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INTRODUCTION  Service companies engaged in the life assur-ance industry is currently very encouraging climate and economic growth sector in Indo-nesia. Seen from its development during the last 2 decades, life insurance industry compa-nies are very rapidly developing in Indonesia. This is evidenced by the large number of pro-fessionals working at companies life insur-ance and the higher the community’s interest in awareness of having an insurance policy for life preparation and long term planning. You probably have heard many people talk about the”Accounting profession”. And you have probably noticed that people consis-tently refer to some careers as”Professional”, 

but not others. Have you considered what constitutes a profession? What is it about ac-counting that qualifies it is a profession, wgere as other valuable and important ca-reers are not labeled as such? Dr. Nancy Bell (2004), suggests seven characteristics of a professional. Although her list is given in the context of insurance and risk management, its element can be applied equally to account-ing. In Dr. Bell’s vie, a professional: 1. Communicate effectively 2. Thinks rationally, logically and coher-ently 3. Appropriately uses technical knowl-edge 4. Antegrates knowledge from many dis-ciplines 

The Effect of  Professionalism Ethics  and Service Quality of 
Customer Satisfaction with Insurance Service Companies in 

Facing the Challenges of ASEAN Financial Integration 

IGP Ratih Andaningsih* 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of the research is to identify and Professionalism Ethics and firm service quality on 
the level of customer satisfaction with insurance service companies in facing the challenges of 
ASEAN Financial integration .This study uses subject in one of the life insurance industry compa-
nies in Indonesia which has a wide network internationally. This research tries to test whether the 
accounting information system and the quality of the company’s internal services have a signifi-
cant influence on customer satisfaction both individually and simultaneously. Data was collected 
through a survey method with a questionnaire filled out 105 data of Professionals agent of Insur-
ance Companies in Jakarta, Indonesia. The data   were analyzed using the multiple linear regres-
sion method ith the t test to test the effect of independent variant variables on the level of cus-
tomer satisfaction with insurance service companies in facing the challenges of ASEAN Financial 
integration and also the F test to test the simultaneous influence of independent variables. The re-
sults of this study indicate the level of Professional ethics and firm service quality that have a posi-
tive significance influence on the the level of customer satisfaction with insurance service compa-
nies in facing the challenges of ASEAN Financial integration. 

Keywords: System Information, Service Quality, Customers Satisfaction, Financial Integration 
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terfere with those rights. Rose’s actions vio-late several elements of the IMA ethics code, including: 1. Competence. Rose has not prepared com-plete and clear reports and recommenda-tions after appropriate analyses of rele-vant and reliable information. 2. Integrity. Rose has engaged in an activity that prejudices her ability to carry out her duties ethically. 3. Credibility. Rose has violated to standards under credibility. (Source: Institut of Management Accountants Code of Ethics, 2005)  IMA Statement of Ethical Professional Prac-tice, states:  Members of IMA shall behave ethically. A commitment to ethical professional practice includes: overarching principles thatexpress our values, and standards that guide our con-duct.  Principles: IMA’s overarching ethical princi-ples include: Honesty, Fairness, Objectivity, and Responsibility. Members shall act accor-dance with these principles and shall encour-age others within their organizations to ad-here to them. Standards  A member’s failure to comply with the follow-ing standards may result in disciplinary ac-tion. 
 
Competence Each member has a responsibility to: 
 Maintain an appropriate level of profes-sional expertise by continually develop-ing knowledge and skills. 
 Perform professional duties in accor-dance with relevant laws, regulations, and technical standards. 
 Provide decision support information and recommendations that are accurate, 

5. Exhibits ethical profession behavior 6. Recognizes the influence of political, social, economic, legal, and regulatory forces. 7. Actively seeks additional knowledge  Consider the idea that a professional commu-nicates effectively. Good communication askills are fundamental in accounting. Our profession uses specialized, technical vocabu-lary that is not shared by the general popula-tion. For example, to the average person on the street, depreciation refers to an asset’s loss in value over time. In accounting, how-ever, depreciation is the periodic allocation of an asset’s cost to the periods that benefit from its use accounting depreciation is unre-lated to changes in market value. So as pro-fessionals part of our job is to explain the dif-ference between accounting depreciation and economic depreciation to those who are out-side our profession.   Professional ethics related to the ability of human resources in processing all their abili-ties to improve the best attitude in an effort to create customer satisfaction and corporate customers that aim to dampen the company’s competitiveness.The emergency of the view that knowledge as a company resource is very dominant on the basis of the fact that knowledge can be used to develop competi-tiveness because it has value, and is scarce,difficult to emulate by competitors and can not be substituted by other resources. According to Mayo (2000) measuring com-pany performance from a financial perspec-tive is very accurate but actually the underly-ing driving force of financial value is re-sources human.  Merchant and Van der Stede (2003) articu-lated four basic paradigms for ethical deci-sion making. The rights and duties school of ethical thinking feels that all individuals have certain rights, others have the duty not to in-
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clear, concise and timely. 
 Recognize and communicate profes-sional limitations or other constrains that would preclude responsible judge-ment or successful performance of an activity. 
 
Configentiality Each member has a responsibility to: 
 Keep information confidential except when disclosure is authorized or legally required. 
 Inform all relevant parties regarding appropriate use of confidential informa-tion.Monitor subordinates’s activities to ensure compliance. 
 Refrain from using confidential infor-mation for unethical or Ilegal advan-tage. 
 
Integrity Each member has a responsibility to: 
 Mitigate actual conflicts of interest. Regularly communicate with business associates to avoid apparent conflict of interest. Advise all parties of any poten-tial conflicts. 
 Refrain from engaging in any conduct that would prejudice carrying out duties ethically 
 Abstain from engaging in or supporting any activity that might discredit the profession 
 
Credibility Each member has a responsibility to: 
 Communicate information fairly and objectively 
 Disclose all relevant information that could reasonably be expected to influ-ence an intended user’s understanding of the reports, analyses, or recommen-dations. 
 Disclose delays or deficiencies in infor-mation, timeliness, processing, or inter-

nal controls in conformance with or-ganization policy and/or applicable law.  While service quality focuses on efforts to meet the needs and desire of customers, as well as to balance customer expectations. Ac-cording to Rust as quote by Fandy Tjiptono customer expectations can be in the form of types: 
 Will expectation, which is the level of performance predicted or predicted consumers will be able to receive based on information that is known.This type is the level of expectation most often intended by end consumers. 
 Should expectation, which is the level of performance that is deemed deservedly accepted by the customer.The demands of what should be far greater than what is expected to be received. 
 Ideal expectation which is the level of optimum or best performance expected by consumers.  Service quality is a form of customer assess-ment of the level of service received (Perceived service) ith the level of service ex-pected (Expected service). Commodity of cus-tomers in the yield of life insurance company services in particular is an important element in determining the growth of company cus-tomers in order to say a float and guarantee sustainable living customers and company policies are based on the principles of trust and the best service quality for customers. Financial globalization that trend characteris-tics by increasing integration of capital mar-kets and international financial transactions has increased over the years, as evident in the rapid accumulation of both external assets and liabilities by countries across the world since the early 1990s (IMF, 2005).  However, financial globalization has also brought new challenges and risks particularly the risks associated with exposure to finan-
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sub sectors in the region to enable more effi-cient provision of financial services. 
 ASEAN Capital markets have grown rapidly sice the As financial crisis.Although banks still dominate the region’s financial systems, bonds and equities now account for on in-creasing share of financial assets in ASEAN. In general, the integration of capital markets in ASEAN is undertaken mainly through the de-velopments of equities (stocks) and bond markets, by addressing market gaps and-facilitating the implementation of capital building programs. Capital Market Implemen-tation Plan: 

 Enabling Environment for regional inte-gration 
 Market Infrastructure and regionally fo-cused products 
 Implementation Mechanicsm 

 ASEAN Disclosure Standards for cross border debt offerings 
 Mutual recognition framework for mutual funds and prospectuses 
 ASEAN stock market linkages 9Singa-pore,Thailand, Malaysia) 
 Corporate Governance Ranking ini-tiative 

Source by: Rillo (2015)  
AEC 2025 Vision of Financial Integration  While financial integration under AEC 2025 has made considerable progress, as the fore-going discussion has shown, it appears that more efforts are still needed to achieve an integrated community. Realizing that regional 

cial market uncertainties. In recent years, global financial stability risks have remained considerably as evident in gthe 2008 global financial crisis and 2010 euro zone sovereign debt crisis. For example in Asia where the de-gree of financial integration is broadly com-parable with other regions in the world, fi-nancial spillovers in equity markets  have re-mained substantial even after the global fi-nancial crisis, suggesting that financial mar-kets in the region and around the world have become increasingly integrated.Financial in-tegration can be achieved in a number of ways. It can emerge as a result of formal agreements, like a membership in a region integration agreement.In Asia, financial inte-gration has increased over the years but not to the same degree as trade integration which is far more advanced.Around 60 percent of trade flows in Asia are within the region, but only 20 percent of financial transaction flows are directed at the region.  Reflecting the developments in Asia financial integration in  ASEAN is also far from. In ASEAN, the main vehicle for pursuing integra-tion is the roadmap monetary and financial integration of ASEAN which was endorsed by the ASEAN finance ministers in 2003. The roadmap was developed to support the estab-lishment of the ASEAN Economic Community (AEC) as the end goal of regional economic integration by 2015. Since then activities have been directed toward financial services liberalization, capital market development, and capital account liberalization to facilities the integration of ASEAN financial markets. Financial services liberalization in ASEAN means opening up of the financial services 
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economic integration is still a work inpro-gress, a new the AEC 2025 bluprint was adopted during the ASEAN Summit in No-vember 2015, to further consolidated the in-tegration agenda. ASEAN economies have be-come more financially integrated over the past decade. As shown by the foregoing analysis, both de facto integration and re-gional agreements under AEC have resulted in increasing financial links among countries in the region. Regional initiatives have also been contribution to the deepening of re-gional financial markets. Infact, by end 2015, ASEAN countries have completed 87% of all measures under the AEC Bluprint to achieve free flow of services and freer flow of capital in the finance factor.  
Solution to Problem Model Problem Solving models as follows: 1. What do The effect of  Professionalism Ethics  with insurance service compa-nies in facing the challenges of ASEAN Financial integration 2. What do The Effect of service quality of customer satisfaction with insur-ance service companies in facing the challenges of ASEAN Financial integra-tion  
Problem Boundary of Resources Destinations and benefit as follows: We can know about The effect of Professionalism Ethics  and service quality of customer satis-

faction with insurance service companies in facing the challenges of ASEAN Financial inte-gration  
Literature Review and Hypothesis Devel-
opment McDonald (2001) identified four criteria to be considered a professional: 1. Specialized knowledge base. Account-ing certainly has a spezialized knowl-edge base. Whether we are talking about financial reporting rules, stan-dards for conducting audits, tax re-search and planning skills, or activity based accounting processes, the knowl-edge we share is not part of society’s general body of knowledge. 2. Complex skills. Accounting also in-volves complex skills. It requires the use of judgement, and also relies on fairly complex computations in some areas (such as pension accounting). Although some accounting software is straight-forward and easy to use, some of our IT tools are reasonably sophisticated as well. 3. Autonomy of practice. Autonomy re-fers to independence or self sufficiency. As you will learn in your later study of auditing, ”independence of mind” is an important characteristic for accounting professional. Until recently, the ac-counting profession was almost compe-letely independent and self regulat-
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ing.Recent Ethical sc, toandal, such as Enron, have led to the creation of the Public Company accounting oversight Board.The PCAOB is a private sector, non profit corporation,created by the Sarbanes Oxlay Act 2002,to oversee the auditors of public companies in order to protect the interest on investors and further the public interest in the prepa-ration of informative, fair, and inde-pendent audit reports. Although the PCAOB has given less autonomy to audi-tors, the profession as a whole remains relatively self sufficient. 
4. Adherence to a code of ethical behavior. Accountants also adhere to codes of ethical behavior.  
 
Internal Service Quality  Refers to Schneider and White (2004)  that in 

order to ensure that employees provide qual-ity services, services need to be provided with the resources needed by resources. Ac-cording to Jain and Gupta (2004) states that service quality has been recognize as a strate-gic tool to achieve operational efficiency and improve business performance. Internal ser-vice quality has a direct impact on employee satisfaction and vice versa.Internal services are services that are defined between differ-ent departments within the organizational (Susana 2012).Wang and Lee’s (2012) re-search on the sharing effect of quality of ser-vice on the effect of employee training  and customer satisfaction, aims to find out the dif-ference between service quality effectiveness employee service to customer satisfaction.  
Internal Customers  According to Susans(2012) states that inter-nal customers are individuals in other depart-
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ments in the organization that are served by internal suppliers. An organization consist of a chain of individual units, which are con-nected together.Next the existing units are used to satisfy external customers (Cai 2010) in Susana(2012). According to El Samen and Alshurideh (2012) defines that internal cus-tomers as each member of the service recipi-ent organization and products from members of the organization carryng out their work.  
Customer Satisfaction  Oliver (1997),States that customers satisfac-tions is the response of customers to the as-sessments of product features or products, or the product or service itself, which is pro-vided or provides  a pleasant or unpleasant level of fulfillment related to consumtion. Mean while, Oliver (1999) explains that cus-tomer satisfaction is the response of custom-ers fulfillment for service. According to Heskett and Sasser (1997) suggest that peo-ple are important factors in the organization. In tourism service organizations the people element does not only play a vital role in the field of operations but can also play a role in making contact or direct contact with con-sumers. Sources of customers satisfactions customers in every interaction of service de-livery, namely: recovery, response to the fail-ure of service delivery, adaptability, anticipa-tion and adjustment to service needs, sponta-neity, giving something impressive and unex-pected as a form of compensation for failure and copying, the ability to manage the situa-tion (Zeitmal et.al., 2006).  Based on some of the results of the above studies it can be concluded that   Profession-alism Ethics and service quality influence of customer satisfaction  with insurance service companies in facing the challenges of ASEAN 

Financial integration. Therefore in realizing-Customer satisfaction profession ethics and internal service quality should be the key to external customer satisfaction.  Then it can be stated in a hypothesis as fol-lows:  H1-1: Professionalism Ethics influence sig-nificant of customer satisfaction with insur-ance service companies in facing the chal-lenges of ASEAN Financial integration  H1-2: service quality influence more signifi-cantly of customer satisfaction  with insur-ance service companies in facing the chal-lenges of ASEAN Financial integration. 
 
Research Methods 

 This research is an explanatory survey re-search that examines the influence of internal  Professionalism Ethics  and service quality influence with the dependent variable exter-nal customer satisfaction.  
Population and Sample 

 The  population of this study was  taken from external insurance agents who are incorpo-rated in the ownership of licences as market-ing agents for life insurance agents in Indone-sia.Due to data limitations, not all populations can be examined,so this study uses samples. Determination of the sample is carried out through purposive sampling technique with the aim to obtain representative data pro-vided that the insurance agents work for at least one year.Samples are set to a minimum of five to 10 feet of parameters (Hair 1998) so that a total of 105 respondents is determined.  
Data Collections Technique 
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 The collection  of data about the perception of life insurance agents who work as at life  in-surance companies: Observation, namely by making direct ob-servations to the field, revieing, about the problems being studied. Distributing questionnaires to customers of life insurance companies (who have life insurance policies both in force and lapse status).  
Data Analysis 
 Hypothesis testing is done   100%by using a structural equation model with data process-ing assistance AMOS version 22 or use simple linear equations as follows:  
 Y=a+b1.X1+b2.X2+e  
Description:  Y = Customer satisfaction with insurance service companies in facing the challenges of ASEAN Financial integration. a = Constanta b1 = Regression Coefficient variable of the independent variable X1 b2 = Regression Coefficient variable of the independent variable X2 X1 = Individual capability X2 = The organizational climate E =Confounding variable  As for the sample responden data  available and the rate of return is as follows: Simultaneously significance test (F test) is carried out ith the aim of the significance of the influence of the infective dependent variably on the dependent variable together. Ghozali (2006:84). The stages used in hy-pothesis testing with the F test are: 

 Formulate a statistical hypothesis 
 Ho:b1=b2=0,means that the independent variavles together do not significantly in-

fluence the H1 dependent variable:b1 not equals b2 not equals 0,meaning that the independent variables together have a sig-nificant effect on the dependent variable. 
 Determine the test criteria, Sig F <alpha H0,accepted, Sig.F>alpha,H0 is rejected.  Individual significance test (t test) is used to show how far the influence of an independent variables is in explaining the dependent vari-able. Ghozali (2006:84). T test was carried out with the following stages: 
 Formulating the statistical hypothesis H0:b1=0.Means that the independent vari-able partially does not significantly influ-ence the dependent variable.H1:b1 not equals 0 means that the independent vari-able partiallyhas a significant effect on the dependent variable. 
 Determine the test criteria, Sig t <alpha H0,accepted, Sig.t>alpha,H0 is rejected.  Correlation coefficient analysis aims to meas-ure the relationship severity of the relation-ship between X1 and X2 independent vari-ables with the dependent variable.  The use of the coefficient of determination is to determine the extent of the contribution of the independent variable to dependent vari-able.The value of the coefficient of determina-tion is 0 to 1, meaning that the greater the value of the coefficient of determination for the madding of the madding of the independ-ent variables, shows the greater ability to ex-plain the dependent variable (Ghozali, 2006:83).  
RESEARCH RESULT AND DISCUSSION  This study took a sample as taken from the number of life insurance agents registered in the insurance industry of life insurance com-panies in Indonesia domiciled in the greater Jakarta area totaling 105 people and 200 cus-tomers. Indonesia. The questionaires were distributed in 105 pieces and were declared 
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to be passed and were examined were 75 passed, so the return rate of the question-naires in this study was 71,43%.            The result presented in the preceding section generally support the propositions being de-veloped that the incidence of assurance of non compulsory sustainability reports is higher amongst companies belonging to the highly visible industrial activities with larger carbon footprints.  The first four indicators prescribed by the ISO (as mentioned in the table 2) are purely procedural. In the absence of any specific information, it has been rea-sonably assumed that every company has adequately complied with these guidelines for preparationand presentation of non com-pulsory disclosures.   The mining and crude oil production sector started producing separate environmental reports, then te reporting practice gradually gathered momentum and now the industry enjoys a leadership position in disclosure. Analysis and interpretations reveal a general trend towards increasing sophistication of the medium of reporting and content of the pusblished sustainability reports. Findings of this research reveal that there is no separate, independent emissions and removal has been merged with the stand alone sustainability development report as a part of their broader environmental responsiveness. The elements of discrepancy and deregulated reporting practices indirectly allow the companies to be broadly clustered into two different catego-ries, as discussed in the previous section.  Consistent with the literature, the findings of 

this reveal that corporate disclosures signifi-cantly because of several of the following country specific characteristic: Country of origin, different accounting policies, postu-lates and practices, prevailing legal systems, corporate governance business culture and ethical relativesm, various national economic infrastructure, the existence of pressure groups, greater exposure to stakeholders scrutiny, the presence of strong media effects and the severity of socio environmental prob-lems or other external events (Adams 2002).  The selections of data based are 75 sample of the criteria of indicators from data Primer, see the Table.  
 Validity used software SPSS  statistics pro-grame, we can test the responses in data base to find the answer to the research questions posed above. The click through sequence is Analyze, Compare Means, One sample test. When we get to the dialog box, click on X2,c ompetitive to highlight it. Then click on the arrow to move X2  into the test variables box. In the box labeled test value, enter the num-ber 5.5. This is the number we want to com-pare the respondent.The first table is labeled one sample statistics and shows the mean,standard deviation and standard error for X2 Competitive price or value.This means that null hypothesis can be rejected and the alternative hypothesis accepted with a high level of confidence, from practically stand-point,the result of the univariate hypothesis test mean that responden felt that the value of the menu item were not competitive at all. In fact the average answer is closer to the an-chor point on the scale (1= not competitive)where the value of validity can be corrected 
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item-total correlation (Ghozali, 2011). In this research r table are 75-2 =73,with  signifi-cance tolerance 5% = 0,05 so r table for valid-ity trying as follows. 
 The Validity of variable from databased of the result as follows : Those are can see to Critical Values of t calculation  > Cummulative probability table is Pro-fessional Ethic1 amounting 1,6973 > 1,6654 , with that can be conclution  of  item  the  variable X1 is parcial positive significance.  
 Those are can see to Critical Values of t calculation > Cummulative probability table is Service Quality amounting 1,6794 >1,6654, with that can be con-clution  of item  variabel   X2  is  parcial positive significance.  Customer Satisfaction  with Insurance Service Companies in Facing the Challenges of ASEAN Financial Integration of Uji F Simultance. The Validity of variabel from databased of the re-sult as follows: That are can see to critical Values of F calculation > Cummulative prob-ability table isProfesional Ethic 1 amounting 2,53 >2,32 with that can be conclution of item the variable X1 is Simultaneously. Those are can see to critical values of F calculation > Cummulative probability table is Service Quality amounting 2,40 >2,32, with that can be conclution of item variabel X2 is Simulta-neously. 
  

CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
Conclusion  1. The purpose of this study is to examine .”  The Effect  of Professionalism Ethics  and service quality customer satisfaction  with insurance service companies in facing the challenges of ASEAN Financial integration The results of statistical tests indicate that the variable level of customer satisfaction  with insurance service companies  of a positive  significance  effect . 2. The organizational climate hich in this case is represented by the variabel service quality has a significant positive effect on customer satisfaction, exceeds the individ-ual capability variabel, which is repre-sented by ethical professional.  3. Limitations in this study are the respon-den in this study were not complicated so as to results in differences in results. This study uses a questionnaires survey method, here the answers given are repre-sentative of professionals ethics and ser-vice quality that influences customers sat-isfaction with insurance compa-nies,especially life insurance based on data collected companies that researchers do, so that statements taken are only based on data collected through in struc-ture written.  
Suggestion 
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 Based on the results of this study are that: 1. Professional ethics and service quality in the insurance industry life insurance companies in Indonesia have a significant influence relationship on the level of cus-tomers satisfaction, therefore insurance agents should always improve the quality and quality of themselves and improve the quality of service to the customer the goal is to maintain customer confidence in the insurance company to protect the continuity of law the lives of insurance agents and life insurance companies. 2. Increasing the value of the professional agent’s self reputation in facing the chal-lenges of ASEAN and international  finan-cial integration supported by maximum service quality and having an interna-tional reputation. 
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PENDAHULUAN Negara Indonesia terus berusaha mencapai cita-cita seperti yang tertuang dalam pembu-kaan UUD 1945 alenia ke 4. Berbagai upaya positif terus dilakukan demi menuju ke cita-cita bangsa Indonesia. Kondisi masyarakat dewasa ini sangat rawan dengan terjadinya kesalahpahaman menerima informasi yang begitu banyaknya dari dunia luar. Begitu ban-yak tantangan dalam jalannya perkembangan negara Indonesia [Wahyunintyas Dwi Sapu-tri, Bagus Edi Prayoga, 2018].  Menurut Kamus Merriam Webster Isti-lah demokrasi, adalah;  government by the people especially: rule of the majority,  gov-
ernment in which the supreme power 

is vested in the people and exercised by them 
directly or indirectly through a system of rep-
resentation usually involving periodically 
held free elections [https://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy, 2019]. Dalam perjalanan sejarah negara Indo-nesia, negara Indonesia yang Demokrasi menjadi tema yang sentral dan menarik terle-bih-lebih memasuki abad 21, era 4.0. Tema demokrasi menjadi sentral, menjadi sebuah pemikiran bagaimana menempatkan rakyat pada posisi yang ideal. Pada tataran ideal de-mokrasi harusnya menempatkan rakyat seba-gai hal yang sangat menentukan dan penting keberadaannya. Walau, dalam tataran Ideal itu, bukanlah perkara yang mudah, terlebih bagi negara Berkembang dan Terbelakang. 

Demokrasi Era 4.0 dan Kesejahteraan Rakyat:  
Sebuah Tantangan 

Tukina, Dosen Tetap Universitas Bina Nusantara 

 
ABSTRACT 

 
Negara Indonesia yang Demokrasi menjadi tema yang sentral dan menarik terlebih-lebih memasuki 
abad 21, era 4.0 ini. Tema demokrasi menjadi sebuah pemikiran bagaimana menempatkan rakyat-

pada kedudukan yang sebenarnya. Demokrasi memerlukan pra kondisi untuk mendukung ke arah ke-
hidupan kenegaraan yang lebih baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kajian literatur, dan studi dokumentasi. Langkah ob-
servasi dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan terkait pelaksanaan demokrasi. Langkah 
berikutnya dilakukan kajian literatur dan dokumen-dokumen terkait. Demokrasi era Revolusi Industri 
4.0 dilatarbelakangi Perkembangan Teknologi Informasi berbasis Intenet yang begitu massif.  Akibat 
perkembangan Teknologi Berbasis internet maka terjadi perubahan pola masyarakat memasuki pola 
baru menuju masyarakat online. Pelaksanaan demokrasi dalam masyarakat online sering menimbul-
kan kerusuhan, konflik, tindakan anarkhisme dan racisme. Berbagai permasalahan tersebut, sering 

menjadi ancaman nyata bagi kerukunan, kedamaian masyarakat dan juga Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Pelaksanaan Demokrasi yang dewasa (matang) perlu difokuskan untuk kese-

jahteraan rakyat.  

Kata Kunci: Era 4.0, Masyarakat Online, Demokrasi, Etika Politik, Kesejahteraan Rakyat  
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Demokrasi sendiri memerlukan pra kondisi untuk mendukung kearah kehidupan kenega-raan yang lebih baik. Kehidupan negara yang lebih baik itu adalah dalam kerangka menunju negara berpihak pada rakyat dan menyejahterakan rakyat. Perjalanan Demorasi di Indonesia telah Panjang dari Orde Lama sampai sekarang. Demokrasi sekarang ini memasuki jaman di-mana ditandai dengan perkembangan Infor-masi Komunikasi berbasis Internet. Zaman dimana Perkembangan Informasi Teknologi begitu pesat berbasis internet itu telah men-gubah pola kehidupan amsyarakat menjadi masyarakat online. Pada saat ini publik bebas menyampaikan pendapat mereka tentang apapun juga melalui media online. Jika tidak puas terhadap suatu kondisi seperti masalah politik dan pemerintahan maka dengan mu-dah disampaikan melalui media sosial. Hal ini menumbuhkan demokrasi di ranah virtual. Satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi publik, sisi lain juga memberikan ma-salah baru yaitu sering terjadi perang status, perdebatan serta saling mengejek antara kelompok yang pro maupun kontra tentang suatu masalah [Juditha, 2016]. Perkembangan Demokrasi di era 4.0 tersebut ditambah dengan munculnya berba-gai permasalahan bernegera di Indonesia ser-ingkali berujung perpecahan ditengah-tengah masyarakat. Perpecahan itu sering berakibat ricuh, konflik, kacau dan menjadi ancaman serius akan persatuan Negara Kesatuan Re-publik Indonesia (NKRI). Kerusuhan dan kon-flik seperti itu, sering terjadi bukan hanya di ibukota negara, di kampung-kampung dan didesa-desa tetapi juga yang jauh dari Ja-karta, di Papua dan daerah lainnya. Sebagai sebuah Negara, Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, yaitu perwujudan sikap-sikap dan perilaku warga negara yang demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada pemerin-

tahannya. Karena itu, tidak mengherankan, sebagai salah satu contoh, jika kericuhan dan anarkhis pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, masih terus mewarnai proses de-mokrasi di Indonesia, yang kecenderun-gannya dari waktu ke waktu terus meningkat [Jailani, 2015]. Salah satu dinamika penting dari de-mokratisasi yang berlangsung di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia adalah lahirnya kelompok-kelompok sosial masyarakat yang menunjukkan perhatian dan kepedulian tentang kondisi di dalam upaya menuju tercapainya masyarakat yang demokratis. Mereka membangun kesadaran bersama dan bergerak bersama, melibatkan diri dalam persoalan dan menentukan arah dari kebijakan negara. Kelompok-kelompok ini bergerak untuk menjaga agar proses de-mokratisasi berjalan dengan baik. Mereka adalah kelompok masyarakat yang terinte-grasi di dalam sebuah gerakan sosial [Akbar, 2016] Demokrasi era 4.0 menuntut peran serta masayarakat untuk sadar bahwa telah terjadi perubahan masyarakat yang cepat. Perubahan itu perlu diikuti dengan Pengeta-huan, Pemahaman yang benar terhadap de-mokrasi, perlu ada kematangan (kedewasaan) dalam kerangka menuju Kese-jahteraan rakyat. Untuk itulah pelaksanaan demokrasi Era 4.0 menuju Kesejahteraan Rakyat menjadi Tantangan Bersama Masyarakat Indonesia. Para pendiri dan Peru-mus UUD 1945 juga membahas perihal kese-jahteraan. Hasilnya kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan negara Indonesia, dalam Pembukaan UUD 1945, dielaborasi dalam bab XIII mengenai kesejahteraan so-cial, terdiri atas pasal 33 dan 34 . Setelah pe-rubahan, kesejahteraan diatur bersamaan dengan perekonomian BAB IV [Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, 2014].  
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METODOLOGI Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilaku-kan dengan observasi, kajian literatur, dan studi dokumentasi. Langkah observasi dilaku-kan dengan pengamatan langsung dilapangan terhadap pelaksanaan demokrasi. Langkah berikutnya dilakukan kajian terhadap litera-tur dan dokumen-dokumen terkait. Pene-lusuran studi dokumentasi dilakukan dengan menggunakan kajian literatur Junal, buku, dan sumber media lainnya yang relevan den-gan penelitian penulis [Ditha Prasanti, Sri Seti Indriani, 2018]. Dalam penelitian kualitatif peran peneliti sangat menentukan. Penelitian kuali-tatif deskriptif ini bersifat mengungkap fakta, objek apa adanya dalam kondisi alamiah (in 
natural). Pendekatan penelitian yang diguna-kan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam me-neliti setatus sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskipsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, fak-tual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat sertahubungan antar fenomena yang diselidiki [Nuryah Asri Sjafirah, Ditha Pras-anti, 2016]. Kebenaran dalam penelitian kualitatif deskritif bersifat naturalistik, mengungkap secara apa adanya, kondisi alamiah. Peneliti berupaya mengungkap data, fakta bersifat induktif dari khusus ke umum. Penelitian ini bertujuan mengunkap fakta data apa adanya dan bukan untuk tujuan generalisasi. Peneli-tian kualitatif yang dilakukan pada waktu, kondisi tertentu bisa jadi berbeda hasilnya bila dilakukan pada waktu, kondisi dan keadaan lain. Hal demikian karena penelitian kualitatif adalah bersifat dinamis, mengikuti kondisi apa adanya. 

Penelitian kualitatif bersifat eksploratif, peneliti berupaya menjelaskan objek, fakta agar pokok masalah dapat terjelaskan dengan lengkap. Oleh karena itu diperlukan analisis secara eksplanatif deskriptif untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan penelitian. 
PEMBAHASAN DAN HASIL Perkembangan Revolusi Industri dari Revolusi Indutri I di Perancis sampai sekarang ini sudah sampai ke Tahap Revolusi Industri 4.0. Perkembangan Revolusi Industri 4.0 tersebut ditandai dengan perkembangan masyarakat yang cepat sebagai akibat dari Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Internet. Dengan perkembangan Teknologi Informasi berbasis internet tersebut mem-buat masyarakat berkembang dan berubah dengan pola baru menjadi masyarakat online. Masyarakat online mengalami perubahan sangat cepat, pihak yang tidak bisa men-galami perubahan akan tertinggal. Dengan demikian dalam masyarakat, Revolusi Indus-tri 4.0 ada perubahan yang cepat disatu sisi dan disisi lain akan tertinggal. Kondisi seperti itu melahirkan istilah destuktif inovasi. De-struktif inovasi adalah inovasi sebagai akibat perubahan yang cepat dan mengakibatkan destruktif. Perubahan yang cepat tersebut, didalamnya juga turut berubah sisi negatif dan positif. Antara sisi positif dan negatif hadir dan saling melengkapi. Dalam keadaan tersebut maka peran manusia sebagai aktor sentral dalam Revolusi Industri 4.0 memiliki peran sangat penting, menentukan dan sadar akan Penguasaan Teknologi berbasis Internet dengan baik. Masa Revolusi Industri 4.0 mengakibat-kan terjadinya pola baru amsyarakat Indone-sia, menjadi masyarakat serba Online —masyarakat online. Dalam masyarakat online tersebut terjadi perubahan yang sangat pesat dan mendasar terkait pola sikap, perilaku ukan hanya dalam masalah ekonomi semata tetapi juga dalam demokrasi. Masyarakat yang mengalami kecanggungan dan tidak bisa 
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menyesuaikan sikap perilaku berdemokrasi dalam masayarakat serba online seringkali akan mengakibatkan permasalahan serius bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat dan negara.  Dalam pelaksanaan demokrasi era 4.0, seringkai terjadi masyarakat ingin terlibat aktif dalam proses berdemokrasi namun kurang menyadari bahwa demokrasi memer-lukan penguasaan pengetahuan yang baik dalam hal teknologi Informasi berbasis inter-net. Masyarakat perlu menyadari bahwa pe-laksanaan demokrasi perlu penguasaan dan pemahaman akan penggunaan teknologi ber-basis internet dengan mendasarkan pada etika berkomunikasi secara benar. Dalam era 4.0 sikap berperilaku beretika, berpikir da-hulu sebelum menyebarkan berita atau infor-masi perlu dikedepankan. Orang perlu sadar, berita atau informasi yang etrsebar luas me-lalui internet pada prinsipnya tidak dapat di-tarik kembali dan menjadi rekam jejak bagi seseorang. Rekam jejak yang buruk dan men-yakiti orang, masyarakat dan terlebih-lebih Negara Indonesia akan menjadi catatan hitam yang sangat merugikan diri, keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi era 4.0 perlu dibekali dengan penguasaan dan pengeta-huan serta mengguanakan Teknologi Infor-masi berbasis internet dengan benar dan cer-das. Bila seseorang tidak cerdas dan merugi-kan orang lain, merendahkan dan memalukan didepan publik akan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain, terlebih-lebih akan berhadapan dengan Undang-undang tran-saksi elektronika (UU ITE). Seseorang dalam bersikap dan berperilaku serta keinginan ter-libat dalam kehidupan bernegara merupakan hal yang positif dan wajib. Namun, keterli-batan itu, dalam kehidupan demokrasi masa 4.0 harus dilakukan dengan bijak, tampa me-rugikan diri, orang lain dan negara Indonesia serta tidak boleh bertentangan dengan Hu-kum. 

Sikap dan berperilaku berdemokrasi dalam era 4.0 perlu disertai dengan sikap arif, bijaksana, sadar pengetahuan dan mengguna-kan Teknologi Informasi berbasis internet dengan benar dan menjunjung tinggi etika. Etika dalam era 4.0 dan berdemokrasi sangat diperlukan karena itu sebagai rem yang dapat membuat demokrasi berjalan dengan baik. Demokrasi berjalan dengan baik bila sejalan dengan prinsip-prinsip Demokrasi, keberada-ban, kemanusiaan, tidak merugikan diri, masyarakat dan negara. Dan yang lebih penting lagi penerapan demokrasi tidak bo-leh melupakan penegakan hukum. Dalam ke-bebasan berdemokrasi dituntut untuk bebas, menghormati orang lain, menjaga nama baik diri dan keluarga serta menghormati hukum. Demokrasi dan penegakan hukum perlu ber-jalan beriringan untuk mewujudkan kese-jahteraan bersama masyarakat Indonesia. Demokrasi dilaksanakan bukan berarti tanpa maksud dan tujuan. Demokrasi dilak-sanakan agar kehidupan rakyat Indonesia le-bih baik, menuju kesejahteraan rakyat. Kese-jahteraan rakyat yang dimaksud adalah kese-jahteraan yang berkeadilan dan berperada-ban serta berperikemanusiaan. Demokrasi yang mensejahterakan rakyat perlu menjadi kesadaran baru rakyat Indonesia dalam alam Demokrasi era 4.0. Rakyat perlu sadar bahwa pelaksanaan Demokrasi bukan tanpa arah dan tujuan, Demokrasi bukan kebebasan tanpa batas dan merusak, Demokrasi bukan berarti bebas merusak dan merugikan diri, orang lain dan masyarakat. Demokrasi bukan berarti rusak dan pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan Demokrasi memiliki potensi sebagai unsure pemersatu bangsa. Para Pendiri negara Indonesia sejak awal menginginkan bukan hanya kese-jahteraan negara, pemerintahan tetapi juga menginginkan kesejahteraan umum menjadi hal yang sangat penting. Kesejahteraan umum menyangkut semua kehidupan rakyat 



Volume V No. 7 Oktober 2019  |   23 

 

Indonesia. Pemerintahan Demokrasi yang se-dang dilaksanakan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari maksud dari pendiri negara tersebut yaitu dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat In-donesia.  Keinginan mewujudkan kesejahteraan umum tersebut kadang menjadi sisi yang di-lupakan dalam setiap rezim yang ada. Rezim yang berkuasa sering mengabaikan arti penting penciptaan kesejahteraan umum ini. Dalam kenyataannya sering pembangunan yang dilaksanakan hanya mengarah pada ke-sejahteraan pemerintahan negara dan kurang memperhatikan rakyat bawah, terutama yang jauh dari Jakarta. Pembangunan kehidupan Demokrasi perlu dibangun dalam kerangka pembangunan politik berdimensi dan bertu-juan untuk kesejahteraan rakyat. Kese-jahteraan rakyat yang ingin dicapai juga ter-masuk kesejahteraan rakyat secara menyelu-ruh, dari Jakarta sampai dari paling luar dan jauh dari Jakarta. Pembangunan Politik era 4.0, perlu di-bangun pembangunan politik yang demokra-tis dengan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Tidak bijak bila pembangunan na-sional, pembangunan politik yang demokratis melupakan subtansi sebenarnya dari ke-hidupan politik yang demokratis yaitu kese-jahteraan rakyat. Pembangunan infrastruk-tur, sumber daya dan lain-lain jangan hanya bersimbolkan dengan pembangunan semata, melainkan harus bergerak pula pada tataran dan arah yang terfokus yaitu pembangunan Politik Demokratis menuju kesejahteraan rakyat. Rakyat perlu menjadi aktor yang didengar, menjadi pelaku utama dan merasa-kan pula arti dan makna dari kata kese-jahteraan. Kesejahteraan seutuhnya se-benarnya bukan hanya masalah pemban-gunan kehidupan Demokrasi dalam penger-tian fisik, namun juga psikis, dengan wajah yang memanusiakan manusia. Pembangunan tidak boleh tercerabut dari makna dan arti 

dari pembangunan untuk kesejahteraan war-ganegara secara menyeluruh. Pembangunan politik yang demokratis sesuai dengan era 4.0, perlu penguasaan, pen-getahuan teknologi informasi berbasis inter-net dengan benar berbarengan dengan  pe-laksanaan demokrasi secara nyata dan ber-tanggungjawab. Tanpa disertai dengan pen-guasaan dan pemahaman penggunaan teknologi informasi berbasis internet dengan benar maka pelaskanaan Demokrasi akan se-makin jauh dari etika dan cara-cara de-mokrasi yang bijaksana, bermartabat selaras dengan keinginan bangsa Indonesia sendiri. Dengan pemahaman, pengetahuan dan pen-guasaan teknologi informasi berbasis inter-net dengan benar maka pelaksanaan de-mokrasi juga akan semakin jauh dari maksud demokrasi berdasarkan Pancasila, dan yang terjadi justru saling menyebarkan fitnah, ujaran kebencian dan memviralkan berita 
hoax yang justru akan merebak. Bila de-mokrasi berjalan marak dengan berita hoax maka aka nada permasalahan dengan etika politik. Etika politik sendiri seharusnya men-jaid hal yang penting, sebagai alat untuk pen-gontrol jalannya kehidupan politik demokra-tis denan benar. Kehidupan politik demokratis yang mensejahterakan rakyat akan menjadi tema aktula terutama ketika negara Indonesia ber-debat, menghadapi masalah yang pelik. Kese-jahteraan rakyat era 4.0 perlu menekankan agar kesejahteraan rakyat menajadi tema sentral utama agar kehidupan negara Indone-sia lebih sejahteraan, berkeadaban dan mod-ern. Demokratisasi era 4.0 juga terkait den-gan era disruptive innovation. Dalam era seperti itu akan terjadi perubahan yang cepat disatu sisi dan disisi lain terkadang tidak mampu mengikuti. Bagi pihak yang dapat mengikuti dan beradaptasi maka itu artinya sebuah kemajuan dalam alam demokratis. Namun, sebaliknya bagi pihak yang tidak 
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mengikuti maka yang terjadi adalah kega-galan demi kegagalan yang dapat membuat kehidupan diri, orang lain, masyarakat dan negara semakin kacau. Sikap mau menerima kekalahan dan menghormatin pihak lain, dalam praktek demokrasi yang minus etika sering berujung bersifat destruktif bagi diri, orang lain dan juga menjadi ancaman bagi Ketuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehidupan demokrasi era 4.0, menjadi masyrarakat menjadi masyarakat online, menjadi masyarakat selalu berubah, menjadi masyarakat bergerak cepat. Pergerakan, pe-rubahan yang cepat itu perlu didasari penge-tahuan, pemahaman dan penguasaan teknologi informasi berbasis internet dengan benar. Hal yang demikian juga perlu kema-tangan, kedewasaan berdemokrasi serta ber-landasankan etika politik yang tepat. Tanpa ada etika politik dan tujuan yang jelas maka pembangunan dan pelaksanaan Demokrasi di Indonesia akan mengarah ke arah yang salah. Dan yang sangat penting dari hiruk-pikukanya aktivitas berdemokrasi terebut perlu diarahkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Demokrasi dan pelaksanaan Demokrasi perlu pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan hidup era teknologi informasi berbasis internet dengan benar. Pembangunan politik yang demokratis untuk kesejahteraan rakyat menjadi kata kunci utama agar pelaksanaan Demokrasi tetap pada arah yang benar, sesuai dengan maksud, keinganan dan juga cita-cita para pendiri negara Indonesia dan tentunya men-jadi harapan semua warganegara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Demokrasi perlu dilaksanakan dengan arah dan tujuan yang benar yaitu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan nasional yang se-dang dilaksanakan Pemerintah Presiden Jokowi tidak boleh hanya membangun fisik, sarana dan prasarana secara besar-besar, tetapi melupakan maksud dan tujuan dari 

diadakan pembangunan nasional, tanpa me-lupakan pembangunan politik yang demokra-tis untuk kesejahteraan rakyat. 
KESIMPULAN Demokrasi era Revolusi Industri 4.0 dilatar-belakangi perkembangan teknologi informasi berbasis Intenet yang begitu massif.  Akibat perkembangan teknologi berbasis internet mengakibatkan terjadi perubahan yang san-gat cepat, masyarakat memasuki pola baru menuju masyarakat online. Dalam pola baru masyarakat online tersebut pada satu sisi mengalami perubahan cepat dan sisi lainnya bisa mengalami ketertinggalan (bersifat de-struktif). Hal demikian, sering melahirkan banyak permasalahan dalam kehidupan de-mokrasi yang serius. Permasalahan itu pada akhirnya dapat merugikan diri, orang lain, masyarakat dan juga Negara Kesatuan Re-publik Indonesia (NKRI).   Pelaksanaan Demokrasi dimana peran-serta rakyat begitu luas tetapi apabila tidak-disertai dengan pemahaman, pengetahuan yang baik dalam penguasaan teknologi infor-masi berbasis Internet melahirkan berbagai masalah. Dengan munculnya berbagai ma-salah tersebut menjadikan dalam pelak-sanaan Demokrasi justru sering semakin jauh dari tataran subtansi Demokrasi. Akibat demikian wajah Demokrasi yang tampak adalah merugikan diri, orang lain, masyara-kat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan demokrasi dalam masyarakat online sering menimbulkan kerusuhan, konflik,  tindakan anarkhisme dan 
racisme. Berbagai tindakan yang tidak de-mokratis tersebut merupakan ancaman nyata bagi kerukunan, kedamaian masyarakat dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan Demokrasi yang dewasa (matang) perlu difokuskan untuk kese-jahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat Indo-nesia menjadi hal penting agar kehidupan De-mokrasi sesuai dengan cita-cita bernegara seperti yang tercantun dalam Pembukaan 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Kota Bekasi merupakan wilayah strategis yang memiliki letak geografis berhimpitan langsung dengan Ibukota Jakarta. Secara langsung Kota Bekasi merupakan wilayah urban dengan berbagai macam jenis perkembangan dan terpengaruh langsung dengan berbagai macam pertumbuhan khususnya bidang ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan serta beberapa lingkup sosial yang terkait perubahan yang selalu beriringan dengan perkembangan Ibukota. Kondisi tersebut berpengaruh langsung dengan perkembangan perekonomian di Kota Bekasi, keadaan tersebut dapat dilihat dari dataPDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

antara tahun 2016 sebesar 70.786  sedangakan tahun tahun 2017 sebesar 76.813, ada kenaikan sebesar 6,627 atau sebesar 9,2%, Pembangunan perekonomian Kota Bekasi paling besar bersumber dari sektor industri, di mana perdagangan, angkutan, bank, lembaga keuangan dan jasa lainnya. Berdasarkan data pada Tabel 1  pertumbuhan ekonomi sektor industri harus didukung oleh tenaga kerja terampil di sektor tersebut, beberapa unsur penggerak ekonomi lahir dari tenaga terampil yang melakukan aktivitas guna berjalnya laju ekonomi dan industri. Salah satu tenaga kerja yang disiapkan adalah lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) karena lulusan dari SMK dicetak untuk siap kerja. Peserta didik yang menempuh pendidikan SMK memiliki bekal kemampuan, keterampilan dan 

Strategi Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan Sekolah            
Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bekasi:  

Menuju Era Revolusi Industri 4.0 

Z. Abd. Rohman * 

 
ABSTRACT 

 

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk siap bekerja, Harapan kepada 
peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan dapat miningkatkan kemampuan,menerapkan 
dalam dunia kerja serta mempraktekan hasil yang di pelajari mengingat metode pembelajaran 
yang dilakukan disiapkan untuk dapat diimplementasikan dalam dunia kerja karena metode 
pembelajaran yang dilakukan memiliki hubungan yang sangat erat antara proses belajar dengan 
dunia kerja sesungguhnya. Hal utama adalah dorongan serta peran pemerintah pusat dan daerah 
serta pihak sekolah yang memiliki peran sangat strategis dalam mempromosikan kemampuan 
siswa kepada pihak pencari tenaga kerja dan kalangan industri serta pengguna jasa lainnya 
dalam memanfaatkan aspek kemampuan tenaga kerja lulusan SMK agar terserap secara 
maksimal di Kota Bekasi. 

Kata Kunci : Penyerapan, Tenaga Kerja, SMK, Kota Bekasi 
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keahlian yang siap diaplikasikan dalam dunia kerja. Peserta didik juga diberikan keterampilan untuk menciptakan peluang usahanya sendiri. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Kota Bekasi.     Menurut beberapa ahli, laju ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari sebaran pertambahan jumlah orang, Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Perekonomian Jawa Barat terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dengan rata rata peningkatan sebesar 5,4%, angka 

pertumbuhan tertinggi bersumber dari sektor Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,88 persen (BPS 2018), tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi belum diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai.  Tabel 1 merupakan kondisi penduduk Jawa Barat tahun 2018 untuk wilayah Bodebek (Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan KotaBekasi) dari data pada Tabel 1, jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.943.859 jiwa (berdasarkan sumber resmi data penduduk BPS tahun 2018), jumlah tersebut 43% dari populasi 
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usia produktif bekerja rentang usia antara 18 – 45 Tahun.  Adapun perbandingan sebaran pekerja di wilayah Bodebek dapat dilihat pada Tabel 2. 
Rumusan Masalah Serapan tenaga kerja lulusan SMK belum secara maksimal tertampung oleh dunia kerja, hal tersebut terlihat dari angka lulusan kerja tiap tahun berbanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada. Pentingnya serapan tenaga kerja lulusan SMK yang diberdayakan oleh dunia industri harus terus digalakkan, tidak hanya spesifikasi lulusan SMK yang diperuntukan untuk siap kerja, tetapi di satu sisi kualitas pendidikan lulusan SMK yang terus disesuaikan (link and 
match)dengan kebutuhan industri saat ini. 
Link and match ini guna terpenuhinya rantai pasok kebutuhan pekerja di dunia industri dengan jumlah lulusan SMK yang lulus setiap tahunnya. Hal tersebut semakin signifikan akibat dorongan dari laju pertumbuhan ekonomi tiap tahun di masyarakat guna terpenuhinya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berdaya pada satu wilayah, khususnya di Kota Bekasi. Rumusan utama dalam artikel ini adalah seberapa besar strategi serapan tenaga 
kerja lulusan SMK di Kota Bekasi yang 
tertampung di dunia kerja serta metode apa 
yang tepat untuk meningkatkan efektifitas 
lulusan SMK agar lebih optimal dalam 
mengimplementasikan keilmuan di lapangan. 
Maksud dan Tujuan Maksud dari tulisan mengenai strategi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Kota Bekasi dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 adalah menganalisa serta merumuskan strategi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Kota Bekasi.  Adapun tujuan tulisan mengenai strategi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK 

di Kota Bekasi dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 adalah untuk memberikan bahan evaluasi bagi penulis, pembaca, dan tentunya untu mendorong para pemangku kebijakan bidang pendidikan dan pengguna tenaga kerja, terutama sebagai bahan evaluasi materi pendidikan SMK dan sistem penyediaan tenaga kerja SMK 
Sasaran Sasaran mengenai strategi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Kota Bekasi (Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0) adalah: 
1. Mengidentifikasi SMK di Kota Bekasi; 
2. Mengevaluasi materi pembelajaran di SMK  dengan kebutuhan lapangan kerja; 
3. Mengidentifikasi kualifikasi kebutuhan pasar kerja untuk pendidikan SMK; dan 

4. Merumuskan mengenai strategi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Kota Bekasi dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.  
Landasan Teori Tenaga Kerja menurut Simanjuntak (1998), adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.  Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 
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tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik (2008) dan sesuai dengan yang disarankan oleh International 
Labour Organization (ILO) adalah penduduk usia 18 tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 
Kebutuhan Tenaga Kerja Kebutuhan tenaga kerja yang diserap industri serta kalangan pengusaha baik yang bersipat formal atau nonformal cukup terbatas. Hal ini akibat belum seimbangnya jumlah usia angkatan kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Terserapnya penduduk usia kerja di sebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro 2002 dalam Oktaviana 2011) Dalam rencana pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan roda pembangunan di segala bidang. Itu baik dalam hal cakupan nasional ataupun daerah, sesuai dengan posisi tenaga kerja sehingga perlu adanya strategi pengelolaan secara lengkap, baik tata kelola ataupun perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan yang melibatkan berbagai pemangku khusunya di Kota Bekasi guna peningkatan kualitas serta serapan tenaga kerja yang lebih optimal dan terarah. 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sesuai Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan dalam pasal 15 bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah 

yang mempersiapkan peserta didiknya untuk bekerja dalam bidang tertentu. Berdasar undang undang tersebut, kemudian di keluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan sebagai kebijakan pokok yang sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan perkembangan yang ada. Berkenaan dengan peserta didik yang menjadi calon tenaga kerja serta dunia industri sebagai pelaku tenaga kerja. Kebijakan utama tersebut sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan hasil pendidikan di SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Sekolah menengah kejuruan memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan SDM hal tersebut sesuai dengan arahan pemerintah dengan mendorong minat agar lulusan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dapat melanjutkan ke jenjang sekolah menengah kejuruan karena pendidikan kejuruan memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda dibandingkan sekolah tingkat atas lainnya baik ditinjau dari segi kriteria pendidikan, substansi, pelajaran, maupun lulusannya. Kriteria yang melekat pada sistem pendidikan kejuruan. 
Jurusan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Pembagian jurusan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) mengacu pada keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor  06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Keahian yang dijelaskan dalam Tabel 3 yang berisikan Bidang Keahlian serta Program Keahlian pada sekolah menengah kejuruan.  
Metode Penelitian Pola pikir dan metodologi yang akan di lakukan berdasarkan proses standar 
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penyusunan tulisan ilmiah yang telah ditetapkan sehingga memenuhi sasaran adanya strategi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Kota Bekasi khususnya peningkatan kualitas menuju era Revolusi Industri 4.0. 
Pola Pikir Pola pikir dalam penyusunan strategi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Kota Bekasi menggunakan metode ilmiah sesuai prosedur dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu.  Menurut Senn bahwa bahwa metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah langkah sistematis. Sedangkan berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan.  Karena itu metode ilmiah merupakan ekspresi tentang cara berpikir dengan cara bekerja ini maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan dapat memiliki karakteristik sebagai ilmu yang sifatnya rasional, teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang tersusun merupakan pengetahuan yang bermanfaat dan dapat di gunakan. 
Metode Penelitian Metodologi dalam penyusunan ini adalah strategi atau metode penelitian yang sering digunakan dalam memperbaiki praktek serta perbaikan kondisi yang ada. Yang dimaksud dengan strategi dan metode  dimaksud lebih kepada penelitian dan pengembangan 
Research and Deplopment (R&D) di mana akan disajikan rangkaian serta proses dalam rangka sebuah pengembangan suatu produk baru atau jasa serta penyempurnaan produk/ masalah yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih khusus R&D berarti memperluas dan menggali lebih dalam realitas atau problem yang sudah ada. Dalam tahapan penyajian terdapat 

banyak metode  diantaranya deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Namun, penyajian dalam bentuk deskriptifcenderung lebih sering digunakan, sehingga pada tahapan ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. 
PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Kota Bekasi 

Sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi terbagi menjadi dua belas kecamatan yang terdiri dari lima puluh enam kelurahan. Pembagian Kecamatan di Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar 1.  Sebelum tahun 2001, wilayah administrasi Kota Bekasi terdiri dari sepuluh kecamatan dan lima puluh kelurahan. Kota Bekasi sebelumnya bersatatus sebagai Kecamatan Bekasi yang kemudian menjadi Kota Administratif (Kotif) di bawah Kabupaten Bekasi pada tahun 1982. Di bawah Kota Administratif Bekasi terdapat empat kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara yang seluruhnya meliputi delapan belas kelurahan dan delapan desa.  Perkembangan Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat, salah satunya ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin membaik. Dengan demikian, status kotif Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang “Kota”) melalui Undang-undang Nomor 9 tahun 1996. Pada tanggal 10 Maret 1997 ditetapkan sebagai kota otonom. Saat diresmikan menjadi kota, ada tujuh kecamatan, yatu Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Selatan dan Bekasi Barat yang 



32 | JIA SANDIKTA—ISSN 2337-9979 

 

sebelumnya masuk wilayah Kotif Bekasi. Sedangkan Kecamatan lainnya, Pondok Gede, Jatiasih dan Bantar Gebang sebelumnya adalah wilayah Kabupaten Bekasi. Sebagai bagian dari wilayah Jabodetabek dan wilayah Penyangga Ibukota Provinsi DKI Jakarta, keberadaan Kota Bekasi tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peranannya dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Oleh sebab itu rencana struktur tata ruang eksternal Kota Bekasi diarahkan untuk membentuk wilayah Jabodetabek yang terintegrasi. Dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bekasi ditetapkan ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi, selain itu juga ditetapkan sebagai kawasan andalan wilayah Bogor-Depok-Bekasi dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta pendidikan dan 

pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut, melalui Rencana Strategis Kota Bekasi  tahun 2018 – 2023 ditetapkan Visi Misi Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi adalah “Kota Bekasi yang cerdas, 
kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.” Cerdas bermakna seluruh aparatur dapat mengimplementasikan sumber daya secara efektif, ini juga sebagai tindak lanjut dari 
smart city Kota Bekasi. Kreatif, membangun warga Kota Bekasi menuju peradaban yang lebih tinggi, memiliki pemikiran yang modern dan berinovasi. Maju dalam artian, meningkatkan tata kelola sumber daya manusia di seluruh aspek. Sejahtera dalam arti harapan bagi seluruh warga Kota Bekasi dengan membuka lapangan pekerjaan seluas- luasnya dan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bekasi. Ihsan, yaitu membangun Kota Bekasi yang dilandasi kesadaran berperilaku yang aman dan nyaman dari seluruh aspek lingkungan di Kota Bekasi.  
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi tidak lain untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :   1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.   2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.  3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. 4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. 5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. 
Pokok Bahasan dan Metode Analisis Pokok Bahasan dan Metode analisis dalam tulisan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Kota Bekasi memfokuskan diri kepada pada strategi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di kota Bekasi menggunakan metode descriptive and research. Descriptive 
and research adalah penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai aktivitas sosial atau dimaksudkan untuk ekplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah instrumen yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Descriptive and 
research bersifat mendeskripsikan atau 

memaparkan suatu peristiwa. Dalam data serapan tenaga kerja lulusan SMK di Kota Bekasi pada periode serapan tenaga kerja tahun 2018 menggunakan metode deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran secara cermat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penulisan. Hasil tulisan tersebut dilanjutkan dengan telaah data lapangan guna memperoleh penegasan, pengesahan dan pembenaran atas data yang telah diperoleh dan diolah oleh descriptive and research. Tujuannya untuk menegaskan dan mengesahkan hasil pengolahan data yang masih diragukan kebenarannya.  Dalam penyusunan strategi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK ini beberapa konfirmasi dilakukan untuk memperoleh penegasan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pendidikan SMK, peluang kerja lulusan SMK di Kota Bekasi, dan ketenagakerjaan khususnya menghadapi era Revolusi Industri 4.0 
Penyerapan Tenaga Kerja Penyerapan tenaga kerja di salah satu wilyah diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk disamping yang paling utama adalah guna meningkatkan serta pemerataan perekonomian di salah satu wilayah di antara Kota Bekasi. Berdasarkan data perencanaan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, target penyerapan tenaga kerja hingga 25 ribu lulusan sekolah menengah kejuruan hingga 2018 melalui program bursa kerja khusus (BKK). "Program BKK ini merupakan strategi link and match antara dunia pendidikan dengan tingkat kebutuhan sumber daya manusia (SDM) perusahaan (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Rudi Sabarudin, Senin 30 Mei 2018). Dalam wawancara tersebut diperoleh data jumlah lulusan SMK di 2016 tercatat sebanyak 
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21.756 orang, sekitar 60 persen di antaranya berhasil terserap di dunia kerja melalui peran BKK. BKK merupakan wadah layaknya penyalur tenaga kerja yang dikelola oleh perwakilan perusahaan dan kalangan guru SMK. Posisi BKK berdomisili di masing-masing sekolah. Pihak sekolah membuat kesepakatan kerja sama dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi dan kurikulum yang diajarkan di sekolah. Saat ini (artikel ini disusun tahun 2018) BKK telah menjalin kesepakatan penyaluran tenaga kerja dengan beberapa perusahaan asing dan dalam negeri seperti beberapa industri elektronik dan sejumlah rumah sakit. "Dari 1200 perusahaan di Kota Bekasi, baru sekitar 10 persen di antaranya yang sudah menjalin kerja sama dengan BKK di setiap SMK, data tersebut belum sepenuhnya lulusan SMK di setiap sekolah diserap oleh perusahaan tersebut, karena setiap siswa sebelum memperoleh pekerjaan wajib menjalani beberapa rangkaian tes. Target penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Pemeirntah Kota Bekasi sebanyak 50 ribu penyediaan lapangan kerja hingga 2018” (Wawancara dengan Rudi Sabarudin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 30 Mei 2018). Serapan tenaga kerja lulusan SMK belum secara maksimal terserap dunia kerja hal ini dimungkinkan program link and match antar sekolah dengan industri terkendala beberapa faktor. Salah satu faktor untuk meningkatkan program tersebut adalah kualitas sumberdaya calon pekerja dengan strategi pihak industri dalam memaksimalkan sumber daya guna tercitanya hasil yang optimal. Juga, ada pula kendala sebagian dari siswa secara kemampuan dan kesiapan sudah layak bekerja, tetapi minat dan keinginan mereka justru masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.  Hal tersebut cukup di 

sayangkan mengingat latar belakang lulusan SMK yang sudah siap kerja, tetapi terkendala minat dan keinginan. Dari beberapa data yang diperoleh terdapat beberapa SMK yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa Insdustri. Salah satu di antaranya adalah SMKN 5 Kota Bekasi yang melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Kota Bekasi melalui kesepakatan perjanjian penyaluran tenaga kerja dan sudah berjalan lebih dari 5 tahun dengan rata rata penyaluran tenaga kerja tiap bulannya sebanyak 100 orang (dalam satu tahun 120 orang). Kondisi tersebut perlu dipertahankan guna keberlangsungan rantai pasok tenaga kerja lulusan SMK serta peningkatan pengetahuan guna serapan kualitas lulusan SMK yang lebih terarah sesuai kebutuhan industri serta keberlanglungan kerjasama dua belah pihak dalam berinteraksi penyaluran dunia kerja. Sampel data di BKK SMKN 5 Kota Bekasi terkait perusahaan yang sudah kerjasama diantaranya: 1. PT. Indofood Div. Packaging 2. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 3. PT. Yamaha Motor Manufacturing West Java 2 4. PT Honda Lock Indonesia 5. Kentucky Fried Chicken Indonesia 6. PT. Advice Manufacturing Indonesia 7. PT. Mayora Indah, Tbk. 8. PT Pama Persada Nusantara 9. PT. Sbastian Jaya Metal Teknika 10. PT. Summit Adyawinsa Indonesia 
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11. Mistubishi Electric Automotive Indonesia 12. Tirta Alam Segar (Wings) 13. PT. Akebono Brake Astra Indonesia 14. Panasonic AVC Shah Alam Malaysia 15. Rapindo (PT Riken Indonesia) 16. PT Feron Far Farmaceutical 17. PT. Sebastian Jaya Metal 

18. PT. Cabinda Putra 19. PT. Sang Hiang Perkasa (Kalbe Group) 20. PT. Inti Ganda Perdana Serapan tenaga kerja lulusan SMK belum secara maksimal terserap dunia kerja hal ini dimungkinkan program link and match antar sekolah dengan industri terkendala beberapa faktor. Salah satu faktor untuk meningkatkan program tersebut adalah kualitas sumberdaya calon pekerja dengan strategi pihak industri dalam 
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memaksimalkan sumber daya guna tercitanya hasil yang optimal, serta ada sebagian dari siswa secara kemampuan dan kesiapana sudah layak bekerja, tetapi minat dan keinginan mereka bukan untuk terjun ke dunia industri disebabkan beberapa faktor.  Adapun salah satu fakto tersebut adalah ada yang masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dan hal tersebut cukup di sayangkan mengingat latar belakang lulusan SMK yang sudah siap kerja, tetapi terkendala minat dan keinginan. Tabel 4 memperlihatkan sebaran SMK di Kota Bekasi berdasarkan kecamatan. Jumlah SMK terbanyak berada di Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 22 Sekolah (22 % dari total sebaran SMK di Kota bekasi), sedangan SMK paling sedikit terdapat di Kecamatan Bantar Gebang sebanyak 4 Sekolah (4,3 % dari total sebaran SMK di Kota Bekasi).  
Analisis Aspek Pendidikan Lulusan SLTA 
(SMU/SMK/MA)  Mendorong para pemangku untuk lebih peduli terhadap peserta didik yang sedang belajar serta yang akan proses belajar ke dunia kerja nyata, peningkatan kualitas belajar mengajar, pasca lulus serta proses yang mengantar mereka ke tahap selanjutnya 
Analisis Aspek Pendidikan Lulusan SMK Analisis terletak pada 3 (tiga) komponen yang ditemukan dalam lapangan penelitian. Pertama, daya saing lulusan SMK lebih ditingkatkan melaui peningkatan skill serta selalu mengikuti perkembangan zaman; Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan; dan Ketiga pengembangan inovasi. 
Analisis Aspek Ketersediaan Tenaga Kerja 
di Kota Bekasi Analisis ini terdiri atas 6 (enam) komponen yang harus ditemukan keterkaitannya di la-

pangan. Pertama, mendorong dunia industri, pengusaha serta pengguna jasa tenaga kerja untuk memberdayakan lulusan SMK, khususnya perusahaan yang lokasi usaha di Kota Bekasi, serta mengarahkan untuk memberdayakan peserta didik lulusan dari Kota Bekasi; Kedua, menetapkan prioritas lulusan lokal daerah setempat untuk kesempatan mendapat pekerjaan; Ketiga, memberi kesempatan para lulusan untuk berkarya; Keempat, memberikan peluang inovasi; Kelima, memberikan dukungan berbagai pihak; Keenam, memberikan penghargaan penghargaan terhadap peserta didik yang berprestasi. 
Analisis Aspek Industri di Kota Bekasi Pada analisis ini, pembahasan menemukan fakta bahwa dalam hal aspek industri di Kota Bekasi terdapat sekurangnya 3 (tiga) hal yang harus dilakukan. Pertama, membuka industri baru; Kedua, mendukung serta mengarahkan inovasi baru; dan Ketiga menjalin sinergitas dengan berbagai pihak.  
Aspek Sosial  Analisis ini merupakan hal yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan . Pertama, harus ada pelibatan masyarakat sekitar, dan kedua perlu memperhatikan aspek sosial, budaya dan tata lingkungan.  
PENUTUP   Berdasarkan hasil observasi lapangan, artikel ini hanya akan memberika dua hal sebagai sumbangan para stakeholder SMK di Kota Bekasi yaitu saran dan rekomendasi.  
Saran 1. Penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan, salah satu caranya adalah dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan yang menampung lulusan SMK. 
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2. Tenaga Kerja yang nantinya akan di salurkan sudah melalui beberapa tahap seleksi guna tercapainya kualitas sumber daya yang handal dan kompeten di bidangnya 3. Mendorong pengelola SMK dengan segala kondisi yang ada agar terus meningkatkan kualitas siswa untuk disiapkan guna peningkatan pengetahuan serta serapan tenaga kerja lebih optimal 4. Pemerintah Kota Bekasi diharapkan terus memacu untuk melakukan kerjasama serta mengarahkan peluang pihak sekolah dalam menyalurkan tenaga kerja lulusan SMK agar di berdayakan dalam pembangunan ketenagakerjaan. 
Rekomendasi Adanya komitmen kuat dari berbagai pihak dalam mengembangkan potensi serta menciptakan peluang sumber daya manusia guna serapan tenaga kerja lulusan SMK lebih optimal dalam persaingan dunia kerja. 
DAFTAR PUSTAKA Ayu Rahayu Elfitri, Panduan Menulis Jurnal Ilmiah, dalam  https://edukasi.kompas.com/read/2012/02/09/10353179/panduan.menulis.jurnal.ilmiah  BPS Kota Bekasi, 2018 BPS Provinsi Jawa Barat, 2018 http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JURADMINISTRASIPENDIDIKAN/197011091998021-SURURI/PokokBahasanPolaPikirMetodeIlmiahdan https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190403134803-92-

383168/lulusan-smk-banyak-menganggur-menteri-bambang-anggap-anomali https://www.materibelajar.id/2015/12/materi-ekonomi-teori-tenaga-kerja.html 
Kota Bekasi Dalam Angka 2018 (Bappeda Kota Bekasi 2019) Oktavia Dwi Sapitri (2011) Analisis 

Penyerapan Tenaga Kerja di Kota 
Pekalongan  Payaman Simanjuntak (2012) Persaingan 
Hubungan Industrial  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Serapan Tenaga Kerja Lulusan SMK dalam ayobandung.com  Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

* Biodata Penulis Z. Abd. Rohman Lahir di Sukabumi, tanggal 4 Januari 1981. Spesifikasi keahlian penulis adalah di bidang sumber daya manusia serta 
training and consulting. Penulis dan keluarga tinggal di Cipayung Jakarta Timur. Penulis juga merupakan Dosen Tetap Program Studi Administrasi Bisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sandikta.  
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang Perkembangan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan derasnya arus globalisasi te-lah membawa perubahan-perubahan dan menciptakan paradigma baru di tempat kerja maupun di dunia pendidikan. Oganisasi tidak hanya semata-mata mengejar pencapaian produktivitas yang tinggi saja, tetapi juga le-bih memperhatikan kinerja dalam proses pencapaiannya. Dengan demikian kinerja (performance) merupakan faktor kunci bagi setiap individu dan organisasi dalam penca-paian produktivitas.Kinerja adalah suatu ha-sil dimana orang, sumber-sumber yang ada di lingkungan kerja tertentu secara bersama membawa hasil akhir yang didasarkan ting-kat mutu dan standar yang telah ditetapkan. 

Banyak aspek yang mempengaruhi keberha-silan suatu kinerja seperti kejelasan peran, tingkat kompetensi, keadaan lingkungan, dan faktor lainnya seperti nilai dan budaya, im-balan dan penghargaan  (Suzy Widyasari, 2004).   Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja karyawan.Budaya organisasi menjadi topik pembahasan di kalangan bisnis dan akademis pada tahun 1980-an. Pada akhir tahun 1980 para bisnis memberi banyak per-hatian pada budaya organisasi yang digam-barkan berperan besar dalam keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan besar. Pengelolaan budaya organisasi harus diarahkan kepada kemampuan budaya or-ganisasi untuk mengangkat kinerja perusa-haan melalui peningkatan kinerja kary-

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 
pada PT. Pos Indonesia Cabang Jatiasih di Kota Bekasi 

Umu Azizah* dan Nur Amalia Zuhra ** 

ABSTRAK 
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai peningkatan kinerja pegawai pada 
Kantor Pos Cabang Jatiasih Kota Bekasi. Perumusan masalah pada penelitian ini ini yaitu adalah 
hubungan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Penelitian bertujuan membuktikan suatu 
kebenaran yang memerlukan penelitian untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 
sebelumnnya.Dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi semua pegawai dan sampel 
jenuh sebanyak 35 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode perpustakaan 
dan metode survey lapangan. Analisis data dengan menggunakan teknik korelasi sederhana dan 
uji korelasi. Lokasi penelitian berada di Kantor Pos Cabang Jatiasih Kota Bekasi.Analisis data 
menunjukan bahwa tingkat interprestasi pada penelitian ini sangat kuat yang berada pada 
koefesien korelasi 9375. proses peningkatan kinerja pegawai di Kantor Pos Cabang Jatiasih Kota 
Bekasi tidak lepas dari pengaruh budaya organisasi. Penelitian menyarankan agar peran 
managerial yang ada lebih dikembangkan lagi, misalnnya mempertahankan kinerja pegawai 
yang sesuai dengan intruksi kerja. 

Kata kunci : Budaya Organisasi dan Kinerja Pegawai 
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awannya, hal ini terutama karena fungsi bu-daya yang memberikan satu set nilai untuk penetapan prioritas dan memberikan bagai-mana segala sesuatu dilakukan dalam kelom-pok atau perusahaan. Selain itu budaya juga berfungsi sebagai fasilitator tumbuhnya ko-munitas bersama sebagai mekanisme pem-buat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para kary-awan, karena itu pengelolaan yang baik atas budaya akan bisa mempengaruhi tercapainya kinerja tinggi karyawan.   PT. Pos Indonesia adalah sebuah perusahaan jasa pengiriman yang keseluruhan aktivitas bisnisnya sangat mengandalkan manusia. Kegiatan usaha PT. Pos Indonesia mencakup aktivitas inti, yaitu 
collecting, processing, transporting dan 
delivery yang berlaku untuk ke tiga core 
business-nya, baik komunikasi, logistik, maupun layanan keuangan. Hingga saat ini, keempat aktivitas inti ini sebagian besar masih mengandalkan otak dan tenaga manusia.Karena karakteristik usaha semacam ini, sejak awal manajemen PT. Pos Indonesia telah sadar bahwa paradigma pengelolaan perusahaan haruslah sejauh mungkin memperhatikan aspek manusia. Manajemen PT. Pos Indonesia kemudian melihat transformasi perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan transformasi struktural, organisasi, sistem dan tehnologi, tetapi juga melakukan transformasi budaya dan manusianya. PT. Pos Indonesia khususnya di Kantor Cabang Jatiasih Kota Bekasi pada saat ini yang menjadi prioritas utamanya adalah pembenahan operasional. Sebagai konse-kuensi logis akibat dari pembenahan tersebut maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami mekanisme, metode sis-tem dan standar-standar kerja baku dalam memproses kiriman Pos.  Banyak kendala yang dihadapi oleh PT. Pos Indonesia dalam upaya untuk menciptakan kinerja karyawan 

yang efektif. Di antara kendala yang dihadapi adalah banyaknya karyawan yang belum memperoleh pendidikan perposan (Postal) dan rendahnya motivasi karyawan dalam menjalankan tugasnya.    Dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia, manajemen PT. Pos Indonesia telah banyak membekali karyawannya dengan menyeleng-garakan program-program pelatihan setiap tahunnya, dengan tujuan untuk meningkat-kan kompetensi karyawan dan meningkatkan kecerdasan emosional karyawan. Dengan meningkatnya kompetensi khususnya kom-petensi komunikasi diharapkan karyawan dapat mengkomunikasikan ide-ide atau ga-gasannya kepada atasan, rekan sekerja mau-pun bawahannya dengan lebih baik, mampu memotivasi untuk bekerja lebih baik, mampu menjalankan peran dalam suatu posisi se-jalan dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Dengan men-ingkatnya kecerdasan emosional diharapkan karyawan mampu mengelola emosinya den-gan lebih baik, menunjukkan perilaku kerja yang baik terutama saat menghadapi situasi atau permasalahan yang sulit mampu men-ciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang berdampak pada kinerja karyawan.    Di sisi lain permasalahan yang menonjol sebagai akibat proses transformasi yaitu ti-dak mudah merubah budaya di dalam peru-sahaan yang birokratisdan cenderung tertu-tup selama berpuluh-puluh tahun mengakar di dalam perusahaan, menjadi budaya yang 
open-minded, entrepreneurial, dan independ-
ent, seperti layaknya sebuah entitas bisnis. Hingga kini masih banyak karyawan teru-tama di level bawah yang begitu sulit mene-rima nilai-nilai baru di dalam perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermak-sud untuk melakukan penelitiandengan judul 
“Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 
Kinerja Pegawaipada PT. Pos Indonesia 
cabang Jatiasih di Kota Bekasi” 
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Identifikasi Masalah Dari latar belakang masalah diatas serta setelah dicermati kembali terdapat beberapa masalah yang timbul pada Kantor Pos Jatiasih di Kota Bekasi. Berikut msalah yang telah penulis identifikasikan : 1. Budaya Organisasi yang diterapkan pada Kantor Pos Jatiasih masih kurang baik, hal ini dilihat dari banyak pegawai yang bekerja tidak optimal dan menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat. 2. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sering diabaikan, hal ini dilihat dari kurangnya pengawasan terhadap kinerja pada Kantor Pos  Jatiasih. 
Batasan Masalah Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka penulis membataskan permasalahan yang akan diselesaikan hanya pada‘’Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap 
Kinerja Pegawai pada PT. Pos Indonesia 
Cabang Jatiasih di Kota Bekasi’’ 
Rumusan Masalah Sebagaimana latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengambil pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut “Seberapa besar pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada PT. Pos Indonesia Cabang Jatiasih di kota Bekasi?” 

Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk men-getahui berapa besar pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Pos IndonesiaCabang Jatiasih Bekasi.  

Landasan Teori 

Budaya Organisasi  

Pengertian Budaya Organisasi Edgar H. Schein mendefinisikan budaya dalam bukunya Organizational Culture and Leadership sebagai berikut. “Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh sekelom-pok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu diajarkan/diwariskan kepada anggota-anggota baru se-bagai cara yang tepat memahami, memikirkan, dan merasakan terkait dengan masalah-masalah tersebut.” Lebih lanjut dika-takan bahwa di dalam pertumbuhan perusa-haan dan produk knowledge-based yang me-muaskan, pengendalian dan pemahaman bu-daya perusahaan suatu organisasi meru-pakan kunci tanggung jawab pimpinan, seperti halnya sebagai suatu alat yang vital bagi manajer jika ingin mencapai kinerja yang tinggi dan menjaga nilai pemegang sa-ham. Phithi Sithi Amnuai dalam tulisannya 
How to Build a Corporation Culture dalam ma-jalah Asian Manajer (September 1989) mendefinisikan “ budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan kenyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan  diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal”. S.P. Robbins (1997) bahwa pengertian budaya organisasi adalah  budaya dimana nilai-nilai organisasi dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas anggota organisasi.Rahman dalam bukunya Corporate 
Culture and Producitivity: Case studies in Asia 
and the pasific (1994) bahwa pengertian budaya organisasi adalah organisasi yang memiliki suatu budaya yang berpontensi lebih besar dari koordinasi dan kontrol 
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perilaku organisasi secara implisit.Kesimpulan budaya organisasi menurut penulis adalah suatu sistem kebersamaan yang dianut oleh anggota organisasi dan dilakukan secara rutin dalam organisasi tersebut. 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budaya 
Organisasi  Ada enam faktor penting yang mempenga-ruhi Budaya Organisasi, yaitu:  1. Observed behavioral regularities. Ob-

served behavioral regularities yakni ke-beraturan cara bertindak dari para ang-gota yang tampak teramati. Ketika ang-gota organisasi berinteraksi dengan anggota lainnya, mereka mungkin menggunakan bahasa umum, istilah, atau ritual  tertentu.  2. Norms. Norms yakni berbagai standar perilaku yang ada, termasuk di dalam-nya tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan.  
3. Dominant values. Dominant values yakni adanya nilai-nilai inti yang dianut ber-sama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya tentang kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah atau efisiensi yang tinggi. 
4. Philosophy. Philosophy yakni adanya ke-bijakan-kebijakan yang berkenaan den-gankeyakinan organisasi dalam mem-perlakukan pelanggan dan pegawai. 5. Rules. Rules yaitu adanya pedoman yang kuat, dikaitkan dengan kemajuan  or-ganisasi.   6. Organization climate. Organization cli-

mate merupakan perasaan keseluruhan (anoverall “feeling”) yang tergambarkan dan disampaikan melalui kondisi tata ruang, cara berinteraksi para anggota 

organisasi, dan cara anggota organisasi memperlakukan dirinya dan pelanggan atau orang lain. 
 Indikator Budaya Organisasi  Menurut pendapat Stephen P. Robbins (1995: 9), indikator yang dapat mempengaruhi Budaya Organisasi adalah sebagai berikut :  1. Perilaku pemimpin. Tindakan nyata dari seorang pemimpin biasanya akan men-jadi cermin penting bagi para pegawai.   2. Mengedepankan misi perusahaan. Jika tujuan suatu organisasi sudah ditetap-kan, setiap pemimpin harus  dapat me-mastikan bahwa misi tersebut harus berjalan.  3. Proses pembelajaran. Pembelajaran pegawai harus tetap berlanjut.Untuk menghasilkan budaya kerja yang sesuai, para pegawai membutuhkan pengem-bangan keahlian dan pengetahuan. 4. Motivasi. Pekerja membutuhkan doron-gan untuk turut memecahkan masalah organisasi lebih inovatif. 
Kinerja Pegawai 

Pengertian Kinerja Pegawai  Menurut Gomes (1995:10), kinerja dipengaruhi oleh usaha, motivasi, kemampuan pegawai, dan juga kesempatan dan kejelasan tujuan-tujuan kinerja yang diberikan oleh oraganisasi kepada seorang pegawai. Penciptaan pekerjaan yang menantang akan menarik keinginan instrinsik yang dimiliki orang untuk yang menangani pekerjaan dan menghindari rasa bosan, kegiatan-kegiatan yang melelahkan yang menghasilkan sedikit hasil positif. Menurut Dessler (1997:9), kinerja merupakan prosedur yang meliputi : 1. Penetapan standar kinerja 
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2. Penilaian kinerja aktual pegawai dalam hubungan dengan standar-standar  ini 3. Memberikan umpan balik kepada pegawai dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus berkinerja lebih sangat tinggi. Sesungguhnya semua organisasi atau perkantoran memiliki sarana-sarana forma dan informa untuk menilai kinerja atau prestasi kerja (performance appraisal) adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi Kerja Pegawai. Mangkunegara (2005:9) mendefinisan kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadannya. Brahmasari (2008;128) juga mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian atas tujuan organisasi yang dapat membentuk output kuantitatif maupun kualitatif, kreativitas, fleksiilitas, dapat diandalkn, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh organisasi. Bernaders dan Russel (1993:379) menyatakan kinerja 
sebagai “performance is defined as the record 
of outcomes produced on specified job funtion 
or activity during a specified time period”. Hal tersebut berarti bahwa kinerja dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau hasil dari suatu aktivitas selama periode waktu tertentu. August W. Smith yang dikutip oleh Sedermayanti dalam bukunya sumber daya manusia dan produktifitas kerja (2001:50) menyatakan : ‘’output drive from 
processes, human or otherwise’’ (kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses). Berdasarkan pendapat para ahli maka peneliti menyimpulkan bahwa Kinerja Pegawai adalah tingkatan dimana para pegawai mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kinerja mengacu pada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan pegawai. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah seberapa baik pegawai dalam mencapai persyaratan sebuah pekerjaan. 
Faktor – faktor Kinerja Pegawai Faktor-faktor Kinerja Pegawai menurut Mahmudi (2005:21), yaitu: 1. Faktor personal (Individu), meliputi: Pengetahuan, kemampuan,k epercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang di-miliki oleh setiap individu. 2. Faktor kepemimpinan, meliputi: Kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan pimpinan atau team leader. 3. Faktor team, meliputi: Kualitas dukun-gan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, keserataan dan ke-kompakan anggota tim. 4. Faktor sistem, meliputi: Sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan organisasi, proses organisasi dan kultur kerja dalam organisasi. 
Indikator-Indikor Kinerja Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa indikator yang dikemukakan oleh (Tsu et al, 1997 dalam Mas’ud,2004) antara lain : 1. Kuantitas Kerja Pegawai adalah kualitas merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit atau jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 2. Kualitas Kerja Pegawai adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin dan dedikasi. 3. Efisiensi Pegawai adalah kemampuan pegawai untuk memanfaatkan tiap sum-ber daya dengan baik secara maksimal. 
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4. Usaha Pegawai adalah kesadaran dalam diri pegawai untuk bekerja dengan pe-nuh dedikasi dan berusaha lebih baik lagi. 5. Standar Profesional Pegawai adalah ketaatan pegawai yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan perusahaan dimana dia bekerja. 6. Kemampuan Pegawai adalah kemam-puan yang pegawai sesuai terhadap pekerjaan inti, dan kemampuan pega-wai dalam menggunakan akal sehat. 7. Ketepatan Pegawai adalah ketepatan pegawai dalam menyelesaikan tugas,  memiliki kreativitas untuk memberikan ide yang berkaitan dengan tujuan or-ganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor kinerja pegawai adalah kualitas, kuantitas dan tanggung jawab. 
Kerangka Berpikir   Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini.Kerangka tersebut meru-pakan dasar pemikiran dalam melakukan analisis pada penelitian ini.  Pengaruh budaya organisasi bisa menciptakan situasi  yang da-pat mendorong pegawai agar meningkatkan kinerja yang mereka miliki. Karena dengan adanya suatu budaya organisasi yang baik dan terarah dapat menjalankan pekerjaan dengan runtun dengan hasil yang maksi-mal.Budaya organisasi merupakan suatu alat 

penggerak perusahaan dalam hal men-jalankan visi dan misinya. 
Hipotesis Penelitian  

H0  : Tidak ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Pos Jatiasih Kota Bekasi 
H1 : Ada pengaruh budaya organisasi terha-dap kinerja pegawai di Kantor Pos Jatiasih Kota Bekasi 
Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengguna-kan pendekatan kuantitatif.Data dikumpul-kan dengan menggunakan metode angket yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuisioner kepada responden. 
Populasi dan Sampel Populasi dari penelitian ini adalah rata-rata jumlah pegawaiKantor Pos Cabang Jatiasih pada periode 2018-2019  yaitu sebanyak 35 orang. Teknik penarikan sampel yang akan digunakan oleh penulis adalah sampel jenuh yaitu penentuan sampel dengan menggunakan seluruh populasi sebagai obyek penelitian maka sampel yang diambil adalah 35 orang. 

Instrumen Penelitian Uji validitas dan reliabilitas adalah alat ukur yang dilakukan untuk memastikan instrumen tersebut merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dan mengu-kur apa yang diukur. Sedangkan reliabilitas 
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menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengu-kuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama atau disebut juga internal.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk angket (questionnaire). Bentuk item angket (questionnaire) yang digunakan dalam peneli-tian ini adalah item tertutup dimana pern-yataan yang dicantumkan telah disesuaikan peneliti. Sedangkan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pen-dapat, dan persepsi seseorang atau sekelom-pok orang tentang fenomena sosial. 
Teknik Pengumpulan Data  Penulis menggunakan 2 (dua) teknik pen-gumpulan data, yaitu: 1. Metode Kepustakaan—Merupakan suatu metode penelitian dalam pen-gumpulan data dan informasi yang diambil dari berbagai buku-buku, lit-eratur lain, dan dari bahan pustaka lain yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan untuk mempelajari pengertian-pengertian dan definisi-definisi yang berhubungan dengan topik yang dibahas agar dapat diambil kesimpulan. 2. Metode Lapangan—Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan langsung melakukan penelitian objek yang akan diteliti di Indah sehingga data atau informasi dapat diyakini kebenarannya. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan langsung pada objek permasalahan penelitian guna mendapat data yang dibutuhkan. Angket yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data sebagai bahan skripsi dengan jalan penyebaran kuesioner. 

Teknik Analisis Data Teknik Korelasi Product Moment (Sugiyono, 2009: 248) Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur ada dan tidaknya nilai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.  
 Keterangan : Rxy  =  Koefisien Korelasi X =  Variabel Independen Y =  Variabel Dependen n =  Besarnya sampel  Pada hakekatnya koefisien korelasi r terdapat nilai dari nol (0 = menunjukkan tidak ada korelasi) sampai satu (1 = menunjukkan adanya korelasi), dengan ketentuan  :  

 
Uji Signifikan Korelasi Product Moment 
(Sugiyono, 2009) Uji ini dimaksudkan untuk mendukung lebih nyata pernyataan hasil analisa korelasi diperlukan uji signifikan korelasi product 
moment  (t hitung), dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen, dengan rumus : 

 

Bila r = 0 : tidak ada korelasi variabel independen dengan variabel dependen Bila r > 0 : variabel independen dengan variabel dependen berkorelasi positif Bila r < 0 : variabel independen dengan variabel dependen berkorelasi negatif 
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Keterangan : 
 DK (Derajat Kebebasan) = n – 2   T = t hitung / tes 
 Taraf kesalahan ( ) = 5 % (0.05) n = jumlah anggota sampel 
 r = korelasi pearson product moment ketentuan : 

 Selanjutnya hasil perhitungan korelasi antara variabel itu dikonsultasikan dengan tabel di bawah ini : 

 Sumber : Sugiyono (2009 : 250) 
Uji Interpolasi Interpolasi merupakan sebuah cara menentukan nilai pada tabel dimana nilai derajat kebebasan (d.k) tidak tertera secara tertulis dalam tabel yang dimaksudkan. Pada hakekatnya interpolasi itu sendiri itu merupakan pencarian sebuah titik diantara dua sumbu minimal dan maksimal. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 responden dimana jumlah tersebut tidak tertera pada tabel nilai-nilai dalam distribusi, maka perlu dihitung menggunakan rumus interpolasi untuk mengetahui nilai derajat kebebasan dari uji dua pihak pada taraf kesalahan 5% atau 0,05. 

Bila t hitung  > t tabel, maka H0 Ditolak   H1 diterima Bila t hitung  < t tabel, maka H0 diterima   H1 Ditolak 

Interval Koe-
fisien Hubungan Tingkat 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,49 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Rumus interpolasi adalah sebagai berikut :  
. (B - B₀) Dimana: 

 C : nilai tabel sebelum terdekat dengan nilai yang dicari 
 C₀ : nilai tabel sesudah terdekat dengan nilai yang dicari 
 B : nilai yang dicari 
 B₀ : nilai sebelum terdekat dengan nilai yang dicari 
 B₁ : nilai sesudah terdekat dengan nilai yang dicari 
PEMBAHASAN 

Analisis Data Budaya Organisasi Adapun pernyataan yang terdapat dalam kuesioner terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu variabel mengenai Pengaruh Budaya Organisasi dan variabel mengenai Kinerja Pegawai, dan tiap variabel memiliki masing-masing 3 (tiga) indikator. 
Indikator Perilaku Pemimpin Sehubungan dengan pernyataan “Pemimpin 
mampu memberikan arahan yang baik untuk 
karyawannya” yang menyatakan Sangat Setuju 4 responden (11,43%), yang menyatakan Setuju 31 responden (88,57%) yang menyatakan Ragu-ragu 0 responden (0%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang pemimpin mampu memberikan arahan yang baik untuk karyawannya. 
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Sehubungan dengan pernyataan “Pemimpin sikap yang baik dan patut dicon-
toh” yang menyatakan Sangat Setuju 1 responden (2,86%), yang menyatakan Setuju 30 responden (85,71%) yang menyatakan Ragu-ragu 4responden (11,43%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan  Setuju tentang pemimpin sikap yang baik dan patut dicontoh. Sehubungan dengan pernyataan “Pemimpin memiliki dan memberi contoh se-
mangat kerja yang baik” yang menyatakan Sangat Setuju 1 responden (2,86%), yang menyatakan Setuju 25 responden (71,43%) yang menyatakan Ragu-ragu 9 responden (25,71%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang pemimpin memiliki dan memberi contoh semangat kerja yang baik. Sehubungan dengan pernyataan “Demi 
tercapainya tujuan perusahaan saya harus 
saling membantu dalam melaksanakan tugas-
nya” yang menyatakan Sangat Setuju 2 responden (5,71%), yang menyatakan Setuju  33 responden (94,29%) yang menyatakan Ragu-ragu 0 responden (0%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang Demi tercapainya tujuan perusahaan harus saling membantu dalam melaksanakan tugasnnya. Sehubungan dengan pernyataan “Saya 
hanya ingin berusaha jika ada tuntutan yang 
mengharuskan saya untuk belajar” yang men-yatakan Sangat Setuju 16 responden (45,71%), yang menyatakan Setuju  19 responden (54,29%) yang menyatakan Ragu-

ragu 0 responden (0%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang mereka hanya ingin berusaha jika ada tuntutan yang mengharuskannya untuk belajar. Sehubungan dengan pernyataan “Saya 
berusaha mengembangkan pengetahuan agar 
mampu melakukan pekerjaan dengan lebih 
baik” yang menyatakan Sangat Setuju 4 responden (11,43%), yang menyatakan Setuju  29  responden (82.86%) yang menyatakan Ragu-ragu 2 responden (5,71%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju bahwa mereka berusaha mengembangkan pengetahuan agar mampu melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Sehubungan dengan pernyataan “Saya 
giat bekerja karena adanya kesempatan yang 
diberikan perusahaan untuk menduduki posisi 
tertentu” yang menyatakan Sangat Setuju 2 responden (5,71%), yang menyatakan Setuju 31 responden (88,57%) yang menyatakan Ragu-ragu 2responden (5,71%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang pegawai untuk giat bekerja karena adanya kesempatan yang diberikan perusahaan untuk menduduki posisi tertentu. Sehubungan dengan pernyataan “Rekan 
mampu memberikan saya motivasi agar bisa 
bersaing dengan sehat,” yang menyatakan Sangat Setuju 18 responden (51,43%), yang menyatakan Setuju  16  responden (45,71%) yang menyatakan Ragu-ragu 1 responden (2,86%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 
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responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Sangat Setuju tentang rekan mampu memberikan saya motivasi agar bisa bersaing dengan sehat. Sehubungan dengan pernyataan “Pimpinan memberi dorongan kepada saya 
untuk bekerja secara maksimal” yang men-yatakan Sangat Setuju 18 responden (51,43%), yang menyatakan Setuju  17  responden (48,57%) yang menyatakan Ragu-ragu 0 responden (0%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Sangat Setuju tentang pimpinan memberi dorongan kepada mereka untuk bekerja secara maksimal. Sehubungan dengan pernyataan “Saya 
semangat bekerja agar bisa mencapai prestasi 
yang saya inginkan di perusahaan saya” yang menyatakan Sangat Setuju 9 responden (25,71%), yang menyatakan Setuju  24  responden (68,57%) yang menyatakan Ragu-ragu 2 responden (5,71%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang semangat bekerja agar bisa mencapai prestasi yang saya inginkan di perusahaan mereka. 
Analisis Data Mengenai Kinerja Pegawai Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap Kinerja Pegawai maka dapat di bagi menjadi 3 dimensi, yaitu: kualitas, kuantitas dan tanggung jawab. Sehubungan dengan pernyataan “kualitas 
kerja saya sudah memenuhi standar kerja 
yang ditentukan,” yang menyatakan Sangat Setuju 10 responden (28,57%), yang 

menyatakan Setuju  24  responden (68,57%) yang menyatakan Ragu-ragu 0 responden (0%), yang menyatakan Tidak Setuju 1 responden (2.86%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang kualitas kerja saya sudah memenuhi standar kerja yang ditentukan. Sehubungan dengan pernyataan “saya 
mengerjakan pekerjaan sesuai prosedur,” yang menyatakan Sangat Setuju 3 responden (8,57%), yang menyatakan Setuju  31  responden (88,57%) yang menyatakan Ragu-ragu 1 responden (2,86%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang saya mengerjakan pekerjaan sesuai prosedur. Sehubungan dengan pernyataan “pekerjaan yang saya lakukan mendapatkan 
hasil yang baik,” yang menyatakan Sangat Setuju 6 responden (17,14%), yang menyatakan Setuju  29 responden (82.86%) yang menyatakan Ragu-ragu 0 responden (0%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang pekerjan yang saya lakukan mendapatkan hasil yang baik. Sehubungan dengan pernyataan “selain 
pekerjaan hari ini pekerjaan besok atau 
minggu depan sering saya selesaikan,” yang menyatakan Sangat Setuju 3 responden (8,57%), yang menyatakan Setuju  32  responden (91,43%) yang menyatakan Ragu-ragu 0 responden (0%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan 
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Setuju tentang selain pekerjaan hari ini pekerjaan esok atau minggu depan sering saya selesaikan. Sehubungan dengan pernyataan “saya 
dapat menghasilkan pekerjaan dan tugas lebih 
dari yang ditargetkan,” yang menyatakan Sangat Setuju 5 responden (14,29%), yang menyatakan Setuju  28  responden (80.00%) yang menyatakan Ragu-ragu 2 responden (5,71%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang saya dapat menghasilkan pekerjaan dan tugas lebih dari yang ditargetkan. Sehubungan dengan pernyataan “saya 
mengerjakan pekerjaan lebih cepat dari 
pegawai yang lain,” yang menyatakan Sangat Setuju 2 responden (5,71%), yang menyatakan Setuju 31 responden (88,57%) yang menyatakan Ragu-ragu 2 responden (5,71%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang saya mengerjakan pekerjaan lebih cepat dari pegawai yang lain. Sehubungan dengan pernyataan “saya 
sanggup menyelesaikan tugas saya sesuai 
dengan prosedur,” yang menyatakan Sangat Setuju 2 responden (5,71%), yang menyatakan Setuju  33  responden (94,29%) yang menyatakan Ragu-ragu 0 responden (0%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang saya sanggup menyelesaikan tugas saya sesuai dengan prosedur. Sehubungan dengan pernyataan “saya 
mengerjakan pekerjaan saya dengan baik,” 

yang menyatakan Sangat Setuju 13 responden (37,14%), yang menyatakan Setuju  21 responden (60%) yang menyatakan Ragu-ragu 1 responden (2,86%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang saya mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Sehubungan dengan pernyataan “saya 
bertanggung jawab sepenuhnnya dengan 
pekerjaan masing masing yang telah 
ditetapkan,” yang menyatakan Sangat Setuju 16 responden (45,71%), yang menyatakan Setuju  19  responden (54,29%) yang menyatakan Ragu-ragu 0 responden (0%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang saya bertanggung jawab sepenuhnnya dengan pekerjaan masing masing yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan pernyataan “saya 
mampu mengerjakan tugas saya tepat waktu,” yang menyatakan Sangat Setuju 12 responden (34,29%), yang menyatakan Setuju  23  responden (65,71%) yang menyatakan Ragu-ragu 0 responden (0%), yang menyatakan Tidak Setuju 0 responden (0%) dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0 responden (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju tentang saya mampu mengerjakan tugas saya tepat waktu. 
Analisis Pengaruh Budaya Organisasi 
terhadap Kinerja Pegawai Untuk teknik perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan indeks korelasi variabel bebas (x) yaitu Budaya Organisasi dan variabel terikan (y) Kinerja Pegawai. Kemudian untuk 
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perhitungan dari hasil korelasi dengan menggunakan rumus produk momen yaitu korelasi dengan rumus “r” sebagai alat hipotesa statistik dan menggunakan uji hitungan “t” sebagai alat untuk menguji apakah ada pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Pos Cabang Jatiasih kota bekasi. Yang berarti, t a r a f  n y a t a  l a l u  k e m u d i a n membandingkannya dengan hasil uji “t”. Sedangkan analisis yang didilakukan oleh penulis yaitu untuk membandingkan antara hubungan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai dengan cara menggunakan skala penilaian hasil test formatif dari angket kedua variabel yang telah disebar kepada responden. Kemudia setelah itu baru disusun skor hasil dari angket kedua variabel tersebut yaitu dari Budaya Organisasi sebagai variabel bebas ( X ) dan Kinerja Pegawai sebagai variabel terikat (Y) dan baru kemudia mengurutkan skor nilai kedalam lampiran kerja uji variabel, hal ini guna untuk mempermudah dalam melakukan uji korelasinya. Dengan demikian bisa kita lihat pada tabel halaman dimana masing” kedua variabel tersebut dapat diketahui hasil kerja uji korelasi. Untuk perhitungan pengelolahan korelasi kedua variabel yaitu Budaya Organisasi sebagai variabel bebas (X), dan Kinerja Pegawai sebagai variabel terikat (Y), dengan menggunakan rumus product momment sebagai berikut : Σx = 1455  Σx² = 60525 Σxy = 60896 Σy = 1464  Σy² = 61275 Σn = 35 
Uji Analisis Data Korelasi Pearson Product Mo-
ment Analisis data yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan data dalam pengajuan hipotesis penelitian dengan menggunakan rumus koefesien korelasi 

product moment dari Pearson adapun perhitungan tersebut adalah  dan di-tafsirkan hubungan sangat kuat, yang berarti hubungan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai berpengaruh sangat kuat. 
Uji Koefisien (Uji t) Selanjutnnya untuk melakukan uji hipotesis maka perlu dilakukan uji signifikan dengan menggunakan uji – t yang menyatakan ada pengaruh posistif antara Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai. Menurut Sugiono, rumus uji signifikan korelasi product moment diperoleh hasil sebesar 15,47.  
Uji Interpolasi Berikut adalah interpolasi pada tabel t berdasarkan sampel penelitian yang berjumlah 35 responden. Diketahui : ᾳ = 0,05 n = 35 uji dua pihak dari t tabel diperoleh : B = 33 (dk = n – 2 = 35 – 2) B₀ = 30 B₁ = 40 C₀ = 2.042 C₁ = 2.04 Hasil perhitungan Interpolasi adalah sebesar 1,979.  Berdasarkan perhitungan diatas, di-mana thitung = 15,47 ternyata lebih besar dari ttabel = 1,97 pada taraf kesalahan 5% atau 0,05. Oleh karena itu hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak pada α = 0.05, yang berarti adanya Pengaruh Budaya Organisasi terha-dap Kinerja Pegawai. Dari hasil perhitungan didapat thitung sebesar 15,47 ttabel sebesar 1,979 dan taraf signifikan 0,05, jika thitung ˃ ttabel berarti hi-potesis penelitian H0 ditolak dan H1 diterima. 
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adapun tabel distribusi t dapat dilihat pada lampiran. 
Uji Koefisien Determinasi Pengujian hipotesis dengan koefisien determinasi (Kd) yaitu dengan cara menguadratkan koefisien yang ditemukan. Jadi koefisien determinasi yang ditemukan adalah : Koefisien determinasi: = r² x 100% = 0,93² x 100% = 0,8649x 100% = 86,49% Dari perhitungan koefesien determinasi menunjukan bahwa pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di PT. Pos Indonesia Cabang Jatiasih Kota Bekasi, sebesar 86,49% maka 100% - 86,49% = 13,51% ditentukan oleh faktor lain yaitu variabel residu. 
Interpretasi Hasil Penelitian Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product 
moment. Dari perhitungan dengan menggunakan rumus product moment tersebut, diperoleh hasil r hitung sebesar 0,9375, dan pada taraf signifikan 5% sebesar 1,97. Hal ini menunjukan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel yang berarti Hipotesis 1 (Ha) diterima (ada pengaruh antara Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pos Cabang Jatiasih). Untuk melihat seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari variabel bebas (Budaya Organisasi) terhadap variabel terikat (kineja pegawai), maka dicari koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan hasil r hitung x 100%.  Dalam hal ini diperoleh koefisien determinasinya adalah 86,49%. Ini berarti bahwa proses peningkatan Kinerja Pegawai 

dipengaruhi dengan adanya Budaya Organisasi dalam meningkatkan Kinerja Pegawai, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain. Meskipun demikian data diatas menunjukan ada hubungan atau ada kontribusi, hubungan itu tergolong pada kategori sangat kuat karena 0,9375 berada pada tingkat koefesiensi korelasinya kuat antara 0,80 – 1,00. 
PENUTUP  
Kesimpulan  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnnya yang dilakukan peneliti serta pendukung dengan data yang diperoleh selama penelitian, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Sehubungan dengan hasil analisis data dan penemuan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa anggapan dasar yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima dengan pernyataan pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di PT.Pos Indonesia Cabang Jatiasih Kota Bekasi, menunjukan adanya pengaruh atau ada kontribusi yang tergolong pada kategori sangat kuat, berada pada 0,9375 berada pada koefesien korelasi antara 0,80 – 1,00 atau sangat kuat sesuai dengan hasil interprestasi. 2. Kontribusi budaya organisasi sebesar 86,49% dari perhitungan determinasi diperoleh r2xy = 0,8649 artinya kontribusi pengaruh budaya organisasi sebesar 86,49%  Ha diterima dan Ho ditolak sedangkan 13,51 % ditentukan oleh faktor variabel residu. 3. Budaya organisasi dan beban kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di PT.Pos Indonesia Kantor Cabang Jatiasih Kota Bekasi. Sehingga dapat 
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disimpulkan pula hipotesis diterima. Dengan budaya organisasi yang tinggi. Pegawai yang merasa budaya organisasi sangat berpengaruh akan memiliki dedikasi dan semangat tinggi sehingga kinerja nya akan meningkat. 
Saran Dari pembahasan masalah dan kesimpulan, peneliti bermaksud mengajukan beberapa saran. Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 1. Sehubungan dengan pengaruh budaya organisasi sebesar 86,94% artinya terdapat 13,51% dipengaruhi oleh faktor variabel residu, penulis menyarankan agar pihak pimpinan lebih memperhatikan faktor budaya organisasi tanpa menyampingkan faktor lain seperti kualitas, kuanitas, tanggung jawab dan lain-lain agar peningkatan Kinerja Pegawai semakin terus meningkat. 2. Bagi pegawai Kantor Pos Cabang Jatiasih Kota Bekasi supaya mempertahankan dan meningkatkan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dengan cara mempertahankan aspek-aspek budaya organisasi yang telah ada saat ini dan selalu melakukan pengawasan terhadap Kinerja Pegawainya. 
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PENDAHULUAN Tidak dipungkiri bahwa pemerintah memiliki kedudukan dan peranan sangat penting ter-hadap masalah perencanaan, yaitu terhadap berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilakukan, apakah pembangunan sudah se-suai dengan apa yang ingin dicapai suatu ne-gara. Tujuan adanya pembangunan suatu ne-gara dilaksanakan tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone-sia, memajukan kesejahteraan umum, men-cerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak-sanakan ketertiban dunia. Sejak diberlaku-

kannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pemban-gunan Nasional (SPPN 2004), telah memberi-kan warna baru dalam perencanaan pemban-gunan, karena tidak lagi didominasi oleh pe-merintah akan tetapi sudah terdesentralisasi. Dalam undang-undang ini, Sistem Perenca-naan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilak-sanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan daerah me-rupakan urusan wajib yang menjadi kewe-nangan daerah dalam rangka penyelengga-

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan 
di Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota 

Bekasi 

Diah Haerunisa * dan M. Zikri Kurniawan ** 

ABSTRAK 
Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, 
karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutu-
hannya sendiri. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat un-
dang-undang yang harus dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan melalui Un-
dang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam 
pandangan beberapa ahli, suatu perencanaan pembangunan dikatakan partisipatif bila me-
menuhi ciri-ciri terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dinamis, sinergitas dan le-
galitas. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat seperti usia, 
jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dan lamanya tinggal. Penelitian ini meru-
pakan penelitian kualitatif sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 
kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan responden diantaranya Kepala Kelurahan, Sekertaris 
Kelurahan dan Staff Permasbang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi 
sudah cukup optimal ditandai dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam setiap proses 
perencanaan pembangunan. 

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan  
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raan pemerintah daerah sebagai satu ke-satuan dalam sistem perencanaan pemban-gunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, re-sponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Pe-laksanaan otonomi daerah berdasarkan Un-dang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan besar dalam setiap segmen penyelenggaraan Pemerin-tahan Daerah. Dengan diberlakukannya Un-dang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah terse-but, dapatlah ditarik benang merah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat se-suai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan dasar perubahan paradigma dalam pelak-sanaan pemerintahan, pengelolaan anggaran negara dan daerah serta sebagai perwujudan tuntutan agenda reformasi dalam upaya men-capai kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterli-batan publik dalam proses perencanaan pem-bangunan yang semakin penting dalam pen-yelenggaraan otonomi daerah. Munculnya perencanaan pembangunan partisipatif diharapkan akan menghantarkan masyarakat untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain kegiatan-kegiatan terpilih, serta memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menam-pung dan mengakomodasi berbagai kebutu-han yang beragam. Sehubungan dengan hal tersebut, suatu perencanaan akan tepat sasaran, tepat waktu, 

berdaya guna dan berhasil guna apabila per-encanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, serta adanya peran aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sum-ber daya dan arah pembangunan nasional atau dapat dikatakan sesuai kebutuhan, di-namika reformasi dan pemerintah yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyara-katlah yang paling tahu apa yang dibu-tuhkannya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyara-kat terhadap perencanaan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam perenca-naan pembangunan merupakan suatu kom-ponen yang sangat penting bagi keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Sehingga, masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan se-cara aktif sejak tahap perencanaan pemban-gunan diantaranya melalui musyawarah per-encanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsul-tasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelengga-raan Musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dalam perumusan rencana kegiatan pembangunan. Musrenbang sebagai bentuk proses perencanaan pembangunan meru-pakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan perma-salahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Melalui Musrenbang, masyarakat ber-peluang menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai den-gan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang penting untuk menggali aspirasi masyarakat karena masyarakat dapat mem-
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berikan masukan atau ide-ide pembangunan. Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat Desa/Kelurahan, dilanjutkan di ting-kat Kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritisasi program atau kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah. Kelurahan adalah pusat administrasi terendah setelah Kecamatan dalam pemerin-tahan. Kelurahan Jatirangga adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kelurahan Jatirangga merupakan salah satu dari 5 Kelurahan yang berada di Kecamatan Jatisampurna. Proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Katirangga dilakukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Di kelurahan ini, pemerintah mengupayakan pengikutsertaan masyarakat dalam perenca-naan pembangunan melalui partisipasi. Na-mun kenyataannya, pada proses perencanaan pembangunan, masyarakat belum sepe-nuhnya optimal dalam berpartisipasi. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang mem-pengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. 
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dan akan dikaji dalam penelitian, diantaranya yaitu : 
1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam  perencanaan pembangunan di Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi? 

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Jatirangga Kecamataan Jatisampurna Kota Bekasi. 
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Jatirangga Kecamataan Jatisampurna Kota Bekasi. 
Landasan Teori 

Pengertian Partisipasi Partisipasi pada dasarnya berarti mengambil bagian atau menurut Hoofsteed (Khairuddin H, 2000 : 124) adalah “the taking part in one 
or more phases of the proses (ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses)”. Tentunya jika dihubungkan dengan penulisan ini, proses yang dimaksud bisa direlevansikan adalah proses pembangunan. Lalu menurut Davis (Sastropoetro, 1988: 13) mengemukakan bahwa “partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberi-kan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertang-gung jawab terhadap usaha yang bersangku-tan.” Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keter-libatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang se-hingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelom-pok. 
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Partisipasi Menurut Tjokroamidjojo (2003 :206) menyatakan bahwa, “partisipasi adalah keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya dalam pengambilan keputusan. Setiap penyelenggaraan terutama dalam kehidupan bersama masyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan, dalam rumusan yang lain menyangkut pembuatan keputusan politik. Partisipasi masyarakat didalam tahap ini sangat besar sekali, terutama karena putusan politik yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, maka semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengambilan keputusan program pembangunan harus dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting. Sedangkan Mubyarto (1984: 102) mendefinisikan partisipasi masyarakat seba-gai, “kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentin-gan sendiri”. Mencermati pendapat ini dapat dikatakan bahwa setiap kerelaan atau sum-bangsih tentu memerlukan sebuah pengorba-nan, olehnya itu opini Prof Mubyarto perlu diluruskan bahwa realitas yang ada tentunya sebuah partisipasi atau kesediaan akan men-gorbankan kepentingan sendiri walau sekecil apapun secara sukarela. Selain itu, menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Lokita (2011:5) yang mendefinisikan partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara ker-janya, keterlibatan masyarakat dalam pelak-sanaan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat menik-mati hasil dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program. Dari beberapa pengertian para ahli di 

atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat untuk ikut peran serta dalam pengambilan keputusan ataupun kegiatan dalam suatu organisasi. 
Bentuk Partisipasi Cohen dan Uphoff (dalam Supriatna, 2000: 61-63) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari : 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. 2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisi-pasi ini merupakan lanjutan dari tahap diatas, dalam hal ini Uphoff menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan dapat dilakukan melalui keikut-sertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud seperti : tenaga, uang, barang, material, dan informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.  3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil. Setiap usaha bersama manusia dalam pembangunan, misalnya bagaimanapun ditunjukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat 
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dari tiga segi yaitu dari aspek antara lain seperti berikut: manfaat materialnya (material benefits), manfaat sosialnya (social benefits), dan manfaat pribadi (personal benefits). 4. Partisipasi dalam evaluasi. Umum diketahui bahwa setiap penyelenggaraan apapun dalam kehidupan bersama, hanya dapat dilihat berhasil apabila bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui hal ini, telah sepantasnya masyarakat diberi kesempatan untuk menilai hasil yang telah dicapai. 
Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: 1. Usia. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 2. Jenis kelamin. Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. 

3. Pendidikan. Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 4. Pekerjaan dan penghasilan. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. 5. Lamanya tinggal. Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. 
Tingkatan Partisipasi Tingkat pelibatan masyarakat dalam pem-bangunan pada dasarnya terbagi dalam 8 (delapan) tingkatan, dari yang bersifat non-partisipasi sampai pada kekuasaan warga. Menurut Arnstein (Panudju,1999) tingkatan tersebut adalah : 1. Manipulasi (Manipulation) - Merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai na-manya saja sebagai anggota dalam ber-bagai badan penasehat. Pada tingkat ini tidak ada peran masyarakat secara 
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nyata karena hanya diselewengkan se-bagai publikasi oleh pihak penguasa. 2. Terapi (Therapy) - Pada tingkat ini, den-gan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembu-han pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangku-tan daripada mendapatkan masukan dari mereka. 3. Pemberian informasi (Informing) - Ting-kat ini merupakan tahap pemberian in-formasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan berbagai pili-han. Pada tingkat ini, biasanya infor-masi diberikan secara utuh satu arah dari penguasa kepada rakyat tanpa adanya kemungkinan untuk memberi-kan umpan balik, sehingga kecil kesem-patan rakyat untuk mempengaruhi dalam menentukan suatu rencana. 4. Konsultasi (Consultation) - Pada tingkat ini bertujuan untuk mengundang opini masyarakat setelah mereka diberi infor-masi. Cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Tahap ini biasanya dilakukan dengan cara pertemuan ling-kungan, survei tentang pola pikir masyarakat dan dengan dengar penda-pat publik. 5. Perujukan (Placation) - Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai penga-ruh meskipun dalam berbagai hal masih ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya be-berapa anggota masyarakat yang diang-gap mampu dimasukkan sebagai ang-gota dalam badan-badan kerjasama 

pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya meru-pakan wakil dari berbagai instansi pe-merintah. Walaupun usul dari masyara-kat sudah mendapat perhatian, tetapi suara masyarakat itu sering tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah dan jumlahnya terlalu sedikit dibanding dengan anggota yang berasal dari instansi pemerintah. 6. Kemitraan (Partnership) - Pada tingka-tan ini, atas kesepakatan bersama ke-kuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dengan pihak pen-guasa. Disepakati juga pembagian tang-gungjawab dalam perencanaan, pengen-dalian keputusan, penyusunan kebija-kan dan pemecahan berbagai perma-salahan yang dihadapi. Setelah adanya kesepakatan tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepi-hak. 7. Pelimpahan kekuasaan (Delegated 
power) - Pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk meme-cahkan suatu permasalahan, maka pe-merintah harus mengadakan tawar menawar dengan masyarakat dan tanpa memberikan tekanan-tekanan. 8. Masyarakat yang mengontrol (Citizen 
control) - Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan utnuk mengatur pro-gram atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyara-kat mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan pe-rubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk 
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mendapatkan bantuan ataupun pinja-man dana tanpa melalui pihak ketiga. 
Perencanaan Pembangunan 

Pengertian Perencanaan Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Wa-terson (dalam Conyers, 1994: 4) “Perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan Kunarjo (2002) yang menyebut-kan bahwa secara umum perencanaan meru-pakan proses penyiapan seperangkat kepu-tusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Kemudian Sedangkan J Nehru (dalam Diana Conyers, 1994: 4) men-yatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelejensia guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan ma-salah. Defini lain diungkapkan Beenhakker (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk mela-kukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan. Bintoro Tjokroamidjojo (1998:12) ber-pendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum Output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagai-mana, bilama dan oleh siapa. Dari beberapa pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perenca-naan adalah suatu langkah awal untuk dilak-sanakannya suatu tujuan ataupun hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan ataupun pilihan mengenai tentang bagaimana 

memanfaatkan sumber daya yang ada semak-simal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan. 
Pengertian Pembangunan Pembangunan adalah proses multi di-mensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struk-tur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesen-jangan dan pemberantasan kemiskinan abso-lut (Todaro,1977). Disamping itu juga  Pem-bangunan merupakan pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Menurut Ginanjar Kartasasmita (1997;9) pembangunan adalah “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Adapun Siagian (1994) memberikan penger-tian tentang bagaimana pembangunan seba-gai “suatu usaha atau rangkaian usaha per-tumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju mod-ernitas dalam rangka pembinaan bangsa 
( Nation building)”. Sedangkan menurut Es-man (Jtokrowinoto 1999:91) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang di pandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan. Dari beberapa pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain untuk memperbaiki kualitas kehidupan yang lebih baik. 
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Pembangunan memerlukan perenca-naan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Albert Waterston menyebutkan perencanaan pembangunan adalah “melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan”. Perencanaan pembangunan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 terdiri dari empat (4) tahapan, yakni : 1. Penyusunan rencana - Dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah yaitu penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing institusi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan, melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan yang terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 2. Penetapan rencana - Penetapan rencana untuk menetapkan landasan hukum bagi rencana pembangunan yang dihasilkan pada tahap penyusunan rencana. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana - Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan 

sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Evaluasi pelaksanaan rencana - Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indicator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indicator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Perencanaan pembangunan di Indonesia se-bagian besar pada masa orde baru meng-gunakan model top down planning. Akibat nyata dari pelaksanaan model top down plan-
ning yang dilakukan terus-menerus adalah pembanguan di daerah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut. Aki-batnya masyarakat di daerah bersangkutan yang seharusnya bisa menikmati hasil pem-bangunan dari implementasi rencana yang sudah ditetapkan pemerintah pusat tidak akan mendapat hasil apa-apa, kalaupun men-dapat hasil seringkali hasilnya tidak sesuai yang diharapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Sedangkan berkaitan dengah partisipasi masyarakat yang tampak nyata dari model pembangunan selama ini adalah mobilisasi masyarakat untuk melaku-kan pembangunan Mobilisasi tentu sangat berbeda dengan falsafah dan konsep partisis-pasi. Apabila partisipasi memperlakukan masyarakat sebagai subyek dari pemban-gunan maka mobilisasi cenderung memperla-kukan manusia sebagai obyek dari pemban-
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gunan, baik yang bersifat ekonomi maupun politik. Bila hal tersebut terus dipelihara akhirnya masyarakat akan apatis dan tidak merasa memiliki proses maupun hasil dari pembangunan itu. Partisipasi masyarakat salah satunya dapat diwujudkan dalam penyusunan ren-cana pembangunan di daerah. Sehingga dalam konsepnya perencanaan pemban-gunan pada akhirnya lebih mengena pada tu-juan yang diharapkan, karena benar-benar murni berasal dari masyarakat. Penjelasan di atas merupakan landasan munculnya sebuah model perencanaan pembangunan partisi-patif. Perencanaan Pembangunan Partisipatif dapat diartikan sebagai sebuah proses penyusunan rencana yang melibatkan seluruh pihak atau stakeholders, baik pemerintah, masyarakat, swasta, LSM, Perguruan Tinggi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses pembangunan. Pelibatan seluruh pihak atau stakeholders dalam perencaan pembangunan partisipatif adalah dalam rangka menjaring, menyerap dan mendapatkan aspirasi, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Sugihartono (2003) mengemukakan: “Perencanaan pembangunan partisipatif dapat diartikan sebagai suatu sisitem perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan”. Wicaksono dan Sugiarto (Wijaya, 2001) berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut : 1. Terfokus pada kepentingan masyarakat, 

yaitu bahwa: (a) perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat, dan (b) Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. 2. Partisipatoris (keterlibatan). Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat. 3. Dinamis, yaitu (a) Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak, dan (b) Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif. 4. Sinergitas, yaitu (a) Harus menjamin keterlibatan semua pihak; (b) Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi, (c) Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun, dan (d) Memperhatikan interaksi diantara stakeholders. 5. Legalitas, meliputi (a) Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku; (b) Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat, dan Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 6. Fisibilitas, yaitu Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu. Begitu pentingnya partisipasi masyarakat se-hingga dalam pembangunan digunakan suatu pola pendekatan partisipasi masyarakat un-
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tuk menyerap aspirasi-aspirasi yang berkem-bang di masyarakat. Metode yang dikem-bangkan memunculkan suatu harapan akan terlaksananya yang lebih optimal. Demikian pula bentuk partisipasi yang menyiratkan se-bagai konteks demokrasi akan perlu dikem-bangkan guna menggugah kesadaran pentingnya partisipasi tersebut. Namun pada kenyataannya tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi den-gan alasan yang bermacam-macam hal ini da-pat disadari karena adanya beberapa faktor yang membuat mereka terdorong untuk ber-partisipasi. Bila ditinjau dari segi motifnya, menurut Khairuddin (2000: 126) bahwa par-tisipasi masyarakat terjadi karena :  1. Takut/terpaksa - Partisipasi yang dila-kukan dengan terpaksa atau takut bi-asanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan. 2. Ikut-ikutan - Berpartisipasi dengan ikut-ikutan hanya didorong oleh rasa soli-daritas yang tinggi diantara sesama ang-gota masyarakat. Apalagi kalau yang memulai adalah pimpinan mereka, se-hingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati sendiri tetapi me-rupakan perwujudan kebersamaan saja, yang merupakan kondisi sosial budaya masyarakat. 3. Kesadaran - Partisipasi karena kesada-ran yaitu partisipasi yang timbul dari hati nurani sendiri. dalam hal ini, masyarakat dapat menerima pemban-gunan semata-mata untuk kepentingan mereka juga. Karena itu apa yang mereka lakukan bukan karena terpaksa atau ikut-ikutan, tetapi karena kesada-ran mereka sendiri. Dari ketiga unsur tersebut, ada dua hal yang seharusnya tidak perlu ada, apabila kita mengharapkan adanya partisipasi masyara-

kat yang betul-betul dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal-hal tersebut yaitu partisipasi masyarakat karena takut atau terpaksa dan partisipasi masyarakat karena ikut-ikutan. Kedua hal itu tidak akan menggiring kita menuju tercapainya tujuan pembangunan yang kita rencanakan. Karena kemungkinan besar kedua motif partisipasi tersebut tidak dapat secara optimal mengajak masyarakat untuk ikut memelihara dan rasa memiliki atas hasil-hasil pembangunan, teru-tama pembangunan fisik, sehingga hal terse-but perlu dihindari. 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun ren-cana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilak-sanakan dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, dan diakhiri pada Musrenbang tingkat Provinsi. Musrenbang merupakan fo-rum dimana masyarakat dapat menyampai-kan aspirasi mereka, dalam proses pemban-gunan yang akan di laksanakan tentang ba-gaimana yang seharusnya dilakukan pemer-intah serta sebaliknya yang harus di lakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbang yaitu salah satu proses memajukan setiap daerah mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Secara garis besar Musrenbang men-gandung pengertian sebagai berikut : 1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. 2. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kese-jahteraan, ketentraman, kemakmuran, dan perdamaian masyarakat di lingkun-
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gan pemukiman dari tingkat RT/RW, Dusun dan Kelurahan. 3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat. 4. Wujud nyata peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.  Musrenbang berfungsi sebagai proses negosi-asi rekonsiliasi, rekonsiliasi dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus men-capai consensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan anggaran.  
Tujuan Musrenbang Secara umum tujuan penyelenggaraan  Mus-renbang : 1. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan. 2. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. 3. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan. 4. Menfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah. 5. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi issu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah. 

6. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan issu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah. 
Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan ini dirasa sesuai apabila digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemban-gunan. Menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh sub-jek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara ho-listik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah den-gan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif juga merupakan peneli-tian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek ) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Adapun menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengeta-huan social yang secara fundamental bergan-tung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristila-hannya. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Menurut Menurut Nazir (1983), 



Volume V No. 7 Oktober 2019  |   63 

 

penelitian deskriptif adalah studi untuk me-nemukan fakta dengan interpretasi yang te-pat, melukiskan secara tepat sifat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan me-maksimalkan reabilitas. Analisanya dikerja-kan berdasarkan ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian ber-langsung (Nazir, 1983:105). Menurut usman, Husairi dan akbar (2009:4) penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan secara sis-tematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu se-hingga penelitian deskriptif ini dapat mem-berikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta pada lokasi penelitian yang menghasil-kan data deskrptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (mardalis, 2009:4). Pendekatan deskriptif kualitatif ini dipilih diharapkan mampu memberikan gam-baran yang jelas tentang fenomena yang ter-jadi di lapangan berdasarkan focus penelitian yang dilakukan yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemban-gunan di Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. 
PEMBAHASAN Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Jati-rangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi di lakukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ini bermaksud menyampaikan aspirasi masyarakat Kelurahan Jatirangga dalam rangka Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun kedepan yang benar-benar se-suai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Pada pembahasan penelitian ini akan merunjuk pada pendapat Wicaksono dan Su-giarto, yang terdapat 5 ciri perencanaan par-

tisipatif yang akan dikaji dalam penelitian ini. Keempat ciri tersebut yakni, terfokus pada kepentingan masyarakat yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling per-caya dan terbuka. Kedua, partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat mem-peroleh peluang yang sama dalam sumban-gan pemikiran tanpa dihambat oleh kemam-puan berbicara, waktu dan tempat. Ketiga, dinamis dimana perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak serta proses berlangsung secara berkelanju-tan dan proaktif. Keempat, sinergitas peren-canaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta memperhatikan interaksi diantara stake-holders. Dan yang Kelima, legalitas perenca-naan dimana perencanaan pembangunan di-laksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, dan menjungjung etika dan tata nilai masyarakat. 
Terfokus pada Kepentingan Masyarakat Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyara-kat, yaitu berdasarkan pada masalah dan ke-butuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidi-kan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat.  Kegiatan penyelidikan ini idealnya dila-kukan setiap satu tahun sekali karena meru-pakan bagian dari proses perencanaan pem-bangunan yang dilaksanakan setahun sekali. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga) melalui mekanismenya sebagai berikut : Ketua RT dibantu perang-katnya mengumpulkan warga untuk meng-gali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan se-cara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih 
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lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebu-tuhan yang dianggap prioritas untuk dijadi-kan usulan prioritas dalam tahapan Musren-bang. Penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian / analisis masalah melalui pembobotan / rangking dan pengelompokkan masalah dan kebutuhan. Penentuan prioritas di tingkat RT didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut : 1. Penerima manfaat, semakin besar man-faat bagi masyarakat semakin besar menjadi prioritas  2. Prinsip gawat-mendesak-penyebaran (GMP), dengan pengertian sebagai beri-kut : (a) gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa atau materi, semakin besar dan banyak korban yang mungkin ditimbulkan akan semakin gawat; (b) Mendesak, seberapa lama suatu masalah dapat ditunda pen-yelesaiannya semakin tidak dapat di-tunda, semakin mendesak, dan (c) Pen-yebaran, bila suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan masalah baru, semakin banyak masalah baru yang akan ditimbulkan semakin tinggi tingkat penyebarannya.  3. Cakupan Biaya, yaitu efisiensi peng-gunaan dana dibandingkan dengan jum-lah masyarakat yang menerima man-faat. Untuk setiap nilai uang yang digunakan, semakin banyak warga masyarakat yang akan menerima man-faat akan mempunyai bobot yang tinggi. 4. Keterkaitan, semakin banyak keterkai-tan suatu masalah dengan masalah/kebutuhan lain, semakin besar peluang untuk menjadi prioritas.  Setelah diperoleh hasil dari kegiatan penye-lidikan, maka selanjutnya ialah dilakukan proses pra-Musrenbang. Tujuan dilaku-

kannya pra-Musrenbang merupakan persia-pan pemantapan pada pelaksanaan Musren-bang yang akan dilakukan serta untuk mem-bahas usulan kegiatan program yang diperoleh dari hasil penyelidikan dengan me-rumuskan kembali proyek pembangunan yang ada di setiap wilayah Kelurahan. Seperti yang di kemukakan oleh Timin Suratin, S.Ag selaku Sekertaris Kelurahan Jati-rangga dalam wawancara tanggal 14 Mei 2019 bahwa melalui pra-Musrenbang diun-dang para ketua RT dan RW serta Perwakilan Tokoh. Tujuannya adalah untuk merumuskan atau mengusulkan proyek pembangunan yang ada diwilayahnya masing-masing. Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Apandi, S. IP, M.Si selaku Kepala Lu-rah Jatirangga, dalam wawancara tanggal 17 Mei 2019 bahwa pelaksanaan pra-Musrenbang tujuannya ialah menentukan permasalahan, jadi pada pelaksanaan pra-Musrenbang hanya menentukan titik masalah serta mengidentifikasi masalah. Setelah sele-sai  di tingkat pra-Musrenbang lalu dibawa ke tingkat Musrenbang,  di tingkat Musrenbang ini menjawab setiap masalah dengan melaku-kan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukan bahwa kegiatan penyelidikan ini penting untuk dilaksanakan karena untuk mengetahui usulan-usulan apa yang akan dia-jukan sebagai usulan prioritas dalam tahapan Musrenbang. Setelah diperoleh hasil dari serangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penyelidikan, pengusulan kegiatan sampai penentuan pri-oritas masalah dan kebutuhan yang umum-nya berupa kegiatan fisik, hasil tersebut di-usulkan pada tahapan yang lebih tinggi yaitu pada tahap Musrenbang (musyawarah peren-canaan pembangunan) yang biasa dilakukan pada awal bulan Januari setiap tahunnya. Usulan yang masuk dibahas dalam Mus-
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renbang kelurahan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2019. Sebagian besar usulan yang dirumuskan setiap wilayah RW dalam Musrenbang kelurahan Jatirangga me-rupakan proyek atau kegiatan fisik seperti pembuatan dan rehab jalan, air bersih, rehab sekolah dan kegiatan fisik lainnya. Berikut daftar masalah dan kebutuhan masyarakat yang diusulkan oleh masyarakat Kelurahan Jatirangga. Fenomena usulan dalam Musrenbang Kelurahan didominasi kegiatan fisik sebagai-mana dilaksanakan di berbagai wilayah RW di Kelurahan Jatirangga. Meskipun demikian prioritas kegiatan yang diusulkan untuk masing-masing wilayah RW berbeda. Namun ada juga yang beberapa wilayah RW men-gusulkan kegiatan serupa, misalnya untuk wilayah RW 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13 men-gusulkan kegiatan pengaspalan jalan serta 01, 02, 05, 07, 10 mengusulkan kegiatan nor-malisasi air. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat bisa mengidentifikasi setiap ma-salah yang ada di wilayahnya. Sehingga men-yebabkan ketidaktahuan masyarakat akan kesesuaian rencana dengan masalah dan ke-butuhan masyarakat itu sendiri. Seperti yang di kemukakan oleh Seker-taris Kelurahan Jatirangga dalam wawancara tanggal 14 Mei 2019 bahwa setiap masyara-

kat pasti berbeda-beda, tergantung kecer-dasan masing-masing individu. Tingkat pen-didikan dan pengetahuannya juga beragam. Untuk sebagian warga yang tingkat pendidi-kannya tinggi, mereka bisa dengan mudah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, akan tetapi bagi yang pendidikannya rendah itu merupakan kesulitan bagi mereka, se-hingga perlu dibantu oleh pihak yang lebih mengerti untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukan bahwa pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan belum merata di seluruh masyarakat Kelura-han Jatirangga. sehingga kurang memahami ketika ditanya kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dis-impulkan bahwa belum terdapat kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutu-han masyarakat. Ini ditandai dengan be-berapa kegiatan prioritas yang diusulkan ti-dak terakomodasi dalam prioritas kegiatan kelurahan. Penjaringan aspirasi masyarakat di Ke-lurahan Jatirangga dimulai dari tingkat pra-Musrenbang. Dimana dalam kegiatan terse-but dihadiri oleh Ketua RT dan RW serta To-koh masyarakat yang diyakini dapat mema-hami apa masalah dan kebutuhan warganya. 
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Meskipun begitu tidak mengabaikan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah. Kerja keras Lurah dan perangkatnya dalam mengupaya-kan kerja sama serta memperhatikan aspirasi masyarakatnya akan berbuah dukungan dari warga. Masyarakat akan turut berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan bahkan un-tuk beberapa kegiatan, kelurahan mampu membiayai dari swadaya masyarakat. Hubun-gan yang baik antara pemerintah kelurahan dengan masyarakatnya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses peren-canaan pembangunan. Sekretaris Kelurahan Jatirangga menu-turkan dalam wawancara tanggal 14 Mei 2019 bahwa untuk aspirasi masyarakat su-dah jelas awalnya dari akar rumput sendiri. Dari pihak RW dan RT mengusulkan. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan melalui mandat yang diberikan kepada Ketua RW, menurut beliau dari tingkat Kecamatan pun mandatnya Ketua RW. Dari hasil wawancara tersebut, menun-jukan bahwa masyarakat sudah memberikan kepercayaan penuh kepada pihak RT serta RW melalui mandat yang diberikan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dis-impulkan bahwa perencanaan pembangunan sudah memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Karena dari masyarakat sendiri su-dah memberikan mandat langsung kepada pihak terkait dalam menyampaikan setiap aspirasinya.  
Partisipatoris Partisipatoris dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam forum pertemuan dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa adanya hambatan. Pada tingkat kelurahan ini dilakukan penjaringan 

aspirasi dalam proses perencanaan pemban-gunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Untuk pelaksanaan Musrenbang Kelura-han Jatirangga, Musrenbang selalu dilakukan setiap tahunnya. Dan dalam penyelengga-raanya Musrenbang di Kelurahan Jatirangga sudah dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang sudah mewakili seluruh masyarakat kelurahan jatirangga. Seperti yang dikemukakan oleh Amit Suhendi selaku Staff Permasbang Jatirangga dalam wawancara tanggal 14 Mei 2019 bahwa untuk keterlibatan sudah mewakili seluruh unsur masyarakat, seperti dari unsur RT, RW, tokoh masyarakat, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), karang taruna, para ibu-ibu kader dan seluruh stakeholder yang ada baik dari pemerintah kecamatan dan kelurahan dirasa sudah mewakili seluruh unsur masyarakat Kelurahan Jatirangga. Hal senada juga disampaikan Lurah Jati-rangga dalam wawancara tanggal 17 Mei 2019 bahwa sejauh ini dari tingkat keterli-batan di acara pra-Musrenbang ataupun Mus-renbang dihadiri RT, RW, tokoh masyarakat, para ibu-ibu kader dan ada perwakilan juga dari PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Ke-luarga), semua unsur beliau rasa sudah hadir untuk mewakili masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut, menun-jukan bahwa untuk peserta yang hadir dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Jatirangga sudah mewakili seluruh masyarakat. Karena semua unsur yang ada di wilayah Kelurahan Jati-rangga ikut hadir dalam proses tersebut. Dalam perencanaan pembangunan setiap masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran. Hal ini disampaikan oleh Staff Per-



Volume V No. 7 Oktober 2019  |   67 

 

masbang dalam wawancara tanggal 14 Mei 2019 bahwa semua masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk memberikan masu-kan. Jadi seluruh masyarakat memberikan masukan kepada para Ketua RT dan Ketua RW untuk mengusulkan apa saja potensi yang akan diusulkan di Musrenbang nanti. Misal-nya memperbaiki jalan maupun saluran air yang akan diusulkan dalam proses Musren-bang tersebut. Dari pernyataan hasil wawancara terse-but, menunjukan bahwa setiap masyarakat yang ada di Kelurahan Jatirangga memiliki peluang yang sama dalam memberikan sum-bangan pemikiran dengan cara memberi ma-sukan atau usulan-usulan terkait pemban-gunan di wilayahnya kepada para RT atau RW setempat untuk di usulkan kembali dalam kegiatan Musrenbang. Perencanaan pembangunan tingkat ke-lurahan (Musrenbangkel) merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi di tingkat kelurahan dalam proses perenca-naan pembangunan di Kota Bekasi. Masyara-kat dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang di anggap prioritas untuk di ajukan ke Musrenbang yang lebih tinggi. Hal ini disampaikan oleh Staff Permas-bang sebagai berikut dalam wawancara tang-gal 14 mei 2019 bahwa masyarakat di libat-kan dalam setiap pengambilan keputusan, karna masyarakat sudah mendelegaskan kepada para ketua RT atau ketua RW yang menjadi delegasi di tingkat Musrenbang. Baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Dari hasil wawancara di atas, dapat di-jelaskan bahwa masyarakat sudah memberi-kan kepercayaan kepada para ketua RT dan RW mengenai pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan apa saja yang di ang-gap prioritas untuk diajukan ke Musrenbang yang lebih tinggi. 

Sejalan dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat akan meningkat ketika partisi-pasi berdampak signifikan terhadap pening-katan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki atas pembangunan yang dilakukan. Seperti terakomodasinya semua sumbangan pemikiran masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian keterli-batan masyarakat dalam forum Musrenbang Kelurahan Jatirangga sudah memperoleh pe-luang yang sama dalam sumbangan fikiran tanpa adanya hambatan, hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat mulai dari ikut peran serta dalam memberikan sumbangan pemikiran sampai ikut serta dalam pengambilan keputusan di forum Mus-renbang. 
Dinamis Perencanaan yang bersifat dinamis akan diperoleh melalui proses berkelanjutan dan adanya proaktif masyarakat yang tentunya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak. Berhasil tidaknya usulan pro-gram yang merupakan hasil dari pelaksanaan partisipasi masyarakat sangat tergantung pada proses pengawalan mulai dari Musren-bang tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang dituturkan oleh Staff Permasbang jatirangga dalam wawancara tanggal 14 Mei 2019 bahwa selagi proses pra-Musrenbang sampai Musrenbang tingkat ke-lurahan sampai dengan Musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kota itu dikawal, maka hasilnya akan baik, mungkin saja ada se-bagian masyarakat ketika mengusulkan alo-kasi tempat yang sudah diusulkan tiba-tiba tidak termaktub, yang mungkin bisa jadi kekecewaan masyarakat yang bisa saja ter-jadi. Dari pendapat tersebut jelas bahwa fenomena partisipasi masyarakat masih semu 
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yang ditandai dengan tidak ditampungnya usulan masyarakat, Kondisi ini berakibat tim-bulnya akumulasi kekecewaan di tingkat ke-lurahan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim. Dalam sistem pemerintahan desen-tralisasi dengan sebagian kewenangan pusat beralih pada daerah, seperti halnya dalam perencanaan pembangunan menurut UU No-mor 25 Tahun 2004, aksi proaktif dan kolek-tif dibutuhkan dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan individu, menyusun aturan kelom-pok dan memobilisasi sumber daya berupa uang, tenaga dan materi lainnya. Di Kelurahan Jatirangga masyarakat ikut membantu atau  berpartisipasi tidak hanya dalam bentuk pikiran saja, akan tetapi mereka juga ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga, uang bahkan dalam bentuk wujud barang. Seperti yang dituturkan Sekertaris Jatirangga dalam wawancara tanggal 14 mei 2019 bahwa masyarakat sangat membantu dalam perencanaan pembangunan ini. Mereka berpartisipasi dalam banyak hal. Con-tohnya di proses pembangunan yang dikelola oleh BKM, mereka tidak hanya membantu dalam bentuk tenaga. Tetapi dalam bentuk lainnya, misalnya saja untuk satu sak semen. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa masyarakat Kelurahan Jati-rangga cukup aktif berpartisipasi dalam ber-bagai hal, hal ini ditandai dengan meningkat-nya proaktif masyarakatnya untuk berpartisi-pasi dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dis-impulkan bahwa perencanaan pembangunan di Kelurahan Jatirangga sudah dapat mening-katkan proaktif masyarakat dalam berpartisi-pasi. Karena dari masyarakatnya sendiri ikut berpartisipasi dengan inisiatifnya sendiri dan sadar akan tanggung jawab terhadap pem-bangunan di wilayahnya. 

Sinergitas Sinergitas perencanaan dapat dilihat ketika perencanaan pembangunan selalu mene-kankan kerja sama antar wilayah adminis-trasi dan geografi, serta interaksi diantara 
stakeholders. Forum yang melibatkan masyarakat hanya terbatas di tingkat musy-awarah perencanaan pembangunan kelura-han, representasi masyarakat dalam forum-forum lain di tingkat kelurahan pun sangat kecil. Ini menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat yang hilang di tengah jalan. Hilangnya usulan tersebut menurut Lu-rah Jatirangga adalah beralasan, seperti yang dituturkan dalam wawancara tanggal 17 Mei 2019 bahwa dari pengalaman sebelumnya untuk usulan masyarakat yang belum tertam-pung karena anggarannya terbatas sedang-kan kegiatan yang ingin didanai itu banyak, dengan sangat terpaksa memangkas kegiatan yang memang dianggap tidak prioritas. Misal-nya ada 120 usulan, sementara anggarannya sedikit akhirnya ditentukan skala prioritas. Alasan ditentukannya skala prioritas karena uangnya tidak sesuai dengan  permintaan. Contohnya usulan tersebut memerlukan ang-garan sebanyak 2 miliyar sedangkan angga-ran yang tersedia hanya ada 300 juta, artinya dari yang 120 usulan yang masuk, ada be-berapa yang tidak terakomodasi. Usulan yang terakomodasi dalam pri-oritas kegiatan kelurahan adalah usulan yang mempunyai kaitannya dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang memang mem-punyai keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD (Satuan Kerja Per-angkat Daerah). Sinergitas perencanaan me-rupakan bagian dari kriteria yang harus dipe-nuhi oleh semua usulan yang masuk untuk dijadikan daftar prioritas usulan yang didanai oleh APBD (Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Lurah Jatirangga mengemukakan dalam 
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wawancara tanggal 17 Mei 2019 bahwa tera-komodasinya suatu usulan pasti memiliki keterkaitan dengan sinergitasnya, maksud-nya itu suatu usulan kegiatan memiliki keter-kaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan pembangunan gedung kan-tor sekertariat RW, apabila gedung tersebut tidak dibangun maka akan berpengaruh ter-hadap pelayanan untuk warga menjadi tidak maksimal, karena gedung tersebut meru-pakan akses penting. Jadi disini ada keterkai-tan antar dinas perumahan, kawasan, per-mukiman dan pertahanan. Usulan yang seperti ini yang dapat diakomodasi. Dari pandangan di atas menunjukan bahwa sinergitas usulan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya menjadi salah satu kriteria terakomodasinya suatu usulan kegiatan. Disini ditekankan kerja sama antar wilayah dan geografi untuk mencapai sink-ronisasi kegiatan, juga diperlukan interaksi diantara stakeholders dalam membahas kegiatan apa saja yang dijadikan prioritas un-tuk diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, pada pe-laksanaan Musrenbang Kelurahan Jatirangga sudah cukup memenuhi kriteria sinergitas perencanaan walaupun belum optimal sepe-nuhnya dalam pelaksanaannya. Hal ini ditan-dai dengan masih terdapatnya ketidaksink-ronan antara usulan SKPD dengan usulan Ke-lurahan sehingga harus ada usulan yang dikorbankan dari pihak Kelurahan. 
Legalitas Perencanaan pembangunan di Kelurahan Jati-rangga mengacu pada semua peraturan atau sumber hukum yang berlaku berdasarkan pada : 
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. 
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai-

mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Un-dang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-tang Pemerintahan Daerah. 
 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Ten-tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem-bangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Ren-cana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pe-merintah Daerah. 
 Surat Bappeda Kota Bekasi Nomor : 050.5/44-Set tanggal 09 Januari 2019 ten-tang Pelaksanaan Musrenbang RKPD Ta-hun 2020 tingkat Kelurahan dan Kecama-tan. 
 Surat Keputusan Lurah Jatirangga Nomor : 500/KEP/ -Kl.Jra tanggal 14 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penyelengga-raan Musyawarah Perencanaan Pemban-gunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Jatirangga Tahun Anggaran 2020. Mekanisme perencanaan pembangunan diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diuraikan sebe-lumnya. Namun hal itu belum seutuhnya dipedomani dalam menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan lurah beserta perangkatnya, dan masyarakat dalam mema-hami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilaku-kan sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Lurah Jatirangga dalam wawancara tanggal 17 Mei 2019 bahwa mengenai mekanisme Musren-
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bang Kelurahan Jatirangga di tahun ini masih mengikuti mekanisme tahun yang lalu, masih dengan cara yang sama dengam model yang lama, dan tentunya dengan melibatkan unsur masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara di atas, kurang pahamnya pihak kelurahan dan per-angkatnya terhadap mekanisme perencanaan pembangunan masih berdasarkan aturan main yang sudah ada, sehingga mekanisme yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan menggunakan cara yang turun temurun dari lurah periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena rendahnya keterampi-lan komunikasi kepada masyarakat serta ke-cakapan aparat yang rendah. Perencanaan pembangunan di Kelura-han Jatirangga masih menjungjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya gejolak dari masyarakat atas keputusan usul prioritas tingkat kelurahan, karena masyarakat sudah terlibat dalam proses awal. Seperti yang dikemukakan oleh Lurah Jatirangga dalam wawancara tanggal 17 Mei 2019 bahwa semua usulan-usulan berasal dari masyarakat atau pihak yang mewakil-inya, semua itu sesuai dengan etika dan nilai yang berkembang di masyarakat, menurut beliau pihaknya hanya fasilitator saja ar-tiannya memfasilitasi semua usulan yang ma-suk. Dari pernyataan di atas dapat disimpul-kan bahwa Perencanaan pembangunan ber-dasarkan kesepakatan masyarakat melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sehingga sesuai sumber hu-kum dalam perencanaan pembangunan dan menjungjung etika dan nilai yang ada di masyarakat. 
PENUTUP  

Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kelura-han Jatirangga Kecamatan Jatisampurna sudah cukup optimal, dengan uraian sebagai berikut : 
 Perencanaan pembangunan sudah memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling ter-buka dan percaya. 
 Masyarakat sudah memperoleh pe-luang yang sama dalam sumbangan fikiran tanpa adanya hambatan. Masyarakat sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk me-mutuskan kegiatan dalam pengambi-lan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas un-tuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. 
 Perencanaan pembangunan di Kelu-rahan Jatirangga sudah dapat men-ingkatkan proaktif masyarakat dalam berpartisipasi. Hal ini dapat dilihat darti sikap masyarakatnya yang den-gan inisiatif sendiri ikut berpartisi-pasi serta sadar akan tanggung jawab terhadap pembangunan di wilayah-nya. 
 Perencanaan Pembangunan di Kelu-rahan Jatirangga selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari usulan kelurahan dan SKPD bisa dikomunikasikan bersama-sama meskipun adakalanya tidak sinkron. 2.       Faktor-faktor yang mempengaruhi par-tisipasi masyarakat dalam perencanaan pem-bangunan di Kelurahan Jatirangga Kecamatan 
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Jatisampurna Kota Bekasi adalah faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor pendidikan, dan faktor pekerjaan. Faktor-faktor tersebut cu-kup menentukan keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pemban-gunan (Musrenbang). Untuk faktor penghasi-lan dan lamanya tinggal tidak mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dalam per-encanaan pembangunan di Kelurahan Jati-rangga. 
Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dis-arankan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pemerintah Kelurahan perlu mengopti-malkan tahapan musyawarah pra Mus-renbang terutama kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat lingkungan, agar kelura-han mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, serta perlunya sosialisasi dalam men-ingkatan pemahaman masyarakat men-genai pentingnya perencanaan pemban-gunan dan mekanisme perencanaan pembangunan. 2. Kelurahan Jatirangga hendaknya mem-perhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam ber-partisipasi di forum Musrenbang. Agar masyarakat tetap aktif dalam ikut serta di segala kegiatan mengenai perenca-naan pembangunan. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah Representasi perempuan dalam ranah publik di Indonesia merupakan sebuah proses pan-jang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Sebelum reformasi bergulir, perempuan dan politik merupakan hal yang tidak ada kaitannya dalam dunia politik di Indonesia. Hal ini mendasar yang menyebab-kan kurangnya keterwakilan perempuan di ranah politik adalah karena adanya serang-kaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Adalah budaya masyarakat Indone-sia yang umumnya menganut prinsip patrilin-eal yang menjadikan peran perempuan hanya 

dibatasi pada urusan rumah tangga, sedang-kan politik yang digambarkan dengan kekua-saan selalu dikaitkan dengan urusan laki-laki, perempuan dianggap tabu berada pada wilayah tersebut. Akhirnya kesempatan per-empuan untuk menjadi politisi relatif terba-tasi karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perem-puan yang cenderung bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga. Keprihatinan terhadap kondisi kaum perempuan dalam memperjuangkan dan me-menuhi hak-hak perempuan tidaklah luput dari anggapan bahwa kondisi perempuan di Indonesia sangatlah tidak seimbang dalam hal pemenuhan aspirasi untuk  memper-juangkan  hak – hak  perempuan Indonesia. 

Peranan Perempuan dalam Ranah Politik Gunawan * 

ABSTRAK 
Peranan perempuan dalam ranah politik merupakan salah satu isu yang patut diteliti lebih lanjut. 
Hal ini disebabkan oleh adanya subordinasi yang dialami oleh kaum perempuan. Selain itu, bu-
daya yang selama ini kita pahami bahwa urusan politik merupakan urusan kaum laki-laki. Inilah 
yang memicu ketimpangan secara politik di mana laki-laki lebih banyak yang berada pada ranah 
politik. Ketimpangan tersebut telah membuat geram kaum feminis karena kaum perempuan 
merasa memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Oleh sebab itu, penulis mencoba meneliti lebih 
dalam untuk menemukan atau mengeksplor permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode deskriptif, dengan teknik menelaah dokumentasi baik data statistik mau-
pun perundang-undangan yang menyangkut permasalahan yang hendak diteliti serta melakukan 
studi kepustakaan untuk menganalisa bagaimana kedudukan, peran, serta turut sertanya perem-
puan dalam ranah politik karena setiap aspek kebijakan, perundang-undangan serta peraturan 
yang dibuat pemerintah menyangkut hak, keadilan, serta perlindungan bagi perempuan dan anak 
yang mengharuskan dilibatkannya perempuan. Dalam hal ini, masuknya perempuan di struktur 
lembaga-lembaga politik diharapkan akan dapat ikut menentukan arah kebijakan bagi perem-
puan sendiri dan mampu memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan secara optimal 
agar  perempuan tidak menjadi korban atas kebijakan politik yang dirasa masih kurang berpihak 
serta dengan kata lain, pemerintah membuat perempuan berdaya untuk terlibat dalam berbagai 
persoalan bangsa, dan tahun periode 2009 - 2014 kedudukan dan peran perempuan sudah cukup 
baik dan aktif, oleh karena itu di harapkan kedudukan dan peran perempuan mampu mewujud-
kan citra dan kualitas politiknya di ranah publik. Kata kunci: Peranan, Kedudukan, Lembaga Politik, Perempuan dan Politik 
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Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah laki-laki yang menduduki jabatan politik un-tuk membicarakan dan membahas masalah-masalah publik yang mana tentunya mereka kurang peka terhadap kondisi dari perem-puan Indonesia tersebut, yang sebenarnya amat krusial sehingga hal ini membuat per-empuan Indonesia kurang mendapat per-hatian khusus dari pemerintah dalam hal ke-bijakan. Pergerakan kaum perempuan sendiri pasca reformasi membuka peluang lebih ban-yak untuk menyuarakan aspirasi serta hak-hak yang selama ini tidak tersampaikan. Dalam perkembangan dan aktifitasnya or-ganisasi perempuan terus bermunculan dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk ormas, yayasan, dan LSM, melainkan juga dalam bentuk women crisis center dan 
hotline. Di mana dalam organisasi ini kaum perempuan lebih aktif dan terlihat pergera-kan yang nyata dalam peran dan perlindun-gan khusus kaum perempuan dan anak. Gerakan aktif perempuan juga melaku-kan kampanye progresif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini dilakukan untuk mendorong partai politik peserta pemilu untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan, melalui kampanye ”pilih partai yang menyuarakan kepentingan perempuan”. Selain melobi partai, gerakan perempuan juga melakukan koordinasi den-gan eksekutif, misalnya pasca masa pemerin-tahan Abdurrahman Wahid dengan Khofifah Indar Parawansa sebagai menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tuntutan perempuan agar dapat ber-partisipasi di wilayah politik terasa semakin menguat dan mulai disalurkan secara sis-tematis. Sejumlah tokoh perempuan merasa perlu untuk merespon dan memperjuangkan tuntutan perempuan. Nama-nama seperti Herawati Diyah dan Ratu Hemas, misalnya, membentuk Gerakan Perempuan Sadar Pemilu (GPSP – kemudian berubah menjadi 

Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan). Sejumlah tokoh lainnya dan organisasi per-empuan juga membangun hubungan dengan perempuan-perempuan yang aktif terlibat di dalam politik. Konsolidasi ini menjadi lebih solid dengan terbentuknya Kaukus Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Per-empuan Politik Indonesia (KPPI) yang meru-pakan gabungan 17 partai politik, perempuan anggota DPR-RI yang bergabung dalam Kau-kus Perempuan Parlemen, 38 LSM dan or-ganisasi masyarakat serta kelompok akademisi yang bergabung dalam Jaringan Perempuan dan Politik dan 78 organisasi wanita yang bergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani).  Pemerintah juga telah memberikan ru-ang kepada perempuan untuk berkembang dimana terjadinya pemilihan umum secara langsung serta kebijakan sistem kuota 30% yang membentuk perempuan untuk bisa ma-suk ke partai politik, tidak hanya itu, partai politik pun tidak ketinggalan memasukkan unsur perempuan ke dalam bidang organisas-inya maupun sayap organisasi yang dipimpin langsung oleh perempuan. Misalnya, Partai Golkar memiliki Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Partai Persatuan Pemban-gunan (PPP) memiliki wanita persatuan, Par-tai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki Per-empuan Kebangkitan Bangsa, Partai De-mokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan (DUPP), Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki perempuan Amanat Nasional, dan masih banyak lagi. Hal ini diperkuat den-gan UU RI Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46, tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin keterwakilan perempuan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.  Melalui Undang-Undang Nomor 31 Ta-hun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu memberi peluang baru dengan me-netapkan dalam pasal 65 (1): “Setiap partai 
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politik peserta pemilu dapat mengajukan ca-lon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemili-han dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Se-hingga pada pemilu 2004 di berlakukanlah aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi ca-lon anggota legislatif perempuan. Pada tahun 2004 sendiri tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak me-menuhi kuota 30% keterwakilan politik tetapi dampak lain yang terasa dipartai politik untuk memenuhi kuota 30% sebagai calon legislatif ternyata tidak mudah karena kesulitan mencari perempuan yang memiliki kematangan dan kemampuan menjadi calon legislatif, serta yang benar-benar dapat total dipartai. Meskipun banyak perempuan yang memiliki kualitas intelektual bagus, berpen-didikan tinggi, cakap dalam bertindak tetapi mereka tidak siap untuk terlibat total mengemban tugas partai karena terbentur persoalan-persoalan seperti faktor budaya, keluarga, lingkungan, psikologi, dan agama. Masih banyak perempuan yang belum mendapat akses yang cukup layak, belum menikmati pendidikan, ada batasan dalam pekerjaan, serta pelayanan kesehatan yang belum memadai – umumnya bagi perempuan-perempuan di pelosok.Upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dalam mewu-judkan kesetaraan dan keadilan gender ser-tapeningkatan status dan kualitas perempuan telah banyak diupayakan. Namun demikian, hasilnya masih belum memadai, ini terlihat dari kesempatan kerja perempuan belum membaik, beban kerja masih berat, kedudu-kan masih rendah. Di lain pihak, pada saat ini masih banyak kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang belum peka gen-der, yang mana belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan ke-pentingan antara perempuan dan laki-laki serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai sasaran akhir pem-

bangunan. Turut sertanya perempuan dalam ranah politik menuntut setiap aspek kebijakan serta peraturan yang dibuat pemerintah menyang-kut hak, keadilan, serta perlindungan bagi perempuan, dalam hal ini karena dalam men-yangkut keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pemikiran laki-laki, tetapi juga dari pihak perempuan.Hal ini dikarena-kan ada hal-hal yang mencakup persoalan perempuan sehingga keterwakilan perem-puan pada lembaga perwakilan sangatlah penting karena hanya perempuan yang mampu, memahami, merasakan, dan berem-pati terhadap masalah dan aspirasi perem-puan. Dengan kata lain, pemerintah membuat perempuan berdaya untuk terlibat dalam berbagai persoalan yang selama ini tidak diperhatian di Indonesia, yaitu persoalan yang sensitif yakni masalah gender.  Dari berbagai permasalahan tersebut masih terdapat banyak pekerjaan rumah bagi kaum perempuan mengenai partisipasi per-empuan dalam politik, khususnya keterwaki-lan perempuan di ranah parlemen tidak hanya persoalan kuantitas, tetapi juga bagai-mana kualitas politisi perempuan, serta ber-perannya perempuan lebih dalam sehingga mampu memperjuangkan hal tersebut dan menghasilkan produk hukum yang adil serta melindungi hak-hak perempuan.  
Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah  Berbagai jabatan politis perempuan telah di-capai seperti menjadi menteri, anggota parle-men, ketua partai, serta jabatan politis lain-nya.Dan jika dilihat dari jumlah maupun pen-garuhnya dalam perumusan kebijaksanaan nasional sangatlah kecil.Dan dari uraian di atas sudah di jelaskan bahwasanya banyak persoalan yang terjadi dan perlu penanganan yang sangat erat kaitannya dengan perem-puan bahkan kasus kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak di In-donesia masih terus terjadi sepanjang tahun 
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2019. Tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga termasuk kekerasan psikis, penelantaran, kekerasan ekonomi, perkosaan, dan keja-hatan seksual. Akar permasalahan dari kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual terha-dap perempuan dan anak bersifat multidi-mensi dan multikompleks, yakni berakar dari permasalahan ekonomi, sosial-budaya, kese-hatan jiwa, pengasuhan dalam keluarga, pen-didikan, penegakan hukum, komitmen politik, hilangnya nilai-nilai karakter bangsa, kurangnya lingkungan yang kondusif pen-yediaan sarana dan prasarana untuk mem-berikan rasa aman dan nyaman kepada warga, sampai dengan masalah kurangnya pendidikan dan sekolah, ditambah lagi den-gan semakin terbukanya informasi dan ko-munikasi  untuk mengakses berbagai situs termasuk situs pornografi oleh anak-anak dan juga oleh orang dewasa yang tidak ber-tanggung jawab.  Semua permasalahan dan ketidakadilan yang menimpa kaum hawa inilah yang nam-paknya membuat kaum pejuang feminis men-jadi geram. Mereka menginginkan adanya se-buah perlindungan yang kuat dalam undang-undang yang dapat menjerat pelaku dengan kuat dimana agar kaum perempuan tidak lagi dirugikan. Penyelesaian yang sangat mendasar adalah perlu adanya kedudukan dan peran perempuan di parlemen untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terkait perempuan karena dalam hal ini tidak bisa bila diperankan oleh kaum laki-laki karena hanya perempuan yang memahami persoa-laan ini, dengan adanya partisipasi perem-puan di parlemen diharapkan berbagai aspi-rasi yang berkaitan tentang masalah-masalah perempuan bisa terselesaikan. 
Perumusan Masalah Banyaknya masalah yang dihadapi oleh kaum 

perempuan membuat penulis merasa perlu untuk merumuskan permasalahan dalam tuli-san ini. Masalah-masalah tersebut tentunya akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Seberapa pentingkah peranan perem-puan dalam ranah politik? 2. Apakah peran perempuan di dalam ranah politik akan membuat perem-puan terwakili dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan? 3. Seberapa besar peranan perempuan dalam politik dapat mempengaruhi ke-bijakan-kebijakan yang diambil oleh pe-merintah? 
Metode Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur untuk mencari konsep-konsep dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus dalampemba-hasan yangberhubungan dengan permasala-han dalam penelitian.Penelitian ini meng-gunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana peranan perempuan dalam ranah politik, dan penelitian ini lebih menekankan pada prosedur analisis data seperti hasil ob-servasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan.Melaluipendekatan ini peneliti berupaya untuk meneliti secara in-tensif tanpa adanya pembatasan pengu-kuran.Pendekatan ini digunakan karena san-gat dimungkinkan untuk memperoleh infor-masi-informasi yang baru. (Neuman, 2016:30) 
Tinjauan Pustaka 

Gender dan Budaya Patriarki Pembahasan tentang gender biasanya di-
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maknai sebagai pemisahan manusia ke dalam dua jenis yakni perempuan dan laki-laki. Padahal jika ditinjau lebih lanjut makna  di atas tak ubahnya dengan istilah jenis kelamin. Lantas, apa yang berbeda dari kedua istilah tersebut, jenis kelamin dan gender. Gender adalah pemaknaan atas perempuan dan laki-laki yang didasari pada konstruksi sosial, bi-asanya sering berkaitan dengan peran, sifat, tanggung jawab, nilai, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional atas kedua jenis kelamin tersebut (Ida Rosyidah dan Her-mawati, 2003:13). Pembedaan atas gender ini seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam banyak aspek, semisal ketika perempuan bekerja mereka biasanya mendapat upah lebih sedikit dibanding dengan laki-laki, juga ditempatkan di sektor yang dianggap bisa dikerjakan oleh perempuan yang banyak dianggap sebagai makhluk yang secara fisik dianggap lemah. Kemudian ada beban ganda (double burden)(Mansour Fakih, 1997:150), yang diterima perempuan ketika ia memu-tuskan untuk bekerja ia juga tidak boleh me-lupakan  yang  menurut  sebagian  besar bu-daya masyarakat adalah tugas utama dan pokok dari perempuan utamanya yang sudah berkeluarga yakni mengurus urusan domes-tik seperti urusan keluarga dan rumah, serta masih banyak ketidakadilan lainnya yang diterima oleh perempuan. Berbicara tentang gender tentu saja tak terlepas dari membincangkan ketidakadilan pada perempuan yang terdapat di dalam masyarakat baik masyarakat tradisional, maupun modern sekalipun melingkupi ban-yak ruang privat dan publik. Ruang privat bi-asa dikenal dengan institusi keluarga, sedang-kan ruang publik ada berbagai macam sek-tornya tidak terkecuali dalam hal politik. Ket-idakadilan dalam keluarga terletak pada di-posisikannya perempuan (ibu/isteri) di bawah dari laki-laki (ayah/suami). Keadaan asimetris pada perempuan ini 

tidak hanya dirasakan di ruang privat dalam artian keluarga saja, tetapi juga banyak terda-pat pada ruang publik, semisal ranah politik, perempuan sering terpinggirkan secara halus dengan justifikasi stereotipe dan konstruksi sosial di masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan akan lebih baik dan berguna bila hanya mengurusi keluarga (privat) dan se-bisa mungkin tidak mempunyai banyak per-anan di luar (publik) karena dengan seperti itu membuat konsentrasinya terpecah antara memprioritaskan salah satu ruang privat atau publik. Karena itu perempuan sering menda-pat peran lebih rendah (subordinat), yang terbatas sebagai ibu rumah tangga dan teras-ing dalam urusan publik (Adams, 2004:381). Ada beberapa ilmuwan sosial yang mengamini keterasingan perempuan di ruang  publik sebagai  sesuatu yang wajar dan diang-gap normal, John Locke misalnya dengan tanpa alasan menegasikan akan hak-hak politik dan hak sipil ke dalam hak perem-puan. Lebih halus dari itu, J.J. Rousseau mem-berikan alasan yang agak pesimistis ke dalam diri perempuan, bahwa perempuan dengan sifat jenis kelaminnya yang sedemikian rupa lebih cocok untuk menjadi penyenang kaum laki-laki dan mengurus keluarga ketimbang harus berkecimpung di ranah publik dengan laki-laki. Argumen-argumen yang sedemikian naif tentang justifikasi perempuan agar selalu berada di ranah privat baru dipertentangkan sehabis digulirkannya Revolusi Perancis, revolusi ini membuka pandangan-pandangan umum masyarakat Eropa waktu itu dan men-garahkannya kepada pandangan yang lebih terbuka akan persamaan hak dan keadilan, yang berarti keterasingan perempuan dan ketidakadilan yang diderita kaum tersebut perlahan harus digusur dan diganti dengan hak-hak yang dibutuhkannya termasuk hak politik dan sipil. Ideologi liberal adalah ideologi yang pertama-tama mendukung gerakan keseta-
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raan dan keadilan yang dituntut oleh kaum perempuan, untuk selanjutnya gerakan ini disebut gerakan feminis. Para pendukung feminis independen haruslah didahului den-gan terciptanya masyarakat yang adil, maka dari itu kesetaraan dan keadilan pada perem-puan atas hak-haknya diperlukan untuk menunjang itu semua. Tujuan umum dari feminisme liberal adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli tempat ke-bebasan berkembang.Hanya di dalam masyarakat seperti itu, perempuan dan juga laki-laki dapat mengembangkan diri (Tong, 2004:16). Meskipun demikian,gerakan femi-nis pada prakteknyatetap merujuk pada teori yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan yang mendukung gerakan tersebut, semata-mata sebagai panduan untuk arah gerakan selan-jutnya. Menurut Mansour Fakih, pemikiran-pemikiran tentang feminisme terbagi ke dalam beberapa aliran yang berbeda satu dengan yang lainnya yakni feminisme liber-alis, feminisme radikal, feminisme marxis, serta feminisme sosialis. Keempat aliran tersebut menurut Fakih bisa ditelaah dari dua paradigma besar dunia keilmuan sosial yaitu paradigma fungsionalis atau status quo dan paradigma sosiologi-konflik. Kedua para-digma ini berkontribusi untuk menjelaskan bagaimana feminisme menjadi aliran yang tak hanya sekadar praktik, tetapi berlandas-kan pula pada ranah teori (1997:79). Paradigma fungsionalisme atau status 
quo dapat menjelaskan aliran feminisme lib-eral yang berfundasi pada keyakinan bahwa perempuan haruslah mendapatkan kesem-patan dan hak yang sama dengan yang di-miliki oleh laki-laki. Metode inilah yang kiranya diadopsi untuk penerapan affirmative 
action di Indonesia juga dipakai dalam lan-dasan gerakan feminisme di Indonesia. Paradigma fungsionalisme, paradigma ini juga dikenal sebagai paradigma status quo yang berpandangan bahwa konflik mesti di-

hindari di setiap masyarakat dan harus men-jaga pola yang normatif karena pola yang non-normatif dianggap akan melahirkan gejolak yang nantinya memunculkan konflik dalam masyarakat, tokoh yang mempelopori ini adalah Talcott Parsons dan Robert K. Merton, yang harus dijaga menurut paradigma ini adalah equilibrium atau keseimbangan yang menyangkut pula pada beberapa sistem yakni pendidikan, agama, keluarga hingga struktur politik dan sebagainya, tak terkecuali keseta-raaan antara perempuan dan laki-laki. Teori ini kemudian juga dapat menjelaskan tentang aliran feminisme liberal. Feminisme liberal adalah aliran yang mainstream di dunia, khususnya dunia ketiga yang beranggapan bahwa perempuan semes-tinya diberi kesempatan dan hak yang sama. Jika sudah diberi hak yang sama tetapi per-empuan masih dianggap pasif maka hal demikian adalah kesalahan dari perempuan sendiri. Aliran ini merasa perempuan harus diberi pemahaman dan pengetahuan men-dalam akan hak dan kesempatannya supaya perempuan dapat mencapai kesetaraan den-gan laki laki, tetapi banyak yang mengkritik aliran ini karena dianggap menafikan budaya patriarki yang membelenggu perempuan menjadi pasif meskipun sudah diberi kesem-patan dan haknya. Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing indi-vidu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-haknya (Rokhmansyah, 2016:51).Beberapa persoa-lan yang dituntut kesetaraannya pada masa-masa awal gerakan feminisme adalah men-genai pendidikan, upah buruh perem-puan.Kemudian berlanjut pada abad ke 19 dengan hak-hak politik seperti memilih pada pemilu dan lainnya. Mary Wollstonecraft (1759-1799) seo-rang penulis yang meletakkan dasar fem-



Volume V No. 7 Oktober 2019  |   79 

 

inisme liberal dalam karyanya A Vindication 
of the Rights of Woman. Wollstonecraft yang hidup sekitar abad 18 mengatakan bahwa su-dah selayaknya perempuan dan laki-laki ditempatkan sama. Zaman Wollstonecraft hidup, di mana perempuan dipandang sebe-lah mata sebagai makhluk yang lemah secara fisik dan nalar.Agar perempuan dapat berkembang seperti laki-laki, maka perem-puan harus berpendidikan sama seperti laki-laki (M. Nuruzzaman, 2005:20). Kesetaraan dan kesamaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki menjadi dasar pemikiran Woll-stonecraft yang cenderung anti-mainstream pada zamannya. Lebih lanjut Wollstonecraft mengemu-kakan bahwa wanita, khususnya dari kalan-gan menengah, merupakan kelas tertindas yang harus bangkit dari belenggu rumah tangga.Oleh kalangan feminis masa kini, Wollstonecraft dipandang sebagai tokoh revolusioner yang menentang kekuasaan pa-triarkal (Djajanegara, 2000:30). Wanita kelas menengah bagi Wollstonecraft merupakan kelas yang paling tertindas karena pada zamannya wanita-wanita borjuis hidup seperti dalam sangkar laki-laki meskipun mempunyai kekayaan yang cukup, langkah-nya pada ruang publik dan bersinggungan dengan masyarakat luas terbatas sehingga terkesan hanya sebagai seremonial-seremonial belaka. Berbeda dengan wanita-wanita dari kalangan bawah yang banyak bekerja umumnya  sebagai  buruh,  meski  terkena  double  burden  karena harus bekerja demi ketercukupan kebutuhan rumah tangga, tetapi karena berada di lingkungan kerja (publik) praktis wanita-wanita tersebut da-pat berorganisasi, semisal mengikuti or-ganisasi serikat buruh. Sehingga ke-hidupannya tidak melulu berada dalam ruang privat. 
Budaya Patriarki Selanjutnya adalah penjelasan tentang bu-daya patriarki sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari diskursus tentang gender dan kesetaraan perempuan. Patriarki se-benarnya adalah sebuah konsepsi yang amat tua, yang ada karena stigma atau prasangka, lebih tepatnya konstruksi sosial di masyrakat tentang bagaimana laki-lakidan perempuan dilihat secara abstrak dansangat kasar.Istilah patriarki adalah istilah yang merujuk pada nilai-nilai atau sebuah sistem atas dasar ke-bapak-an atau boleh dibilang nilai-nilai yang menitikberatkan pada laki-laki sebagai unsur yang utama dalam suatu keluarga. Patriarki biasanya terjadi karena terdapat pandangan atau pemahaman tentang gender yang salah sehingga membuat laki-laki dipandang dan dianggap jauh lebih hebat dibanding perem-puan, juga gender membuat sifat-sifat yang ada dalam laki-laki dan perempuan menjadi terkotak-kotakan. Anggapan tersebut men-jadikan perempuan tersubordinasi atas laki-laki dan melahirkan patriarki, sederhananya ketidakadilan dalam gender nantinya akan berujung pada tumbuhnya patriarki secara luas di masyarakat. Sejarah hadirnya patriarki di masyara-kat menurut Engels tidak terlepas dari pema-haman manusia itu sendiri dengan ke-pemilikan pribadi, dan pengetahuan masyarakat akan sistem kelas. Bahkan menu-rut Erich Fromm patriarki sudah ada di masyarakat sejak 6000 tahun silam (Adji, Meilinawati & Banita, 2009:9), kedua pern-yataan dari ilmuwan sosial tersebut sangat berdasar pasalnya kehidupan laki-laki dan perempuan mulai terkotak-kotakan sejak zaman prasejarah dimana manusia dahulu kala mulai berpindah dari food gathering menjadi food producing dan budaya hidup nomaden juga mulai ditinggalkan dan beralih ke hidup menetap dan bertahan hidup den-gan cara food producing serta sesekali ber-buru. Sejak itulah perempuan mulai terjebak dalam ranah privat dan laki-laki dapat leluasa diranah privat maupun publik. Sylvia Walby mengkonsepsikan pa-
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triarki dalam enam bentuk yang menjadikan patriarki seperti sebuah pandangan yang ter-struktur.Pertama patriarki dalam pembagian kerja, kedua patriarki dalam pembagian upah, patriarki dalam hubungannya dengan keadaan seperti kejahatan perempuan, pa-triarki dalam hubungannya dengan nafsu syahwat/kebirahian, patriarki dalam hubun-gannya dengan suatu budaya yang meliputi, agama, media dan pendidikan. Lebih lanjut Walby membedakan patriarki dalam dua ben-tuk yakni patriarki privat dan patriarki pub-lik, patriarki privat biasanya terdapat pada rumah tangga, di mana kepala keluarga (laki-laki) memiliki andil yang lebih besar daripada perempuan dalam urusan kebijakan atau keputusan yang menyangkut dengan rumah tangga,  sistem patriarki privat mengeksploi-tasi perempuan dengan tidak mengizinkan istri memasuki ruang publik, semisal bekerja. Sementara itu patriarki publik adalah bentuk patriarki yang didapat oleh perempuan dalam domain yang lebih besar daripada rumah tangga, patriarki publik mengizinkan perempuan memasuki ruang publik, dalam hal ini bekerja. Tetapi tetapterdapat pemisa-han dan eksploitasi pada perempuan, semisal upah yang tidak sama dengan laki-laki, atau penghargaan yang tidak sama dengan laki-laki (Walby, 1997: 177-178). Jika ditarik kembali dalam diskursus tentang politik, patriarki menjelma dalam bentuk-bentuknya yang lain seperti pembata-san dan stigma-stigma negatif, tercermin dalam pencalonan legislatif misalnya, perem-puan sering mendapat tanggapan dalam masyarakat bahwa mereka tidak pantas berada di wilayah politik dan sebagainya yang cenderung mendiskreditkan perem-puan. Akibatnya keengganan perempuan me-masuki domain tersebut dan menjadikan laki-laki leluasa dalam merumuskan kebijakan dan seringkali menafikan perempuan dalam banyak kebijakan yang dihasilkan dalam politik. 

Teori Kuota Perempuan dalam Politik Perjuangan perempuan lewat gerakan fem-inisme telah membuahkan hasil, perlahan tapi pasti beberapa negara di dunia menerap-kan priviledge sendiri bagi ketersediaan kursi untuk perempuan ataupun dalam kontestasi pemilu legislatif, nampaknya beberapa ne-gara sadar betul bahwa demokrasi yang baik adalah demokrasi yang merepresentasikan semua pihak tak terkecuali perempuan, maka keterasingan perempuan dari dunia politik harus digusur dengan cara-cara yang men-yertakan keadilan dan kesetaraan bagi per-empuan itu sendiri. Kaum feminis berpandangan bahwa perempuan terus menerus terasing dan kurang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan adalah cermin dari kurangnya keadilan yang diterima oleh mereka, di sisi lain laki-laki memegang peranan yang cukup penting dan signifikan dalam hal tersebut. Kaum feminis juga menganggap pengmargin-alisasian perempuan dalam bidang politik hanya akan membuat hakikat dari demokrasi semakin sempit, karena sejatinya demokrasi menghimpun seluruh aspirasi dan represen-tasi suara masyarakat bukan kaum tertentu apalagi jenis kelamin tertentu (Hoodfaar & Mona Tajali, 2011:42). Kuota gender adalah jawaban atas tun-tutan-tuntutan gerakan feminis yang telah diperjuangkan sejak lama, dalam sejarahnya India adalah negara yang pertama kali men-gadopsi kuota gender untuk perempuan dalam politik pada tahun 1930an, saat itu In-dia yang masih dalam jajahan kolonial Inggris mengadopsi kuota dalam kepegawaian pe-merintahan rendahnya, semacam wilayah adiministratif Kelurahan jika ingin disamakan dengan Indonesia. Barulah pada tahun 1935 India memberikan kursi kepada perempuan untuk ranah legislatif pusat yang terdiri dari berbagai macam kalangan dan kasta. Negara-negara berkembang seperti 
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Pakistan, Ghana, Bangladesh, Uganda, adalah  negara-negara  awal  yang  menerapkan kuota perempuan di parlemen denganmodel reserved quotas, hal ini mungkin terkesan agak dipaksakan untuk perempuan berpar-tisipasi dalam politik, tetapi cara ini dianggap paling ampuh guna meningkatkan represen-tasi perempuan secara signifikan dalam politik khususnya parlemen pada negara-negara dunia ketiga. Pada dasarnya penera-pan kuota gender terbagi ke dalam tiga jenis yang akan dijabarkan lebih lanjut yakni; (1) 
Political party quotas, (2) Legislative quotas, (3) Reserved seats. 

Political party quotas adalah sistem yang paling umum dalam penggunaan kuota gender untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen. Sistem ini se-cara sukarela dianut oleh partai dan bukan lewat mandat hukum atau konstitusi, hal demikian menjadikan representasi perem-puan dalam parlemen nantinya lebih kuat se-cara kapasitas dan kapabilitas dibanding dua jenis penerapan kuota gender lain-nya.Pasalnya partai berhak menentukan dan menyeleksi tiap kader perempuannya untuk berkontestasi dalam pemilu.Lebih lanjut sis-tem ini umumnya diterapkan pada negara-negara yang demokrasinya telah mapan seperti negara-negara Skandinavia di Eropa Barat. Partai-partai yang menganut sistem ini secara sukarela umumnya partai beraliran kiri, semisal Partai Buruh di Skotlandia (Lovenduski, 2008:225). Hal ini ditunjukkan mungkin untuk menarik simpati masyarakat bahwa partai-partai yang beraliran kiri pe-duli terhadap kesetaraan dan keadilan, bahkan untuk perempuan. Sistem political 
partyquotas juga paling cocok diterapkan dalam negara yang memilih menggunakan jenis single-member district sebagai sistem pemilihannya. Berbeda dengan political party quotas, 
legislative quotas merupakan salah satu jenis 

penerepan kuota perempuan  tergolong jenis baru, kuota perempuan melalui mandat dari hukum atau konstitusi negara yang me-makainya mensyaratkan minimum 30 persen dari total calon legislatif yang diajukan oleh partai adalah perempuan, hal ini berlaku dalam seluruh partai tanpa terkecuali di ne-gara yang menerapkan sistem ini, negara-negara yang menerapkan sistem ini cenderung negara berkembang seperti ne-gara-negara di Amerika Latin, Timur Tengah dan beberapa negara di Asia seperti Indone-sia. Titik tekan dari penerapan kuota gen-der jenis ini adalah kekutan hukum yang mengikatnya, jika sanksi terhadap partai yang tak menyertakan perempuan pada calon legislatif seminimalnya 30 persen adalah le-mah bahkan cenderung tidak ada sanksi dan jangan harap bahwa representasi perempuan dalam parlemen di negara tersebut akan naik dengan segera, masalah komposisi dan posisi calon legislatif perempuan dalam penerapan kuota perempuan jenis ini memang pelik, pasalnya kebanyakan negara yang menerap-kan jenis ini memilih sistem pemilihan ter-buka dengan nomor urut sehingga biasanya partai menempatkan perempuan di posisi―tak jadi atau ―kritis(Zaitunah Subhan, 2004:82). Sedangkan reserved sets merupakan jenis penerapan kuota yang amat kontrover-sial,pasalnya perempuan mendapat hak yang lebih istimewa dalam kursi parlemen diband-ing dengan dua jenis diatas. Dalam reserved 
quotas, calon perempuan telah dipisahkan kursinya terlebih dahulu di parlemen atau dalam istilah bahasa Indonesia telah diberi jatah terlebih dahulu, dalam jenis ini perem-puan telah mendapat jaminan kursi otomatis seperti di Pakistan, dimana partai tiap men-dapat jatah kursi untuk perempuan tentunya hal ini berbeda dengan sistem political party 
quotas dan legislative quotas(Mona Lena Krook, 2009:57). 
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Penjaminan kursi bagi perempuan dalam parlemen bukan tanpa alasan, di-karenakan negara yang menerapkan kuota perempuan jenis ini adalah negara yang ra-wan konflik dan keadaaan demokrasinya ma-sih jauh dari kata stabil, agar perempuan tu-rut serta dan dapat menjadi representasi ma-sayarakat dalam parlemen perlu penerepan kuota jenis ini, walau agak terkesan dipaksa-kan karena kuota jenis ini juga setidaknya diatur oleh konstitusi sebagaimana legislative 
quotas tetapi kuota ini lebih menjamin ke-hadiran perempuan dalam parlemen. Negara-negara yang menganut penerapan kuota per-empuan jenis ini adalah Bangladesh, Pakistan, Rwanda, Afghanistan, dan Jordania. Dari ketiga jenis penerapan kuota per-empuan yang telah dijabarkan berikut dapat disimpulkan bahwa penerapan kuota perem-puan di tiap negara berbeda-beda tergantung dari tingkat demokrasinya, kalau boleh dika-takan seperti itu. Negara dengan tingkat ke-stabilan nasional rendah seperti Rwanda dan Pakistan membutuhkan penerapan kuota perempuan yang lebih ampuh serta lebih ke arah dipakasakan agar representasi perem-puan lebih terjamin keberadaannya. Lain dengan yang terjadi di negara-negara Skandinavia, mereka lebih memilih penerapan kuota perempuan yang lebih soft, lebih ke arah sukarela dibanding kedua jenis yang lain, hal ini dimungkinkan karena ne-gara-negara tersebut telah stabil secara kea-manan dan ekonomi. Adapun demokrasi yang mereka jalankan terlihat lebih ajeg dibanding negara-negara yang lain sehingga keterwaki-lan perempuan adalah isu yang dapat mereka angkat guna menaikkan suara partai-partai mereka. Jenis yang lain yakni legislative quotas membutuhkan kesungguhan dan ketegasan dari penerapan konstitusi, tetapi jenis ini juga memungkinkan untuk terjadi deviasi dalam perekrutan 30 persen calon legislatif perem-puan, semisal oligarki partai yang justru men-

jadikan calon-calon perempuan ini kekuran-gan kapasitas dan kapabilitas apabila penjar-ingannya hanya melalui kedekatan dengan para elit partai. 
Partisipasi dan Keterwakilan Politik Per-
empuan Partisipasi merupakan salah satu elemen penting demokrasi. Peter L. Berger, menye-butkan bahwa pandangan ini didasari oleh asumsi bahwa orang yang paling tahu apa yang terbaik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik (Surbakti, 1992:140). Ditinjau dari tipologi, partisipasi politik sebagaimana dikemukakan oleh Ramlan Sur-bakti, maka partisipasi politik dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif.Yang ter-masuk ke dalam partisipasi aktif adalah men-gajukan usul mengenai suatu kebijakan umum; mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan pe-merintah; mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan. Sedangkan kegiatan yang termasuk ke dalam partisipasi pasif adalah kegiatan menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan apa saja yang diputuskan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif adalah kegiatan yang berori-entasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan proses yang berorientasi pada prses output politik semata. Partisipasi politik adalah kegiatan se-seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak lang-sung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tinda-kan seperti memberikan  suara  dalam  
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pemilihan  umum,  menghadiri  rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lob-
bying dengan pejabat pemerintah atau ang-gota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan directaction-nya, dan sebagainya (Mirriam Budiardjo, 2013:367). Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilak-sanakan melalui kegiatan bersama untuk me-netapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyakarat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpi-nan. Jadi, partispasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan ke-kuasaan politik yang absah oleh rakyat. Kaum perempuan, sebagai warga ne-gara memiliki hak-hak politik yang memung-kinkannya untuk berpartisipasi dalam pe-merintahan, tempat dimana mereka dapat mempertahankan dan mengembangkan ke-pentingan (Lovenduski, 2008:38). Namun, ideologi patriarkis yang berkembang mapan menyebabkan perempuan dieksekusikan dari dunia politik. Pamela Paxton dan Sheri Kuno-vich dalam sebuah penelitiannya menyebut-kan bahwa ideologi patriarkis ini bahkan le-bih kuat pengaruhnya terhadap keterwakilan politik ketimbang sistem politiknya sendiri (Paxton & Kunovich, 2003:90). Tuntutan perempuan untuk perwakilan yang proporsional, yaitu tuntutan agar per-empuan seharusnya berada dalam pembua-tan keputusan sebanding dengan keangotaan mereka dalam penduduk, sering kali dihadap-kan dengan pernyataan bahwa perempuan telah diwakili secara memadai oleh laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengertian bahwa perempuan memiliki kepentingan-kepentingan berbeda dari keluarga mereka umumnya tidak dipertimbangkan. Keinginan ini sering pula dibenturkan dengan kenyataan bahwa perempuan itu 

sendiri dari bermacam-macam perbedaan. Namun, mereka seolah lupa bahwa ada ke-pentingan yang semua perempuan dari kelas manapun pasti merasakannya, yaitu seperti persoalan-persoalan terkait dengan fungsi reproduksi dan adanya hukum yang membe-kukan peran gender perempuan tanpa terkecuali. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik, khususnya di partai politik dan legis-latif, telah menjadi keniscayaan. Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan  kebijakan  afirmatif untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam ranah politik. Kebi-jakan itu adalah partai politik mencalonkan minimal 30 persen perempuan sebagai calon anggota legislatif, dan menempatkan minimal satu caleg perempuan di antara tiga nama dalam daftar calon. Kebijakan afirmatif ini tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan.Usulan penguatan kebijakan afirmatif yang disuarakan kelom-pok perempuan, ditanggapi beragam penda-pat di antara wakil fraksi dalam Panitia Khusus RUU Pemilu. Umumnya fraksi-fraksi di DPR mendukung kebijakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah perempuan di legislatif tetapi terbersit keraguan kesiapan partai dalam merekrut perempuan sebagai kader dan calon anggota legislatif. Dalam tiga kali pemilu era reformasi, kita menyaksikan trend kenaikan persentase perempuan yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Pada pemilu pertama era reformasi, dengan sistem pemilu proporsional tertutup, diikuti 48 partai politik, tetapi belum ada ke-bijakan afirmatif pencalonan 30 persen per-empuan, ternyata hasilnya hanya 9 persen perempuan duduk di DPR RI. Kemudian men-jelang pemilu 2004, gerakan perempuan mendorong lahirnya kebijakan afirmatif dalam pencalonan perempuan sebagai ang-gota legislatif melalui revisi undang-undang pemilu. Pemerintah Orde Baru tidak melihat 
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keterlibatan perempuan dalam dunia politik (terlibat dalam pengambilan keputusan politik) sebagai isu strategis. Maka sepanjang Orde Baru, tindakan afirmatif untuk perem-puan tidak kondusif diperjuangkan.Padahal dengan sistem pemilu proporsional tertutup semestinya sangat efektif meningkatkan jum-lah perempuan di legislatif karena keterpili-han berdasarkan nomor urut. Sementara bagi mereka yang mendu-kung adanya tindakan afirmatif untuk perem-puan didasari beberapa pertimbangan strate-gis. Pertama, melihat dari aspek kuantitas di-mana populasi perempuan dan laki-laki seim-bang. Namun keterwakilan politik laki-laki sangat dominan dibandingkan persentase keterwakilan politik perempuan yang rata-rata 8-10 persen.Kedua, perbandingan yang tidak imbang tersebut menyiratkan kondisi empiris persoalan yang dihadapi perempuan untuk masuk ranah politik. Perempuan menghadapi tantangan berlapis ketika me-mutuskan untuk berkiprah pada ranah pub-lik, khususnya politik. Tantangan internal dan eksternal secara simultan dialami perempuan yang akhirnya meminggirkan perempuan dari politik. Tantangan internal terkait pada kepu-tusan perempuan untuk terlibat dalam politik.Ketika perempuan mengambil kepu-tusan, tidak saja terkait dengan dirinya sendiri tetapi juga menyangkut orang-orang didekatnya seperti orangtua, suami, anak, dan anggota keluarga inti lainnya. Keputusan yang diambil perempuan memiliki dampak pada keluarga dan rumah tangganya karena perempuan yang memutuskan berkiprah di luar rumahnya harus memastikan keluar-ganya tidak terabaikan. Perempuan dicitra-kan sebagai ‘ratu’ rumah tangga, posisi yang dimuliakan tetapi dibalik posisi itu tersirat makna eksploitasi atas keinginan perempuan sendiri. Maka keputusan terlibat dalam politik bagi perempuan merupakan kepu-tusan kolektif.Hal yang berbeda dengan laki-

laki yang lebih mandiri/otonom dalam men-gambil keputusan atas dirinya. Tantangan internal lainnya bagi perem-puan juga terkait dengan keterampilan dan kapasitas  yang  dibutuhkan untuk berkiprah di dunia politik. Politik dipahami sebagai sarana kekuasaan untuk menghasilkan kebi-jakan bagi kebaikan semua (rakyat). Politik juga bermakna kontestasi dan persaingan karena posisi politik yang diperebutkan san-gat terbatas (langka). Disebabkan kelangkaan inilah, maka jika yang berlaku adalah persain-gan bebas, bisa dipastikan perempuan akan selalu tersingkir. Perempuan tidak dididik dengan perspektif siap berkarya di dalam dan luar rumah, sebagaimana laki-laki yang cenderung dididik untuk siap memasuki ranah publik.Sehingga waktu memulai (start) bagi perempuan dan laki-laki untuk terjun ke politik pasti berbeda. Laki-laki dapat dikata-kan tidak ada jeda dalam membangun jejar-ing dan kapasitas yang dibutuhkan, semen-tara perempuan harus terlebih dahulu me-mastikan keluarganya tidak terbengkalai ketika ia berpolitik. Tantangan eksternal bagi perempuan-menyangkut tatanan politik yang patriarki, mengedepankan kekuasaan yang bersifat menguasai (power over), dan memaknai politik secara sempit yaitu strategi merebut jabatan politik.Reformasi sistem kepartaian misalnya masih menyentuh aspek adminis-tratif, belum substantif, dan peka gender. Un-dang-Undang tentang Partai Politik mengatur kebijakan afirmatif yaitu keterlibatan perem-puan sebagai pendiri dan pengurus partai. Namun, keterlibatan perempuan dalam partai politik masih dilihat administratif untuk mel-ancarkan kepentingan partai politik agar ter-daftar dan dapat mengikuti pemilu.Kebijakan afirmatif belum mampu menerobos dinding tebal internal partai politik yang bercirikan maskulin. Maka alih-alih kehadiran perem-puan dapat membawa perubahan dalam cara pandang/sikap partai terhadap isu-isu relasi 
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gender, justru perempuan dijadikan ‘etalase’ partai dalam mobilisasi dukungan publik. Be-lum lagi faksionalisme di dalam partai yang menyulitkan kader perempuan untuk bersi-kap sementara keterampilan politik masih terbatas. 
PEMBAHASAN Kompleksitas yang dimiliki oleh bangsa Indo-nesia sangatlah pelik.Dengan keaneka raga-man budaya, agama, etnis, serta suku mem-buat permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sulit untuk dipe-cahkan.Ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal membuat solusi atau pemecahan masalah tidak sertamerta masalah tersebut selesai. Sebagai bentuk realisasi demokrasi, ko-munitas politik dengan jumlah penduduk yang besar dan struktur masyarakat yang be-gitu kompleks, maka diperlukan adanya suatu representasi yang mewakili masyara-kat. Dalam hal ini, penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sangat dibu-tuhkan. Dalam konteks kebijakan, pemerintah telah mengatur komposisi keterwakilan per-empuan dalam ranah politik, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7/2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut kuota 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemili-han (dapil).  Pasalnya, sesuai amanat Undang-Undang (UU), partai politik (parpol) harus memenuhi syarat tersebut apabila parpol ingin jadi peserta pemilu. Hal ini jelas bahwa pemerintah telah memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk dapat berkontribusi dalam ranah politik.Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 12 Ta-hun 2003 yang berisi keharusan memasuk-kan kuota 30 persen caleg perempuan. Sudah selayaknya partai politik mulai memikirkan akan kualitas dari caleg perempuan sendiri, supaya nantinya ketika duduk di parlemen 

sudah memiliki pengetahuan akan masalah perempuan yang krusial dan diharapkan da-pat terus terakomodir dalam setiap pembua-tan kebijakan yang berorientasi pada perma-salahan perempuan di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut, meru-pakan tugas daripada partai politik untuk menjaring kaum perempuan agar dapat se-cara kualitas berkontribusi dalam masalah perumusan kebijakan, baik kebijakan yang menyangkut permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan maupun kebijakan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.Selain itu, partai politik juga harus secara ketat dalam hal kaderisasi kaum per-empuan benar-benar yang memiliki kapabili-tas serta kualitas yang mumpuni. Ketentuan 30 persen caleg harus per-empuan ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang memadai bagi kaum perempuan agar dapat berpartisipasi dalam proses politik dan bernegara. Sebagaimana kita keta-hui, politik menjadi ranah kehidupan yang amat “maskulin” dan didominasi laki-laki.Kenapa ini terjadi, tentunya bukan karena perempuan selalu saja tidak semampu laki-laki untuk mengurus berbagai hal terkait hajat hidup orang banyak. Tapi seder-hananya, karena akses mereka untuk masuk ke sana memang terbatasi, terutama oleh ke-biasaan yang cenderung kita terima begitu saja, bahwa segala urusan publik mesti ditan-gani laki-laki. Setelah reformasi bergulir, perhatian terhadap representasi perempuan dalam par-lemen semakin mendapat perhatian. Pun-caknya ketika adanya regulasi yang mengha-ruskan kuota 30 persen kaum perempuan dalam parlemen. Hasil penelitian Women Re-search Institute (WRI, 2010) justru menun-jukkan bahwa representasi perempuan di legislatif pada beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan. Begitu pula halnya di DPR-RI.Jumlah perempuan Anggota DPR-RI periode 2009-2014 mengalami peningka-
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tan. Dari jumlah Anggota DPR-RI pada pe-riode sebelumnya yang hanya sebesar 11,8 persen menjadi 18 persen (101 orang dari 560 Anggota DPR-RI).  Jumlah ini merupakan pencapaian tertinggi representasi perempuan di parlemen sejak DPR Sementara (Konstituante) pada periode tahun 1950-1955. Meskipun demikian, persentase per-wakilan perempuan di DPR-RI dari berbagai partai politik, jumlahnya bervariasi. Tuntutan perempuan agar dapat ber-partisipasi di wilayah politik terasa semakin menguat dan mulai di salurkan secara sis-tematis. Pemerintah juga membuka peluang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang politik dengan adanya aturan tentang kewajiban partai politik untuk mengisi calon legislatifnya oleh kaum perem-puan.  Aturan tersebut tertuang dalam be-berapa Undang-undang,  yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada Partai Politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan mini-mal 30 persen dalam pendirian maupun ke-pengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 per-sen memungkinkan terjadinya suatu peruba-han dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga pub-lik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mewajibkan Partai Politik untuk menyerta-kan  30  persen  keterwakilan  perempuan  pada  kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi Partai Politik agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan 

lainnya terkait keterwakilan perempuan ter-tuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Ta-hun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bakal calon legislatif perempuan. Jika dilihat dari implementasi kedua Un-dang-undang tersebut, representasi perem-puan yang berkecimpung dalam ranah politik serta terpilihnya dari jumlah keanggotaan di DPR RI pada periode tahun 2009-2014 yang bersumber dari secretariat DPR RI hanya mencapai 101 anggota perempuan dari 560 anggota DPR RI secara keseluruhan. Dari 101 anggota DPR RI tersebut hanya fraksi partai Demokrat keanggotaan perempuan yang pal-ing banyak, yaitu 37 anggota dari 148 ang-gota fraksi, akan tetapi ketua fraksinya pun diduduki oleh kaum laki-laki, yakni Anas Ur-baningrum. Yang lebih miris lagi adalah fraksi PKS dan fraksi Partai Hanura yang masing-masing keanggotaan perempuannya 3 orang. Begitu juga keanggotaan yang ada di Komisi DPR RI. Anggota Komisi kebanyakan di dominasi oleh kaum laki-laki. Dari sebelas komisi yang ada di DPR RI dengan anggota keseluruhan berjumlah 542 anggota, kaum perempuan hanya 51 anggota, selebihnya adalah kaum laki-laki. Dari 51 anggota, hanya komisi IX keanggotaan perempuan yang pal-ing banyak dan diketuai oleh kaum perem-puan, yakni 20 anggota dengan ketuanya dr. Ribka Tjiptaning. Komisi IX yang beranggota-kan 51 anggota merupakan Komisi yang membidangi Tenaga kerja dan Transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Selain itu, ko-misi VIII pun diketuai oleh kaum perempuan. Komisi ini beranggotakan 47 di mana 10 ang-gotanya adalah kaum perempuan dan diketuai oleh Dra. Hj. Ida Fauziah (sumber: sekretariat DPR RI periode tahun 2009-2014). Selain di DPR RI, kiprah perempuan pada jabatan-jabatan politik pun masih ter-golong sedikit.Jika kita lihat pada pasca refor-
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masi, jabatan politik yang menduduki jabatan menteri sangat fluktuatif. Pada tahun 1998-1999 jabatan menteri yang diduduki oleh perempuan hanya 2 orang, begitu juga tahun 1999-2001 dan 2001-2004. Pada tahun 2004-2009 naik menjadi 4 orang, sedangkan tahun 2009-2014 naik menjadi 5 orang, dan pada tahun 2014-2019 naik menjadi 8 orang. Pada periode 2019-2024 mengalami penurunan menjadi 5 orang. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa peranan perempuan dalam ranah politik dari jaman pra kemerdekaan sampai kemerdekaan sangatlah diperhitungkan, dalam arti perannya begitu besar, misalnya RA. Kartini, Cut Nyak Dien, dan banyak lagi pejuang-pejuang perempuan yang per-anannya sangat besar serta sangat berkontri-busi dalam memperjuangkan kemerdekaan. 
PENUTUP Secara hak, perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam segala bidang kehidupan kemasyarakatan walaupun secara kuantitas jauh lebih besar dibanding kaum laki-laki. Hak inilah yang dituntut oleh kaum perempuan lewat gerakan-gerakan yang mereka yakini dapat ikut berkontribusi dalam pengambilan kebijakan. Tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan memang sangatlah banyak.Dari segi budaya, perempuan dianggap sebagai yang hanya memiliki peran mengurus rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh masih ban-yaknya anggapan yang berkembang di masyarakat dan masih kentalnya budaya pa-triarki yang diyakini oleh masyarakat kita.  Budaya patriarki beranggapan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan se-hingga hanya kaum laki-laki yang pantas menduduki dalam ranah politik. Budaya pa-triarki inilah yang di gugat oleh kaum perem-puan lewat gerakan feminisme. Selain itu, tantangan itu juga datang dari 

sudut pandang agama yang menganggap bahwa secara historis perempuan dianggap sebagai “perhiasan” bagi kaum laki-laki dan tugas perempuan hanya sebatas mengurus rumah tangga. Akan tetapi, dari sejarah per-gerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, peran perempuan sangatlah besar. Seperti halnya RA. Kartini dan Cut Nyak Dien. Sejalan dengan berkembangnya perkembangan jaman, maka kaum perem-puan secara kualitas mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Hal ini dibuktikan dari ban-yaknya kaum perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik baik di DPR maupun di Kementerian, walaupun secara kuantitas belumlah sebanding dengan kaum laki-laki. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Kekuatan sumber daya manusia dibentuk oleh sifat dan karakter yang me-lekat pada masing-masing individu serta ling-kunganya. Organisasi tumbuh dan berkem-bang akan menitik beratkan perhatianya pada sumber daya manusia guna men-jalankan fungsinya dengan optimal khusus-nya menghadapi dinamika perubahan ling-kungan yang terjadi. Dengan demikian ke-mampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral dari para pelaku organisasi disemua tingkat pekerjaan sangat dibutuhkan. 

Kenyataan membuktikan, bahwa kary-awan merupakan aset terpenting dari suatu organisasi, yang sangat penting dalam me-nentukan keberhasilan, pencapaian tujuan dan sasaran yang diterapkan. Dalam arti, karyawan yang tidak berkualitas dalam me-laksanakan tugasnya dapat mengakibatkan suatu kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dengan demikian  kinerja merupakan faktor kunci bagi setiap individu dan organisasi dalam pencapaian produktivitasnya. Kinerja adalah suatu hasil dimana orang, sumberdaya  yang ada dalam organisasi secara Bersama-sama berinteraksi untuk mencapai tujuan or-ganisasi yang diinginkan.   Dalam meningkatkan kinerja kary-awan, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan emosional. Peranan 

Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja         
Karyawan PT Matahari Department Store Pondok Gede 

Dita Sonia * dan Novi Novaria ** 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Matahari Departement Store, Pondok Gede. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Pendekatan kuantitatif hal ini dimaksudkan untuk menghitung dari 
angket data Kecerdasan Emosional sebagai variabel bebas (X) dan Kinerja Karyawan sebagai 
variabel terikat (Y), dengan mentabulasikan perolehan kuesioner yang kemudian menggunakan 
analisis korelasi product moment, uji koefisien dan determinasi. Sampel yang diambil yaitu 112 
responden dengan data populasi 112 responden. Berdasarkan hasil yang diperoleh dan sudah 
diolah terlebih dahulu melalui perhitungan korelasi diperoleh nilai r = 0,55 berarti hubungan ber-
pengaruh sedang. Berdasarkan perhiutungan diperoleh thitung = 6,894 dan ttabel = 1,981. Ternyata 
thitung > ttabel . Oleh karena itu hipotesis H1 diterima H0 ditolak pada α = 0,05, yang berarti adanya 
pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan. Dengan korelasi determinasi sebe-
sar 30% sedangkan 70% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini misalnya disiplin 
kinerja Karyawan Pada PT. Matahari Departement Store, Pondok Gede. Kecerdasan emosional 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Matahari Departement 
Store, Pondok Gede. Semakin karyawan memiliki kecerdasan emosional yang baik dan terkendali 
maka akan membuat kinerja karyawan akan semakin baik. Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Kinerja Karyawan  
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sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu peru-sahaan disamping faktor lain seperti modal, teknologi, dan sumber daya alam. Oleh karena itu manajemen sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkat-kan efektifitas dan efisiensi organisasi, seba-gai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Matahari Departement Store adalah se-buah perusahaan ritel fashion di Indonesia yang merupakan pemilik dari jaringan toserba Matahari. Saat ini, Matahari Departe-ment Store merupakan salah satu anak peru-sahaan dari Lippo Group yang dipimpin oleh Drs James Riady. Banyaknya pesaing yang bergerak dibidang yang sama membuat Matahari Departement Store harus benar-benar dalam memperhatikan kinerja kary-awanya dalam memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan yang akan berpengaruh terhadap konsumen dalam menentukan pen-jualan suatu produk dan keberlangsungan perusahaan tersebut. Kecerdasan Emosional seorang kary-awan merupakan faktor penentu keberhasi-lan kinerja. Karna dengan kecerdasan emosional seorang kayawan mampu mengen-dalikan segala ego dan keinginanya serta mampu memahami orang lain atau rekan se-kerjanya sehingga terciptanya lingkungan kerja yang dinamis. Kecerdasan emosional memiliki lima komponen menurut Goleman (2005:513) yang secara parsial mempenga-ruhi kinerja karyawan. Lima komponen terse-but yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, mo-tivasi, empati, dan keterampilan sosial. Kesa-daran diri yaitu perasaan mengenali diri sendiri, pengaturan diri yaitu kemampuan mengelola emosi, motivasi yaitu kemampuan dalam mendorong semangat kerja yang tinggi, empati yaitu kemampuan mengenali perasaan orang lain, dan keterampilan sosial yaitu kemampuan dalam berinteraksi dengan 

orang lain.  Kecerdasan emosional yang baik akan membuat seseorang mampu membuat kepu-tusan yang tegas dan tepat walaupun dalam keadaan tertekan. Kecerdasan emosional juga membuat seseorang dapat menunjukkan in-tegritasnya. Orang dengan kecerdasan emosional yang baik mampu berfikir jernih walaupun dalam tekanan, bertindak sesuai etika, berpegang pada prinsip dan memiliki dorongan berprestasi. Kecerdasan emosional berarti menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan dengan tepat, mem-bangun hubungan kerja yang produktif dan meraih keberhasilan di tempat kerja.  Berdasarkan fenomena yang terjadi di Matahari Department Store Pondok Gede adalah Kecerdasan Emosional seorang sales promotion boys (SPB) ataupun sales promo-
tion girl (SPG), Customer Service maupun kasir dalam pelayanan terhadap pelanggan. Sebagai contoh pelanggan yang ingin mem-beli sepatu, SPG/SPB harus dengan sungguh hati dalam melayani pelanggan dalam men-carikan size dan model yang diinginkan di dalam Gudang, untuk mencarikan sepatu tersebut karyawan harus mengikuti standar Matahari yaitu setiap karyawan harus mampu membawakan dua model sepatu sekaligus dalam kurun waktu yang relative singkat yaitu 120 detik untuk 2 pasang sepatu yang ada di rak-rak tinggi yang ada di dalam Gudang, tidak menutup kemungkinan setiap karyawan harus mencarikan size dan model di rak yang paling tinggi, sehingga ha-rus dengan hati-hati agar tidak terjadi kece-lakaan kerja.  Kinerja karyawan akhir-akhir ini tidak hanya dilihat oleh faktor intelektualnya saja tetapi juga ditentukan oleh faktor emosinya. Seseorang yang dapat mengontrol emosinya dengan baik maka akan dapat menghasilkan kinerja yang baik pula. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mayer (psikologi.com, 2004) bahwa kecerdasan emosi merupakan 
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faktor yang sama pentingnya dengan kombinasi kemampuan teknis dan analisis untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Dengan demikian kinerja merupakan faktor kunci bagi setiap individu dan organisasi dalam pencapaian produktivitas. Kinerja adalah suatu hasil dimana karyawan, sumber-daya yang ada didalam organisasi secara Ber-sama-sama berinteraksi untuk mencapai tu-juan perusahaan yang diinginkan. Dengan adanya kemampuan dalam mengatur kecerdasan emosional setiap kary-awan, hal tersebut akan terlihat pada pening-katan kontribusi karyawan dan akan berdam-pak terhadap kinerja karyawan, sehingga ter-jadinya keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD PT Matahari Depart-ment Store Pondok Gede pada tanggal 16 Februari 2019 pada pukul 10.00 beberapa permasalahan dalam pengaturan Kecerdasan Emosional  diantaranya adalah kurangnya kesadaran diri setiap karyawan dalam melak-sanakan tugas dan tanggung jawabnya, seperti kurangnya kedisiplinan, banyaknya keluhan dari customer yang masih menemu-kan karyawan yang tidak sungguh hati dalam melayani baik petugas SPG/SPB maupun petugas cashier, dan pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu perusa-haan. 
Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus dengan mengambil seluruh populasi sebagai sampel. Menurut singarim-bun dan Effendy (1989:159) menyatakan bahwa “sensus adalah penelitian yang men-gambil keseluruhan populasi sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok dan secara umum menggunakan metode statistik”. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran terhadap pen-

ingkatan volume penjualan. Jenis penelitian kuantitatif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesisnya. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sedangkan peneli-tian deskriptif adalah penelitian yang dilaku-kan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubung-kan antara variabel yang satu dan yang lainya. Penelitian ini bersifat deskriptif ek-splanatori yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Maka populasi yang akan diambil dalam populasi disini adalah para karyawan PT. Matahari Department Store cab. Pondok Gede sebanyak 112 Karyawan, jadi total keseluru-hanya 112 populasi. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Matahari De-partement Store Pondok Gede yang berjum-lah 112 karyawan. Adapun Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
non probability sampling, yaitu sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014:126) sam-pling jenuh adalah teknik penentuan sam-pling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Indikator variabel yang disusun melalui item-item instrument dalam bentuk pern-yataan diberikan jawaban setiap instrument penelitiannya. Jawaban setiap item diberi skor seperti berikut ini : Sangat Setuju = 5; Setuju = 4; Ragu-ragu = 3; Tidak Setuju = 4; dan Sangat Tidak Setuju = 1.  Dalam penelitian ini, peneliti meng-gunakan Teknik pengumpulan data melalui angket/kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam rangka mengumpulkan data – data untuk keperluan penelitian, seba-gai berikut : 
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1. Angket/kuisioner adalah teknik pen-gumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat perny-taan atau pernyataan pada orang lain yang di jadikan responden untuk di-jawabnya. Meskipun terlihat mudah, Teknik pengumpulan data melalui ang-ket cukup sulit dilakukan jika responde-nya cukup besar dan tersebar di berba-gai wilayah. 2. Observasi adalah  metode pengumpulan data dengan pengamatan secara lang-sung terhadap subjek. 3. Wawancara adalah metode pengambi-lan data dengan mengajukan pern-yataan-pernyataan secara langsung un-tuk memperoleh data yang diperlukan. 4. Dokumentasi adalah metode pengum-pulan data dengan cara menyalin data yang relevan dengan penelitian. Tekhnik ini digunakan untuk mencari data mengenai Kecerdasan emosional karyawan. 
Teknik Korelasi Product Moment Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur ada dan tidaknya nilai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen  Dimana : Rxy = Koefesien Korelasi Y  = Variabel Dependen X  = Variabel Indenpenden N  = Besarnya sampel  Pada hakekatnya koefesien kore-lasi r terdapat nilai dari nol (0 = menunjuk-kan tidak ada korelasi) sampai satu (1 = menunjukkan adanya korelasi), dengan ke-tentuan  : 
 Bila r = 0, maka tidak ada korelasi vari-abel independen dengan variabel de-

penden    
 Bila r > 0, maka variabel independen dengan variabel dependen berkorelasi positif 
 Bila r < 0, maka variabel independen dengan variabel dependen berkorelasi negatif 
Uji Signifikansi Korelasi Product Moment 
(Sugiyono) Uji ini dimaksudkan untuk mendukung lebih nyata pernyataan hasil analisa korelasi diper-lukan uji signifikan korelasi product moment  (thitung), dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen, dengan rumus:  DK (Derajat Kebebasan) = n – 2 Taraf kesalahan (e)  = 5% (0.05) T = t hitung /test r = korelasi pearson product moment n = jumlah anggota sampel Ketentuan Bila t hitung  > t tabel, maka  H0 ditolak H1 diterima Bila t hitung  < t tabel, maka  H0 diterima H1 ditolak Pedoman untuk memberikan Interpretasi ter-hadap Koefesien Korelasi 0,00 – 0,1999 : Sangat Rendah 0,20 – 0,3999 : Rendah 0,40 – 0,5999 : Sedang 0,60 – 0,7999 : Kuat 0,80 – 1,0000 : Sangat Kuat Sumber : Sugiyono (2009 : 250)  
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PEMBAHASAN 

Deskripsi Responden PT. Matahari Department Store, Tbk. (Matahari) adalah perusahaan ritel yang menyediakan pilihan fashion dengan trend terkini untuk kategori pakaian, aksesoris, perlengkapan kecantikan dan perlengkapan rumah untuk konsumen yang menghargai mode dan nilai tambah. Matahari sangat bangga atas dukunganya terhadap perekono-mian Indonesia dengan mempekerjakan lebih dari 40.000 karyawan dan bermitra dengan sekitar 1200 jaringan pemasok lokal dan in-ternational terpercaya. Rangkaian yang dijual secara ekslusif di Matahari, di pandang  kon-sumen sebagai merk mode terkemuka se-hingga secara konsisten Matahari dikenal se-bagai department store pilihan utama Indone-sia. Pada tahun 2009, Matahari menjadi enti-tas terpisah dari PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPP) dan diberi nama PT. Matahari De-partement Store Tbk (Matahari). PT. Matahari Departement Store dimu-lai sejak tahun 1958 dimana bapak Hari Der-mawan mendirikan suatu perusahaan dagang yang mempromosikan toko seluas 159 meter persegi di Pasar Baru Jakarta Pusat yang menjual pakaian dari usaha konveksi gar-ment di lantai dua bangunan toko tersebut. Toko serba ada Matahari yang pertama dibuka pada tahun 1972 dengan luas sekitar 1500 meter persegi yang juga terletak di bi-langan Pasar Baru. Dari konsentrasi pen-jualan pakaian-pakaian buatan local sejak adanya pengenaan tarif impor dan Eropa, PT. Matahari Departement Store mengalihkan pada pakaian-pakaian buatan local sejak adanya pengenaan tarif impor di tahun 1975. Sejak pada saat itu juga segment pasar diarahkan pada segmentasi berpenghasilan menengah. Pada tahun 1984, 12 tahun setelah pem-bukaan toko yang pertama PT. Matahari De-partement Store tampil sebagai salah satu 

perusahaan jaringan “toko serba ada” dengan jumlah keseluruhan 11 toko tersebar di 3 kota utama Jakarta, Bogor, dan Bandung, hanya berselang waktu 8 tahun sesudah ta-hun 1984 telah berhasil dibuka tambahan 22 toko baru pertanggal 30 juni 1992, PT. Matahari Departement Store membuka 33 buah toko tersebar di 16 kota di seluruh In-donesia. Pada tahun 1996  Bapak Hari Dar-mawan sepakat menjual sebagian besar sa-ham Matahari Departement Store ke Bapak Drs. James Riady selaku wakil ketua pemilik Lippo Group sehingga saat ini Matahari sudah menjadi salah satu anak cabang dari Lippo GROUP dan untuk Matahari Department Store sendiri dijabat oleh Mr. Kevin yang te-lah mengoperasikan 155 gerai yang tersebar di 74 kota di seluruh Indonesia salah satunya Matahari Departement Store Pondok Gede yang menjadi tempat penelitian penulis, den-gan luas ruang hampir satu juta meter persegi dan telah mengembangkan ke-hadiranya dalam dunia online melalui MatahariStore.com. Toko online ini men-yediakan berbagai kebutuhan fashion berkualitas dan terjangkau bagi para pelang-gan dengan suasana yang ramah, sehingga dapat memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, terdapat 112 Re-sponden yang menunjukan bahwa peng-golongan berdasarkan jenis kelamin paling dominan adalah perempuan yaitu berjumlah 72 responden, sedangkan laki-laki berjumlah 40 dari total responden. Dalam dari peneli-tian ini, terdapat 112 responden yang menun-jukan bahwa penggolongan berdasarkan usia paling dominan yaitu ≤ 36 tahun, yaitu ber-jumlah 47 responden, lalu diikuti ≤ 25 tahun, yaitu berjumlah 45 responden, sedangkan 25 tahun – 30 tahun berjumlah 13 responden, dan sisanya responden usia 30 tahun – 35 ta-hun, yaitu berjumlah 7 responden. Dalam penelitian ini, terdapat 112 re-
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sponden yang menunjukan bahwa peng-golongan berdasarkan Pendidikan terakhir paling dominan adalah SMA, yaitu berjumlah 104 responden, sedangkan Pendidikan tera-khir S1 berjumlah 8 responden. Dalam penelitian ini, terdapat 112 Responden yang menunjukan bahwa penggolongan berdasar-kan Status paling dominan adalah status menikah yaitu berjumlah 65 responden, se-dangkan status belum menikah berjumlah 47 dari total responden. 
Analisis  Pernyataan Kuesioner Adapun pernyataan yang terdapat dalam kue-sioner terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu vari-abel mengenai kecerdasan emosional terha-dap kinerja karyawan, dan tiap variabel memiliki 4 (empat) indikator. 
Tanggapan Responden mengenai Kecer-
dasan Emosional: Indikator Kesadaran Diri Dalam menganggapi pernyataan “Saya selalu hadir tepat waktu” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, menyatakan tidak setuju berjumlah 2 responden (2,00%), ragu-ragu berjumlah 9 responden (8,00%), setuju ber-jumlah 51 responden (46,00%), dan sangat setuju berjumlah 50 responden (44,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Mengikuti Peraturan yang Berlaku di Perusa-haan” dapat diketahui bahwa dari 112 Re-sponden, ragu-ragu berjumlah 2 responden (2,00%), setuju berjumlah 62 responden (55,00%), dan sangat setuju berjumlah 48 responden (43,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Bertanggung Jawab Terhadap Peker-jaan Saya” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu berjumlah 2 respon-den (2%), setuju berjumlah 45 responden (40,00%), dan sangat setuju berjumlah 65 responden (58,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Menggunakan Seragam & Atribut Yang Telah Ditetapkan” dapat diketa-hui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu 

berjumlah 1 responden (1%), setuju berjum-lah 55 responden (49,00%), dan sangat setuju berjumlah 56 responden (50,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Mengikuti Standar Grooming yang Ditentu-kan dapat diketahui bahwa dari 112 Respon-den, ragu-ragu berjumlah 7 responden (6%), setuju berjumlah 72 responden (64,00%), dan sangat setuju berjumlah 33 responden (30,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Tulus Dalam Melaksanaan Pekerjaan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, setuju berjumlah 50 responden (45,00%), dan sangat setuju berjumlah 60 responden (55,00%). 
Tanggapan Responden mengenai Kecer-
dasan Emosional: Indikator Pengaturan  
Diri Dalam menganggapi pernyataan “Saya Mampu Dalam Mengendalikan Emosi Saya”        dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu berjumlah 17 responden (15,00%), setuju berjumlah 73 responden (85,00%), dan sangat setuju berjumlah 22 responden (20,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Tidak Pernah Membawa Permasalahan Pribadi Saat Jam Kerja” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, tidak setuju ber-jumlah 1 responden (1.00%), ragu-ragu ber-jumlah 8 responden (7,00%), setuju berjum-lah 73 responden (65,00%), dan sangat setuju berjumlah 30 responden (27,00) Dalam menganggapi pernyataan “Saya Sering Mengabaikan Intruksi-Intruksi Yang Di Berikan Perusahaan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju ber-jumlah 38 responden (34.00%), tidak setuju berjumlah 1 responden (1,00%), ragu-ragu berjumlah 65 responden (57,00%), setuju berjumlah 4 responden (4,00%), dan sangat setuju berjumlah 4 responden (4,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Sering Bercengkrama Dengan Teman Saat Jam Kerja ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, 
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sangat tidak setuju berjumlah 9 responden (8.00%), tidak setuju berjumlah 30 respon-den (27,00%), ragu-ragu berjumlah 41 re-sponden (37,00%), setuju berjumlah 18 re-sponden (16,00%), dan sangat setuju berjum-lah 14 responden (12,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Sering Mengulur-ulur Pekerjaan ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 9 responden (8.00%), tidak setuju berjumlah 92 responden (82,00%), ragu-ragu berjumlah 7 responden (6,00%), dan setuju berjumlah 4 responden (4,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Kurang Sabar Dalam Menghadapi Pe-langgan ”bahwa dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjum-lah 32 responden (29.00%), tidak setuju ber-jumlah 67 responden (60,00%), ragu-ragu berjumlah 8 responden (7,00%), dan setuju berjumlah 5 responden (4,00%). 
Tanggapan Responden mengenai Kecer-
dasan Emosional: Indikator Motivasi  Diri Dalam menganggapi pernyataan “Saya Ingin Meningkatkan Jenjang Karir Saya” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 1 responden (1,00%), tidak setuju berjumlah 2 responden (2,00%), ragu-ragu berjumlah 2 responden (2,00%), setuju berjumlah 40 responden (35,00%), dan sangat setuju berjumlah 67 responden (60,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Bersikap Optimis” dapat diketa-hui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu berjumlah 1 responden (1,00%), setuju ber-jumlah 65 responden (58,00%), dan sangat setuju berjumlah 46 responden (41,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Mampu Memacu Semangat Kerja Saya di Saat Banyak Masalah” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, tidak setuju berjumlah 2 re-sponden (2%),ragu-ragu berjumlah 6 respon-den (5,00%), setuju berjumlah 75 responden (67,00%), dan sangat setuju berjumlah 29 

responden (26,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Memotivasi Diri Sendiri Untuk Mencapai Hasil Terbaik” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu – ragu berjumlag 1 responden (1,00%), setuju berjumlah 58 responden (52,00%), dan san-gat setuju berjumlah 53 responden (47,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Takut Sekali Akan Kegagalan” dapat diketa-hui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 14 responden (13,00%), tidak setuju berjumlah 59 responden (53,00%), ragu – ragu berjumlah 17 respon-den (15,00%), setuju berjumlah 17 respon-den (15,00%), dan sangat setuju berjumlah 5 responden (5,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu MerasaPesimis Ter-hadap Sesuatu ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjum-lah 10 responden (9,00%), tidak setuju ber-jumlah 32 responden (28%), ragu – ragu ber-jumlah 20 responden (18,00%), setuju ber-jumlah 38 responden (34,00%), dan sangat setuju berjumlah 12 responden (11,00%). 
Tanggapan Responden mengenai Kecer-
dasan Emosional: Indikator Empati Dalam menganggapi pernyataan “Saya Memiliki Teman Beragam Budaya” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu berjumlah 3 responden (3,00%), setuju berjumlah 59 responden (53,00%), dan san-gat setuju berjumlah 50 responden (44,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Berusaha Membantu Teman Sekerja yang Membutuhkan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu berjumlah 1 re-sponden (1,00%), setuju berjumlah 72 re-sponden (64,00%), dan sangat setuju berjum-lah 39 responden (35,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Ikut Merasakan Kesedihan Di Saat Teman Kerja Saya Mengalami Kesulitan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, tidak setuju 3 responden (2,00%), ragu-ragu ber-
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jumlah 14 responden (13,00%), setuju ber-jumlah 73 responden (65,00%), dan sangat setuju berjumlah 22 responden (20,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Mampu Memahami Orang Lain” dapat diketa-hui bahwa dari 112 Responden, tidak setuju 7 responden (7,00%), ragu-ragu berjumlah 26 responden (23,00%), setuju berjumlah 64 responden (57,00%), dan sangat setuju ber-jumlah 15 responden (13,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Tidak Peduli Kepada Teman Sekerja Yang Membutuhkan Bantuan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 34 responden (30,00%), tidak setuju 70 responden (62,00%), ragu-ragu berjumlah 5 responden (4,00%), dan setuju berjumlah 3 responden (2,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Lebih Mementingkan Diri Sendir”i dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 39 responden (35,00%), tidak setuju 68 responden (62,00%), ragu-ragu berjumlah 4 responden (3,00%), dan setuju berjumlah 1 responden (1,00%). 
Tanggapan Responden mengenai Kecer-
dasan Emosional: Indikator Percaya Diri Dalam menganggapi pernyataan “Saya Merasa Gugup Saat Berbicara Didepan Ban-yak Orang” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 6 responden (5,00%), tidak setuju berjumlah 50 responden (45,00%), ragu-ragu berjumlah 32 responden (29,00%), setuju berjumlah 18 responden (16,00%), dan sangat setuju ber-jumlah 6 responden (5,00%). Dalam men-ganggapi pernyataan “Saya Tidak Banyak Bi-cara di Depan Banyak Orang ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 5 responden (4,00%), tidak setuju berjumlah 40 responden (36,00%), ragu-ragu berjumlah 30 responden (27,00%), setuju berjumlah 32 responden (29,00%), dan sangat setuju berjumlah 5 responden (4,00%). 

Dalam menganggapi pernyataan “Saya Tidak Dapat Menerima Kritikan Seseorang ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 13 responden (12,00%), tidak setuju berjumlah 73 respon-den (65,00%), ragu-ragu berjumlah 18 re-sponden (16,00%), setuju berjumlah 7 re-sponden (6,00%), dan sangat setuju berjum-lah 1 responden (1,00%). Dalam mengang-gapi pernyataan “Saya Mampu Mengor-ganisasi dan Memotivasi Suatu Kelompok” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, tidak setuju berjumlah 4 responden (3,00%), ragu-ragu berjumlah 38 responden (34,00%), setuju berjumlah 68 responden (60,00%), dan sangat setuju berjumlah 4 responden (3,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Mendukung Gagasan Positif Organisasi dan Ikut Berpartisipasi ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu berjumlah 8 responden (7,00%), setuju berjumlah 94 re-sponden (84,00%), dan sangat setuju berjum-lah 10 responden (9,00%). Dalam mengang-gapi pernyataan “Saya Mudah Bergaul Den-gan Seseorang atau Kelompok” dapat diketa-hui bahwa dari 112 Responden, tidak setuju berjumlah 3 responden (2,00%), ragu-ragu berjumlah 12 responden (11,00%), setuju berjumlah 72 responden (64,00%), dan san-gat setuju berjumlah 25 responden (22,00%). 
Tanggapan Responden mengenai Kinerja 
Karyawan: Indikator Kualitas Dalam menganggapi pernyataan “Skill yang Saya Miliki Sesuai Dengan Pekerjaan Saat” ini dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu berjumlah 22 responden (20,00%), setuju berjumlah 63 responden (56,00%), dan sangat setuju berjumlah 27 responden (24,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Mampu Dalam Melaksanakan Peker-jaan Dengan Baik”  dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu berjumlah 2 responden (2,00%), setuju berjumlah 71 re-sponden (63,00%), dan sangat setuju berjum-
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lah 39 responden (35,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Menyelesaikan Perintah Atasan Tepat Waktu” dapat diketahui bahwa dari 112 Re-sponden, ragu-ragu berjumlah 13 responden (11,00%), setuju berjumlah 73 responden (65,00%), dan sangat setuju berjumlah 26 responden (24,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Berinisiatif Dalam Membantu Rekan Kerja” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu ber-jumlah 5 responden (4,00%), setuju berjum-lah 81 responden (72,00%), dan sangat setuju berjumlah 26 responden (24,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Sering Menggunakan Fasilitas Perusahaan Diluar Pekerjaan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, Sangat Tidak Setuju 36 Re-sponden (32,00%), Tidak Setuju 71 Respon-den (64%), ragu-ragu berjumlah 1 responden (1,00%), setuju berjumlah 4 responden (3,00%), dan sangat setuju berjumlah 1 re-sponden (1,00%). Dalam menganggapi pern-yataan “Saya Kurang Teliti Dalam Melaksana-kan Pekerjaan ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, Sangat Tidak Setuju 21 Re-sponden (20,00%), Tidak Setuju 69 Respon-den (62,00%), ragu-ragu berjumlah 15 re-sponden (13,00%), setuju berjumlah 3 re-sponden (2,00%), dan sangat setuju berjum-lah 4 responden (3,00%). 
Tanggapan Responden mengenai Kinerja 
Karyawan: Indikator Kualitas Dalam menganggapi pernyataan “Saya Mema-hami Tugas yang Saya Kerjakan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, Tidak Setuju berjumlah 1 Responden (1,00%), ragu-ragu berjumlah 7 responden (6,00%), setuju berjumlah 68 responden (61,00%), dan san-gat setuju berjumlah 36 responden (32,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Me-maksimalkan Pencapaian Target yang Telah di Tetapkan Perusahaan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu ber-

jumlah 1 responden (1,00%), setuju berjum-lah 80 responden (71,00%), dan sangat setuju berjumlah 31 responden (28,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Focus Dalam Menyelesaikan Peker-jaan,Walaupun Atasan Tidak Ada Ditempat ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu berjumlah 3 responden (2,00%), setuju berjumlah 78 responden (70,00%), dan sangat setuju berjumlah 31 responden (28,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Tidak Pernah Mencapai Target Pen-jualan” dapat diketahui bahwa dari 112 Re-sponden, Sangat tidak setuju berjumlah 24 responden (21,00%), Tidak setuju berjumlah 67 responden (60,00%), ragu-ragu berjumlah 18 responden (16,00%), setuju berjumlah 2 responden (2,00%), dan sangat setuju ber-jumlah 1 responden (1,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Menunggu Perintah Atasan Dalam Me-lakukan Pekerjaan ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, Sangat tidak setuju ber-jumlah 16 responden (14,00%), Tidak setuju berjumlah 65 responden (60,00%), ragu-ragu berjumlah 19 responden (17,00%), setuju berjumlah 11 responden (10,00%), dan san-gat setuju berjumlah 1 responden (1,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Pulang Tepat Waktu Walaupun Pekerjaan Saya Belum Terselesaikan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, Sangat tidak setuju berjumlah 26 responden (23,00%), Tidak setuju berjumlah 71 responden (63,00%), ragu-ragu berjumlah 9 responden (8,00%), setuju berjumlah 5 responden (5,00%), dan sangat setuju berjumlah 1 re-sponden (1,00%). 
Tanggapan Responden mengenai Kinerja 
Karyawan: Indikator Ketepatan Waktu Dalam menganggapi pernyataan “Saya Tidak Pernah Menunda Pekerjaan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 1 responden (1,00%), Tidak 
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Setuju berjumlah 7 Responden (6,00%), ragu-ragu berjumlah 7 responden (6,00%), setuju berjumlah 81 responden (72,00%), dan san-gat setuju berjumlah 16 responden (15,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Tepat Waktu Dalam Data Absensi ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 1 responden (1,00%), Tidak Setuju berjumlah 1 Responden (1,00%), ragu-ragu berjumlah 14 responden (12,00%), setuju berjumlah 78 responden (70,00%), dan sangat setuju berjumlah 16 responden (16,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Dapat Menyelesaikan Tugas Dengan Cepat ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, Tidak Setuju berjumlah 3 Responden (2,00%), ragu-ragu berjumlah 9 responden (8,00%), setuju berjumlah 84 responden (75,00%), dan sangat setuju berjumlah 16 responden (15,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Mempunyai Target Waktu Dalam Menyelesaikan Sesuatu ”dapat diketa-hui bahwa dari 112 Responden, ragu-ragu berjumlah 15 responden (13,00%), setuju berjumlah 73 responden (66,00%), dan san-gat setuju berjumlah 24 responden (21,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Tidak Pernah Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu dapat diketahui bahwa dari 112 Re-sponden, sangat tidak setuju berjumlah 24 responden (22,00%), tidak setuju berjumlah 73 responden (65,00%), ragu-ragu berjumlah 9 responden (8,00%), setuju berjumlah 4 re-sponden (3,00%), dan sangat setuju berjum-lah 2 responden (2,00%). Dalam mengang-gapi pernyataan “Saya Sering Tidak Menger-jakan Tugas-Tugas Pekerjaan” dapat diketa-hui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 41 responden (37,00%), tidak setuju berjumlah 68 responden (61,00%), dan ragu-ragu berjumlah 3 respon-den (2,00%).  
Tanggapan Responden mengenai 

Kinerja Karyawan: Indikator Komitmen 

Dalam menganggapi pernyataan “Saya Berkomitmen dan Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 1 responden (1,00%), setuju berjumlah 64 re-sponden (57,00%), dan sangat setuju berjum-lah 47 responden (42,00%). Dalam mengang-gapi pernyataan “Saya Bersungguh-sungguh Dalam Menyelesaikan Pekerjaan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, setuju berjumlah 60 responden (54,00%), dan san-gat setuju berjumlah 52 responden (46,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Memberikan Loyalitas Tinggi di Peru-sahaan” dapat diketahui bahwa dari 112 Re-sponden, tidak setuju berjumlah 1 responden (1,00%), ragu-ragu berjumlah 11 responden (10,00%), setuju berjumlah 47 responden (42,00%), dan sangat setuju berjumlah 53 responden (47,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Tidak Ingin Berpindah ke Perusahaan yang lain ”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju ber-jumlah 2 responden (2,00%), tidak setuju berjumlah 11 responden (10,00%), ragu-ragu berjumlah 48 responden (43,00%), setuju berjumlah 33 responden (29,00%), dan san-gat setuju berjumlah 18 responden (16,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Merasa Senang Bisa Bergabung Dan Bekerja Di Perusahaan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, setuju berjumlah 81 respon-den (72,00%), dan sangat setuju berjumlah 31 responden (28,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Akan Meninggalkan Peru-sahaan Ini Apabila Ada Perusahaan yang Le-bih Menjanjikan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjum-lah 4 responden (3,00%), tidak setuju ber-jumlah 11 responden (10,00%), ragu-ragu berjumlah 30 responden (27,00%), setuju berjumlah 46 responden (41,00%), dan san-gat setuju berjumlah 21 responden (19,00%). 
Tanggapan Responden mengenai Kinerja 
Karyawan: Indikator Kemandirian 
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Dalam menganggapi pernyataan “Saya Berko-mitmen dan Bertanggung Jawab Atas Peker-jaan” dapat diketahui bahwa dari 112 Re-sponden, sangat tidak setuju berjumlah 1 re-sponden (1,00%), setuju berjumlah 64 re-sponden (57,00%), dan sangat setuju berjum-lah 47 responden (42,00%). Dalam mengang-gapi pernyataan “Saya Tidak Pernah Meminta Bantuan Teman Sekerja” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 5 responden (1,00%), tidak setuju berjumlah 66 responden (59,00%), ragu-ragu berjumlah 34 responden (31,00%), setuju berjumlah 6 responden (5,00%), dan sangat setuju berjumlah 1 responden (1,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Sering Meminta Teman Sekerja Untuk Mem-bantu Menyelesaikan Pekerjaan” dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju berjumlah 6 responden (5,00%), tidak setuju berjumlah 36 responden (32,00%), ragu-ragu berjumlah 36 responden (32,00%), setuju berjumlah 31 responden (29,00%), dan sangat setuju berjumlah 3 re-sponden (2,00%). Dalam menganggapi pern-yataan “Saya Dapat Memutuskan Sesuatu Yang terbaik Buat Diri”dapat diketahui bahwa dari 112 Responden, tidak setuju ber-jumlah 12 responden (11,00%), ragu-ragu berjumlah 25 responden (22,00%), setuju berjumlah 72 responden (65,00%), dan san-gat setuju berjumlah 3 responden (2,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Selalu Belajar Dari Kesalahan” dapat diketa-hui bahwa dari 112 Responden, tidak setuju berjumlah 1 responden (1,00%), ragu-ragu berjumlah 3 responden (3,00%), setuju ber-jumlah 80 responden (71,00%), dan sangat setuju berjumlah 28 responden (25,00%). Dalam menganggapi pernyataan “Saya Akan Mengeluh Disaat Pekerjaan Menumpuk” da-pat diketahui bahwa dari 112 Responden, sangat tidak setuju 22 responden (20,00%), tidak setuju berjumlah 58 responden 

(52,00%), ragu-ragu berjumlah 21 responden (19,00%), setuju berjumlah 9 responden (8,00%), dan sangat setuju berjumlah 2 re-sponden (1,00%). 
Uji Koefisien Korelasi Dengan demikian, dapat dilihat pada table dimana masing-masing kedua variabel tersebut dapat diketahui hasil kerja uji kore-lasi sebagai berikut : 
Tabel Uji Lineritas Variabel (X) dan (Y) XY = 1226818 Dari hasil analisis kuesioner yang telah dicod-ing, uji korelasi telah dapat dilakukan guna memperoleh data untuk perhitungan pengo-lahan korelasi kedua variabel, yaitu kecer-dasan  emosional sebagai variabel bebas (X), dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat (Y), dengan menggunakan rumus product moment sebagai berikut : ∑x = 11852 ∑x² = 1255877 ∑xy= 1226818 ∑y = 11581 ∑y² = 1200854 ∑n   = 112 Maka Korelasinya adalah sebagai berikut : rxy = 0,547122 pembulatan 0,55 Untuk menunjukan tingkat/korelasi yang te-lah didapat, menurut sugiyono, interval yang nantinya akan membawa kepada tingkat pen-garuh sebagai berikut : Dari perhitungan diatas, bahwa terlihat bahwa besarnya nilai r = 0, 55, yang berarti Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan PT Matahari Department Store, Pondok Gede berpengaruh sedang ter-hadap Kinerja Karyawan. (Sugiyono 2009:250) 
Uji Koefisien Determinasi Selanjutnya dapat dihitung kontribusi dari 
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hubungan pengaruh kecerdasan  emosional terhadap kinerja karyawan menggunakan analisis Koefisien determinasi (r²), yang me-rupakan besaran yang menunjukkan be-sarnya variabel-variabel dependen yang da-pat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien ini digunakan un-tuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya.  Jadi koefisien determinasi yang ditemukan adalah : = r² x 100% = 0,55² x 100% = 0,30 x 100% = 30% Dari perhitungan diatas menunjukan bahwa Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Matahari Depar-tement Store, Pondok Gede sebesar 30%, maka 100% - 30% = 70,% ditentukan oleh faktor lain misalnya disiplin kerja, Motivasi, Penghargaan, Promosi Jabatan. 
PENUTUP 

Kesimpulan Berdasarkan Hasil uji hipotesis (uji t) yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa  : 1. Kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Matahari Departement Store, Pondok Gede. Hal ini disebabkan karena variabel kecerdasan emosional (X) menunjukan  lebih besar dari  (6,984≥1,9817) atau sig  < α (0,000 < 0,05), berarti variabel kecerdasan emosional (X) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) PT. Matahari Departement Store, Pondok Gede, dengan demikian hipotesis diterima. 

2. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan PT. Matahari Departement Store, Pondok Gede, berdasarkan dari perhitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 30%, maka 100%-30% = 70% ditentukan oleh faktor lain, misalnya disiplin kerja karyawan PT. Matahari Departement Store, Pondok Gede. 3. Berdasarkan kenyataan hasil analisis data dan temuan, bahwa Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan temasuk dalam kategori 
Sedang yaitu 0,55 berada pada koefisien korelasi 0,49 – 0,599. 

Saran Berkaitan dengan kesimpulan yang telah di-uraikan, maka saran-saran yang dapat diberi-kan penulis adalah sebagai berikut : 1. Melihat bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, maka perusahaan diharapkan memperhatikan dari segi keperibadian masing-masing karyawan, semakin karyawan memiliki kecerdasan emosional yang baik dan terkendali maka akan membuat kinerja karyawan akan semakin baik. Oleh karena itu dimensi-dimensi kecerdasan emosional seperti kesadaran diri, pengendalian diri, kemampuan berempati serta keterampilan hubungan antar pribadi dipandang mampu untuk meningkatkan kinerja para karyawan. 2. Melihat dari perhitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 30%, maka 100%-30% = 70% ditentukan oleh faktor lain, misalnya disiplin kerja karyawan, Perusahaan perlu memperhatikan kembali disiplin dari tiap karyawan Matahari Departement Store, Pondok Gede. Melihat masih ditemukan beberapa karyawan yang 
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masih memiliki kedisiplinan yang kurang (keterlambatan kehadiran dan tidak mengikuti standar grooming yang sudah ditentukan) yang mana apabila terus dibiarkan akan berdampak buruk terhadap kinerja karyawan tersebut. 3. Jika dilihat dari hasil penelitian dengan hasil uji korelasi sebesar 0,55 atau berkorelasi sedang, Perusahaan diharapkan memperhatikan dari segi pelatihan sumber daya untuk meningkatkan kecerdasan dalam mengatur emosionalnya dan memberikan perhatian lebih terhadap karyawan di Matahari Departement Store, Pondok Gede. Dengan adanya pelayihan dan perhatian dari atasan maka karyawan akan termotivasi dan semangat dalam bekerja agar kinerja karyawan dapat meningkat. 
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PENDAHULUAN Republik Indonesia berdiri secara resmi tang-gal 17 Agustus 1945, yang proklamasi kemer-dekaannya ditandatangani Sukarno dan Hatta. Wilayah Indonesia saat itu belum me-masukkan Timor Timur dan Papua sebelah barat. Timor Timur baru masuk tahun 1976 (lalu kembali lepas tahun 1999) dan Papua sebelah barat baru masuk tahun 1963.  

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia cu-kup banyak mengalami kehendak secession (pemisahan) yang oleh otoritas resmi disebut sebagai pemberontakan daerah terhadap pusat. Tahun 1950-an Aceh menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan Sekar Maridjan Karto-suwirjo di Jawa Barat tahun 1948. Setelah se-cession Aceh mereda setelah pemerintah pusat mengembalikan otonomi Aceh, di Orde Baru kembali di Aceh muncul gerakan 

Polemik Negara Kesatuan dan Federasi di Indonesia:  
The Middle Way 

Seta Basri 
ABSTRAK 

Sejak berdiri secara resmi tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diwarnai aneka embrio disintegrasi 
dalam kehendak untuk secession secara kewilayahan. Dua proposisi yang diangkat dalam artikel 
ini adalah dua. Pertama, aneka disintegrasi politik Indonesia diakibatkan ketidakmampuan ne-
gara atau pemerintah pusat dalam menjamin terselenggaranya lima kemampuan sistem politik 
menurut Gabriel A. Almond yang terdiri atas kemampuan ekstraktif, regulatif, simbolik, distributif, 
dan responsif. Kedua, geografi politik Indonesia ditandai oleh dua proses yang saling bersaing 
yaitu proses sentripetal dan proses sentrifugal, dan apa kondisi yang diyakini mampu memastikan 
agar integrasi politik Indonesia ada dalam kerangka proses sentripetal. Metode penelitian dalam 
artikel ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui library research. Sehubungan den-
gan proposisi pertama, penelitian menyimpulkan bahwa masalah kemampuan distributif adalah 
yang paling mengemuka mengingat luasnya wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan 
terkonsentrasinya wilayah manufaktur dan pangan yang sulit dijangkau oleh provinsi-provinsi 
lain, terutama di wilayah timur. Sehubungan dengan proposisi kedua, artikel ini menyimpulkan 
bahwa masalah yang bersifat distributif ini berkenaan dengan prinsip keadilan dan kese-
jahteraan, yang apabila tidak segera dicari solusi yang tepat akan mendorong munculnya proses 
sentrifugal dalam masalah integrasi politik di Indonesia. Kedua proses ini mendorong polemik 
antara apakah Indonesia tetap menganut prinsip negara Kesatuan atau Federasi. Masalah bentuk 
negara ini dapat mendorong polemik antara apakah Indonesia sebagai negara akan tetap ada 
(tetap Kesatuan) atau bubar (jika memilih Federasi). Padahal prinsip-prinsip Federasi yang men-
gutamakan perkembangan kreativitas di daerah justru akan mempermudah kerja dari kemam-
puan distributif pemerintah pusat. Aneka urusan konkuren seperti termaktub di dalam UU No. 23 
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menunjukkan penganutan Indonesia atas sejumlah prin-
sip negara Federasi. Jalan tengah yang paling mungkin dapat diambil adalah Indonesia tetap ber-
bentuk negara Kesatuan dengan secara perlahan mengadopsi sejumlah prinsip Negara Federasi 
yang diyakini akan menguntungkan daerah. Kata kunci: Negara Kesatuan, Negara Federasi, Disintegrasi, Integrasi, Sentripetal, Sentrifugal  
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pemisahan diri yang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan baru tercapai kom-promi lewat Perjanjian Helsinki tahun 2004. Pasca dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS), Dr. Soumokil mendeklarasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS), akibat kegamangan kalangan elit Maluku se-belah selatan yang sebelumnya menikmati privilese politik di masa RIS yang dikha-watirkan hilang manakala Maluku kembali berintegrasi dengan Republik Indonesia. Pe-merintahan Revolusioner Republik Indone-sia / Permesta (PRRI-Permesta) dideklarasi-kan di Sumatera dan Sulawesi, yang menyata-kan diri terpisah dari pemerintah pusat tahun 1958. Juga, pasca referendum Rakyat Papua 1963, Irian (nama daerah ini saat itu) diwar-nai berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang hingga saat ini masih terus ber-operasi. Secession terakhir dan paling telak bagi Indonesia adalah referendum rakyat Timor Timur untuk lepas dari Republik Indo-nesia tahun 1999. Fenomena disintegrasi politik ini belum lagi ditambah dua pem-berontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi tahun 1948 dan 1965. Gejolak secession di Aceh mereda sete-lah pemerintah pusat mengabulkan kehendak rakyat Aceh melalui perwakilan mereka, di antaranya dengan pemberlakukan qanun Aceh dan pemberlakuan syariat Islam di sana. Mengenai gejolak Aceh tahun 1950an ini akan secara khusus dibahas dalam contoh kasus embrio disintegrasi di bagian pemba-hasan. Namun, pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua sebelah barat (kini terdiri atas 2 provinsi yaitu Papua Barat dan Papua) belum sama sekali menghentikan aktivitas bersenjata Organisasi Papua Merdeka. Secara umum, gejolak-gejolak di daerah secara per-lahan disikapi dengan akomodasi politik pe-merintah pusat atas tuntutan politik daerah. Tahun 1999 keluar Undang-undang Otonomi Daerah disusul keluarnya Undang-undang tahun 2004 yang mengatur pembagian kewe-nangan secara tegas antara pemerintah pusat 

dan daerah, dengan mana pemerintah pusat hanya memiliki wewenang absolut di enam bidang pemerintahan yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama (UU No. 23/2014). Kegiatan-kegiatan di luar keenam bidang tadi berada di tangan pemer-intah daerah atau sekurangnya porsi kewe-nangan daerah lebih besar ketimbang pusat.  
Perumusan Masalah  Artikel ini fokus pada dua masalah yaitu pen-yebab munculnya disintegrasi di Indonesia dan prospek Indonesia ke depan. Dua ma-salah ini cukup penting mengingat patut dia-kui atau tidak, Indonesia adalah suatu negara dengan karakteristik yang sangat beragam. Wilayah Indonesia terdiri atas gabungan ‘bekas’ wilayah kerajaan nusantara yang mengalami perombakan politik akibat penja-jahan bangsa Barat, terutama Belanda. Sete-lah Indonesia merdeka, nasionalisme nativ-istik mengalami revivalisme di Indonesia me-lalui serangkaian upaya secession seperti su-
dah disebutkan di bagian sebelumnya.  Melihat pada hal yang bisa dipelajari lewat sejarah, integrasi wilayah Republik In-donesia bukan suatu bentuk yang sama sekali aman dari embrio disintegrasi. Pertama, perlu dicari penyebab yang mampu memun-culkan embrio disintegrasi. Kedua, setelah disintegrasi berhasil dihalau, bagaimana keu-tuhan wilayah ini tetap terpelihara mengingat secara global, negara-negara di dunia selalu mengalami proses setripetal dan sentrifugal secara geografi politik. Sebab itu, rumusan masalah di dalam artikel ini dirangkum dalam dua proposisi berikut: 1. Aneka disintegrasi politik Indonesia diakibatkan ketidakmampuan negara atau pemerintah pusat dalam menjamin terselenggaranya lima kemampuan sis-tem politik menurut Gabriel A. Almond yang terdiri atas kemampuan ekstraktif, regulatif, simbolik, distributif, dan re-
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sponsif.  2. Geografi politik Indonesia ditandai oleh dua proses yang saling bersaing yaitu proses sentripetal dan proses sentrifu-gal, dan apa kondisi yang diyakini mampu memastikan agar integrasi politik Indonesia ada dalam kerangka proses sentripetal.  
Metodologi Penelitian Metodologi penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah kualitatif dengan me-tode studi kasus. Studi kasus yang diambil adalah atas fenomena secession di Aceh tahun 1950an, sejumlah fenomena secession di be-berapa wilayah (yang dulunya) merupakan satu persatuan politik, dan pelajaran yang  dapat diambil dari integrasi politik Amerika Serikat.  Teknik pengambilan data yang diguna-kan adalah library research dalam mana pe-nulis memperoleh data-data sekunder seba-gai bahan analisis. Teknik ini tentu sangat memiliki kelemahan mengingat penulis hanya akan menggunakan aneka karya ilmiah dari sejumlah penulis guna membuktikan asumsi penelitian yang dirumuskan ke dalam dua proposisi dalam perumusan masalah. Na-mun, penulis berusaha mengambil aneka buku atau artikel yang memiliki kredibilitas di dalam pembicaraan mengenai contoh ka-sus yang diambil serta sumber utama dari karya yang berkenaan dengan geografi politik.  
Landasan Teori 

Disintegrasi dan Integrasi Disintegrasi adalah sebuah konsep yang berkebalikan dengan integrasi. Jika integrasi maknanya ‘mempersatukan yang tadinya terpisahkan” maka disintegrasi bermakna se-baliknya, ‘memisahkan yang tadinya terper-satukan.’ Dengan demikian, tema pembi-

caraan mengenai disintegrasi, menurut pe-mahaman penulis, akan lebih mudah dibahas apabila konsep integrasi juga dibahas. Dua konsep ini saling bertentangan, dan akibat pertentangan tersebut, maka akan dapat diperoleh gambaran (yang menurut pemaha-man penulis) akan lebih jelas. Sebab itu, tuli-san ini akan menetapkan terlebih dahulu makna integrasi berikut atribut-atributnya, baru kemudian membicarakan masalah disin-tegrasi.  Dalam masalah integrasi, Nazaruddin Sjamsuddin cenderung untuk menyebutnya sebagai ‘integrasi politik’ ketimbang ‘integrasi nasional’ (Sjamsuddin, 1989: 4). Bagi Sjamsuddin, dengan mengutip Claude Akke, konsep ‘integrasi nasional’ cenderung tautologis karena istilah nation (bangsa)  yang menjadi akar kata nasional secara nor-matif mengandung arti yang sangat terpadu, dan ini terpadu secara politik. Sebab itu, Sjamsuddin sama dengan Akke bahwa istilah untuk integrasi dalam konteks ini adalah ‘integrasi politik.’ Selanjutnya, Sjamsuddin juga menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan ‘integrasi politik’ adalah : … suatu proses integrasi yang men-gandung bobot politik dan, karenanya, proses ini bersifat politik. Integrasi politik bisa mencakup bidang vertikal, yaitu integrasi antara elit dan massa, atau dapat pula meliputi bidang hori-zontal, yaitu yang bertujuan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan teritorial … [ dan ini menurut Sjamsud-din] melibatkan dua masalah. Pertama, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara. Kedua, bagaimana meningkatkan kon-sensus normatif yang mengatur ting-kah laku politik anggota masyarakat (Sjamsuddin, 1989: 5).  Sehubungan dengan adanya dua ma-salah di dalam integrasi politik, Sjamsuddin kemudian mengklasifikasi adanya dua di-
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mensi, melalui pernyataannya bahwa “dimensi yang pertama adalah bagaimana membangun suatu ‘masyarakat teritorial yang homogen’, secara bersamaan dengan dimensi kedua, yakni ‘masyarakat politik yang berpartisipasi” (Sjamsuddin, 1989: 7). Bagi Sjamsuddin, tanpa hadirnya ancaman terhadap kepentingan mereka, perasaan ke-daerahan tidak akan memiliki motivasi kuat untuk bertindak (Sjamsuddin, 1989: 17). Mereka di dalam pemahaman ini adalah war-ganegara yang hidup di daerah selain pusat kekuasaan. Berpartisipasi artinya daerah bukan obyek eksploitasi pusat melainkan mi-tra (partner), di mana mereka (daerah-daerah ini) saling sepakat satu sama lain, bahwa mereka mengikat diri ‘dengan sejum-lah kontrak’ dengan pemerintah pusat (negara).  Penjelasan Sjamsuddin di atas memberi gambaran kepada kita, bahwa sejumlah syarat harus terpenuhi agar pemerintah suatu negara dapat melestarikan integrasi politiknya. Sebaliknya, apabila sejumlah syarat tidak tidak terpenuhi maka akan mun-cul sindrom disintegrasi atau wujud finalnya, secession dari pemerintah pusat. Terlebih, apabila suatu daerah merasa eksistensinya terancam oleh aktivitas politik pemerintah pusat suatu negara unitarian, federasi, atau-pun konfederasi, maka akan muncul sindrom disintegrasi, yang umumnya diakibatkan ti-dak terpenuhinya kepentingan dari daerah (atau aneka daerah) yang mengalami sin-drom tersebut.  
Kekuatan Sentripetal dan Sentrifugal Sebelum menjawab pertanyaan ini, mungkin terlebih dahulu perlu dilakukan bahasan singkat mengenai apa yang dinamaka proses Sentripetal dan lawannya, proses Sentrifugal. Kedua proses ini dipopulerkan oleh Richard Hartshorne, seorang penulis di bidang Geografi Politik.  Geografi Politik sendiri me-rupakan “the study of thespatial interaction of geographical area and political process  or 

the study of the spatial distribution and space relations of political processes” (Kasperson and Minghi, 2011: 195).  Studi Geografi Politik sesungguhnya te-lah terbangun penuh oleh Ibnu Khaldun ten-tang daur hidup negara-negara, yang menu-rut Khaldun “the state passes through youth, adolescence, maturity, and old age, each stage of which is associated with certain personal-ity” (Kasperson and Minghi, 2011: 195). Rich-ard Hartshorne ini kemudian fokus pada kon-sep maturity dari negara. Hartshorne secara hipotetis menyatakan ada 2 kekuatan yang inheren di dalam negara yaitu kekuatan Sen-tripetal dan kekuatan Sentrifugal (Kasperson and Minghi, 2011: 196). Studi Geografi Politik ini signifikan terutama dalam pola-pola bubar dan menyatunya negara bangsa sebagai enti-tas politik.  Ahli geografi politik, berdasarkan dua kekuatan yang dihipotesiskan Hartshorne, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan Sentrifugal adalah kekuatan yang mendorong negara untuk terpecah, semen-tara kekuatan Sentripetal adalah kekuatan yang mendorong negara untuk mengalami persatuan (Stoltman, 2012: 189-90). Bagi Hartshorne, apabila suatu bangsa merasa co-cok untuk membangun komunitas politik di dalam suatu negara, maka kecocokan terse-but merupakan kohesi yang merekatkan ne-gara tersebut. Namun, manakala terdapat aneka bangsa di dalam suatu negara, atau manakala satu atau sejumlah bangsa melin-tasi batas wilayah aneka negara, hal ini akan mendorong negara tersebut menjadi pecah (Stoltman, 2012: 190). Hartshorne menulis: “the fact that a country has a name 
and a government, that an interna-
tional treaty recognizes its exixtence 
as a state and defines its territorial 
limis ---all that does not produce a 
state. To accomplish that, it is neces-
sary to establish centripetal forces 
that will bind together the regions 
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of that state, in spite of centrifugal 
forces that are always pre-
sent” (Stoltman, 2012: 190). Bagi Hartshorne, raison d’etre atau ala-san berdirinya suatu negara sebagai kekuatan Sentripetal yang terkuat. Dalam teori-teori filsafat politik, ini dinamakan kotrak sosial. Atau, di Indonesia, tercantum di dalam Mu-kadimah Undang-undang Dasar 1945. Harts-horne menekankan konsep bangsa, sebagai perekat orang-orang yang hidup di bawah naungan suatu negara. Hartshorne lebih lan-jut menyatakan “When each citizen fells he or 

she is part of the same nation as the state’s 
leaders, the the government and the state, in 
turn, will be strong and stable (Stoltman, 2012: 190). Hartshorne memberi deskripsi bagai-mana suatu negara dapat lestari berdasarkan kekuatan Sentripetal (Scholvin, 2014). Per-tama, setiap unit politik (negara) terbatas dalam artian spasial. Perluasan dari spasial ini mungkin saja terjadi, tetapi memerlukan mekanisme adaptasi. Prinsip terbatasnya aspek spasial negara ini berkait dengan rai-
son d’etre didirikannya negara tersebut. Kedua, negara tidak akan bertahan jika ia ti-dak terbagi atas unit-unit yang lebih kecil, se-bab di unit-unit yang lebih kecil inilah (states dalam federasi, atau provinsi dalam negara kesatuan) terletak lokus integrasi kekuatan politik. Mereka menghendaki derajat otonomi tertentu untuk mengatur diri mereka sendiri dengan tetap mengikatkan diri sebagai se-buah negara yang merupakan gabungan antar sesama mereka.  Namun, antar subunit ini tidak perlu bersaing satu sama lain karena pada hakekat-nya mereka ada di dalam satu naungan ne-gara yang sama. Ketiga, seluruh subunit tersebut terikat oleh standar kesepakatan yang dilakukan secara voluntary bukan su-presi, yang disebut homogenitas (bukan dalam arti harus sama warna kulit atau warna rambut) melainkan standar kesepaka-

tan yang diakui bersama (kontrak sosial yang berlaku umum). Keempat, adalah ‘persentuhan’ yang maknanya bahwa seluruh subunit (negara bagian, provinsi) diikat se-cara bersama oleh kekuatan Sentripetal.  Kembangan lain dari konsep kekuatan Sentripetal dan kekuatan Sentrifugal dijelas-kan oleh John Rennie Short (Short, 1993: 96). Dua kekuatan ini bagi Short berpengaruh ter-hadap keberadaan pemerintah pusat (pemerintah sentral). Bagi Short, yang tentu telah dipengaruhi oleh Hartshorne, termasuk ke dalam kekuatan Sentripetal adalah adanya musuh bersama bagi bangsa itu (misalnya Nekolim, zaman Soekarno atau Komunisme, zaman Suharto) yang dianggap membahaya-kan bangsa secara keseluruhan. Musuh ber-sama ini akan menciptakan kohesi bangsa (atau aneka bangsa) yang bernaung di dalam negara tersebut.  Kekuatan Sentripetal juga dapat men-jadi basis konservasi suatu negara apabila ia memiliki sensitivitas struktur politik yang punya sifat Federalis. Bagi Short, sensivititas Federalis ini mendorong rasa aman bagi setiap tradisi dan budaya dari aneka komuni-tas untuk mengekspresikan dirinya. Kendati memiliki sensitivitas Federal, sistem pendidi-kan tidak diarahkan pada parokialisme bu-daya politik, melainkan didesain untuk mela-kukan sosialisasi politik tentang kebangsaan, baik negara itu terdiri atas satu bangsa saja (misalnya Jepang atau Korea Selatan)  atau multinasional (seperti Indonesia dan Amerika Serikat).  Hingga saat ini, penulis (dengan segala keterbatasannya) telah berupaya memberi-kan pemahaman mengenai kekuatan Sen-tripetal. Di atas semua, lawan dari kekuatan Sentripetal adalah Sentrifugal. Kekuatan Sen-trifugal inilah yang mendorong terjadinya disintegrasi di aneka negara di dunia. Indika-tor dari kekuatan Sentrifugal yang paling menonjol adalah ketimpangan ekonomi dan politik (economics and political inequality).  
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PEMBAHASAN  

Fenomena Disintegrasi Aceh Inisiasi disintegrasi kerap dibuka peluangnya oleh pemerintah pusat melalui serangkaian kebijakan yang tidak memperhatikan keuni-kan daerah. Padahal, tanpa daerah-daerah, pemerintah pusat bukanlah siapa-siapa. Pe-merintah Pusat adalah pihak yang paling ban-yak menerima keuntungan politik dari per-satuan sejumlah daerah ke dalam dirinya. Suatu studi mengenai pemberontakan Kaum Republikan di Aceh memperlihatkan fakta ini.  Bahkan  sejak awal, tepatnya dalam Preface bukunya The Republican Revolt: A Study of the 
Acehnese Rebellion” Nazaruddin Sjamsuddin menulis “unlike some studies on regional poli-
tics in Indonesia, this book attempts to look at 
the problems from the perspective of the re-
gion concerned, and not from the national 
level (Sjamsuddin, 1985: viii). Bahwa ternyata ada pandangan dari daerah bahwa pemerin-tah pusat melakukan serangkaian tindakan yang mengancam eksistensi mereka sebagai komunitas politik yang harus diakui sebagai-mana adanya.  Sesungguhnya, pola-pola sikap daerah terhadap intervensi pemerintah pusat di Aceh dalam The Republican Revolt dapat digunakan untuk membedah masalah disinte-grasi di sejumlah provinsi lain di Indonesia. Pendekatan yang dipilih Sjamsuddin dalam kajian disintegrasi politik dalam The Republi-can Revolt mengasumsikan kendati negara adalah organisasi politik tertinggi di suatu wilayah, negara sendiri tidak lain terdiri atas aneka komunitas politik (daerah) yang punya perbedaan pandangan mengenai kepentingan mereka, yang selalu mereka komparasikan dengan apapun kebijakan pemerintah pusat. Sebab itu, pemerintah pusat harus memiliki sensitivitas dalam memahami persoalan daerah.  Dalam studinya atas Kaum Republikan di Aceh, Sjamsuddin mendeskripsikan adanya 

empat pandangan atas situasi tersebut. Per-tama, pandangan dari Wertheim bahwa pem-berontakan dipicu oleh persaingan antara ke-kuatan internal di Aceh sendiri, yaitu antara ulama berhadapan dengan ulebalang (Sjamsuddin, 1985: 3). Kedua, pandangan dari Herbert Feith, bahwa disintegrasi Aceh atas Pemerintah Pusat dipicu oleh konflik skala nasional, yaitu antara Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) versus Partai Nasional Indonesia (PNI) (Sjamsuddin, 1985: 4). Aceh, adalah salah satu wilayah basis Masyumi, dan menangnya PNI dalam Pemilu mendorong munculnya persepsi di kalangan masyarakat Aceh akan adanya intrusi PNI (yang identik dengan Jawa) ke wilayah mereka.  Ketiga, terdapat pendekatan yang melihat pemberontakan Aceh sebagai konflik antara Aceh versus Pemerintah Pusat (Sjamsuddin, 1985: 4-5). Pemerintah Pusat dipersepsi tengah melakukan perluasan bi-rokrasi yang berhadapan dengan semangat otonomi Aceh. Gagal-pahamnya penyikapan Pemerintah Pusat atas kehendak otonomi ini adalah dalih terjadinya pemberontakan.  Keempat, pendekatan lain atas masalah Aceh ini diajukan Nazaruddin Sjamsuddin, yang berupaya memetakan kalangan agama di Aceh menjadi ulama dan zuama (Sjamsuddin, 1985: 6-7). Sjamsuddin menje-laskan bahwa Ulama dan Zuama Aceh era 1950an beda dalam hal ketidakpuasan terha-dap kebijakan Pemerintah Pusat. Ulama sifat-nya sangat relijius dan secara fundamental sulit dipuaskan karena masalahnya begitu mendasar. Zuama lebih fokus pada masalah otonomi dan pengaruh politiknya, dengan mana konsesi dapat diberikan pada mereka, ketimbang Ulama (Sjamsuddin, 1985: 8). Antara tahun 1950–53, lanjut Sjamsuddin, Ulama dan Zuama berdiri serempak menen-tang Pemerintah Pusat dalam nuansa Islam. Bagi Ulama, otonomi Pemerintah Pusat tidak terlalu penting. Namun, konservasi nilai reli-jius masyarakat Aceh, gagasan nonIslam yang dibawa Pemerintah Pusat, serta hadirnya 
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aparatus pemerintah yang tidak simpatik kepada Islam, merupakan ancaman bagi mereka (Sjamsuddin, 1985: 8). Zuama, ber-beda dengan Ulama, justru memperma-salahkan otonomi Aceh. Ulama melepas ja-batan politik pada Zuama, dan manakala Pe-merintah Pusat menganggap tidak cukup pe-jabat ahli untuk menjalankan birokrasi lokal di Aceh, Zuama amat terpukul, karena ini ber-implikasi pada masuknya birokrat dari luar Aceh untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari (Sjamsuddin, 1985: 9).  Manakala suatu region atau wilayah politik di dalam suatu negara merasa ke-pentingan mereka diakomodasi, mereka cenderung akan tetap tinggal di dalam naun-gan pemerintahan pusat yang sama. Namun, apabila ternyata kepentingan pemerintah pusat secara faktual tidak sama dengan ke-pentingan faktual daerah, di sinilah muncul embrio disintegrasi. Embrio ini, apabila tidak lekas dicari perbaikannya oleh pemerintah pusat  dengan melibatkan daerah, bukan ti-dak mungkin disintegrasi dalam wujud final-nya adakan terjadi: secession. Problem Aceh di tahun 1950an adalah terlanggarnya otonomi dan dimasukannya Aceh hanya seka-dar bagian dari gabungan sejumlah provinsi. Unsur keistimewaan Aceh dengan demikian dianggap tidak lagi jelas.   Dalam kesimpulannya atas Pemberon-takan Kaum Republikan di Aceh (dalam buku yang sama), Sjamsuddin menyatakan ada dua faktor penyebab. Pertama, “the ulama-zuama 
divisions within the rebel leadership affirmed 
that religion and regionalism had had equal 
significance in constituting the main motiva-
tions of the Acehnese leaders in their opposi-
tion agains the Central Government (Sjamsuddin, 1985: 319). Faktor kedua adalah “… the significant change in the gov-
erntment’s attitude towards the ulama-
ulebalang cleavage, which the Acehnese now 
perceived as being a correction by the govern-
ment of its past erroneous poli-

cies” (Sjamsuddin, 1985: 325). Faktor per-tama maupun kedua erat berkait dengan struktur asli dan psikologis masyarakat Aceh. Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, Aceh merupakan suatu komunitas politik (kesultanan) yang mapan dan memiliki struk-tur masyarakat tradisionalnya sendiri. Di dalam pengelolaan hal-hal yang bersifat ke-masyarakatan, Aceh secara definitif telah memilikinya. Apabila pemerintah pusat turut mencampurinya, maka itu adalah bukti tinda-kan yang kurang bijaksana, bahkan terkesan sok tahu, sehingga mendorong munculnya rasa terancam di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Saat pemerintah mengembalikan otonomi Aceh (dalam faktor kedua) sesuai dengan garis kesultanan Samudera Pasai di masa lalu, gejolak di Aceh mereda.   
Ulama dan Uleebalang adalah struktur asli masyarakat dan komunitas bangsa Aceh, sejak ia berbentuk kesultanan era Sultan Ali Mughayat Syah. Pemerintah pusat, terlebih melalui terbitnya Undang-undang Desa tahun 1974, mengacak-acak struktur-struktur asli masyarakat di aneka provinsi Indonesia, bu-kan hanya di Aceh dan sebagai akibatnya, masyarakat di aneka provinsi tersebut kehi-langan pedoman dalam menyelesaikan aneka permasalahan di antara mereka sendiri. Jadi, masyarakat multinasional Indonesia tertimpa dua kali masalah: dikerjai oleh Belanda dan yang terakhir oleh pemerintah pusatnya sendiri. 

Beberapa Fenomena Disintegrasi di Luar 
Indonesia Fenomena disintegrasi politik (juga umum berujung pada secession) merupakan akibat dari serangkaian variabel penyebab. Disinte-grasi dapat dilihat dari dua proses, baik gejala (proses) maupun wujud finalnya yaitu seces-sion. Hal yang paling mudah terlihat adalah wujud finalnya, berupa terpecahnya sebuah negara ke dalam sejumlah negara-bangsa baru ataupun negara bangsa yang sudah per-nah ada sebelumnya. Untuk contoh ini dapat 
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dikemukakan Cekoslowakia (terpecah men-jadi Republik Ceko dan Slovakia), Yugoslavia (terpecah menjadi Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Serbia, dan Kroasia, India (terpecah menjadi India, Pakistan, dan Bang-ladesh), dan yang terbesar Uni Soviet (terpecah menjadi Rusia, Kazakhstan, Turk-menistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan pu-luhan lainnya). Namun, apabila disintegrasi hendak dilihat sebagai sebuah proses atau gejala, maka wujudnya diperlukan analisa tersendiri. Sebagai sebuah gejala, maka disin-tegrasi tersebut dapat terjadi, tetapi juga bisa tidak terjadi. Hal ini bergantung pada faktor kemampuan negara memelihara kohesivitas domestiknya (wilayah, penduduk, pemerin-tahan). Apabila kohesivitas dapat dipelihara, maka disintegrasi sebagai sebuah gejala da-pat ditahan proses keberlanjutannya. Namun, apabila negara sebagai organisasi politik tertinggi di suatu wilayah tidak mampu me-melihara kohesivitas domestiknya, maka da-pat diprediksi bahwa disintegrasi dalam ben-tuk finalnya akan mewujud. Di dunia interna-sional, terdapat sejumlah contoh mengenai aneka gejala disintegrasi. Di Spanyol, bangsa Basque dan Catalan hendak memisahkan diri. Di Inggris, kawasan Irlandia Utara masih memperlihatkan gejala hendak memisahkan diri atau bergabung dengan Republik Irlan-dia. Di Indonesia, paling tidak terdapat 4 wilayah yang secara tegas menunjukkan ge-jala hendak memisahkan diri yaitu Aceh, Maluku, Papua, dan Timor Timur (berhasil memisahkan diri, berubah nama menjadi Timor Leste).  Masalah disintegrasi ini juga pernah muncul di Amerika Serikat, yaitu antara Pi-hak Selatan yang hendak memisahkan diri dari Utara, yang salah satu isu triggernya 
adalah soal abolisi perbudakan. Persoalan Amerika di abad ke-19 ini mudah-mudahan mampu memberikan gambaran umum men-genai munculnya kehendak melakukan disin-

tegrasi.  Persoalan di dalam tulisan ini di-maknai dari sudut pandang negara. Pertan-yaan dasarnya, mengapa suatu negara dapat mengalami disintegrasi? Guna menjawab ini, Birch (dalam kon-teks politik pluralis) merangkum adanya em-pat hipotesis mengenai apa yang sesung-guhnya menjadi masalah bagi sejumlah kelompok, region, atau komunitas-komunitas politik lain manakala telah menggabungkan diri ke ke dalam suatu negara. Pertama, para politisi (pimpinan negara atau para bawa-hannya) hanya termotivasi oleh nikmatnya kekuasaan, cenderung memaksimalisasi kenikmatan tersebut, dan kalau bisa, mem-perbesar kesempatan untuk itu. Dalam cara pada politisi, tidak ada altruisme, tidak ada perhatian pada kepentingan publik. Kedua, masyarakat tidak mungkin terhindar dari konflik, dan sebab itu di dalam negara selalu ada faksi-faksi yang berkonflik, entah itu ber-latar masalah kewilayahan, sosial, ekonomi, maupun agama. Ketiga, bahwa apabila setiap faksi tidak memperoleh koreksi atau pengim-bangan dari faksi lain, faksi tersebut akan terus saja berupaya mempertahankan kekua-saan di dalam tangannya, dengan cara me-rugikan faksi lain. Keempat, setiap faksi dipimpin atau diwakili oleh para politisi yang tujuannya mengedepankan kepentingan faksi mereka sendiri (Birch, 2001: 177-9). Empat hipotesis Birch ini tidak ia bangun sendiri, melainkan ia bangun selaku rangkuman pe-mahamannya atas aneka tulisan  dua found-ing fathers Amerika Serikat (James Madison dan Alexander Hamilton). Saat itu di Amerika Serikat, kelompok Utara secara politik lebih dominan ketimbang Selatan.  Keempat hipotesis ini Birch angkat dari pengalaman Perang Saudara di Amerika Seri-kat antara Utara dan Selatan. Kita ketahui bersama, Amerika Serikat pra 1776 terdiri atas koloni-koloni imigram Eropa. Mereka lalu membentuk komunitas politik bersama yang kini kita kenal sebagai United States of 
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America. Jadi, Amerika Serikat adalah pemer-intah federal, yang terdiri atas sejumlah ne-gara bagian (states). Mirip dengan Moh. Hatta yang menyatakan bahwa Indonesia lebih co-cok sebagai negara federal, demikian pula masalah integrasi di Amerika Serikat.  James Madison beranggapan, dalam pembentukan serikat koloni-koloni tersebut, tidak boleh ada satu faksi pun yang dimung-kinkan untuk mendominasi faksi lain. Faksi dalam pikiran Madison adalah states (negara bagian atau kelompok negara bagian). Peng-gabungan 13 states dari Selatan ke dalan fed-eral union Utara yang telah terbentuk lebih awal adalah bukti konsistensi Madison bahwa nanti salah satu faksi di Utara akan mendomi-nasi states lainnya. Benar saja, masalah ke-mudian muncul dalam kasus Abolisi perbuda-kan. Tahun 1850, John C. Calhoun (politisi Se-latan yang berpengaruh) menandaskan bahwa apabila Utara mendominasi Kongres, maka akan terbitlah UU Anti Perbudakan (abolisi) (Birch, 2001: 178). Dan, kekhawati-ran Calhoun ini menemukan kenyataan, dis-integrasi politik Utara versus Selatan pun menggejala akibat isu abolisi ini lalu mewu-jud ke dalam Perang Saudara.  Mengapa Utara bisa mengambil sikap pro abolisi? Rata-rata negara di Utara ber-corak industrial dan ekonomi berbasis com-
merce. Sementara di Selatan, ekonomi di-dasarkan perkebunan, pertanian, dan peter-nakan yang masih membutuhkan tenaga bu-dak untuk mengurangi ongkos produksi. Se-bab itu, penolakan Selatan atas politik abolisi Utara sejalan dengan pendapat Sjamsuddin bahwa disintegrasi dapat dilihat “ … at the 
problems from the perspective of the region 
concerned, and not from the national 
level” (Birch, 2001: 178). Utara memang lebih sophicticated baik dalam filsafat maupun teknologi, dan perbudakan dianggap berten-tangan dengan nilai kemanusiaan. Namun, pusat (pemerintah federal) tidak melihat bahwa para anggota states nya dari Selatan 

masih menggantungkan ekonomi komparatif-nya pada perbudakan. Atas masalah ini, Calhoun menganggap bahwa kepentingan 13 states di Selatan hanya akan aman apabila mereka punya rep-resentasi politik yang memadai di Kongres. Konsep Calhoun ini dikenal dengan concur-
rent majority (Birch, 2001: 178). Daerah (dalam hal ini states) baik itu Utara maupun Selatan harus punya representasi yang jum-lahnya setara, dan harus ada persetujuan dari 2/3 anggota Kongres sebelum suatu undang-undang atau aksi politik disetujui.  
Mengapa terjadi Disintegrasi Kembali ke persoalan, mengapa di suatu ne-gara dapat terjadi disintegrasi? Menurut Sjamsuddin seperti telah dipaparkan di bagian atas mengenai integrasi politik bahwa  itu bergantung pada bagaimana negara mampu membangun suatu ‘masyarakat teri-torial yang homogen,’ dan secara bersamaan masyarakat politik yang berpartisipasi (Sjamsuddin, 1989: 7). Dua dimensi ini saling berinteraksi satu sama lain melalui jalinan aneka kebijakan yang memformalisasi aneka interaksi yang disusun. Baik pemerintah pusat maupun daerah terlibat dalam proses tersebut secara partisipatif, dengan memper-hatikan kepentingan daerah untuk kemudian diterjemahkan menjadi kepentingan pusat dan daerah yang terkodifikasi melalui undang-undang. Jika dua dimensi ini tidak dapat atau tidak maksimal diupayakan oleh pemerintah pusat, maka akan terjadi disintegrasi. Penda-pat Nazaruddin Sjamsuddin ini dapat dijabar-kan secara lebih rinci dengan suatu konsep yang disebut sebagai Kapabilitas Sistem Politik.  Negara sebagai organisasi politik tertinggi di suatu wilayah tidak akan dapat hidup tanpa adanya aneka entitas politik daerah yang menyatakan setia secara terus-menerus kepada mereka. Jika kesetiaan ini terhenti, maka itulah yang disebut sebagai 
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disintegrasi. Gabriel Abraham Almond seperti termuat dalam Herbert Victor Wiseman men-yatakan bahwa harus ada 5 kemampuan sis-tem politik dalam mengelola kesetiaan daerah-daerah yang ‘berbaiat’ kepada mereka. Kelimanya adalah kemampuan regu-latif, ekstraktif, distributif, simbolis, dan re-sponsif (Wiseman, 1966: 157-8). Jika salah satu kemampuan saja melemah, maka gejala disintegrasi akan terjadi.  Kemampuan ekstraktif adalah kemam-puan sistem politik dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material ataupun manusia, baik yang berasal dari lingkungan domestik maupun internasional. Misalnya, pemerintah membangun pabrik Gas Alam di Aceh, tetapi pekerjanya justru banyak berasal dari Jawa, maka dikatakan negara tidak memiliki kemampuan ekstraktif. Pabrik tersebut, walau dibangun atas nama negara, tetapi tidak mencerminkan kepentingan ko-munitas politik Aceh bahwa bagaimana pun pabrik tersebut berdiri di wilayah mereka. Terlebih, apabila komunitas politik Aceh mengetahui bahwa profit yang dihasilkan pabrik tersebut hanya 0% yang diserahkan menjadi Pendapatan Asli Daerah Aceh dan 100% nya masuk ke kas pemerintah pusat atas nama subsidi silang bagi daerah lain yang masih miskin.  Kemampuan regulatif adalah kemam-puan sistem politik dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar individu atau-pun kelompok yang ada di dalam sistem politik. Dalam kasus Indonesia, ada regulasi yang sifatnya tidak peka terhadap dimensi multinasional di Indonesia. Bahwa yang dina-makan ‘Indonesia’ tidak lebih suatu imaji, yaitu interaksi yang terjadi dari Samudera Pasai hingga Iryan. Jauh sebelum Belanda ma-suk, terlebih sebelum Indonesia secara resmi berdiri 1945, wilayah nusantara adalah mul-tinasional. Ada Kesultanan Samudera Pasai, Kesultanan Deli, Kesultanan Darmasraya, Kerajaan Banjar, Kesultanan Bone dan Wajo, 

Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan, Kesul-tanan Jailolo, Kerajaan Kupang, Kesultanan Banten, Kerajaan Tabanan, Kerajaan Klung-kung, Kerajaan Mengwi, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Hitu, Kerajaan Mempawah (di Kali-mantan), yang masing-masingnya bersifat otonom. Hubungan antar mereka adalah hubungan dagang dan persebaran agama. Mereka berdiri secara primus interpares. Me-mang terkadang ada  kesultanan satu lebih kuat daripada lainnya, tetapi secara umum mereka hidup berdampingan. Masing-masing entitas multinasional Indonesia tersebut memiliki struktur masyarakat yang berlainan. Tugas pemerintah pusat adalah membuat un-dang-undang yang mendorong partisipasi setiap struktur untuk memperkuat entitas multinasionalnya sendiri. Pemerintah Pusat tidak perlu takut karena, kuasa militer, moneter, dan hubungan luar negeri tetap di tangan Pemerintah Pusat. Apabila, sebagai contoh, UU Desa 1974 yang diberlakukan, jus-tru itu membuktikan ketidakmampuan pe-merintah dalam hal regulatif. Ini berakibat pada rusaknya pola-pola hubungan masyara-kat tradisional di setiap entitas multinasional Indonesia. Begitu suatu entitas multinasional merasa bahwa bagian dirinya dirusak oleh pemerintah pusat, maka tidak mengheranan apabila muncul gejala disintegasi akibat kon-flik tidak lagi bisa diselesaikan secara tra-disional melainkan melalui kekuatan opresif (militer). Ini justru semakin memperkeruh situasi. Kemampuan yang ketiga adalah ke-mampuan distributif. Kemampuan ini adalah kemampuan sistem politik dalam mengaloka-sikan barang, jasa, penghargaan, status, serta nilai-nilai ke seluruh warga negaranya. Dalam hal ini, wajar saja apabila Organisasi Papua Merdeka terus memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat Papua atau luar Papua. Diskrepansi harga di Papua dengan wilayah lain cukup tinggi. Barang dan jasa sulit masuk ke Papua dan kalaupun masuk, harganya menjadi berlipat ganda. Untuk memperkecil 
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ini, seharusnya sistem politik mampu mem-buat sentra-sentra kegiatan ekonomi yang harga barangnya tidak masuk akal. Komuni-tas politik Papua praktis merasa bahwa diri mereka berbeda (tidak homogen) dengan en-titas multinasional lain di Indonesia.  Kemampuan keempat adalah simbolik berupa kemampuan sistem politik untuk se-cara efektif mempertahankan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat. Namun, dalam kasus Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera Merah Putih, lagu-lagu perjuangan, akan bernilai hampa apabila setiap entitas multinasional merasa tidak memperoleh apapun (baik kemakmu-ran atau kesejahteraan) yang didistribusikan pemerintah pusat. Simbol-simbol nasional sekadar hanya menjadi pepesan kosong be-
laka. Kemampuan kelima adalah kemampuan responsif, yaitu kemampuan sistem politik untuk menyinkronkan tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tinda-kan yang diambil otoritas politik di lini out-put. Indonesia adalah wilayah yang luas, se-hingga dalam buku Carlton Clymer Rodee, et.al. bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Indonesia adalah suatu ‘anomali.’ Ke-mampuan responsif ini hingga kapanpun ti-dak akan pernah terpenuhi manakala pusat selalu menjadi inisiator penerbitan rancan-gan undang-undang mengenai kepentingan daerah (entitas multinasional Indonesia). Hanya para wakil daerah tersebut sajalah yang secara chemistry memiliki kepekaan mengenai apa sebenarnya yang diinginkan oleh daerahnya. Di Indonesia justru berke-balikan dengan apa yang telah disebut oleh Calhoun seperti dipaparkan sebelumnya mengenai concurrent majority. Di Indonesia, jumlah anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah atau Senator) melalui Konstitusi 1945 justru jumlahnya dibatasi maksimal 1/3 jum-lah anggota DPR. Selain itu, DPD hanya bisa mengajukan RUU yang ada hubunganya den-

gan kepentingan daerah. Dan itupun DPD ti-dak bisa mengajukannya sendiri melainkan harus melalui DPR.  Dari kelima kemampuan sistem politik ini, maka sehubungan dengan hubungan pusat-daerah di Indonesia, maka gejala disin-tegrasi akan selalu menjadi laten. Kasus-kasus Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, dan Organisasi Papua Mer-deka sesungguhnya hanya puncak gunung es. Setiap entitas multinasional di Indonesia se-sungguhnya mengalami lemahnya 5 kemam-puan sistem politik ini, sejak Indonesia ber-diri hingga masa kekinian.  Inilah yang mem-buat disintegrasi merupakan isu yang tidak akan pernah hilang dari Republik Indonesia.  
Proses Sentripetal dan Sentrifugal Indone-
sia: Polemik Negara Kesatuan dan Fed-
erasi Lawan utama bagi  kekuatan Sentripetal adalah ketimpangan politik dan ekonomi (Wiseman, 1966: 96). Ini merupakan amunisi bagi gerakan separatis karena mereka men-dapat dukungan dari penduduk negara bagian ataupun provinsi yang mengalaminya. Terlebih apabila ketimpangan ini begitu men-dalam sehingga muncul asumsi di kalangan penduduk negara bagian atau provinsi terse-but bahwa pemerintah pusat dianggap gagal mengatasi dua jenis ketimpangan tersebut.  Apabila negara (pemerintah pusat) ti-dak sensitif dalam menanganinya, maka situasi akan lebih diperparah dengan adanya asumsi dikalangan rakyat bahwa pemerintah pusat identik dengan unsur primordial ter-tentu (etnis, bangsa) (Wiseman, 1966: 96). Nazaruddin Sjamsuddin secara terbuka men-yatakan bahwa di Indonesia kecurigaan tersebut adalah faktual dengan menyatakan “.. memang kebanyakan elit politik dan pakar di Pulau Jawa cenderung untuk memper-tahankan bentuk negara kesatuan: untuk itu mereka sering mendiskreditkan Federal-isme” (Sjamsuddin, 2002: 23). Wujudnya 
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adalah sikap politik negara bagian atau provinsi itu bahwa jalan sudah buntu, dan satu-satunya jalan menghapus ketimpangan ekonomi dan politik adalah dengan memisahkan diri dengan pemerintah pusat. Inilah yang menjadi kekhawatiran dari Naza-ruddin Sjamsuddin dalam bukunya Mengapa 
Indonesia Harus Menjadi Negara Federasi. Hal menarik yang dicatat oleh Short adalah, kekuatan Sentrifugal (lawan Sen-tripetal) mudah sekali tersulut di negara yang pembangunan ekonominya tidak merata dis-tribusinya. Dengan demikian, di negara yang bagus perekonomiannya, kekuatan Sen-tripetal adalah lebih dominan. Namun, kekua-tan Sentrifugal sangat kuat di negara dengan perekonomian marjinal, Indonesia sebagai contoh. Sebab itu di Indonesia, kekuatan Sen-trifugal selalu mencari jalan alternatif untuk memperoleh pelepasannya. Lalu bagaimana upaya Indonesia guna mencegah berkem-bangnya proses sentrifugal dalam integrasi politiknya? Jawaban singkat atas pertanyaan ini adalah segenap stakeholder negara ini harus berpikir out of the box dan mulai membuka diri di dalam mengelola negara serta daerah-daerah yang menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia. Bukan saatnya lagi kita bicara mengenai jargon NKRI Harga Mati, Federalisme itu Nekolim, atau Konfederasi artinya Indonesia tunduk pada asing. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana men-cari format bentuk negara yang mampu memunculkan kekuatan Sentripetal, agar kohesi politik di negara multinasional seperti Indonesia ini tetap langgeng. Jawaban yang paling memungkinkan, berdasarkan kajian teoretis ringkas di atas, adalah secara gradual beralih dari konsep negara kesatuan ke arah negara federasi. Negara federasi tidak akan mebubarkan Republik Indonesia, melainkan malah justru memperkuatnya. Dengan demikian kekuatan Sentripetal Republik In-donesia akan mengalami rediskaveri, 

layaknya federasi imajiner Majapahit di masa lampau.  Sistem Federal berbeda dengan negara Kesatuan (unitaris) (Hague, Harrop & McCor-mick, 2013: 186). Pada negara kesatuan, ke-kuasaan ada di tangan pemerintah pusat, se-mentara di negara Federasi, kedaulatan dan kekuasaan federasi dibagi antar aneka ting-kat pemerintahan, tetapi tetap dalam satu ne-gara (Hague, Harrop & McCormick, 2013: 186). Bagi Hague, et.al., bentuk negara Fed-erasi umumnya cocok bagi negara dengan luas wilayah besar, penduduknya heterogen. Negara bagian dalam Federasi, tidak melulu harus bernama negara bagi, tetapi bisa juga Provinsi (seperti di Kanada) atau Lander (seperti di Jerman). Apabila negara federasi diterapkan di Indonesia, nama-nama struktur wilayah seperti negara (pusat), provinsi, ka-bupaten/kota tetap saja disebut demikian, tidak perlu diganti.  Sekurangnya terdapat dua keuntungan digunakannya bentuk negara Federasi di In-donesia: (1) Arus uang langsung menuju pusat (pemerintah federal)  sesuai dengan pertumbuhan pajak akibat ekspansi ekonomi dan tenaga kerja di setiap negara bagian (provinsi, jika di Indonesia); (2) Pemerintah pusat diuntungkan lewat pertumbuhan eko-nomi, yang menuntut adanya koordinasi menyeluruh (regulasi oleh pemerintah fed-eral, daerah yang melakukan kegiatan eko-nomi) (Hague, Harrop & McCormick, 2013: 188). Mengenai ragam dari negara Federasi, terdapat tiga jenis bentuk negara Federasi. Pertama, federalisme asimetris dengan mana negara-negara bagian di dalam suatu federasi punya tingkat kekuasaan dan pengaruh ber-beda terhadapa negara federal akibat ukuran, kemakmuran, dan faktor lain. Untuk ini dapat dicontohkan Uttar Pradesh di India yang populasinya 182 kali lebih besar dari negara bagian Mizoram. Atau, Sao Paolo di Brazil yang populasinya 80 kali lipat dari negara 
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bagian Roraima. Kedua, federalisme ganda (dual federalism) yaitu apabila hanya terda-pat pemerintah nasional dan lokal yang masing-masing berfungsi secara independen satu sama lain, dengan pertanggunjawaban terpisah. Rujuka bagi jenis federasi ini adalah Jerman, Amerika Serikat, Eropa (terutama Austria dan Jerman. Ketiga, federalisme koop-eratif di mana lapisan kuasa antara negara federasi dan  negara bagiannya saling berkait sehingga sulit untuk melihat siapa yang se-sungguhnya bertanggung jawab atas suatu kebijakan (Hague, Harrop & McCormick, 2013: 188). Lalu, bagaimana suatu pemerintah da-pat mendorong kekuatan Sentripetal di nega-ranya? Hal ini bergantung pada sejumlah aspek Sentripetal yang paling tidak sudah di-tunjukkan oleh Hartshorne, yaitu batasan spasial. Mungkin ini dapat kita sederhanakan dengan sistem ekologi suatu negara seperti dalam pemahaman David Easton dengan sis-tem kerja sistem politik. Semakin luas wilayah suatu negara, maka sistem federal lebih masuk akal untuk diterapkan. Sebali-

knya, semakin kecil wilayah suatu negara, maka bentuk negara unitaris lebih cocok. Un-tuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rodee, et.al., berikut (Rodee, et.al., 2002) Dari deskripsi tabel, ada kecenderungan negara dengan luas wilayah besar memilih bentuk Federasi, sementara dengan luas kecil, memilih kesatuan. Namun, ada anomali di sini. Pertama, Bolivia dengan wilayah di atas satu juta km2 memilih Kesatuan, yang mungkin diambil karena ketidakpahaman ataupun wilayahnya yang terdiri melulu atas daratan. Anomali lain adalah Indonesia, den-gan wilayah besar dan terdiri atas sebaran pulau yang sangat banyak malah justru memilih negara kesatuan. Problem akan muncul di dalam pengelolaan wilayah yang besar dan terpisah oleh lautan tersebut. Anomali lain adalah Mesir, yang kondisinya cukup mirip dengan Bolivia, wilayah mereka mayoritas daratan dan hampir lebih dari 90% penduduknya beragama Islam. Anomali lain-nya adalah Swiss, dengan wilayah kecil tetapi justru memilih Federasi. Ini akibat Swiss ter-diri atas sekurangnya 3 atau 4 bangsa 
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(Jerman, Perancis, Italia, Romania, Jerman-Swiss, Francoprovenca, Franche-Comte, dan Lombardia. Wilayahnya pun terpisah-pisah akibat Pegunungan Alpen.  Tabel tersebut memperlihatkan betapa sulitnya Indonesia mengelola wilayah seluas hampir 2 juta kilometer persegi dengan pen-duduk berjumlah 270.625.568 orang, apabila dikelola dengan sistem negara kesatuan. Ne-gara harus mengurus semuanya ‘hampir’ sendirian karena kewenangan yang diberikan kepada daerah sifatnya tidak begitu banyak. Dengan demikian, secara raison d’etre Indo-nesia mengambil bentuk negara yang kurang tepat yaitu Kesatuan, sementara seharusnya Federasi. Dua proklamator Indonesia pernah berdebat sengit antara apakah dipilih bentuk negara Kesatuan ataukah Federasi? Sukarno memilih Kesatuan, sementara Moh. Hatta memilih Federasi. Apa yang Moh. Hatta pilih bukan sembarang argumentasi karena signifi-kansi pilihannya menjadi signifikan manakala konsep negara Kesatuan tidak kunjung mem-bawa Indonesia menuju Sila Kelima Pan-casila, keadilan sosial bagi seluruh  rakyat In-donesia.  Kekuatan Sentripetal juga berjalan seir-ing dengan bentuk negara Federasi, seperti dinyatakan Robert Hartshorne bahwa negara tidak akan bertahan jika ia tidak terbagi atas unit-unit yang lebih kecil, sebab di unit-unit yang lebih kecil inilah (states dalam federasi, atau provinsi dalam negara kesatuan) terle-tak lokus integrasi kekuatan politik. Mereka menghendaki derajat otonomi tertentu untuk mengatur diri mereka sendiri dengan tetap mengikatkan diri sebagai sebuah negara yang merupakan gabungan antar sesama mereka. Namun, antar subunit ini tidak perlu bersaing satu sama lain karena pada hakekatnya mereka ada di dalam satu naungan negara yang sama.  Ketiga, Hartshorne menyatakan bahwa seluruh sub-unit tersebut terikat oleh standar kesepakatan yang dilakukan secara voluntary 

bukan supresi, yang disebut homogenitas (bukan dalam arti harus sama warna kulit atau warna rambut) melainkan standar ke-sepakatan yang diakui bersama (kontrak sosial yang berlaku umum). Mengenai ini, dalam konteks negara Federasi, Sjamsuddin menyatakan “ide dasar sistem Federal adalah bahwa kekuasaan berada di daerah-daerah (negara bagian atau provinsi), dan daerah-daerahlah yang yang mengalokasi sebagian kekuasaan mereka kepada Pemerintah Pusat (federal)” (Sjamsuddin, 2002: 24).” Keempat, adalah ‘persentuhan’ yang maknanya bahwa seluruh subunit (negara bagian, provinsi) diikat secara bersama oleh kekuatan Sentripetal. Nazaruddin Sjamsuddin menyatakan bahwa proses Sentripetal akan terjadi di Indonesia apabila negara ini berani mempraktekkan prinsip-prinsip negara fed-erasi. Jika Indonesia secara gradual melak-sanakan prinsip-prinsip negara federasi, ada sejumlah keuntungan yang kan diperoleh : “Pertama, di bawah naungan sistem federal, masyarakat di Luar Jawa akan dapat mengatur diri sendiri dan tidak lagi merasa berada dalam cengkera-man kekuasaan Pulau Jawa …. Kekua-saan Jawa telah merasuk sampai ke tingkat pedesaan di luar Jawa. Salah satu akikibatnya adalah hancurnya tatanan politik lokal d luar Jawa … Kedua, dengan prinsip kekuasaan yang dianut sistem federal … masyara-kat daerah memiliki kekuasaan dan merekalah yang memberikan sebagian dari kekuasaan itu kepada pemerintah pusat” (Sjamsuddin, 2002: 27-31)  Lebih lanjut Sjamsuddin menyatakan, apabila kedua prinsip tersebut di atas terse-lenggara dengan baik, maka arus kekuatan Sentrifugal yang selama ini bagai api dalam sekam bagi daerah-daerah di luar Jawa akan meredup akibat kepentingannya terakomodir melalui mekanisme pemerintahan Federasi. Justru, sebaliknya, kekuatan Sentrifugal itu 
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akan berbalik menjadi kekuatan Sentripetal. Selanjutnya Sjamsuddin menulis: “Arus sentrifugal akan terakomodasi dengan baik dalam sistem federal. Ke-bebasan dan kekuasaan yang besar dan yang dimiliki masyarakat daerah-daerah akan memungkinkan sistem itu [yaitu federasi] mengubah arus sentrifugal … menjadi sentripetal. Di dalam sistem federal, tingkat kepua-san masyarakat daerah terhadap ne-gara [pusat] secara keseluruhan akan meninggi (Sjamsuddin, 2002: 27-31). Bagi Sjamsuddin, perubahan bentuk ne-gara dari Kesatuan menjadi Federasi, tidak perlu disikapi secara berlebihan. Perubahan dari Kesatuan menjadi Federal sekadar ma-salah teknik penyelenggaran manajerial ne-gara, bukan ideologis. Federasi didasarkan atas persatuan sejumlah bangsa multina-sional Indonesia (Papua, Padang, Batak, dan sejenisnya) untuk sepaka menyerahkan kewenangan tertentu kepada pemerintah pusat, misalnya Pertahanan, Moneter, Kea-manan. Hal ini sama seperti Sukarno men-gubah Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Atau, saat Suharto mengubah Orde Lama menjadi Orde Baru.  Republik Indonesia dalam bentuk Fed-erasi, selain mampu menguatkan kekuatan Sentripetal juga akan berdampak pada diperolehnya sejumlah manfaat. Menurut Sjamsuddin ke-10 manfaat tersebut adalah : “(1) Akan terjadi peningkatan pro-duktivitas di banyak daerah di Luar Jawa; (2) Untuk memperlancar arus migrasi akibat produktivitas di aneka daerah, maka migrasi internal pen-duduk akan terjadi dan sebab itu pe-merintah wajib melengkapi jalur ka-pal laut, jalur udara, ataupun darat yang diperluas; (3) Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang … akan menjadi kota yang 

nyaman untuk didiami … karena jum-lah penduduknya menciut seiring dengan perpindahan penduduk ke pusat-pusat produksi baru; (4) Kota-kota besar dan provinsi-provinsi padat penduduk yang berhasil men-girimkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar ke sentra-sentra produksi baru akan dapat menikmati keuntun-gan ekonomi lainnya; (5) Meningkat-kan kesejahteraan masyarakat kota-kota besar dan provinsi-provinsi tersebut … lewat pemasukan pajak; (6) Berbeda dengan program trans-migrasi … meningkatnya arus pen-datang dari Jawa kali ini akan disam-but dengan gembira oleh masyarakat di luar Jawa …. Karena penduduk di luar Jawa justru memerlukan para pekerja ini untuk mengolah sumber daya alam mereka; (7) Akan muncul sharing of prosperity dan di lain pi-hak akan meningkatkan integrasi na-sional; (8) Pembagian kemakmuran itu juga bermakna bahwa penyebaran penduduk tidak perlu lagi diatur-atur atau dipaksa-paksa oleh pemerintah pusat … perpindahan penduduk akan terjadi secara alamiah; (9) Apabila daerah-daerah di luar Jawa memang benar-benar mampu menyediakan kesempatan kerja dalam julah yang besar bagi penduduk Pulau Jawa, maka istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) … akan hilang dari kamus per-buruhan kita … dengan berkem-bangnya daerah-daerah produksi di luar Jawa, maka Indonesia tidak perlu lagi mengrimkan tenaga kerjanya ke luar negeri … bangsa ini tidak akan dihina lagi oleh bangsa lain yang se-lama ini memperlakukan tenaga kerja kita …. ibarat budak; (10) Apabila masyarakat daerah semakin kreatif dan produktif, maka akan semakin besar pula pajak yang harus mereka setor kepada Pemerintah Pusat … ti-
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dak ada Pemerintah Federal yang mi-skin; dan (11) Terjadinya peningka-tan produktivitas di luar Jawa sudah pasti akan mendongkrak ekspor non-migas Indonesia … devisa akan men-galir deras, sehingga membantu men-stabilkan keuangan negara; (12) Cara-cara kita menangani masalah kea-manan dan pertahanan kita pada umumnya … TNI akan dapat mengembangkan profesionalisme militer (Sjamsuddin, 2002: 62-83).  Berdasarkan pembahasan di atas, maka cara bagi Indonesia untuk mendorong mun-culnya kekuatan Sentripetal adalah dengan mulai melaksanakan prinsip-prinsip negara Federasi. Prinsip-prinsip ini (yang di era awal berdirinya Indonesia dilontarkan oleh  Hatta, proklamator) secara alamiah akan mencipta-kan kondisi di mana benih-benih kekuatan Sentripetal akan menyemai, bersemi, dan ma-tang.  Namun, menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara federasi tidak lantas membuat kita mengubah UUD 1945 yang te-lah secara tegas menyebutkan Indonesia ber-bentuk negara kesatuan. Pada hakikatnya, Indonesia secara berangsur (evolutif) menga-rah pada pengadopsian atas prinsip negara federasi. Sebagai contoh di provinsi bernama Nanggroe Atjeh Darussalam kini memiliki tingkat otonomi yang sedemikian tinggi, se-hingga sistem hukum yang berlaku di provinsi tersebut secara unit berbeda dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Yogya-karta ditetapkan sebagai daerah istimewa di mana gubernur bukan dipilih secara langsung layaknya di provinsi-provinsi lain melainkan turun-temurun. Di Papua Barat dan Papua diberlakukan kebijakan otonomi khusus. Juga, Undang-undang Otonomi Daerah 1999 dapat dianggap sebagai rintisan awal bagi anutan prinsip federalisme di Indonesia yang kemudian dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 apabila dikaji secara cermat adalah upaya pengadopsian prinsip-prinsip negara federal dalam hubungan pusat-daerah di Indonesia. Substansi dari Undang-undang tersebut kira-kira (walaupun belum sepenuhnya) mencer-minkan apa yang dipikirkan oleh Hatta saat awal berdirinya Indonesia. Hatta merupakan pemikir visioner yang dingin akibat kemam-puannya membaca arah gerak dari integrasi politik Indonesia. Sayangnya, Hatta melontar-kan konsep federasi manakala Indonesia ten-gah menghadapi upaya Belanda untuk kem-bali menguasai Indonesia. Konsep federasi Hatta dianggap secara politik adalah mustahil untuk diterapkan dalam konteks aneka fenomena secession dan hendak kembalinya Belanda tersebut.  Indonesia tidak wajib mengubah bentuk negara di UUD 1945 dari kesatuan menjadi federasi. Hal yang lebih signifikan adalah ba-gaimana daerah dapat menikmati keunikan dan memperoleh kesempatan sebesar-besarnya untuk mengembangkan diri dan masyarakatnya. Sebab itu, di dalam UU No-mor 23 tahun 2014 dikenal adanya tiga isti-lah urusan pemerintahan yaitu absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut, masih menurut UU tersebut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya men-jadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, dalam pelaksanaan urusan absolut tersebut, ada dua cara dalam penyelenggaraannya. Pertama, pemerintah pusat melaksanakan sendiri. Kedua, pemerintah pusat melim-pahkan wewenang kepada intansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas de-konsentrasi.  Apabila dicermati, urusan absolut pe-merintah pusat Indonesia relatif mendekati urusan pemerintah federal di Amerika Seri-kat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, dan moneter dan fiskal nasional. Untuk urusan 
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keamanan, negara bagian Amerika Serikat memiliki kepolisian negara bagian yang ber-tanggung jawab kepada Gubernur Negara Bagian. Ini berbeda dengan di Indonesia ma-nakala kepolisian merupakan bawahan ekse-kutif pemerintah pusat (presiden), bukan gu-bernur atau bupati/walikota. Namun, mana-kala terjadi kasus keamanan yang melibatkan sejumlah negara bagian, maka hanya wewe-nang pemerintah federal yang berhak menan-ganinya yaitu Federal Bureau Investigation 
(FBI). Dalam hal yustisi, setiap negara bagian memiliki hukum sendiri-sendiri. Sebagai con-toh, negara bagian Texas masih memper-tahankan hukuman mati, sementara negara bagian New York tidak menganutnya. Di In-donesia, saat Aceh memiliki qanun-nya sendiri maka salah satu adopsi atas prinsip negara federasi sudah terjadi di Indonesia. Dalam hal agama, pemerintah Amerika Seri-kat adalah sekular, kendati mayoritas war-ganya beragama Protestan. Ini berbeda den-gan Indonesia yang rata-rata masyarakatnya bersifat relijius sehingga agama dipandang sebagai masalah yang begitu sakral sehingga pemerintah pusat tetap mempertahankan statusnya sebagai urusan absolut. Dapat dicermati telah begitu longgarnya wewenang pusat di Indonesia, bahkan di dalam urusan  
yang sifatnya absolut sekalipun.  Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah. Dengan demikian, urusan konkuren bukan urusan absolut pemerintah pusat. Ini menandakan garis tegas adopsi prinsip fed-erasi di Indonesia. Urusan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabu-paten/kota dan menjadi dasar dari pelak-sanaan otonomi daerah. Dalam UU No. 23 ta-hun 2014, urusan konkuren inilah yang men-jadi inti dari luasnya kewenangan daerah, baik dalam hal urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan. Dalam urusan konkuren ini, pemerintah pusat (serupa den-gan pemerintah federal Amerika Serikat) hanya memiliki kewenangan apabila sifatnya bersifat lintas daerah atau lintas negara. Na-

mun, kendati demikian, urusan konkuren di Indonesia tentu saja tidak seluas yang di-miliki negara bagian di Amerika Serikat. Ken-dati demikian, secara prinsip, Indonesia dalam kondisi tengah mengarah kepada prin-sip-prinsip federasi.  Urusan pemerintahan umum di dalam undang-undang yang sama menyatakan bahwa urusan tersebut menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Di dalam urusan pemerintah umum inilah ter-kandung tujuan untuk mempersatukan selu-ruh elemen bangsa. Presiden selaku pe-megang kendali atas urusan umum ini dilak-sanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Gu-bernur bertanggung jawab atas urusan umum yang dilaksanakannya tersebut kepada Presi-den melalui Menteri, sementara Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Urusan umum yang dimaksud meliputi pembinaan wawasan kebangsaan (ideologi bangsa), pembinaan persatuan dan kesatuan, kerukunan antar suku, agama, ras, antar-golongan, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi, pengembangan kehidupan de-mokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelak-sanaan semua kewenangan yang bukan me-rupakan kewenangan daerah dan tidak dilak-sanakan oleh Instansi Vertikal (UU No. 23/2014). Dalam urusan umum ini nuansa negara kesatuan memang dipegang teguh di dalam undang-undang ini mengacu pada UUD 1945 yang memang secara eksplisit menegas-kan bahwa Indonesia berbentuk negara ke-satuan.  
PENUTUP 1. Proposisi pertama perumusan masalah yang menyebutkan bahwa aneka disinte-grasi politik Indonesia diakibatkan keti-dakmampuan negara atau pemerintah pusat dalam menjamin terselenggaranya lima kemampuan sistem politik menurut Gabriel A. Almond yang terdiri atas ke-mampuan ekstraktif, regulatif, simbolik, distributif, dan responsif dapat diterima 
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dengan sejumlah catatan. Masalah ke-mampuan distributif adalah yang paling mengemuka mengingat luasnya wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan terkonsentrasinya wilayah manufak-tur dan pangan yang sulit dijangkau oleh provinsi-provinsi lain, terutama di wilayah timur. Masalah yang bersifat dis-tributif ini berkenaan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan, yang apabila tidak segera dicari solusi yang tepat akan mendorong munculnya proses sentrifugal dalam masalah integrasi politik di Indone-sia.  2. Proposisi kedua perumusan masalah men-yebutkan bahwa geografi politik Indone-sia ditandai oleh dua proses yang saling bersaing yaitu proses sentripetal dan proses sentrifugal, dan apa kondisi yang diyakini mampu memastikan agar inte-grasi politik Indonesia ada dalam ker-angka proses sentripetal. Kedua proses ini mendorong polemik antara apakah Indo-nesia tetap menganut prinsip negara Ke-satuan atau Federasi. Masalah bentuk ne-gara ini dapat mendorong polemik antara apakah Indonesia sebagai negara akan tetap ada (tetap Kesatuan) atau bubar (jika memilih Federasi). Padahal prinsip-prinsip Federasi yang mengutamakan perkembangan kreativitas di daerah jus-tru akan mempermudah kerja dari ke-mampuan distributif pemerintah pusat. Aneka urusan konkuren seperti termak-tub di dalam UU No. 23 tahun 2014 ten-tang Pemerintah Daerah menunjukkan penganutan Indonesia atas sejumlah prin-sip negara Federasi. Jalan tengah yang pal-ing mungkin dapat diambil adalah Indone-sia tetap berbentuk negara Kesatuan den-gan secara perlahan mengadopsi sejumlah prinsip Negara Federasi yang diyakini akan menguntungkan daerah.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah Peran serta masyarakat di Indonesia dalam rangka ikut serta dalam pembangunan nasional sangat dibutuhkan agar program tersebut dapat tercapai sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sejalan dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan tentu sangat dibutuhkan pembiayaan yang dibutuhkan dalam operasional pelaksanaan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat maupun 

di tingkat daerah. Untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembangunan salah satunya adalah melalui partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak daerah yang dipungut kepada masyarakat sebagai wajib pajak di Kota Bekasi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dipungut untuk selanjutnya disetor ke kas daerah pada gilirannya tentunya sangat bermanfaat bagi kelangsungan penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi.  

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pem-
bayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Kasus Warga 

Cluster Kalimaya Rt 008 Rw 022 Perumahan Bekasi Timur 
Regency III Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi 

Prihandono* 

ABSTRAK Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di setiap daerah, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Sejalan dengan program pembangunan tentunya sangat dibutuhkan pembiayaan untuk menjalankan program tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu partispasi masyarakat untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi adalah melalui pembayaran pajak yang salah satunyaadalah melalui pembayaranpajak bumi dan bangunan. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap responden terpilih yang bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Timur Regenci 3 Cluster Kalimaya RT 008 RW 022, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan seperti masih terdapat sikap petugas pajak yang belum memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan masih adanya masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Dengan demikian disarankan perlunya diadakan pelatihan pada kantor pelayanan pajak kepada petugas pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dandisarankan pula perlunya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak itu sendiri dapat meningkat. Kata Kunci: Partisipasi, Pajak Bumi dan Bangunan 
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Terkait dengan manfaat yang nantinya diperoleh oleh masyarakat meski secara tidak langsung namun pada gilirannya juga untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan yang dselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Bekasi seperti di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana maupun prasarana dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu penting kiranya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Perumahan Bekasi Timur Regenci 3 Cluster Kalimaya RT 008 RW 022, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan berdampak pada tersendatnya program-program pembangunan yang telah direncanakan dan telah ditetapkan sebelumnya.Oleh sebab itu penting kiranya partisapasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi dan penyuluhan pajak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak itu sendiri bagi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi. Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul penelitian,“ Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Kasus Warga Cluster Kalimaya Rt 008 Rw 022 Perumahan Bekasi Timur Regency III Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi.” 
Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Perumahan Bekasi Timur Regenci 3 Cluster Kalimaya RT 008 RW 022, 

Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi?” 
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian yang diakukan adalah: 1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Perumahan Bekasi Timur Regenci 3 Cluster kalimaya RT 008 RW 022, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Perumahan Bekasi Timur Regenci 3 Cluster kalimaya RT 008 RW 022, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. 3. Sebagai bahan kajian dan literasi untuk menambah wawasan keilmuan administrasi perpajakankhususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta dan pihak-pihak yang berkepentingan. 
Kajian Teori 

Pengertian Partisipasi Menurut pengertian Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001:201-202) bahwa “Partisipasi masyarakat dapat juga berarti pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam penyapaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa”. Sedangkan menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat adalah, “Keikutsertaan masyarakat dalam proses 
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pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menagatasi masalah, dan keterlibatan dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”. 
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (Hilarius Abut, 2010:2), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat imbal jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Menurut Prof. Dr. PJA. Adriani (Hilarius Abut (2010:2), bahwa, “Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarkan pemerintahan”. Menurut Mardiasmo (2011:1), “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Kesimpulannya, pajak adalah iuran wa-jib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan yang pen-genaanya berdasarkan undang–undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.  Menurut Waluyo (2011:218), Pajak Bumi dan Bangunan adalah, “Pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh atas bumi dan bangunan”. Menurut Hilarius Abut (2010:89-90)Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: 1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah danperairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. 2. Bangunan dalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal, dan tempat usaha. 3. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga   rata–rata yang diperoleh dari tran saksi jual beli.  4. Surat Pemberitahuan Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek menurut ketentuan undang-undang pa-jak bumi dan bangunan. 5. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalahharga   rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli.  6. Surat Pemberitahuan Pajak (SPOP) adalahsurat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek menurut ketentuan undang-undang pa-jak bumi dan bangunan Surat Pemberi-tahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalahsurat yang digunakan oleh Direk-torat Jenderal Pajak untuk memberita-hukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. 7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besarpeneri-
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maannyamerupakan pendapatan daerah yang antara lain digunakan un-tuk penyediaan fasilitas yang juga dinik-mati oleh pemerintah pusat dan pemer-intah daerah. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Holarius Abut (2010:90) adalah: 1. Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan. 2. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memu-dahkan penghitungan pajak yang terhu-tang. Sedangkan yang subyek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Hilarius Abut (2010:93) adalah, “Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atau bangunan”. Fungsi pajak itu sendiri menurut Hilarius Abut (2010:4) adalah sebagai berikut: 1. Fungsi budgeter, yaitu  fungsi letaknya di sektor publik yang merupakan suatu alat  (suatu sumber) untuk memasuk-kan uang sebanyak – banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 2. Fungsi regulerend (mengatur), yaitu fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untukmencapaitu-juan – tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi men-gatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.  
Metodologi Penelitian 

Metode Penelitian Metode Penelitian yang penulis lakukan 

adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menyebarkan kuesioner untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai data primer, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini. Pada penyebaran kuesioner menggunakan skala likert sesuai pedoman Sugiyono (2007: 108) yakni: 
 Sangat Setuju diberi skor 5 
 Setuju diberi skor 4 
 Kurang Setuju diberi skor 3 
 Tidak Setuju diberi skor 2 
 Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 
Populasi dan Sampel Populasi pada penelitian ini adalah warga/masyarakat pada Perumahan Bekasi Timur Regenci 3 Cluster Kalimaya RT 008 RW 022 Kelrahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi sejumlah 70 Kepala Keluarga (KK), sedangkan sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 30 orangKepala Keluarga (KK). 
Indikator Variabel Penelitian Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada indikator variabel yang antara lain adalah: 
 Komunikasi yang dilakukan  
 Sikap Petugas Pajak 
 Kesadaran Masyarakat 
 Pendidikan 
 Tanggung Jawab  
PEMBAHASAN 

Profil Responden 

Profil Responden Berdasarkan Usia Profil responden wajib pajak di RT 008 RW 022, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi didominasi oleh 
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masyarakat yang berusia 30-40 tahun sejumlah 60 % sedangkan selebihnya berusia 40-50 tahun sejumlah 33,33 %, dan < 30 tahun sejumlah 6,67 %. Hal inimenunjukkan bahwa wajib pajak pada daerah tersebut menunjukkan pada usia produktif. 
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Profil responden wajib pajak di RT 008 RW 022, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi didominasi oleh wajib pajak yang berpendidikan SMA/K sejumlah 53,33 %, sedangkan selebihnya wajib pajak dengan pendidikan S1 atau Sarjana menduduki peringkat kedua sejumlah 40 %. Sisanya adalah mereka yang berpendidikan SMP sejumlah 6,67 %. 
Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan Profil responden wajib pajak di RT 008 RW 022, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi didominasi oleh karyawan swasta sejumlah 83,33 %. Sedangkan selebihnya wajib pajak pekerjaannya adalagh sebagai wiraswasta sejumlah 10 %, buruh sejumlah 3,33 % dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejumlah 3 %. 
Profil Responden Berdasarkan Penghasilan Profil responden wajib pajak di RT 008 RW 022, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi didominasi oleh wajib pajak yang memilki penghasilan Rp. 6.000.000-Rp. 10.000.000 setiap bulannya, sedangkan selebihnya wajib pajak yang memiliki penghasilan Rp. 2.000.000-Rp. 5.000.00 sejumlah 26,67 %. Sedangkan selebihnya lagi wajib pajak yang memiliki penghasilan > Rp. 10.000.000. Wajib pajak yang memiliki penghasilan < Rp. 2.000.000 sejumlah 10 %. 
 

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam 

Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan Analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini terkait Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan di Perumahan Bekasi Timur Regenci Cluster Kalimaya RT 008 RW 022, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika jaya, Kota Bekasi.Adapun analisis yang dilakukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat djelaskan pada gambar berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Perumahan Bekasi Timur Regenci 3 Cluster Kalimaya RT 008 RW 022, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi adalah sebagai berikut: 1. Komunikasi yang Dilakukan - Komunikasi yang dilakukan dalam rangka pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan pada posisi tertinggi dengan skor rata-rata sejumlah 4,52. Adapun komunikasi yang dilakuka oleh pimpinan lingkungan dalam hal ini adalah Ketua RT yang menyampaikan informasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan baik dilakukan secara lisan maupun hal ini dilakukan melalui media sosial dalam hal ini adalah melalui media Whatapps (WA). Informasi yang disampaikan diantaranya mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jadwal kehadiran petugas yang memungut pembayaran PBB, dan informasi lainnya terkait PBB. 2.  3. Sikap Petugas Pajak - Faktor yang 
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mempengaruhi dalam rangka pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) adalah sikap petugas pajak. Sikap petugas pajak seperti yang tampak pada gambar menunjukan skor rata-rata 4,32. Dengan skor tersebut dibandingkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya tentunya skor tersebut rendah. Adapun sikap petugas pajak diantaranya adalah menyangkut pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan sikap petugas pajak yang tanggap dalam tugasnya memberikan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 4. Kesadaran Masyarakat - Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan skor rata-rata adalah sejumlah 4,38. Dari skor rata-rata tersebut, kesadaran masyarakat menduduki posisi kedua sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat di Perumahan Bekasi Timur Regenci 3 Cluster Kalimaya RT 008 RW 022 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi sudah cukup baik. 5. Pendidikan - Faktor pendidikan masyarakat pada dasarnya sangat memegang peranan penting dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan pendidikan itu sendirinya tentunya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak dalam rangka keikutsertaan masyarakat dan partisipasinya dalam rangka pembangunan nasional sangat penting untuk dilakukan. Skor rata-rata yang diperoleh menunjukkan skor sejumlah 4,35. 6. Tanggung Jawab - Sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat dalam 

rangka partisipasi melakukan pembayaran pajak PBB adalah dengan melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan. Terkait dengan upaya ini, sebagai masyarakat yang memiliki tanggung jawab skor rata-rata adalah sejumlah 4,35. Bentuk tanggung jawab lain yang dilakukan masyarakat sebagai wajib pajak diantaranya adalah dengan menyampaikan data kepada pihak aparatur pajak dengan penuh tanggung jawab terkait data dan informasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang disampaiakan kepada petugas pajak.  Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penulis secara lebih ringkas dapat menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Perumahan Bekasi Timur Regenci 3 Cluster Kalimaya RT 008 RW 022 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi adalah sebagai berikut: 1. Dari segi usia sebahagaian besar masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut adalah sejumlah 60 % berusia produktif yakni berusia 30-40 tahun. Hal ini menjadi gambaran bahwa pada usia tersebut kemampuan dan kapasitas masyarakat sebagai wajib pajak dipandang mampu dan memberikan kontribusi yang positif bagi negara. 2. Dari segi pendidikan sebahagian besar adalah berpendidikan SMA/K sejumlah 53,33 % dan S1 (Sarjana) sejumlah 40 % menunjukkan dari segi pemahaman mengenai arti pentingnya pajak bagi masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pembangunan nasional dapat dipahami oleh mereka ditinjau dari kondisi riil pendidikan yang telah ditempuh. 3. Dari segi pekerjaan sebahagian besar 
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adalah karyawan swasta sejumlah 83,33 % adalah jenis pekerjaan yang mendominasi pada wilayah tersebut dengan penghasilan yang didapat sebulan sejumlah Rp. 6.000.000-Rp. 10.000.000 sejumlah 46,67 %. Ditinjau dari pekerjaan dan penghasilan dapat dikatakan bahwa masyarakat dari segi penghasilan dipandang mampu untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meski demikian ada juga masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 2.000.000 sejumlah 10 %. 4. Komunikasi yang intens dan positif tentunya akan berdampak positif pula dalam rangka partisipasinya untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Komunikasi pimpinan lingkungan dalam hal ini Ketua RT (Rukun Tetangga) sangat berdampak positif bagi masyarakat baik disampaiakan secara lisan maupun secara tertulis lewat pengumuman dengan bantuan media sosial dalam hal ini group WA (Whatsapp) RT. Sejak SPPT PBB disampaikan kepada masyarakat, waktu dan tempat pembayaran maupun adanya petugas pemungut pajak bumi dan bangunan dari Kelurahan Cimuning. Komunikasi ini tentu saja sangat membantu masyarakat terkait pembayaran PBB denganinformasi yang disampaikannya. 5. Masih rendahnya pelayanan dan sikap tanggap yang diberikan petugas pajak yang dberikan kepada masyarakat terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan tentunya menjadi perhatian agar dapat ketercapaian target pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat terpenuhi setiap tahun khususnya di Kota Bekasi. 6. Kesadaran masyarakat yang dilakukan dalam melakukan pembayaran pajak 

bumi dan bangunan sudah berjalan dengan baik. Hal ini sebelumnya atas komunikasi yang positif pula disampaikan oleh pimpinan lingkungan dalam hal ini Ketua RT (Rukun Tetangga) terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan.Meski masih dijumpai masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu dan kesadaran pentingnya pajak dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional. 7. Tanggung jawab masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tentunya dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik yang melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah daerah ataupun melalui pembayaran di gerai indomart, alfamart dan yang lainnya sehingga hal ini dapat membantu kemudahan pembayarannya. 
PENUTUP 

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan sebelumnya dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat disampaiakan adalah sebagai berikut: 1. Komunikasi yang selama ini telah dilakukan terkait partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan oleh pimpinan lingkungan dalam hal ini adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) 008 RW 002 pada Perumahan Bekasi Timur Regenci 3 Cluster Kalimaya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi semenjak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)pajak bumi dan 
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bangunan disampaikan kepada masyarakat maupun informasi yang disampaikan keberadaan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dapat dilakukan di Bank-Bank yang telah ditunjuk Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak, waktu pembayaran dan juga informasi mengenai keberadaan petugas pemungut pajak bumi dan bangunan yang setiap hari Sabtu disampaikan melalui media sosial group RT dalam hal ini WA (whatsapp), sehingga sangat membantu informasi dan komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat. 2. Sikap petugas pajak dalam memberikan pelayanan terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat ditinjau dari pelayanan dan sikap tanggap yang diberikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak. 3. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah berjalan dengan baik. Namun demikian masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaranpajak bumi dan bangunan tepat waktu dan belum memahami akan pentingnya pajak itu sendiri yang nantinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan. 
Saran-Saran Sejalan dengan kesimpulan yang telah disajikan, maka saran-saran yang dapat disampaikan sebagai bahan rekomendasi bagi pihak-pihat terkait partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut: 1. Komunikasiyang dilakukan dalam rangka partisipasi masyarakat dalam 

melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada hakekatnya sudah berjalan dengan baik dan sudah dijalankan oleh pimpinan lingkungan (Ketua RT). Kedepannya tentu hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dari segi frekuensinya kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dapat semakin meningkat dan ketercapaian target pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi dapat meningkat pula. 2. Dengan sikap petugas pajak yang belum sesuai dengan harapan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan sikap tanggap kepada masyarakat sebagai wajib pajak, hendaknya pihak Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bekasi dapat memberikan pemahaman  ataupun pelatihan kepada petugas pajak itu sendiri terkait pemberian pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. 3. Perlunya kesadaran bersama masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai wujud partisipasi aktif dalam rangka membiayai penyelengaraan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan yang berada di Kota Bekasi sehingga pemahaman dan kesadaran pentingnya pajak itu sendiri dapat semakin meningkat. 
DAFTAR PUSTAKA Isbandi, Adi Rukminto, 2007, Perencanaan 

Partsipasi Berbasis Aset Komunitas: dari 
Pemikiran Menuju Penerapan, FISP UI Press, Depok. 
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topik penelitian tertentu), dan Biodata Penulis (foto dan biografi ringkas dalam bentuk essay 2 paragraf).  6. Judul penelitian ringkas, tidak melebihi 14 kata tidak termasuk kata sambung. 7. Abstrak adalah ikhtisar yang harus me-muat pendahuluan, pembahasan, dan ke-simpulan penelitian antara 100—200 kata atau 2 paragraf. 8. Pencantuman sumber kutipan dilakukan langsung pada body text  dengan keten-tuan nama belakang, tahun, dan halaman kutipan. Pencantuman dilakukan di akhir kalimat. Contoh: (Robbins, 2010: 57). 9. Daftar Pustaka ditulis tanpa penomoran dengan urutan nama pengarang (tidak menggunakan gelar), judul (dicetak mir-ing tanpa penebalan), penerbit, kota ter-bit, dan tahun terbit. Contoh: Isan Tawu, 
Mengenal Administrasi (Jakarta: Penerbit, 2013). 10. Rumus, perhitungan statistik, dan se-jenisnya tidak diketik secara manual me-lainkan menggunakan aplikasi bawaan 
word processor (misalnya MS-Equation pada MS Word) 11. Isi naskah bukan tanggung jawab re-daksi. Redaksi berhak melakukan editing redaksional tanpa menghilangkan sub-stansi tulisan.  12. Mengisi formulir di sekretariat redaksi serta menyelesaikan administrasi yang ditentukan. 13. Penulis wajib menandatangani Pakta In-tegritas yang menyatakan bahwa artikel-nya bukan merupakan hasil plagiasi dan belum pernah dimuat di media manapun.   14. Naskah diserahkan dalam bentuk soft-
copy dan hanya naskah yang memenuhi syarat saja yang diproses. Naskah dikirim ke email: lppm.stiasandikta@gmail.com  15. Untuk keterangan lebih lengkap silakan hubungi sekretariat redaksi. [</>] 

KETENTUAN PENULISAN DI JURNAL ILMU 
ADMINISTRASI  
JIA SANDIKTA  Redaksi JIA Sandikta menerima aneka tulisan ilmiah berlingkup pada bidang Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, maupun bidang-bidang yang bersinggungan dengan kedua bidang tersebut. Ketentuan pengiriman setiap naskah adalah sebagai berikut: 1. Naskah yang dikirim dapat berbentuk hasil penelitian lapangan (field research), penelitian kepustakaan (library re-

search), yang memenuhi kaidah ilmiah yaitu obyektif, sistematis, analitis, dan argumentatif  2. Naskah yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan melalui media ilmiah lain. 3. Naskah yang dikirim ditulis dalam Ba-hasa Indonesia yang baku, komunikatif, tidak bias, dan apabila terpaksa meng-gunakan bahasa selain Indonesia ha-ruslah dicetak miring (italics).  
4. Naskah yang dikirimkan diketik dengan menggunakan word processor baik Micro-

soft Word 2007 (untuk versi 2010 ke atas, 
save as type Word 2007) maupun OpenOf-
fice.org dengan huruf Cambria ukuran 12, 
jarak antarbaris 1,5 spasi, jumlah hala-
man antara 14—20 halaman kertas 
ukuran Kuarto (letter) dengan batas mar-
gin atas 3 cm, margin bawah 2,5 cm, mar-
gin kiri 3 cm, dan margin kanan 2,5 cm 
serta sudah termasuk gambar, tabel, mau-
pun bukti-bukti penelitian lain yang hen-
dak dimuat ke dalam jurnal.  5. Sistematika penulisan terdiri atas Judul, Penulis (Nama Penulis, Instansi Asal, Alamat Email atau Nomor Kontak),  Ab-strak, Kata Kunci (5 kata kunci pencarian penelitian), Pendahuluan (terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tu-juan, teori dan hipotesis penelitian), Pembahasan, Penutup (kesimpulan dan saran), Daftar Pustaka (jumlah rujukan adalah 5 tahun terakhir, kecuali untuk 
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