. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi
beserta keteladanan pimpinan.
Sementara itu kompetensi yang
dibangun dalam pelatihan Revolusi Mental
untuk Pelayanan Publik adalah kemampuan
dalam:
1. Mengubah cara pandang terhadap
permasalahan pelayanan publik di
instansi;
2. Mengubah
cara
pikir
dalam
menyelesaikan permasalahan pelayanan
publik di instansi; dan
3. Mengubah cara kerja untuk mempercepat
terwujudnya
ASN
yang
mampu
memberikan pelayanan publik yang
berkualitas.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan pelatihan Revolusi
Mental ini bertujuan untuk meningkatkan
Profesionalisme ASN terutama dalam
Pelayanan Publik.
Diklat
Revolusi
Mental
yang
diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi DKI
Jakarta di tahun 2018 ini dilaksanakan
sebanyak lima angkatan, yaitu angkatan XI,
XII, XIII, XIV, dan XV. Masing-masing
angkatan diikuti sebanyak 30 orang peserta
yang berasal dari Staf Potensial yang
direkomendasikan oleh Pimpinan masingmasing SKPD/UKPD. Sehingga total
keseluruhan peserta Diklat Revolusi Mental
ini diikuti sebanyak 150 orang peserta.
Untuk mengukur bagaimana peran
Diklat Revolusi Mental ini terhadap
peningkatan profesionalisme ASN dalam
pelayanan publik, maka dilakukan penelitian
pasca Diklat Revolusi Mental, dengan
menggunakan metode survei
dengan
menggunakan alat berupa Kuesioner yang
disebarkan ke Populasi melalui Google Form,
dengan alamat:
https://goo.gl/forms/hbYSxv1wSh55yv2H2.
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Daftar pertanyaan yang terdapat di dalam
kuesioner disusun berdasarkan pada Indikator
dalam Perkalan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Pelatihan
Revolusi Mental Pelatihan Revolusi Mental
untuk Pelayanan Publik serta Inpres Nomor
12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Revolusi
Mental.
Data penelitian menunjukkan bahwa
Setelah mereka mengikuti Diklat Revolusi
Mental , dari 150 peserta Diklat terdapat 52
responden yang menjawab kuesioner melalui
Google Form,dapat dilihat dalam prosentase
di bawah ini.
Terdapat 75% Pegawai sering
menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan
tepat waktu tanpa kesalahan, sebanyak 59,6%
selalu datang bekerja tepat waktu, sebanyak
73,1% selalu melayani pelanggan sesuai
SOP, sebanyak 51.9% sering melayani
pelanggan melebihi standar pelayanan
minimal, sebanyak 57.5% selalu menjalankan
tugas bersifat spesifik dan jelas, sebanyak
63.5% menyelesaikan tugas harian dengan
cepat, sebanyak 80.8% selalu menyampaikan
informasi
kepada
pelanggan
dengan
transparan, sebanyak 69.2% selalu melayani
pelanggan dengan responsive, sebanyak
sebanyak 48.1% selalu menyederhanakan
birokrasi dalam melayani masyarakat, serta
sebanyak 98,1% tidak pernah menerima
pemberian apapun dari masyarakat atas
pelayanan yang diberikan.
Model Strategi Revolusi Mental ASN
Pasca Diklat Revolusi Mental.
Model strategi revolusi mental ASN
dalam rangka membangun ASN yang
produktif dan professional, dapat dilakukan
pasca diklat dengan menerapkan strategi
mental profesional, dengan motornya adalah
ASN melalui tujuh faktor.
Pertama, membangun sanksi sosial
secara sistemis, yaitu pegawai ASN wajib
menandatangani pakta integritas dan sosial
terkait
dengan
perubahan
perilaku/mental/sikap
selama
menjadi
pegawai/ASN. Fakta ini di tandatangani di
bawah sumpah dengan disaksikan semua
elemen negeri, termasuk para guru spiritual
dan
intelektual,
(misalnya
dengan
sumpah/janji ASN/PNS secara sukarela harus
melepaskan jabatan dan status ASN ketika
melakukan pelanggaran kerja/ kode etik dan
jika
ada
satu
pihak
merasa

dirugikan,dicemarkan, atau dipersalahkan
jauh sebelum sanksi sosial dan hukum negara
mengeksekusi sesuai dengan hukum positif
yang berlaku.
Kedua, memperketat aturan jam kerja
sesuai dengan aturan, dengan tidak ada
toleransi bagi para ASN untuk meninggalkan
kantor tanpa alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Pengecekan
presensi ASN tidak hanya dilakukan pada
saat masuk pagi dan pada saat pulang saja,
tetapi ada pengecekan kehadiran ASN di
waktu siang hari.
Ketiga, mengubah pola pikir ASN,
bahwa semua ASN harus memposisikan
dirinya sebagai “Pelayan Masyarakat/Publik
Profesional”, dan yang menjadi bos itu
adalah masyarakat. Jika ASN sudah merasa
demikian maka akan tercipta budaya kerja
ikhlas tanpa mengharap hadiah dan imbalan
dari
masyarakat
yang
membutuhkan
pelayanan.
Keempat, pemberian reward yang
memadai bagi pegawai berprestasi dan
menjadi teladan bagi yang lain, baik dalam
bentuk materi maupun dalam bentuk
Beasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi, serta menjamin
kesejahteraan ASN dan keluarganya,
sehingga tidak ada lagi ASN yang mencari
“obyekan” dan bisnis sampingan diluar jam
kerja tanpa mengindahkan aturan disiplin
pegawai.
Kelima, pembinaan spiritual dan
pemberian motivasi secara terus menerus,
setiap hari di pagi hari sebelum melakukan
pekerjaan oleh setiap pimpinan SKPD dan
jangan pernah ada kata bosan untuk
memotivasi para ASN.
Keenam, monitoring dan supervisi
kinerja harian, mingguan, bulanan, langsung
oleh pimpinan, dan setiap ASN wajib
menyerahkan bukti produktivitas kinerja.
bukan hanya sekedar formalitas tetapi
dilakukan dengan benar.
Ketujuh,
menerapkan
kebijakan
pemecatan langsung secara tidak hormat bagi
ASN yang melakukan tindak pidana Korupsi,
dan penyitaan harta kekayaan jika didapatkan
dari hasil korupsi.
SIMPULAN DAN SARAN
Membangun mental Aparatur Sipil
Negara untuk menjadikannya lebih produktif
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dan professional tidaklah mudah. Hal ini
perlu didukung oleh semua pihak, mulai dari
ASN tingkat bawah sampai pada pimpinan
tertinggi. Membangun mental ASN yang
profesional seperti harapan undang-undang,
butuh waktu untuk pembiasaan yang simultan
dan berkesinambungan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan
untuk mempercepat perubahan mentalitas
ASN supaya profesional adalah dengan
diadakannya Diklat Revolusi Mental. Diklat
ini telah diselenggarakan oleh BPSDM
Provinsi DKI Jakarta, dengan sasaran mulai
dari Pejabat Struktural Eselon IV, III serta
staf potensial. Materi Diklat Revolusi Mental
ini menyangkut aspek cara pandang, cara
pikir dan cara kerja dalam melaksanakan
pelayanan publik.
Dengan demikian Diklat Revolusi
Mental bagi ASN dapat memberikan peranan
bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan peran
ASN dengan penuh disiplin, integritas, dan
tanggungjawab, sehingga menjadi contoh
bagi generasi yang akan datang, karena saat
ini mereka sedang dibentuk, dilatih,
dibiasakan untuk memiliki sikap/mental dan
akhlak yang mulia.
Peran yang diharapkan dari Diklat
Revolusi Mental ini para alumnus Diklat
dapat memberi contoh atau teladan perilaku
baik kepada semua pegawai di lingkungan
kerjanya masing-masing. Ditambah pula
dengan keteladanan dan contoh ahlak mulia
yang ditunjukkan oleh para pemimpin, maka
rekayasa mental untuk menyiapkan generasi
emas Indonesia di tahun 2045 akan berhasil.
Untuk itu maka adanya Diklat
Revolusi Mental Pelayan Publik yang sudah
dikemukakan di atas sebelumnya dapat
menjadi ikhtiar yang efektif dan menjadi
desain kontruksi mental tersebut dapat
menjadi
sebuah
rekomendasi
dalam
membangun ASN di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih produktif
dan profesional.
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ABSTRAK
Pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku memiliki kewajiban untuk
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, salah satunya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Indonesia saat ini telah menerapkan pelaporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual,
namun pemerintah daerah masih mengalami banyak kendala dalam penerapannya. Pelaporan keuangan
berbasis akrual ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi pemerintah dalam bidang keuangan.
Pada tahun 2005, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan
basis kas; sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Peraturan tersebut telah
diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang memberlakukan SAP berbasis akrual,
baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat tahun 2015. Pemerintah pusat
telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrual. Oleh karena itu untuk mendukung
pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, diperlukan adanya keselarasan kompetensi dari
para pegawai pemangku kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, mengingat
laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai kinerja suatu
pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Keselarasan kompetensi dengan ilmu pengetahuan yang baru
dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan pengembangan kompetensi, antara lain dengan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembentukan komunitas praktik.
Kata kunci: Pelaporan keuangan, basis akrual, pengembangan kompetensi

ABSTRACT
Local governments in Indonesia based on the applied rules have the obligation to prepare activity
implementation reports, one of which is the Local Government Financial Statements. The Indonesian
government is currently implementing accrual-based government financial report. However, in the
application of accrual-based government financial report there are still many obstacles experienced by the
local governments. The implementation of accrual-based financial report is one form of government
bureaucracy reform in the field of financial. In 2005, the central government has issued Government
Regulation No. 24 year 2005 on Government Accounting Standards (SAP) which regulates the recognition of
revenues and expenditures using the cash basis, while for assets, liabilities and equity using the accrual
basis. The regulation has been changed to Government Regulation No. 71 year 2010 which enacts accrualbased SAP for both income, expenditure, assets, liabilities and equity by 2015. The central government has
devised a strategic step to implement the accrual basis. In order to support the implementation of the accrual
basis accounting application, it is necessary to align the competence of the stakeholder employees in the
preparation of local government financial statements, considering that the local government financial
statements is a benchmark in assessing the performance of the local governments by the central government.
The alignment of competence can be done by implementation of competence improvement such as performing
training education, technical guidance, socialization and the formation of community of practices.
Keywords: Financial report, accrual-based, competency improvement
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PENDAHULUAN
Reformasi Birokrasi di Indonesia
terjadi sejak bulan Mei tahun 1998.
Reformasi birokrasi tersebut terjadi dengan
adanya penolakan besar-besaran terhadap
pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi
di Indonesia dilaksanakan dalam beberapa
urusan pemerintahan. Salah satu urusan
pemerintahan yang mengalami reformasi
adalah urusan yang terkait dengan pelaporan
keuangan pemerintahan.
Sistem
pengelolaan
keuangan
pemerintah daerah ditetapkan dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
dan perubahannya melalui Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004. Adapun hal-hal yang
dibahas dalam peraturan tersebut antara lain
terkait dengan :
1. Reformasi Sistem Akuntansi dari Basis
Kas menuju Basis Akrual
2. Reformasi sistem penganggaran dari
tradisonal menjadi anggaran berbasis
kinerja
3. Reformasi sistem pemeriksaan dari
pengendalian dan pemeriksaan keuangan
menjadi pengendalian, pemeriksaan
keuangan dan pemeriksaan kinerja
Pada
Tahun
2005,
pemerintah
menetapkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
mengatur mengenai pengakuan pendapatan
dan belanja menggunakan basis kas;
sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas
menggunakan
basis
akrual.
Untuk
menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) yang sesuai dengan SAP,
Pemerintah juga mengembangkan Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis kas
menuju akrual. Untuk penyeragaman
mekanisme penyajian informasi pendapatan
dan belanja secara akrual, diterbitkan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen)
Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja
secara Akrual pada Laporan Keuangan.
Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.
PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut
memberlakukan SAP berbasis akrual baik
untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban,
dan ekuitas paling lambat tahun 2015.

Pemerintah pusat telah menyusun langkah
strategis untuk melaksanakan basis akrual
tersebut.
Penerapan akuntansi berbasis akrual
dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas
penyajian laporan keuangan pemerintah dan
menyajikan data yang akurat dalam
mengukur kinerja pemerintah. Dalam
akuntansi berbasis akrual dapat terlihat
bagaimana pemerintah membiayai aktivitas
dan memenuhi kebutuhan dananya, sehingga
lebih memungkinkan pengguna laporan
untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah
saat ini untuk membiayai aktivitas dan
memenuhi kewajibannya, serta lebih riil
menunjukkan posisi keuangan pemerintah
dan perubahan posisi keuangannya. Selain
itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada
pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan
pengelolaan sumber daya yang dikelolanya
dan berguna untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam hal efisiensi dan
efektifivitas penggunaan sumber daya.
Menurut Hasibuan (2002), sumber
daya manusia adalah semua manusia yang
terlibat di dalam suatu organisasi dalam
mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi
tersebut. Berdasarkan hal tersebut terlihat
bahwa
semakin
pesatnya
perubahan
peraturan-peraturan terkait dengan pelaporan
keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
Pemerintah daerah, harus siap menghadapi
perubahan tersebut. Persiapan yang harus
dilaksanakan adalah dengan dimilikinya
kemampuan atau kompetensi yang dimiliki
oleh setiap pegawai pemerintah dalam
melaksanakan pelaporan keuangan berbasis
akrual di lingkungan pemerintah daerah
Penelitian yang berkaitan dengan
pengembangan kompetensi pengelolaan
keuangan berbasis akrual dan penelitian yang
terkait dengan mekanisme pengembangan
kompetensi bagi para pegawai di lingkungan
pemerintah daerah, yaitu Binsar (2005),
Johan (2010) M. Dimas Satrio, Indrawati
Yuhertiana, Ardi Hamzah. Jurnal Akuntansi
dan Keuangan (2016 ), Setiadiputra, R. Y. P.
(2017) dan Soesanto (2018). Banyak
penelitian di antara mereka difokuskan
kepada dampak pelatihan pengelolaan
keuangan berbasis akrual serta penelitian
yang memfokuskan pada metode pelaksanaan
pengembangan kompetensi yang berupa
pelatihan bersama antar instansi pemerintah
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daerah serta kesinambungan pelaksanaan
pengembangan kompetensi di lingkungan
pemerintah daerah. Tetapi penelitian ini
menggambarkan
peran
pengembangan
kompetensi pelaporan pengelolaan keuangan
berbasis akrual terhadap penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah.
ANALISA
Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah
Pemerintah Daerah di Indonesia
berdasarkan
peraturan-peraturan
yang
berlaku mempunyai kewajiban untuk
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
diantaranya
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur
(LKPJ) dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD). Setiap laporan tersebut
memiliki manfaat atau output masingmasing. Laporan-laporan tersebut disusun
untuk mengetahui tingkat kinerja dan
efisiensi dari setiap pemerintah daerah.
Khusus untuk Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) disusun untuk mengetahui
tingkat efisiensi, efektifitas serta kondisi
suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan.
Dalam UU No. 17 tahun 2003
diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan negara yang meliputi :
1. Akuntabilitas yang berorientasi pada
hasil;
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas
4. Keterbukaan dalam pengelolaan
5. Dilakukan pemeriksaan keuangan oleh
badan pemeriksa yang bebas dan
mandiri
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut
perubahan
diharapkan
terjadi
sejak
penyusunan anggaran, pelaksanaan serta
pertanggungjawaban anggaran sehingga
akuntansi akrual akan mendukung untuk
menjalankan prinsip tersebut. Oleh karena itu
perubahan penerapan akuntansi akrual di
indonesia dilakukan secara bertahap. Strategi
pengembangan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dilakukan melalui
proses transisi dari basis kas menuju akrual
yang disebut cash towards accrual. Dengan
basis ini, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas

sedangkan aset, utang dan ekuitas dana
dicatat berdasarkan basis akrual. Proses
transisi standar menuju akrual diharapkan
selesai pada tahun 2007.
Akuntansi Pemerintahan merupakan
bidang Akuntansi Keuangan yang diterapkan
di lembaga pemerintahan. Akuntansi
Pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan
laporan keuangan,
pengendalian dan
pengawasan keuangan pemerintah/negara.
Akuntansi pemerintahan diharapkan dapat
mengatur administrasi keuangan negara
dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri
dalam pencatatan dan pelaporan transaksitransaksi di badan pemerintahan. Akuntansi
pemerintahan menyediakan laporan akuntansi
tentang aspek kepengurusan dari administrasi
keuangan negara.
Beberapa pengertian akuntansi adalah
sebagai berikut :
1. Akuntansi
adalah
proses
mengidentifikasikan, mengukur, dan
melaporkan informasi ekonomi, untuk
memungkinkan adanya penilaian dan
keputusan yang jelas dan tegas bagi
mereka yang menggunakan informasi
tersebut (menurut American Accounting
Association/ AAA).
2. Akuntansi
adalah
seni
mencatat,
menggolongkan dan meringkas transaksi
dan kejadian yang bersifat keuangan
dengan cara tertentu dan dalam bentuk
satuan uang, serta menafsirkan hasilhasilnya, dikatakan sebagai seni maka
yang
dimaksud
adalah
cara
menerapkannya
(menurut
American
Institute of Certified Public Accountans/
AICPA.
Manfaat akuntansi menurut Harahap
(2010) adalah informasi akuntansi keuangan
menunjukkan kondisi keuangan dan hasil
usaha suatu organisasi/perusahaan yang
digunakan oleh para pemakai sesuai dengan
kepentingan
masing-masing.
Informasi
akuntansi biasanya terdapat dalam suatu
laporan keuangan. Laporan keuangan adalah
suatu penyajian terstruktur dari posisi
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.
Tujuan penyusunan laporan keuangan untuk
menyajikan posisi keuangan,
kinerja
keuangan serta arus kas dari suatu
perusahaan.
Secara umum, manfaat laporan
keuangan
bagi
beberapa
pemangku
kepentingan :
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a. Investor. Penanam modal berisiko dan
penasihat mereka berkepentingan dengan
risiko yang melekat serta hasil
pengembangan dari investasi yang mereka
lakukan. Mereka membutuhkan informasi
untuk membantu menentukan apakah
harus membeli, menahan atau menjual
investasi tersebut. Pemegang saham juga
tertarik
pada
informasi
yang
memungkinkan mereka untuk menilai
kemampuan perusahaan untuk membayar
dividen.
b. Karyawan. Karyawan dan kelompokkelompok yang mewakili mereka tertarik
pada informasi mengenai stabilitas dan
profitabilitas perusahaan. Mereka juga
tertarik
dengan
informasi
yang
memungkinkan mereka untuk menilai
kemampuan
perusahaan
dalam
memberikan balas jasa, manfaat pensiun,
dan kesempatan kerja.
c. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman
tertarik dengan informasi keuangan yang
memungkinkan
mereka
untuk
memutuskan apakah pinjaman serta
bunganya dapat dibayar pada saat jatuh
tempo.
d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya.
Pemasok dan kreditor usaha lainnya
tertarik
dengan
informasi
yang
memungkinkan
mereka
untuk
memutuskan apakah jumlah yang
terhutang akan dibayar pada saat jatuh
tempo. Kreditor usaha berkepentingan
pada perusahaan dalam tenggang waktu
yang lebih pendek daripada pemberi
pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan
utama
mereka
tergantung
pada
kelangsungan hidup perusahaan.
e. Pelanggan.
Para
pelanggan
berkepentingan
dengan
informasi
mengenai
kelangsungan
hidup
perusahaan, terutama kalau mereka
terlibat dalam perjanjian jangka panjang
dengan, atau tergantung pada perusahaan.
f. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai
lembaga yang berada di bawah
kekuasaannya berkepentingan dengan
alokasi sumber daya dan karena itu
berkepentingan
dengan
aktivitas
perusahaan. Mereka juga membutuhkan
informasi untuk mengatur aktivitas
perusahaan, menetapkan kebijakan pajak
dan sebagai dasar untuk menyusun

statistik pendapatan nasional dan statistik
lainnya.
g. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi
anggota masyarakat dalam berbagai cara.
Misalnya, perusahaan dapat memberikan
kontribusi berarti pada perekonomian
nasional, termasuk jumlah orang yang
diperkerjakan dan perlindungan kepada
penanam modal domestik. Laporan
keuangan dapat membantu masyarakat
dengan
menyediakan
informasi
kecenderungan
dan
perkembangan
terakhir kemakmuran perusahaan serta
rangkaian aktivitasnya.
Akuntansi berbasis akrual menurut
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi
ekonomi dan peristiwa lainya, diakui, dan
disajikan dalam laporan keuangan pada saat
terjadinya
transaksi
tersebut,
tanpa
memperhatikan waktu kas atau setara kas
diterima atau dibayarkan. Dalam pencatatan
basis akrual menganggap bahwa transaksi
diakui karena instansi/badan bersangkutan
sudah memiliki hak atau kewajiban ketika
adanya pencatatan transaksi tersebut.
Salah satu hasil studi yang dilakukan
oleh IFAC Public Sector Committee (2002),
bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan
pencapaian tujuan. Dengan pelaporan
berbasis
akrual,
pengguna
dapat
mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah
dan perubahannya, bagaimana pemerintah
mendanai kegiatannya sesuai dengan
kemampuan pendanaannya sehingga dapat
diukur
kapasitas
pemerintah
yang
sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis
akrual juga memungkinkan pemerintah untuk
mengidentifikasi
kesempatan
dalam
menggunakan sumber daya masa depan dan
mewujudkan pengelolaan yang baik atas
sumber daya tersebut.
Pengembangan Kompetensi ASN
Berdasarkan Undang – Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
disebutkan bahwa setiap ASN baik Pegawai
Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
mempunyai hak yang sama untuk
mendapatkan pengembangkan kompetensi.
Kompetensi merupakan kemampuan kerja
setiap sumber daya manusia yang mencakup
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aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja yang mutlak diperlukan dalam
melaksanakan tugas-tugasnya.
Kompetensi yang dimiliki setiap
pegawai perlu untuk selalu dikembangkan.
Hal tersebut guna menjaga kompetensi yang
dimiliki pegawai agar tidak hilang dan
tertinggal dengan perkembangan ilmu
pengetahuan yang ada. Pengembangan
kompetensi merupakan segala upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan kompetensi
pegawai sumber daya manusia. Tujuan
pengembangan kompetensi pegawai adalah
untuk meningkatkan produktivitas kerja
(Hasibuan: 2002: 69).
Kompetensi berdasarkan UU 5/2014
terbagi kedalam 3 (tiga) jenis kompetensi,
yaitu :
a. Kompetensi Teknis, yang diukur dari
tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan
teknis fungsional dan pengalaman kerja
secara teknis;
b. Kompetensi Manajerial, yang diukur
dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural
atau
manajemen
dan
pengalaman kepemimpinan;
c. Kompetensi Sosial Kultural, yang
diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku, dan budaya sehingga
memiliki wawasan kebangsaan.
Pengembangan kompetensi pegawai
dapat dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan,
yaitu :
1. Pendidikan seperti pemberian tugas
belajar; dan
2. Pelatihan seperti pelatihan klasikal
(pelatihan, seminar, kursus, workshop,
bimbingan teknis dan/atau penataran) dan
pelatihan non klasikal (bimbingan tempat
kerja/coaching dan mentoring di tempat
kerja, pelatihan jarak jauh/e-learning,
magang dan pertukaran pegawai).
Peran
Pengembangan
Kompetensi
terhadap
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
Perkembangan
peraturan-peraturan
maupun kebijakan penyusunan pelaporan
keuangan pemerintah daerah yang pada saat
ini sudah berbasis akrual. Dengan
pelaksanaan pelaporan keuangan yang sudah
berbasis akrual, banyak diantara para
pegawai yang memiliki tugas menyusun
laporan keuangan. Hal tersebut terlihat salah

satunya adalah dari nilai laporan keuangan
pemerintah daerah yang dinilai oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang masih
tingginya
pemerintah
daerah
yang
mendapatkan
opini
Wajar
Dengan
Pengecualian (WDP) untuk Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016.
Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD Tahun 2015 dan 2016, penilaian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah
meningkat apabila dibandingkan dengan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun
2015.
Berikut
disampaikan
perbandingan data penilaian Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
dan 2016.
Tabel 1. Perbandingan Opini BPK atas
LKPD Tahun 2015 dan 2016 (diolah)
Opini/Tahun
2015
2016
WTP
313
75
WDP
194
139
TMP
31
23
TW
4
0
Sumber : BPK.2017
Keterangan :
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
TW
: Tidak Wajar
Sebanyak 162 LKPD (139 LKPD yang
masih mendapatkan WDP dan 23LKPD yang
masih mendapatkan TMP) pada tahun 2016
yang belum memperoleh opini WTP
umumnya karena terdapat akun-akun dalam
laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai
dengan SAP sebagaimana terlihat pada tabel
berikut.
Tabel 2. Akun yang disajikan tidak sesuai
dengan SAP pada LKPD 2016
Nama Akun
Aset Tetap
Aset Lainnya
Investasi Jangka Panjang
Kewajiban Jangka Pendek
Lain - lain Pendapatan
Daerah yang Sah
Belanja Operasi
Belanja Modal
Beban Operasi - LO
Akun Lainnya
Aset Lancar

% Kesalahan
29%
8%
5%
2%

JUMLAH

100%

3%
10%
8%
9%
7%
19%

Sumber : BPK.2017
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
maka kompetensi para pegawai dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah harus terus ditingkatkan. Pelaksanaan
pengembangan kompetensi pegawai pegawai
penyusun laporan keuangan pemerintah
daerah dapat dilakukan dengan beberapa
cara, diantaranya pendidikan dan pelatihan,
Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang dilakukan
oleh setiap Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BPSDM) maupun SKPD
sendiri
pada
setiap
Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota serta pembentukan
Community of Practice (CoP) Keuangan,
sebagai tempat sharing knowledge yang
terkait dengan keuangan dan penyusunan
laporan keuangan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaporan keuangan pemerintah daerah
merupakan salah aspek yang digunakan
untuk melihat kinerja dari setiap pemerintah
daerah. Laporan keuangan yang baik adalah
laporan keuangan yang mencerminkan
kondisi keuangan yang sesungguhnya.
Sehingga dengan adanya laporan keuangan
yang benar, tepat dan sesuai dengan
ketentuan, pimpinan dapat cepat dan tepat
dalam mengambil keputusan. Dalam
mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi
di bidang pelaporan keuangan pemerintahan
yang salah satunya terkait dengan penerapan
pelaporan keuangan pemerintah berbasis
akrual sangat perlu dilakukan pengembangan
kompetensi
yang
rutin
dan
berkesinambungan bagi para pegawai yang
terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
Guna
mendukung
pelaksanaan
reformasi bidang keuangan tersebut, perlu
dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Pelatihan
teknis/
pengembangan
kompetensi bagi para pemangku
kepentingan dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah;
2. Adanya Community of Practice (CoP)
Akuntansi yang khusus membahas
permasalahan terkait dengan isu-isu
terkini
akuntansi
dan
cara
penyelesaiannya;
3. Komitmen bersama dari seluruh pegawai
di lingkungan Pemerintah Daerah untuk
menciptakan laporan keuangan yang
benar, tepat dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

4. Penggunaan metode pelatihan bersama
antar instansi pemerintah daerah
sehingga
mampu
meningkatkan
pemahaman bersama antar instansi
pemerintah daerah;
5. Segala jenis pengembangan kompetensi
dilaksanakan secara berkesinambungan
dan berintegrasi.
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