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Somewhere we belong...

Redaksi

Detik berganti menit, hari-hari pun terus berganti hingga akhirnya bulan- 
bulan berlalu. Tak terasa hampir satu kepengurusan dijalani. Rencana yang 
diatur sedemikian rupa tampak berjalan tak semulus yang diharapkan. Me-

mang hal yang tersulit dari penerbitan sebuah media bukanlah tentang mencari 
penulis semata melainkan menerbitkan tepat pada waktunya.

Dalam pemenuhan kewajiban kepada pembaca, hambatan tak hanya muncul 
dari sisi internal saja, melainkan sisi eksternal pula. Dari sisi eksternal, pengalihan 
dana majalah yang mulanya termasuk dana pengadaan barang, kini menjadi dana 
program kerja kemahasiswaan. Lalu kebijakan penyertaan bukti wajib pajak setiap 
percetakan yang tiba-tiba diberlakukan tanpa sosialisasi menjadikan administrasi 
keuangan menjadi kendala tambahan.

 Dari sisi internal, proses pengembangan staf yang berjalan lambat  hingga 
konflik internal membuat waktu terasa semakin sempit. Tak hanya itu,  pencarian 
penulis yang sesuai pun menjadi halang rintang bagi kami. Ada juga penulis yang 
membatalkan tulisannya ketika deadline terbit makin dekat. Kemudian, adanya 
inkonsistensi dari penanggung jawab rubrik dan proses layouting majalah yang me-
makan waktu banyak menjadikan kami sering tersandung ketika berlari.  Namun, 
semua itu adalah tantangan kami untuk memberikan sajian nikmat bagi pembaca.

 Majalah Indikator kali ini terbit berupa edisi khusus. Membahas ten-
tang kesiapan Indonesia menghadapi penetapan perjalanan Masyarakat Ekonomi 
 ASEAN (MEA) yang akan dijalankan pada awal tahun 2016 mendatang. Tema 
kali ini dipilih agar pembaca mengetahui kesiapan Indonesia, baik kelebihan dan 
kekurangannya untuk menjalankan MEA. Pada kesempatan kali ini Indikator 
menyediakan tiga aspek inti dari lima aspek yang akan menjadi pokok jalannya 
MEA yang dapat pembaca nikmati. Tiga aspek tersebut meliputi permodalan, 
 perdagangan jasa yang akan dibahas dari sektor perbankan, dan ketenagakerjaan.

 Tak hanya pembahasan MEA, Majalah Indikator menyajikan pula  bacaan 
ringan yang dapat menghilangkan dahaga akan pengetahuan pembaca. Bagi pem-
baca yang suka berpetualang, rubrik Potensi Daerah hadir dengan ulasan  keindahan 
alam daerah Jember yang tak kalah indah dari Pantai Papuma, yakni Pulau Nusa 
Barung. Bagi penikmat foto, kami hadirkan foto pilihan pada rubrik Indifoto dan 
Klik. Bagi pembaca yang ingin tahu kelanjutan dari UB Kediri bisa membuka 
 rubrik Terminal FEB. Selain itu kami juga menyajikan ragam rubrik lainnya se perti 
Aktual, Etalase, English Corner, Bisnis, Tribun Bebas, Sastra, dll yang tentunya 
dapat menambah wawasan pembaca.

 Semua hidangan penambah pengetahuan ini kami sajikan dengan penuh 
dedikasi, namun hal ini akan sia-sia jika tak Anda konsumsi. Maka dari itu, kami 
ucapkan “Selamat membaca!”

Ada Kemudahan di Balik Kesulitan
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Wacana

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Awal tahun 2016 
menjadi pintu resmi diterapkannya kebijakan ini. MEA berbuah dari kesepakatan negara- 
negara ASEAN untuk membentuk kekuatan dalam bidang ekonomi dan sosial. Kekuatan 

ini diharapkan mampu menjadi pertahanan dan memunculkan daya saing negara ASEAN di 
pasar global. MEA mengusung konsep pasar tunggal dan berbasis produksi yang membebaskan 
segala hambatan (baik tarif maupun nontarif). Berbeda dengan beberapa bentuk kerjasama antar-
wilayah lainnya, MEA dibentuk atas dasar semangat kooperasi sehingga upaya untuk mening-
katkan perekonomian antarnegara bukanlah utopia semata.

Lahirnya MEA
MEA rupanya telah melewati proses penggodokan yang lama. Melalui kesepakatan  ASEAN 

Preferential Trading Arrangement (PTA) pada tahun 1997, telah dicanangkan berbagai  versi 
kerja sama ekonomi antar negara ASEAN. Penggodokan untuk menghasilkan bentuk kerja-
sama ideal yang mampu mewujudkan semangat membangun integrasi ekonomi terus dilakukan 
melalui berbagai Konferensi Tingkat Tinggi. Hingga pada tahun 2003 di Bali, terumuskanlah 
awal ide pembentukan MEA. Pada tahun 2007, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN 
menetapkan untuk mempercepat pelaksanaan MEA melalui blueprint MEA. Blueprint tersebut 
berisi rencana strategis pembangunan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus 
dilakukan oleh negara ASEAN pada tahun 2009. 

Tujuan MEA pada dasarnya meliputi: (a) menuju pasar tunggal dan berbasis produksi; (b) 
menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) menuju suatu ka-
wasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui pengembangan UKM dan program- 
program Initiative for ASEAN (IAI); dan (d) menuju integrasi penuh pada ekonomi global. Ber-
dasarkan keempat poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan MEA adalah menciptakan 
kawasan ASEAN menjadi kawasan berdaya saing tinggi dengan memperhatikan tingkat pem-
bangunan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi negara ASEAN.

Untuk mencapai empat tujuan tersebut, MEA memiliki beberapa rencana strategis yang  harus 
diimplementasikan. Rencana strategis pada integrasi basis produksi bisa dilihat dari pem bebasan 
aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan perpindahan barang modal. Lima bidang 
ini yang akan menjadi perhatian pertama dalam persiapan menyongsong MEA. Rencana  strategis 
lainnya meliputi pengintegrasian kebijakan kompetisi, pembangunan  infrastruktur, kerja sama 
dalam energi, dan pengembangan UKM demi mendorong keikutsertaan ASEAN  dalam  global 
supply network. Nantinya juga akan ada 12 prioritas produk yang akan diintegrasikan dalam 
MEA, yaitu produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk turunan dari karet, 
 tekstil dan pakaian, produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, 
 pariwisata, dan logistik.

Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi MEA
Indonesia membutuhkan persiapan untuk mampu bersaing dalam MEA nantinya. Persiapan 

yang baik dan matang akan menentukan keberhasilan Indonesia. Maka dari itu ada lima hal yang 
menjadi tolok ukur kesiapan Indonesia, yaitu jasa, barang, investasi, modal, dan tenaga kerja. 

Indonesia sampai hari ini terkenal memiliki penduduk terbanyak ketiga setelah Tiongkok dan 
India, namun tenaga kerjanya masih belum memenuhi kriteria tenaga kerja yang terampil. Hal ini 
selaras dengan ungkapan Emil Salim yang mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki tenaga 

Kesuksesan adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Itulah yang 
 dikatakan oleh Roy D. Chapin, Jr ketika bertemu dengan kesempatan. Kesempatan 

tak pernah datang dua kali. Bukan berarti kali ini Indonesia tak akan bisa maju 
karena kesiapan hari ini belum maksimal. Hanya tinggal bagaimana Indonesia tetap 

optimis membangun untuk menyongsong hidup yang lebih baik dengan potensinya.

Perjalanan Indonesia Menghadapi 
 Masyarakat Ekonomi ASEAN
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kerja pada level middle skilled  (republika.
co.id, 2014). Dalam artian  bahwa tenaga 
kerja kita masih berada di tataran belum 
cukup untuk bersaing  dengan negara- 
negara ASEAN  sendiri. Hal ini disebab-
kan karena sebagian  besar masih ber asal 
dari tingkat pendidikan  sekolah dasar 
dengan prosentase 46,81%. Implikasinya 
banyak tenaga  kerja  Indonesia bukanlah 
tenaga kerja yang terampil dan belum 
memiliki spesialisasi tertentu sehingga 
sulit berkecimpung pada lapangan  kerja 
 formal. Pemerintah sudah sewajibnya 
membenahi akar penyebab tingkat pen-
didikan yang rendah, mengingat  tenaga 
 kerja merupakan bahan bakar utama  untuk 
menggerakkan motor kegiatan  produksi. 
Jika kualitas tenaga kerja  buruk, maka 
akan berbanding lurus dengan kualitas 
produk yang rendah. 

Dari segi arus barang, menurut data 
yang dikeluarkan oleh  Kementerian 
 Koordinator Bidang Perekonomian, 
 hingga tahun 2013 Indonesia masih 
mengalami defisit neraca perdagangan.
Nilai impor barang konsumsi mening-
kat dari waktu ke waktu, sedangkan 
 ekspor hasil industri terus menurun. 
 Menyadari hal tersebut,  Indonesia 
 menyusul  ketinggalannya melalui 
 peningkatkan produktivitas domestik. 
Hingga  akhirnya pada September 2014 
ini, defisit neraca perdaganganmenurun
menjadi USD 0,27 miliar dari sebesar 
USD 0,31  miliar. Meskipun neraca per-
dagangan sudah  mulai membaik, namun 
sektor  industri masih belum mampu 
memenuhi  hingga 50% kebutuhan do-
mestik. Dari segi  kualitas dan kuantitas 
 produksi pun  Indonesia masih keting-
galan. Hal ini ditandai  dengan banyak-
nya produksi  hasil  industri yang memiliki 
Revealed  Comparative  Advantage (RCA) 
di bawah satu poin, seperti  industri 
 elektronik. Selain itu,  Indonesia juga 
belum  memaksimalkan produk ekspor 
yang unggul di pasar global, seperti  hasil 
perkebunan kakao dan kopi. Ditambah 
lagi dari sisi harga barang domestik yang 
cenderung lebih mahal, sehingga tidak 
mampu bersaing dengan produk impor 
yang lebih murah. 

Sektor jasa menjadi sektor yang ber-
tumbuh cepat setelah krisis ekonomi 
 Indonesia pada tahun 1997-1998.  Sejak 
saat itu, kontribusi sektor jasa pada 
pendapatan nasional terus meningkat. 
Komposisi tenaga kerja yang diserap 

juga cukup banyak, yaitu  perdagangan 
 ritel (32%), konstruksi (11%), pen didikan 
(9%), hotel dan restoran (8%), serta sisa-
nya (5-7%) menjadikan sektor jasa se-
bagai tumpuan utama penyerap  tenaga 
kerja. Meskipun tenaga kerja di serap 
 banyak pada sektor ini, namun tidak 
menghasilkan daya saing tinggi. Secara 
statistik, kegiatan ekspor jasa Indonesia 
cukup rendah jika dibandingkan dengan 
impor jasanya. Implikasinya, Indonesia 
masih belum bisa menyaingi kualitas jasa 
di negara tetangga. 

Modal dan investasi pun juga ber nasib 
sama. Persaingan modal dan  investasi 
 Indonesia di tingkat  internasional  masih 
dinilai lemah. Perjalanan di bidang  modal 
dan investasi begitu  dinamis. Data World 
Bank tahun 2013, me nunjukkan  posisi 
 investasi Indonesia berada pada  peringkat 
18  di bawah  Singapura. Secara  teoritis, 
alasan  investor tidak ingin menanamkan 
modalnya di Indonesia karena bentuk 
birokrasinya yang ter lalu berbelit-belit. 
Regulasi yang diterapkan oleh  pemerintah 
pun masih tum pang tindih. Kondisi 
 politik dalam negeri juga menjadi pertim-
bangan penting bagi para investor. Meng-
ingat konsep MEA adalah menghimpun 
 kekuatan ASEAN untuk meng hadapi 
 pasar global, seharusnya  Indonesia dapat 
memanfaatkan MEA menuju  investasi 
skala dunia. Se hingga Indonesia  tidak 
 hanya fokus  untuk meningkatkan 
 investasi dari negara  ASEAN tapi juga 
kancah dunia. 

Memaksimalkan Potensi
Salah satu tujuan dalam blueprint 

MEA adalah memaksimalkan kegiatan 
yang menunjang perekonomian  negara 
ASEAN. Secara umum, Indonesia memi-
liki banyak keunggulan yang bisa men-
dukung tercapainya peluang dalam MEA, 
contohnya dari segi UKM. Djatmiko Bris 
Witjaksono sebagai Direktur  Kerja sama 
ASEAN, melihat ini sebagai ke sempatan 
UKM untuk bersaing di tingkat manca-
negara. Kesulitan untuk mendapat-
kan modal, rekening internasional, dan 
 fasilitas lainnya yang menunjang daya 
saing, menyebabkan UKM tidak berkem-
bang. Padahal sudah ada bukti bahwa 
pada krisis tahun 2009 Indonesia tidak 
menuai dampak yang besar berkat UKM. 
Maka dari itu, sudah seharusnya UKM 
diperhatikan dengan regulasi yang ber-
pihak dan birokrasi yang memudahkan 

pelaku UKM untuk melakukan ekspansi.
Keberagaman sumber daya di se jumlah 

daerah juga merupakan  keunggulan kom-
paratif, misalnya saja Tana Toraja dan 
Makassar. Berdasarkan data yang  dirilis 
Badan  Informasi  Geospasial,  Toraja 
memiliki sumber daya karst terbesar 
ke tiga di dunia. Di daerah lain, seperti 
 Sumatera Utara juga  memiliki  produksi 
unggulan seperti  kelapa sawit, karet, dan 
kopi. Jika saja potensi- potensi yang ter-
dapat di daerah dimaksimalkan, maka 
dapat menambah daya saing  Indonesia 
pada MEA nanti. Bangsa ini mampu 
mendapatkan hasil yang besar ketika 
pulau-pulau ini dijadikan satu  kekuatan 
yang besar. Tidak hanya fokus pada satu 
daerah yang diunggulkan. 

Wilayah Indonesia yang digambarkan 
dengan kolam susu seharusnya menjadi 
patokan utama pemerintah dalam mem-
perbaiki kualitas penyebaran produksi 
dan konsumsi. Pada dasarnya integrasi 
yang terjadi antardaerah potensial yang 
dipisahkan oleh laut bisa ditingkatkan. 
Faisal Basri, Dosen Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, mengatakan 
 bahwa dengan memperbaiki  konektivitas 
antarpulau akan mampu  memperbaiki 
ekonomi bangsa ini. Diperlukan juga ke-
siapan dalam infrastruktur yang  mampu 
menunjang kegiatan  perekonomian. 
 Menteri Keuangan, Bambang P. S. 
 Brodjonegoro, mengatakan pemerintah 
akan  mempercepat  sektor-sektor strategis 
terutama infrastruktur, seperti  transportasi 
dan pemerataan energi.

Efisiensi kegiatan distribusi antar
pulau juga perlu dilakukan,  mengingat 
 biaya transportasi ekspor kita cukup 
 tinggi. Di sisi lain biaya transportasi  impor 
 lebih murah, sehingga perbaikan maritim 
menjadi hal krusial yang perlu dibenahi. 
Langkah awal perbaikan  masalah tersebut 
bisa dimulai dari perbaikan kapasitas dan 
fasilitas pelabuhan, penambahan armada 
laut, dan memperbaiki lalu lintas laut.

Indonesia harus mulai berbenah diri, 
satu tahun lagi bukanlah waktu yang 
 panjang untuk memperbaiki persiapan nya 
yang masih kurang. Selain itu,  Indonesia 
juga memiliki potensi yang  layak 
 untuk dikembangkan sehingga dapat 
 menawarkan daya saing pada MEA nanti.  

LPM Indikator
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Kontak Konsumen
Kualitas Dosen Luar Biasa

Pertanyaan:
Bagaimanastandarkualifikasipenetapan
dosen luar biasa di FEB UB?  Terutama 
dosen yang bukan lulusan ekonomi. 

Estu Unggul Drajat
Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2011

Jawaban: 
Latar belakang adanya dosen luar biasa 
karena FEB sendiri memiliki keterbatasan 
SDM dalam memenuhi kebutuhan 
 akademik mahasiswa. Penetapan tenaga 
pengajar yang menjadi dosen luar biasa 
haruslah dari praktisi yang ahli di bidang-
nya, semisal FEB memiliki kekurangan 
SDM di mata kuliah kewirausahaan maka 
akan dicarikan seseorang yang mem-
punyai pengalaman di bidang tersebut. 
FEB menetapkan bahwa calon dosen ha-
rus memiliki sedikitnya 10 tahun pengala-
man untuk bisa menjadi dosen luar biasa. 

Dr. Ghozali Maski., SE., ME.
Pembantu Dekan I

Buramnya Sistem  Keamanan 
FEB UB

Pertanyaan:
Apakah FEB UB mempunyai SOP yang 
jelas mengenai pengamanan barang yang 
hilang? 

Estu Unggul Drajat
Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2011

Jawaban: 
Kepala Subbagian (Kasubbag)  Keamanan  
telah memberikan sosialisasi   kepada 

BEM dan lembaga lain tentang tata 
cara pengamanan barang hilang bebe-
rapa tahun lalu. FEB UB memang belum 
membuat  SOP tertulis tentang tata cara 
penanggulangan barang hilang, untuk se-
karang kami telah melakukan beberapa 
tindakan preventif dan represif seperti 
penggunaan CCTV di beberapa tempat 
untuk meminimalkan  tingkat  kriminalitas 
yang ada. Untuk pelaporan barang berhar-
ga yang tertinggal atau ditemukan maha-
siswa, bagian TU akan mengumumkan 
barang tersebut di seluruh mading yang 
ada di FEB, terutama di dekat basemen 
yang dilalui banyak orang.  

Budi Selo Atmodjo, SE.
Kasubbag Keamanan

FEB dan Fasilitas 
yang Nganggur

Pertanyaan:
Saya melihat FEB mempunyai fasilitas 
TV LCD yang ada di gedung E, namun 
setiap melewati tempat itu selalu tidak 
berfungsi. Kenapa tidak ada  pemanfaatan 
fasilitas tersebut untuk kebutuhan ma-
hasiswa, seperti menayangkan berita 
ekonomi ataupun akademik?

Estu Unggul Drajat
Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2011

Jawaban:
Sebenarnya TV LCD di depan gedung 
E tidak untuk menayangkan berita 
 terkait  ekonomi, namun lebih kepada 
 kepentingan akademis seperti menampil-
kan jadwal akademik. Kami mengakui 
bahwa selama beberapa waktu ini mati. 
Hal tersebut akan kami tindak lanjuti lagi 

untuk pemaksimalan fasilitas di FEB UB.

Dr. Aulia Fuad Rahman, M.Si., Ak.
Pembantu Dekan II

Dosenku Tidak Ada di Kelas

Pertanyaan:
Saya mahasiswa FEB S1, saya pernah 
mengikuti pelajaran yang dosennya ja-
rang sekali masuk. Saya ingin menanya-
kan tentang: 
a. Apakah ada kebijakan mengenai dosen 
yang mengerjakan proyek di luar kampus, 
namun malah meninggalkan kegiatan 
mengajarnya?
b. Apakah dosen mempunyai batas mi-
nimal bertatap muka dengan mahasiswa 
sama seperti sistem absensi yang di-
berlakukan kepada mahasiswa FEB UB?

Farah Kholida
Mahasiswi Ilmu Ekonomi 2012

Jawaban: 
a. Untuk hal tersebut pihak dekanat 
 tidak dapat mengintervensi, karena hal 
itu tergantung pada manajemen  waktu 
dosen yang  bersangkutan. Bangku 
perkuliahan sangat berbeda dengan seko-
lah  di mana guru hanya bertugas untuk 
 mengajar murid di kelas. Di lingkungan 
 akademik dosen dituntut untuk mengajar 
dan mengembangkan ilmunya, sehingga 
kadang membuat dia tidak bisa menye-
imbangkan waktu untuk mengajar dan 
melakukan penelitian.  Kriteria penilaian 
dosen haruslah meliputi Tri Dharma 
 Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, pene-
litian, dan pengabdian masyarakat.
b. Untuk absensi dosen sendiri kami telah 
menetapkan minimal 12 kali pertemuan 

Indikator/Luthfan
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dari 16 kali pertemuan tiap semester nya. 
Selain dari batas minimal kami juga te-
lah membuat sanksi kepada dosen yang 
mempunyai absensi dibawah batas mi-
nimal tersebut. Sanksi berupa pem batalan 
batas minimal absensi mahasiswa yang 
ada di kelasnya. Artinya mahasiswa 
dapat mengikuti UAS tanpa harus mem-
perhitungkan absensi 80% yang telah 
ditetapkan oleh dekanat.

Dr. Ghozali Maski., SE., ME.
Pembantu Dekan I

Spot Wifi Tidak Terjangkau 

Pertanyaan:
Kenapa wifi di FEB UB terasa makin 
lemah dan ada beberapa spot yang tidak 
terjangkau seperti di UKM lantai dua?

Safaris Lutfi
Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2012

Jawaban:
Baru-baru ini ada peraturan bahwa rek-
torat yang mengatur besaran bandwidth, 
untuk tiap fakultas hanya diberi jatah 800 
megabyte. Hal tersebut yang kita sedang 
usahakan untuk melobi pihak rektorat 
agar bisa menambah bandwidth. Hara-
pannya mahasiswa juga dapat memberi 
masukan yang positif atau melaporkan 
titik mana saja yang tidak terjangkau 
 dengan baik agar bisa kami tindak lanjuti. 

Dr. Aulia Fuad Rahman, M.Si., Ak.
Pembantu Dekan II

FEB dalam Menghadapi 
 Fasilitas Rusak

Pertanyaan:
Seberapa cepat respon fakultas terhadap  
fasilitas perkuliahan yang tidak berfungsi 
dengan baik?

Estu Unggul Drajat
Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2011

Jawaban:
Fasilitas kelas seperti proyektor dan 
kursi merupakan fasilitas yang se-
ring dikeluhkan dari permasa lahan 
perkuliahan, namun hal ini su-
dah jarang terjadi lagi. Da-
lam masalah respon terkait  
lambatnya penanganan 
kerusakan fasilitas yang 
ada kita perlu menentu-
kan parameter selambat 
apa responnya. Masalah 
lambatnya respon ini 
kita perlu menciptakan 
sebuah parameter yang 
bisa dikatakan lambat 
atau tidak, menurut 
kami selama respon tersebut dibawah 
1x24 jam maka itu bisa kami tolerir.

Dr. Aulia Fuad  Rahman, M.Si., Ak.
Pembantu Dekan II

Eksistensi Indikator

Pertanyaan:
Kenapa LPM Indikator jarang mengada-
kan acara?

Annisa Jessica
Mahasiswi Akuntansi 

Jawaban:
LPM Indikator memiliki banyak aca-
ra besar dan kecil selama satu periode. 
Beberapa diantaranya untuk acara inter-
nal, namun beberapa juga untuk umum. 
Permasalahan yang dihadapi oleh LPM 
 Indikator lebih merujuk pada bentuk pub-
likasi acara yang kurang maksimal. Infor-
masi acara tersebut bersifat umum tidak 
diketahui oleh mahasiswa. Ada beberapa 
antisipasi yang dilakukan oleh tim kami 
untuk mengumumkan agenda atau acara 
yang sedang dilangsungkan, yaitu melalui 
media sosial Twitter   @ lpmindikator dan 
 website www.lpmindikator.com yang 
baru ini telah dibuat. 

LPM Indikator

Kesenjangan  Fasilitas 
 Belajar Mengajar di Kelas

Pertanyaan:
Kenapa kualitas bangku yang ada di kelas 
kondisinya tidak merata? 

Farah Kholida
Mahasiswi Ilmu Ekonomi 2012

Jawaban:
Kami sudah membuat rencana untuk re-
vitalisasi bangku-bangku perkuliahan 
yang sudah rusak, melihat  banyaknya 
bangku yang sudah tidak layak pakai. Pe-
rencanaan revitalisasi ini dibagi menjadi 
dua tahap karena  dana yang ada tidak 
mencukupi untuk penggantian secara se-
rentak. Kami membagi waktu pembaha-
ruan menjadi dua tahap yaitu tahap per-
tama yang sekarang sedang diproses dan 
tahap kedua untuk finishing pada tahun 
2015.

Dr. Aulia Fuad Rahman, M.Si., Ak.
Pembantu Dekan II

Indikator/Luthfan



Bidang Jasa

Indikator/Luthfan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) semakin dekat, Januari 2016  menjadi 
ajang pasar bebas yang beranggotakan negara-negara Asia  Tenggara. 
 Perusahaan penyedia jasa mulai bersiap diri untuk bersaing di dalam pasar 
 bebas tersebut, tak terkecuali mereka yang bertempat tinggal di  Indonesia. 
 Beberapa persiapan mulai dicanangkan, mulai dari  pembenahan jasa 
 k esehatan, penerbangan, pariwisata, dan keuangan.  Pemerintah pun 
 menyusun berbagai regulasi agar penyedia jasa di negeri ini dapat  bersaing 
dalam MEA. Kita tak mengetahui pasti bagaimana pasar  bebas ini akan 
 berjalan nanti. Mampukah penyedia jasa di Indonesia bertahan dalam 
 kompetisi ini? 

Masyarakat Ekonomi ASEAN
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Masyarakat

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2016  mengakibatkan 
arus perdagangan bebas di kawasan ASEAN menjadi tanpa kendala. MEA 
 me rupakan kesepakatan antarnegara ASEAN untuk menciptakan kawasan be-

bas perdagangan guna meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan 
ASEAN sebagai basis produksi dunia serta mewujudkan pasar regional bagi kurang 
lebih 500 juta penduduknya. Perdagangan bebas dapat diartikan tidak ada hambatan 
tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan nontarif untuk negara anggota ASEAN. 

Konsep Dasar MEA
Latar belakang pembentukan MEA disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. 

Dari sisi eksternal, Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan dito-
pang oleh Tiongkok, India, dan ASEAN. Sedangkan secara internal, kekuatan ekonomi 
ASEAN sampai tahun 2012 telah menghasilkan GDP sebesar US$ 2,1 triliun dengan 
laju pertumbuhan sebesar 6% dan jumlah penduduk sebanyak 588 juta jiwa (8,8% pen-
duduk dunia). 

Seiring dengan pesatnya dinamika hubungan antarnegara di berbagai kawasan, 
ASEAN menyadari pentingnya integrasi negara-negara di Asia Tenggara. Pada per-
temuan informal para Kepala Negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15  Desember 
1997 disepakati ASEAN Vision 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan per-
temuan di Hanoi yang menghasilkan Hanoi Plan of Action (HPA). Selanjutnya pada 
KTT  ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 dihasilkan Bali Concord II, yang menyepa-
kati pembentukan ASEAN Community (MEA) untuk mempererat integrasi ASEAN. 

Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN, dibuatlah blueprint MEA 
yang memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis 
produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, 
tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan 
ekonomi yang berdaya saing tinggi melalui peraturan kompetisi, perlindungan kon-
sumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan 
e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang me-
rata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, serta prakarsa integrasi 
ASEAN; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekono-
mian global. 

Berlakunya MEA 2016 menjadikan negara-negara ASEAN menyepakati per-
wujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada blueprint 

Peran Perbankan dalam Menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN

Tabel 1. Perbandingan Kekuatan Ekonomi Cina, India, ASEAN dan Indonesia

dok.P
ribadi

Rahmalda Azwan Tanjung
Pria kelahiran Jakarta,  
13  November 1987 ini biasa 
 dipanggil Alde. Lulusan Jurusan 
Akuntansi Universitas  Brawijaya 
Malang ini sempat menjadi 
junior  auditor di PwC dan analis 
 keuangan di BRI. Kini berprofesi 
sebagai  analis keuangan di Bank 
Indonesia cabang Medan. 
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Grafik 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan ASEAN

Grafik 2. Perkembangan Kelas Menengah di Indonesia

MEA tersebut. Blueprint MEA menjadi 
pedoman bagi negara-negara anggota 
ASEAN dalam mewujudkan MEA 2015 
(Wangke, 2014).

Persiapan Indonesia Menghadapi MEA
Posisi Indonesia di ASEAN  tidak 

dapat dipandang sebelah mata.  ASEAN 
dapat dikatakan sebagai greater 
 Indonesia.  Indonesia merupakan  negara 
dengan jumlah penduduk, luas area, 
dan nilai GDP yang terbesar di  ASEAN 
 dengan pangsa pasar sebesar 43%, 40%, 
dan 38%  sehingga dapat dikatakan 
 kekuatan MEA sebenarnya sangat tergan-
tung pada  Indonesia.  Dari sisi fundamen-
tal ekonomi, Indonesia juga merupakan 
negara yang pa ling stabil dan ke depan-
nya diproyeksikan akan terus tumbuh.

Bahkan McKinsey Global  Institute 
memproyeksikan perekonomian  Indonesia 
berada di peringkat ke-7  dunia pada ta-
hun 2030, mengalahkan Jerman dan 
 Inggris. Selain itu, peran kelas  mene ngah 
dalam perekonomian Indonesia terus 
meningkat. Sekitar 5 dari 10 penduduk 
 Indonesia berada dalam kategori ke-
las menengah. Dalam 10 tahun terakhir, 
penduduk kelas menengah di Indonesia 
meningkat dan berkembang hingga 3 kali 
lipat. Per ekonomian yang besar dan ke-
las  menengah yang tumbuh menjadikan 
 Indonesia salah satu tujuan utama investa-
si sekaligus pasar menarik Asia. 

Namun demikian,  kondisi  per   da ga ngan 
di Indonesia belum  mak   simal meman-
faatkan potensi pasar ASEAN. Pada 
periode  Januari-Agustus 2013, ekspor 
 Indonesia ke wilayah  ASEAN hanya men-

capai 23% dari total ekspor dikarenakan 
tujuan  ekspor  Indonesia masih terfokus 
pada pasar tradisional seperti Tiongkok, 
 Amerika Serikat, dan Jepang. Peringkat 
Indonesia menurut global  competitiveness 
index pun masih berada pada posisi ke-38 
dari 148 negara. Sementara Singapura 
 menempati posisi ke-2, Malaysia di posisi 
ke-24, Thailand di posisi ke-37, Vietnam 
ke-70, dan Filipina di posisi ke-59.

Di sisi lain, struktur ekspor  Indonesia 
masih belum optimal. Contohnya, in-
dustri pengolahan produk ekspor masih 
bergantung pada bahan baku impor. Hal 
ini menunjukkan bahwa Indonesia ma-
sih sangat bergantung pada ketersediaan 
 bahan baku dunia. Selain itu, struktur 
 ekspor Indonesia masih didominasi oleh 
komoditas primer sehingga rentan ter-
hadap penurunan permintaan dan harga 
komoditas dunia. Ketergantungan ekspor 
sumber daya alam yang besar di tengah 

permintaan komoditas yang melemah, 
di samping impor bahan bakar minyak 
yang tinggi, menyebabkan  Indonesia 
mengalami defisit transaksi berjalan 
 (current  account).

Kesiapan Perbankan Indonesia
Dalam rangka menghadapi MEA, 

 peran perbankan untuk mendorong per-
tumbuhan ekonomi perlu  ditingkatkan. 
Sebab, secara keseluruhan industri 
 perbankan masih memegang peranan do-
minan dalam sistem keuangan Indonesia. 
Pangsa pasar industri perbankan dalam 
sistem keuangan meningkat dari 77,9% 
pada semester I 2013 menjadi 78,5% pada 
semester II 2013. Di sisi lain,  volume 
perdagangan Indonesia dengan negara 
ASEAN yang cukup tinggi merupakan 
peluang bagi perbankan domestik untuk 
memfasilitasi kegiatan perdagangan mau-
pun ekspansi usaha nasabah ke wilayah 
ASEAN lainnya. 

Sementara itu, dari sisi keuangan, 
perbankan Indonesia merupakan in-
dustri perbankan yang paling atraktif 
di antara negara -negara ASEAN. Hal 
ini ter cermin dari tiga aspek. Pertama, 
 perbankan domestik memiliki ke tahanan 
modal yang lebih baik dibandingkan 
 dengan  per bankan di negara ASEAN 
lainnya.  Rasio ke cukupan modal  (Capital 
 Adequacy Ratio) perbankan Indonesia 
pada tahun 2013 mencapai 19,16%,  lebih 
tinggi dibandingkan dengan Filipina 
(17,02%), Singapura (16,10%),  Malaysia 
(14,49%), dan Vietnam (11,85%). Hal 
ini menunjukkan bahwa ruang eks pansi 
perbankan domestik untuk menunjang 
perekono mian masih sangat terbuka. 
Kedua, rasio Non  Performing Loan (NPL) 

Sumber: PovcalNet, World Bank, BI Staff Calculation
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perbankan domestik masih tergolong 
rendah di bandingkan negara  ASEAN 
lainnya,  yaitu mencapai 1,9% pada ta-
hun 2013.  Angka tersebut lebih rendah 
di bandingkan Filipina (2,4%), Vietnam 
(3,4%), dan Brunei (5,4%).  Rendah-
nya rasio NPL mencermin kan kualitas 
manajemen risiko kredit  perbankan do-
mestik sangat baik. Ketiga, dari  aspek 
profitabilitas,kinerjaperbankandomestik
masih tergolong baik. Hal ini tercer-
min dari rasio  Return on  Asset (ROA) 
dan Return on Equity (ROE)  perbankan 
 Indonesia pada tahun 2013 yang masing- 
masing mencapai 2,95% dan 22,72%, 
 lebih tinggi dibandingkan  Filipina 
(1,55% dan 16,11%),  Singapura (1,55 
dan 15,76%), dan  Malaysia (1,43% dan 
16,92%). Tingginya rasio profitabilitas
 perbankan domestik merupakan salah 
satu daya  tarik  perbankan ASEAN untuk 
eskpansi di  Indonesia.

Namun demikian, penetrasi kredit 
perbankan Indonesia terhadap PDB masih 
sangat rendah jika dibandingkan dengan 
negara ASEAN lainnya.

Rasio kredit/PD Indonesia pada 
 tahun 2012 mencapai 36%, jauh lebih 
rendah dibandingkan Singapura (116%), 
 Malaysia (134%), dan Thailand (167%). 
Penetrasi kredit perbankan yang  masih 
rendah tersebut setidaknya disebab-
kan oleh tiga faktor. Pertama, tinggi nya 
suku bunga kredit, khususnya bunga 
kredit mikro. Kedua, kondisi likuiditas 
 per bankan yang ketat dan terkonsentrasi 
pada debitur-debitur besar sehingga me-
nyulitkan bank untuk menyalurkan  kredit. 
Ketiga, potensi kredit UMKM yang 
 belum dioptimalkan.

Pengelolaan Bunga Kredit
Transparansi bunga kredit melalui 

penetapan dan pengumuman Suku  Bunga 
Dasar Kredit (SBDK) di setiap bank me-
mang cukup baik, namun belum efek-
tif untuk meredam peningkatan bunga 
 kredit. Seiring dengan kenaikan BI rate 
yang mencapai 7,5% sejak November 
2013, suku bunga kredit perlahan merang-
kak naik. Bunga kredit modal kerja naik 
dari rata-rata 11,67% pada 2013, menjadi 
12,49% pada 2014. Sementara itu, bunga 
kredit investasi naik dari rata-rata 11,39% 
pada 2013, menjadi 12,10% pada 2014. 
Hanya bunga kredit konsumsi yang rela-
tif stabil, yaitu dari rata-rata 13,16% pada 
2013, menjadi 13,24% pada 2014. 

Faktor yang menyebabkan tingginya 
bunga kredit diantaranya adalah tingkat 
inflasi di suatu negara. Apabila tingkat
inflasi di suatu negara tergolong tinggi
seperti Indonesia, maka bunga  kredit 
otomatis akan tinggi. Sebagai negara 
kepulauan dengan biaya logistik yang 
sangat tinggi, Indonesia memang ti-
dak terlepas dari ancaman inflasi. Oleh
karena itu, perbaikan infrastruktur yang 
 mampu menekan ongkos logistik amat lah 
penting untuk meredam gejolak inflasi.
Inflasi yang rendah akan memicu Bank
 Indonesia untuk menurunkan BI rate yang 
selanjutnya akan menurunkan tingkat 
suku bunga perbankan. Selain itu, per-
lambatan ekonomi regional dan global 
yang menjalar ke ekonomi domestik turut 
meningkatkan risiko penyaluran kredit. 
Risiko yang tinggi tersebut mendorong 
bank untuk meningkatkan suku bunga. 
Meskipun kenaikan suku bunga kredit 
sulitditekankarenapengaruh inflasidan
perlambatan ekonomi dunia, perbankan 
perlu meningkatkan penyaluran kredit 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dalam hal ini, pemerintah perlu 
melakukan terobosan dengan mem-
berikan insentif bagi perbankan yang 
fokus memberikan kredit ke sektor 
 produktif. Misalkan, pemerintah dapat 
menurunkan permintaan dividen kepada 
bank-bank pemerintah (Bank BRI, Bank 
Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN) yang 
penyaluran kredit produktifnya melewati 
target yang telah ditetapkan. 

Selain itu, regulator perlu menetap-
kan batas atas bunga kredit mikro. Ting-
kat  bunga kredit mikro yang mencapai 
 20-30% tentu menyulitkan para  pengusaha 
kecil untuk menekan  biaya  pro duksi. 
 Dalih perbankan bahwa  pengusaha mikro 

 tidak terlalu sensitif terhadap tingkat 
 bunga tentu tidak dapat mem benarkan 
kenaikan suku bunga mikro  tanpa 
batasan yang wajar. Selama ini, metode 
 pengelolaan  likuiditas  perbankan pun 
menggunakan metode pool of fund, yaitu 
model yang menggabungkan dana pihak 
ketiga individual maupun korporasi yang 
berbentuk giro,  tabungan, dan deposito. 
Akibatnya, dana  korporasi yang umum-
nya mendapat  special rate pun tercam-
pur dalam  likuiditas yang sama dan pada 
akhirnya disalurkan  dalam bentuk kredit. 
Debitur kredit mikro pun ber potensi di-
bebankan bunga tinggi  akibat special 
rate yang diberikan bank ke pada nasabah 
korporasi. Tentu tidak fair jika debitur 
mikro harus  menanggung beban bank 
untuk membayar bunga kepada nasabah 
 korporasi. Oleh karena itu,  perbankan 
harus me nerapkan model  pengelolaan 
 likuiditas yang lebih wajar dan adil.     

Selanjutnya, perbankan perlu 
meningkatkan efisiensi untuk dapat
menurunkan suku bunga kredit, yang 
tercermin dari Biaya  Operasional 
 dibanding  Pendapatan  Operasional 
(BOPO). Berdasarkan data Statistik 
 Perbankan Indonesia dari Bank  Indonesia, 
BOPO perbankan Indonesia pada Juli 
2014 mencapai 76,54%, lebih tinggi 
dibandingkan periode yang sama tahun 
lalu yang mencapai 74,14%. Kenaikan 
BOPO tersebut tentu menjadi sinyal 
 buruk bagi  perbankan  Indonesia. Meski-
pun profitabilitas sangat tinggi, BOPO
perbankan Indonesia masih  lebih  tinggi 
dibandingkan BOPO negara ASEAN 
lainnya yang kurang dari 60%. Efisiensi
perbankan dapat ditingkatkan dengan 
pemanfaatan teknologi  seperti e-banking 
 sehingga biaya tenaga kerja dapat ditekan.

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3. Perbandingan CA/GDP Negara-negara ASEAN



Indikator Nomor 47/Tahun XXVIII/2014 13

 LKD sebagai Solusi Likuiditas
Rendahnya penyaluran kredit turut 

disumbang oleh ketatnya likuiditas 
 perbankan di pasar. Hal ini tercermin 
dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang 
mengalami penurunan dalam tiga tahun 
terakhir. Dana pihak ketiga mampu tum-
buh sebesar 20,18% (yoy) dan 14,57% 
(yoy) pada Juli 2012 dan Juli 2013, na-
mun hanya tumbuh sebesar 11,62% (yoy) 
pada Juli 2014. Minimnya likuiditas 
meng akibatkan kenaikan Loan to Deposit 
 Ratio (LDR) perbankan dari 82,55% pada 
Juli 2012, 88,68% pada Juli 2013,  hingga 
terakhir mencapai 92,19% pada Juli 2014.  
Berdasarkan kenaikan tersebut,  ruang 
 perbankan untuk menyalurkan kredit 
pun semakin terbatas mengingat batas 
maksimal LDR sesuai ketentuan Bank 
 Indonesia adalah sebesar 92%. 

Untuk mengatasi permasalahan 
 likuiditas, perbankan dapat mengambil 
peluang di masyarakat pedesaan sebab 

potensi dana di desa cukup tinggi dan 
masih banyak orang kaya pedesaan yang 
tidak menabung di bank. Oleh karena itu, 
Bank Indonesia gencar menyusun  stra tegi 
keuangan inklusif melalui  program 
Layanan Keuangan Digital (LKD)  untuk 
meningkatkan akses keuangan yang di-
harapkan dapat memicu pertumbuhan 
likuiditas perbankan. LKD  merupakan 
layanan yang utamanya ditujukan 
bagi masyarakat yang belum memiliki 
 rekening di bank, tetapi ingin menggu-
nakan layanan perbankan saat melakukan 
transaksi. Melalui LKD, masyarakat tidak 
perlu menabung di bank, melainkan hanya 
menabung di agen-agen yang telah ditun-
juk oleh bank. Selanjutnya, masyarakat 
dapat menikmati fasilitas transaksi se-
perti transfer, tarik tunai, dan setor tunai 
 dengan menggunakan telepon genggam.

Bank Indonesia telah melakukan 
 kajian awal dan uji coba Branchless 
 Banking (cikal bakal dari LKD), sejak 

Mei 2013. Uji coba tersebut dilakukan 
oleh lima bank dan dua telco pada lima 
provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Bali, dan Sumatera Selatan). Tu-
juan uji coba ini adalah untuk mencari apa-
kah terdapat buying need dari  masyarakat 
dan  provider, bentuk model bisnis, dan 
pengaturan yang sesuai  dengan kondisi 
 Indonesia. LKD ini terutama dilakukan 
dengan memanfaatkan tingginya peng-
guna telepon genggam, serta kerjasama 
 dengan unit lokal atau agen.

Kegiatan uji coba yang berakhir pada 
November 2013 ini mendapat  apresiasi 
yang cukup baik dari masyarakat dan 
pelaku kegiatan uji coba. Hal ini terlihat 
dari peningkatan jumlah transaksi, yaitu 
agen dan jumlah rekening nasabah (2.833 
rekening). Animo masyarakat untuk me-
nabung juga cukup besar, tercermin dari 
jenis transaksi yang dilakukan di dominasi 
oleh setoran  tunai (4.016 kali setoran 
tunai) dan diikuti dengan transfer dana 

Indikator/LuthfanAktivitas perbankan, salah satu penyedia jasa yang akan terkena dampak langsung dari Masyarakat Ekonomi ASEAN

Tabel 2. Sumber Pembiayaan Perbankan

*) Menggunakan data tahun 2013, kecuali data kredit/PDB menggunakan data tahun 2012
Sumber data: IMF, World Bank, Asian Bonds Online, World Federation of Exchanges
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(3.132 pembayaran  tagihan).  Peluang 
dana di desa selayak nya dapat di-
optimalkan oleh perbankan melalui LKD 
untuk meringankan beban likuiditas yang 
 semakin tinggi.

Optimalisasi Kredit UMKM
Meskipun tetap tumbuh, kredit 

UMKM mengalami perlambatan pada 
tahun 2014. Kredit UMKM tumbuh se-
besar 11,53% (yoy) pada Juli 2014, dari 
Rp 583,85 T menjadi Rp 651,18 T . Per-

tumbuhan terse-
but lebih rendah 

 di   ban dingkan dengan 
 periode yang sama ta-
hun lalu,  yaitu sebesar 
15,52% (yoy), dari Rp 
505,41 T menjadi Rp 
583,85 T. Perlambatan 
 kredit UMKM terbe-
sar dialami oleh sek-
tor per dagangan besar 
dan  eceran, yaitu dari 
33,2% (yoy) pada 
Juli 2013 menjadi 
10,11% (yoy) pada 
Juli 2014. Pada-
hal, sektor tersebut 

memiliki  pangsa 
pasar terbesar (share 

52,57%) dibandingkan 
sektor lainnya. 

Menurut hemat penulis, bank 
mulai berhati-hati  menyalurkan 

 kredit UMKM karena NPL yang 
 semakin meningkat. NPL merupakan 
per bandingan antara kredit  bermasalah 
 dengan total kredit yang disalurkan 
bank. NPL UMKM per Juli 2014 sebesar 
4,07%, lebih tinggi dibandingkan NPL 
periode yang sama tahun lalu yang men-
capai 3,45%. Kenaikan tersebut sangat 
mengkhawatirkan karena hampir men-
capai batas maksimal NPL yang ditetap-
kan regulator yaitu 5%. 

Meskipun berisiko tinggi, per bankan 
diyakini masih menjadikan UMKM se-
bagai salah satu fokus utama  penyaluran 
kredit karena dua hal. Pertama,  debitur 
UMKM memberikan margin  keuntungan 
yang lebih tinggi dibandingkan  korporasi 
karena suku bunga kredit yang di bebankan 
kepada pelaku UMKM lebih besar 
dibandingkan suku bunga  korporasi. Hal 
ini disebabkan overhead cost dan risiko 

kredit UMKM lebih besar di bandingkan 
dengan korporasi. Oleh karena itu, Net 
Interest Margin (NIM) bank yang fokus 
kepada kredit UMKM seperti Bank BRI 
dan Bank Danamon akan lebih besar 
dibandingkan NIM bank yang  penyaluran 
kreditnya fokus pada korporasi seperti 
Bank Mandiri dan Bank BNI. 

Kedua, perbankan diyakini akan 
meningkatkan eksposure kredit UMKM 
seiring dengan pemberlakuan  Peraturan 
Bank Indonesia (PBI) No.14/22/PBI/2012 
tentang Pemberian  Kredit atau  Pembiayaan 
oleh Bank Umum dan  Bantuan Teknis 
dalam rangka  Pengembangan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasar-
kan PBI tersebut, bank diwajibkan untuk 
 me nyalurkan  kredit UMKM minimal se-
besar 20% dari total kredit. Penyaluran 
kredit tersebut dilakukan secara bertahap 
 yaitu 10%, 15%, dan 20% pada tahun 
2016, 2017, dan 2018 sehingga  penetrasi 
kredit UMKM diyakini akan semakin 
meningkat. 

Meskipun demikian, mengingat 
 kredit UMKM memiliki risiko yang 
 lebih  tinggi, perbankan diharapkan dapat 
 menyeimbangkan antara kuantitas dengan 
 kualitas penyaluran kreditnya. Regulator 
perlu memberikan fleksibilitas kepada
bank  dalam menyalurkan kredit UMKM. 
Misal, bank yang memiliki NPL kredit 
UMKM lebih dari 4% tidak diwajibkan 
 menyalurkan kredit UMKM sebesar 20% 
dari total kreditnya, melainkan cukup 
melakukan pembinaan kepada UMKM 
seperti  pelatihan pembukuan, pemasaran 
produk, dan lain-lain. Upaya tersebut di-
harapkan dapat meningkatkan  kualitas 
penyaluran kredit UMKM dan NPL 
UMKM dapat lebih ditekan.

Indikator/Luthfan

Rahmalda Azwan T.



Bidang Modal

Indikator/Luthfan

Sumber daya yang melimpah membuat Indonesia berpotensi menjadi target 
utama dalam  penanaman modal, baik dari pihak dalam negeri maupun asing. 
Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)  menimbulkan  pertanyaan, 
apakah  menguntungkan ketika modal asing semakin gencar masuk ke 
 Indonesia? Keterbukaan yang sangat bebas atas arus modal, akan berpotensi 
menimbulkan resiko yang mengancam kestabilan kondisi perkonomian suatu 
negara. Namun di sisi lain, pembatasan atas aliran modal akan menghambat 
ketersediaan kapital yang dibutuhkan untuk mendorong peningkatan arus 
 perdagangan dan pengembangan pasar uang. 

Masyarakat Ekonomi ASEAN
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Pada pertemuan Bali Summit, bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN se-
pakat membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2020. Tujuan pem bentukan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah untuk menjadikan  ASEAN se-

bagai kawasan yang stabil, sejahtera, dan memiliki daya saing tinggi  dengan tingkat 
 perkembangan ekonomi yang sejajar, serta mengurangi kemiskinan dan  kesenjangan 
sosial ekonomi1. 

Selanjutnya, pada ASEAN Summit ke-12, bulan Januari 2007, para pemimpin 
 ASEAN sepakat mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi 
2015. Percepatan ini dilakukan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN meng-
hadapi kompetisi global seperti dengan Tiongkok dan India. Percepatan ini juga di-
lakukan karena beberapa pertimbangan lain seperti adanya potensi penurunan  biaya 
produksi di  ASEAN sebesar 10%-20% untuk barang konsumsi sebagai dampak  integrasi 
ekonomi, serta meningkatkan kemampuan kawasan ASEAN dengan  implementasi 
standar dan praktik internasional, serta hak atas kekayaan intelektual2.  

Untuk mewujudkan percepatan tersebut, pada bulan November 2007 para  pemimpin 
ASEAN menyepakati blueprint MEA 2015 untuk digunakan sebagai acuan dalam 
mengimplementasikan komitmen  masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan MEA 2015 
dalam blueprint MEA 2015  adalah membentuk ASEAN sebagai:  (1) pasar dan basis 
produksi tunggal; (2) kawasan  dengan daya saing ekonomi tinggi; (3) kawasan dengan 
perkembangan ekonomi yang merata; dan (4) kawasan yang terintegrasi secara penuh 
dengan per ekonomian global. 

ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal (a single market and  production 
base) terdiri dari beberapa unsur yaitu aliran barang, jasa, investasi, dan tenaga  terampil 
yang bebas, serta aliran modal yang lebih leluasa. Blueprint MEA 2015 telah memuat 
serangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai unsur-unsur tersebut. 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai aliran modal yang lebih bebas (free 
flow of capital) adalah: (i) memperbolehkan pergerakan modal yang lebih besar; serta 
(ii) memperkuat perkembangan dan integrasi pasar modal ASEAN. 

Saat ini Indonesia menganut rezim devisa bebas sebagai langkah untuk memper-
bolehkan pergerakan modal yang lebih  besar. Artinya tidak ada pembatasan bagi para 
pelaku usaha baik di dalam maupun luar negeri untuk memasukan modal ke  Indonesia 
atau mengeluarkan modalnya dari Indonesia. Hal ini berbeda dengan beberapa  negara 
ASEAN lainnya yang membatasi pergerakan modal untuk keluar dari yurisdiksi 
 mereka. 

Adapun terkait dengan langkah untuk memperkuat perkembangan dan  integrasi 
pasar modal ASEAN, upaya yang dilakukan antara lain adalah mutual recognition 
berbagai profesi penunjang pasar modal, serta mengharmonisasi berbagai ketentuan 
pasar modal seperti ketentuan keterbukaan informasi dan prosedur yang dilakukan 
 regulator dalam pemberian persetujuan penawaran umum.  

ASEAN Capital Market Forum
Untuk mencapai integrasi pasar modal ASEAN sesuai langkah-langkah dalam 

blueprint MEA 2015, regulator-regulator pasar modal ASEAN telah membentuk forum 
yang disebut dengan ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Program-program yang 
 sedang dijalankan oleh ACMF sebagai tindak lanjut dari blueprint MEA 2015  antara 
1. ASEAN Economic Community Blueprint, 2008, hal 5
2. Departemen Perdagangan, “Menuju ASEAN Economic Community”, 2009, hal 7, http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setdit-
jen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf

Integrasi Pasar Modal dalam Kerangka 
Masyarakat Ekonomi ASEAN

dok.P
ribadi

I Made Bagus Tirthayatra

Pria kelahiran Malang, 29 
 September 1973 ini kini 
 berprofesi sebagai Kepala 
Bagian  Pendaftaran Produk 
 Pengelolaan Investasi di  Otoritas 
Jasa  Keuangan (OJK). Sejak 
tahun 2000, ia mengikuti berbagai 
pelatihan di dalam dan luar negeri 
terkait dengan industri pasar 
modal. Lulusan Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia (FE UI) ini 
telah banyak menulis pada Warta 
Bapepam-LK.
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lain adalah sebagai berikut3: 

1. Program yang terkait dengan 
 penawaran umum:

• ASEAN Disclosure Standards 
Program ini bertujuan untuk  melakukan 
harmonisasi keterbukaan prospektus 
 dalam penawaran umum lintas  yurisdiksi. 

• Mutual Recognition of Collective 
Investment Scheme. 

Program ini bertujuan untuk  memudahkan 
penawaran umum reksa dana lintas 
 yurisdiksi. Berdasarkan skema program 
ini, reksa dana yang telah mendapat 
ijin dari regulator negara asal untuk di-
tawarkan di negara asal (home country), 
dapat ditawarkan di negara ASEAN lain-
nya (host country) melalui proses per-
izinan yang lebih sederhana (streamlined 
authoirzation process) oleh regulator di 
host country. 

2. Program terkait dengan perdagangan 
di pasar sekunder:  ASEAN  Exchange 
Linkage dan ASEAN  Capital Market 
Infrastructure (ACMI)  Blueprint. 

Program ini bertujuan untuk mem-
bentuk konektivitas semua bursa efek di 
 ASEAN. Berdasarkan skema program ini, 
 perusahaan efek yang merupakan  anggota 
bursa efek di salah satu negara ASEAN 
dapat langsung bertransaksi di bursa efek 
negara ASEAN lainnya. 

3. Program terkait Good  Corporate 
 Governance: ASEAN  Corporate 
 Governance  Scorecard.   

Program ini bertujuan untuk meningkat-
kan standar dan praktik Good  Corporate 
Governance (GCG) bagi emiten di 
negara– negara ASEAN. Langkah yang 
ditempuh  untuk mencapai hal tersebut 
adalah dengan mengembangkan  ASEAN 
Corporate  Governance Scorecard bagi 
emiten yang tercatat dalam bursa di 
 ASEAN. 

4. Program terkait dengan  penyelesaian 
sengketa: Dispute Resolution and 
 Enforcement Mechanism. 

Program ini bertujuan membuat  kerangka 
acuan bagi penyusunan peraturan me-
ngenai penyelesaian sengketa (dispute 
resolution) antara para pihak lintas  batas 
ASEAN, untuk diadopsi oleh negara 
 anggota ASEAN.
3. Website ASEAN Capital Market Forum, http://www.theacmf.org/
ACMF/webcontent.php?content_id=00017, di akses pada 3 Novem-
ber 2014
 

 Program-program 
integrasi  ASEAN 
yang dijalan kan 
ACMF  sebagaimana 
di sebut di atas bersifat 
opt in  basis.  Artinya, 
negara- negara  anggota 
diberi  keleluasaan 
 untuk memutuskan ka-
pan  mereka 
akan bergabung 
 berdasarkan ting-
kat  kesiapan 
 mereka. 

Otoritas Jasa 
 Keuangan  (dahulu 
 B a p e p a m - L K ) 
selaku  regulator 
 pasar  modal 
 Indonesia  aktif 
 berpartisipasi dalam upaya 
 integrasi  pasar modal  ASEAN 
 dalam  wadah ACMF  tersebut.  Dalam 
kegiatan  partisipasi tersebut,  Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) menyadari  bahwa 
 untuk memperoleh manfaat dari  integrasi 
 ASEAN maka pasar modal Indonesia 
harus mampu bersaing dengan pasar 
 modal negara-negara  ASEAN lain yang 
 sudah maju seperti Singapura, Malaysia, 
dan Thailand. Sehingga, pasar modal 
 Indonesia harus mampu mengefektifkan 
kekuatan yang dimiliki serta mengatasi 
kelemahan-kelemahan yang ada. 

Kekuatan dan Kelemahan Pasar 
 Modal Indonesia dalam Menghadapi 
 Integrasi Pasar Modal ASEAN 

Pasar modal Indonesia memiliki faktor- 
faktor yang merupakan kekuatan dan 

kelemahan 
dalam meng-

hadapi integrasi  ASEAN. Pasar modal 
 Indonesia harus mampu  memanfaatkan 
kekuatan dan mengatasi kelemahan 
 tersebut untuk dapat memanfaatkan 
 integrasi ASEAN. 

1. Kekuatan pasar modal Indonesia. 
• Jumlah penduduk yang besar. 

Indonesia adalah negara ASEAN  dengan 
jumlah penduduk paling besar. Total pen-
duduk Indonesia mencapai 39,9% dari 
 total penduduk ASEAN. 

• Sumber daya alam yang besar. 
Indonesia memiliki sumber daya alam 
yang melimpah, seperti minyak bumi, 
gas alam, batu bara, kelapa sawit, dan 
 sebagainya. 

• Situasi politik yang stabil. 

Indikator/Luthfan

http://www.theacmf.org/ACMF/webcontent.php?content_id=00017
http://www.theacmf.org/ACMF/webcontent.php?content_id=00017
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Indonesia memiliki situasi  politik yang 
stabil dan aman. Sejak 2004,  Indonesia 
telah mengalami tiga kali pemilu yang 
demokratis, lancar, dan aman untuk 
memilih Presiden dan Wakil Presiden, 
serta anggota DPR. Selain itu, Indonesia 
adalah negara demokrasi terbesar ke-3 di 
dunia, setelah Amerika Serikat dan India.  

• Perkembangan ekonomi makro 
yang positif. 

Berdasarkan data Badan Pusat  Statistik, 
Produk Domestik Bruto tri wulan 
 II-2014 meningkat 2,47%  dibanding tri-
wulan I-2014 (quarter to quarter) dan 
 meningkat 5,12% apabila dibandingkan 
dengan triwulan yang sama tahun 2013 
(year on year). 

• Kinerja pasar modal yang positif. 
Berbagai indikator pasar modal juga menun-
jukkan tren yang positif. Nilai  kapitalisasi 
pasar meningkat dari Rp 5.652,70 T pada 
akhir 2013 dan Rp 6.346,59 T pada 
 minggu kedua bulan  Oktober 2014. IHSG 
meningkat dari Rp 4.274,18 pada  akhir 

2013  menjadi Rp 4.962,96 
pada akhir minggu kedua 

 bulan Oktober 2014.4 Selain 
itu, nilai emisi di pasar modal 

meningkat dari Rp 277,8  T pada 
2013  menjadi Rp 327,33  T pada 
tahun 2014  (Januari-Oktober).5

2. K e l e m a h a n 
pasar  modal Indonesia. 
• Rata-rata modal peru-
sahaan efek di Indonesia 

lebih kecil dibanding 
di Singapura dan 
 Malaysia 

P e r u s a h a a n 
efek merupa-
kan ujung 
tombak dalam 
m e n i n g k a t -
kan pe netrasi 
pasar modal 
di  masyarakat. 
Secara umum, 

 p e r m o d a l a n 
 perusahaan efek 
 domestik  lebih 

kecil  dibandingkan  dengan 
permodalan perusahaan efek 

dari  Singapura dan  Malaysia 
sehingga, perusahaan efek 
 domestik me ngalami kesu-
litan  untuk bersaing  dengan 
 perusahaan efek dari negara- 

negara  tersebut. 
• Tingkat  penerapan GCG oleh 

emiten masih kurang. 
Berdasarkan  studi yang dilakukan oleh 
Asian Corporate  Governance  Association 
tahun 2012, penerapan GCG  Indonesia 
tergolong rendah dibandingkan  dengan 
negara- negara ASEAN lain,  seperti 
 Singapura,  Thailand, Malaysia dan 
 Filipina.  Mengingat pemodal lebih 
senang berinvetasi pada perusahaan- 
perusahaan yang menjalankan prinsip- 
prinsip GCG dengan baik, maka pe-
nilaian yang rendah atas pe nerapan GCG 
di  Indonesia akan mengurangi daya tarik 
pasar modal  Indonesia sebagai sasaran 
 investasi  mereka.  

• Jenis instrumen pasar modal 
 masih terbatas. 

Saat ini jenis instrumen di pasar  modal 
 Indonesia masih terbatas. Produk 
 derivatif yang diperdagangkan  Bursa 
4. Statistik Mingguan Pasar Modal, Minggu ke-1, Oktober 2014, hal 8
5. Mencakup Emisi Saham, Obligasi/Sukuk Korporasi, dan Obligasi/
Sukuk Pemerintah, Statistik Mingguan Pasar Modal, Minggu ke-1, 
Oktober 2014, hal ii

Efek  Indonesia baru dua jenis, yaitu 
 kontrak opsi saham dan futures. Pada 
bulan Oktober 2014, tidak terdapat nilai 
perdagangan kontrak opsi saham, dan 
nilai perdagangan Warran di Bursa Efek 
Indonesia adalah Rp 590,90 juta. 

• Jumlah emiten masih rendah. 
Berdasarkan data dari World  Federation 
of Exchanges, pada akhir Agustus 2014 
jumlah perusahaan tercatat di  Bursa Efek 
Indonesia baru mencapai 501  perusahaan. 
Angka ini lebih kecil dibandingkan  dengan 
jumlah perusahaan tercatat di bursa efek 
negara- negara ASEAN lainnya,  seperti 
Singapura (770  perusahaan), Malaysia 
(906 perusahaan), dan  Thailand (596 
 perusahaan). Dengan jumlah perusahaan 
tercatat  lebih kecil, pilihan  investasi yang 
tersedia bagi pemodal menjadi sedikit. 
Hal ini dapat mengurangi daya tarik pasar 
modal  Indonesia  dibanding pasar modal 
 negara ASEAN lain yang  menyediakan 
lebih banyak pilihan  investasi. 

• Kemampuan berbahasa Inggris 
secara umum masih kurang. 

Secara umum kemampuan berbahasa 
 Inggris tenaga kerja Indonesia masih  lebih 
rendah dibandingkan dengan kemampuan 
berbahasa Inggris tenaga kerja  Singapura 
dan Malaysia.6 Melalui  integrasi ASEAN, 
kesempatan bagi tenaga kerja  Indonesia 
semakin terbuka untuk bekerja dan 
 menimba ilmu pada berbagai industri di 
luar  negeri, termasuk pada industri  pasar 
modal.  Tanpa kemampuan berbahasa 
 Inggris, tenaga kerja Indonesia akan ke-
sulitan untuk memanfaatkan  kesempatan 
ini dengan maksimal. 

Peluang dan Ancaman Bagi Pasar 
Modal Indonesia dalam Menghadapi 
Integrasi Pasar Modal ASEAN 

Dengan berbagai faktor kekuatan dan 
kelemahan pasar modal Indonesia, ter-
dapat peluang dan ancaman bagi  pasar 
modal Indonesia dalam menyongsong 
 integrasi pasar modal ASEAN. Maka, 
 pasar modal Indonesia harus dapat me-
manfaatkan peluang serta me ngatasi 
 ancaman tersebut untuk dapat meman-
faatkan integrasi ini.

1. Peluang dari integrasi pasar modal 
ASEAN. 
• Akses ke pasar luar negeri. 

Melalui produk-produk  pengelolaan 
6. Berdasarkan EF English Proficiency Index 2013, Singapore dan
Malaysia masuk dalam kategori High Proficiency, sedangkan Indo-
nesia masuk dalam kategori Moderate Proficiency, http://www.ef.co.
id/epi/

Indikator/Luthfan
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investasi seperti reksa dana,  kontrak 
pengelolaan dana, dan Kredit Investasi 
 Kecil (KIK) efek  beragun aset,  manajer 
 investasi me ngumpulkan dana  pemodal 
untuk se lanjutnya di investasikan 
pada efek. Dengan  integrasi ASEAN, 
 kesempatan manajer  investasi Indonesia 
untuk mendapatkan  investor dari negara- 
negara ASEAN lain akan semakin besar. 
Hal ini bukan saja mendorong kemam-
puan manajer  investasi  lokal  untuk ber-
saing di pasar  internasional, namun juga 
akan menarik semakin banyak investasi 
asing masuk ke Indonesia.   

• Kesempatan bekerja di luar 
 negeri. 

Selain akses pasar yang semakin mening-
kat, integrasi ekonomi  ASEAN membuka 
peluang yang semakin  besar bagi tenaga 
kerja Indonesia untuk be kerja di industri 
pasar modal luar  negeri, baik sebagai wakil 
perusahaan efek maupun sebagai profesi 
 penunjang  pasar  modal (akuntan, notaris, 
 konsultan  hukum, dan penilai).  Dengan 
 bekerja pada perusahaan- perusahaan 
di  industri pasar modal luar negeri, 
tenaga- tenaga kerja  Indonesia dapat me-
nimba  pengalaman dan  pengetahuan 
 mengenai standar dan  praktek bisnis yang 
 dijalankan perusahaan- perusahaan ter-
sebut.  Pengalaman dan pengetahuan ini 
dapat dimanfaatkan  untuk meningkatkan 
 standar dan praktek bisnis di pasar  modal 
 Indonesia pada saat mereka kembali 
 untuk berkarir di Indonesia. 

• Dorongan untuk mengikuti 
 standar dan praktik internasional.

Integrasi pasar modal ASEAN menuntut 
adanya harmonisasi standar dan praktek 
di pasar modal negara- negara  anggota. 
Harmonisasi dilakukan antara lain  dengan 
mengacu pada  standar yang di keluarkan 
lembaga-lembaga  internasional  seperti 
IOSCO dan OECD. Melalui upaya 
 integrasi, pasar modal Indonesia dituntut 
semakin memenuhi standar dan  praktek 
pasar modal yang di keluarkan oleh 
lembaga- lembaga inter nasional  tersebut. 

•  Dorongan untuk menyeder-
hanakan ketentuan dan  peraturan 
di pasar  modal. 

Integrasi pasar modal ASEAN me-
nyebabkan pemodal di suatu negara  lebih 
mudah berinvestasi di negara lain dan 
perusahaan di satu negara lebih mudah 
meraih dana di negara lain. Agar  pasar 
modal Indonesia lebih menarik  dibanding 
pasar modal negara lain, kenyamanan 

transaksi di pasar modal Indonesia  harus 
terus ditingkatkan dan biaya-biaya  harus 
diturunkan. Sebab itu, regulator  pasar 
modal Indonesia harus terus menye-
derhanakan ketentuan dan peraturan 
pasar modal. Namun penyederhanaan 
 tersebut tetap harus memperhatikan unsur 
 perlindungan terhadap pemodal.

2. Ancaman dari integrasi pasar modal 
ASEAN. 
• Kebutuhan tenaga kerja di 

 industri pasar modal Indonesia 
lebih  banyak diisi oleh tenaga 
kerja asing. 

Secara umum integrasi ASEAN akan 
meningkatkan kemudahan bagi tenaga 
kerja asing untuk bekerja di Indonesia. 
Apabila tenaga kerja lokal tidak mampu 
bersaing dengan tenaga asing, maka ke-
butuhan tenaga kerja industri pasar modal 
Indonesia akan banyak diisi oleh tenaga 
kerja asing. 

• Investor Indonesia akan lebih 
banyak membeli produk-produk 
pasar modal negara ASEAN lain. 

Integrasi pasar modal ASEAN me-
mudahkan pemodal untuk  berinvestasi 
secara lintas yuridiksi. Apabila pasar 
 modal Indonesia tidak dapat bersaing 
dengan pasar modal negara ASEAN lain, 
pemodal- pemodal Indonesia akan lebih 
memilih untuk berinvestasi melalui pasar 
modal di  negara ASEAN lain.

• Perusahaan Indonesia akan  lebih 
banyak meraih dana melalui  pasar 
modal negara ASEAN lain. 

Integrasi pasar modal ASEAN se makin 
memudahkan perusahaan- perusahaan 
domestik untuk meraih dana di luar 
 negeri. Apabila pasar modal  Indonesia 
tidak dapat bersaing dengan pasar modal 
 negara ASEAN lain, maka perusahaan- 
perusahaan domestik dapat lebih tertarik 
untuk melakukan penawaran umum di 
negara ASEAN lain.  

Upaya-Upaya Menghadapi Integrasi 
Pasar Modal ASEAN 

Mempertimbangkan berbagai  faktor 
di atas, upaya-upaya yang dilakukan 
 regulator pasar modal Indonesia  untuk 
memastikan bahwa Indonesia akan mem-
peroleh manfaat dari integrasi pasar 
 modal ASEAN adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan jumlah penawaran 
umum di pasar modal Indonesia. 

Melalui politik yang stabil, per-
ekonomian yang kuat, dan berbagai 
 faktor kekuatan pasar modal Indonesia 
sebagaimana diulas sebelumnya,  integrasi 
pasar modal ASEAN mendorong  semakin 
banyak modal asing  masuk ke pasar 
modal Indonesia. Salah satu cara me-
manfaatkan modal asing  masuk  tersebut 
adalah dengan meningkatkan jumlah 
 penawaran umum.  Penawaran umum 
yang semakin banyak maka dana- dana 
 asing  akan dimanfaatkan oleh perusa-
haan yang melakukan  penawaran umum 
untuk membiayai kegiatan  mereka, baik 
 kegiatan operasional,  ekspansi maupun 
pembangunan  infrastruktur. Selain itu, 
penawaran umum yang semakin banyak 
akan menyebabkan pilihan investasi bagi 
pemodal meningkat, transaksi di  bursa 
efek semakin ramai, dan pasar modal 
menjadi semakin kuat, dalam, dan likuid. 

Beberapa program yang dilakukan 
oleh regulator pasar modal  Indonesia 
untuk mendorong semakin banyak 
 penawaran umum adalah: (i) penyeder-
hanaan  persyaratan, proses, dan prosedur 
penawaran umum; (ii)  pengembangan 
e-registration  untuk penawaran umum; 
(iii) mempermudah prosedur untuk right 
issue; (iv) peningkatkan  pengetahuan 
calon emiten tentang tata cara  penawaran 
umum; serta (v)  peningkatan  kompetisi 
yang sehat bagi profesi,  lembaga 
 penunjang, penjamin emisi, dan 
 pemeringkat efek.  

2. Meningkatkan jenis produk pasar 
modal.  

Selain meningkatkan jumlah 
 penawaran umum, juga dilakukan 
 peningkatan jenis-jenis produk investasi, 
seperti produk pasar modal syariah, efek 
beragun aset, serta berbagai produk pasar 
modal lainnya. 

Upaya ini dilakukan antara lain: (i) 
memastikan bahwa segenap peraturan dan 
perundangan di pasar  modal mendukung 
peningkatan jenis- jenis  produk tersebut; 
dan (ii) meningkatkan pe mahaman pasar 
modal dari pihak- pihak yang berpotensi 
untuk me nerbitkan produk- produk pasar 
modal, seperti Badan Usaha Milik  Negara 
(BUMN), lembaga pembiayaan, dan 
 sebagainya.

3. Meningkatkan jumlah investor di 
pasar modal.  

Peran investor sangat penting  untuk 
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meningkatkan kekuatan pasar  modal. 
 Semakin banyak investor di pasar  modal, 
kemampuan pasar modal sebagai  sumber 
pembiayaan akan semakin tinggi dan 
transaksi akan meningkat pesat.  Dengan 
 jumlah penduduk hampir men capai 250 
juta, Indonesia memiliki  sangat  banyak 
 investor potensial. Saat ini jumlah  investor 
di pasar modal Indonesia  masih sangat 
kecil, yaitu sekitar 0,2% dari  jumlah pen-
duduk Indonesia.

Beberapa program untuk mening-
katkan jumlah investor di pasar modal 
 adalah: (i) menerbitkan peraturan me-
ngenai ESOP/MSOP tentang emiten dan 
perusahaan publik; (ii) mengembangkan 
saluran distribusi untuk reksa dana, di 
luar jalur perbankan; (iii) meningkatkan 
sistem transaksi elektronik reksa dana; 
dan (iv) meningkatkan pengetahuan 
 publik me ngenai pasar modal, antara lain 
mengenai produk pasar modal syariah dan 
produk investor retail, seperti reksa dana.

4. Meningkatkan kualitas tenaga kerja 
di industri pasar modal. 

Untuk meningkatkan daya saing, 
industri pasar modal Indonesia  harus 
didukung oleh tenaga kerja yang 
 berkualitas. Upaya yang dilakukan  untuk 
meningkatkan kualitas tenaga kerja di 
 industri pasar modal Indonesia antara lain: 
(i) menetapkan standar kompetensi bagi 
para pelaku di industri pasar  modal; dan 
(ii) memperluas sarana edukasi  profesi di 
industri pasar modal. 

Upaya penetapan standar kompetensi 
dilakukan antara lain: (i) meningkatkan 
kualitas pendidikan  profesi  lanjutan bagi 
pemegang izin wakil  manajer investasi 
dan wakil agen  penjual efek reksa dana; 
(ii) me wajibkan pen didikan lanjutan 
bagi direksi dan  komisaris PE; dan (iii) 
meningkatkan kualitas SDM perantara 
pedagang efek.

5. Meningkatkan infrastruktur pasar 
modal Indonesia.  

Infrastruktur yang baik sangat penting 

untuk menarik pemodal menginvestasikan 
dananya di pasar modal Indonesia dan 
 untuk menarik perusahaan- perusahaan 
agar meraih dana melalui pasar  modal 
Indonesia. Untuk itu, regulator pasar 
modal Indonesia harus terus melakukan 
upaya-upaya pengembangan infrastruktur 
pasar modal Indonesia.  

Program-program  pengembangan 
infrastruktur di pasar modal  Indonesia 
antara lain: (i) perluasan  Single Investor 
 Identification (SID); (ii)  penyempurnaan 
sistem kliring dan penyelesaian pasar 
modal; (iii) pengembangan  infrastruktur 
pasar surat utang; (iv)  pengembangan 
standar  pelaporan melalui XBRL; (v) 
pengembangan sistem data warehouse 
pasar modal; dan (vi)  pengembangan 
e-registrastion,  e-licencing, dan 
 e-monitoring. 

6. Meningkatkan standar dan praktek 
tata kelola yang baik.

Jumlah pemegang saham dari 
perusahaan- perusahaan yang  telah 
melakukan penawaran umum  (emiten) 
mencapai ratusan pihak. Untuk 
 melindungi kepentingan pemegang  saham 
publik,  regulator pasar  modal  me ng atur 
ke wajiban emiten untuk menjalan kan 
prinsip- prinsip GCG. Selain itu, regulator 
 pasar modal juga berupaya meningkat-
kan  kualitas pihak-pihak yang  berfungsi 
mendukung dan mengawasi emiten 
 dalam menjalankan kegiatannya,  seperti 
 lembaga dan profesi penunjang pasar 
modal. 

Beberapa program OJK untuk 
meningkatkan  praktek dan pedoman tata 
kelola yang baik  antara lain: (i) upaya 
meningkatkan  kualitas terhadap lembaga 
dan profesi penunjang pasar modal; dan 
(ii) implementasi Indonesia Corporate 
 Governance Roadmap yang telah terbit 
pada Maret 2014. Roadmap ini berisi 
langkah-langkah yang harus ditempuh 
untuk meningkatkan standard dan praktik 
GCG bagi emiten dan perusahaan publik 
di Indonesia. 

7. Meningkatkan standar akuntansi. 
Laporan keuangan merupakan salah 

satu sumber informasi yang penting 
bagi investor di pasar modal. Untuk me-
mastikan bahwa laporan keuangan yang 
diterbitkan oleh emiten pasar modal 
 Indonesia memenuhi standar yang berlaku 
secara internasional, beberapa  langkah 
yang dilakukan oleh regulator pasar 
 modal Indonesia adalah: (i) melakukan 
konvergensi PSAK dengan International 
Financial Reporting Standards (IFRS); 
dan (ii) mengembangkan dan menyem-
purnakan regulasi di bidang akuntansi dan 
pemeriksaan oleh akuntan sejalan dengan 
standar internasional. 

Fase pertama dari konvergensi PSAK 
dengan IFRS telah selesai dilakukan pada 
tahun 2012. Pada fase pertama tersebut, 
PSAK telah dikonvergensikan dengan 
IFRS yang berlaku tahun 2009. Fase 
kedua dari konvergensi PSAK dengan 
IFRS diharapkan selesai pada awal tahun 
2015. Target dari fase kedua  konvergensi 
PSAK terhadap IFRS adalah bahwa 
PSAK yang berlaku pada 1 Januari 2015 
telah dikonvergensikan IFRS yang ber-
laku 1 Januari 2014.

8. Meningkatkan penegakan hukum. 
Industri pasar modal adalah  industri 

yang sangat dipengaruhi oleh trust.  Untuk 
membangun trust yang besar kepada 
 pasar modal Indonesia, penegakan hukum 
 harus berjalan dengan baik. Upaya- upaya 
yang dilakukan regulator pasar modal 
 Indonesia untuk meningkatkan  efektivitas 
penegakan hukum adalah meningkat-
kan kemampuan dan keahlian (capacity 
building) pemeriksa pasar modal dalam 
melakukan pemeriksaan dan meningkat-
kan kualitas proses pemeriksaan di bidang 
pasar modal.
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Kedekatan budaya dan letak geografis di antara negara-negara anggota MEA 
akan memberi peluang bagi peningkatan mobilitas tenaga kerja di wilayah 
ASEAN. Kemudahan itu juga akan mengurangi jumlah  pengangguran dan 
kemiskinan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan  kesejahteraan. Namun 
sayangnya, daya saing tenaga kerja di Indonesia masih tergolong rendah. 
 Minimnya kualitas dan sulitnya akses pendidikan menyebabkan  kurangnya 
keterampilan angkatan kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut,  bukan  mustahil 
tenaga kerja asing akan menguasai lapangan kerja dan  menyingkirkan 
 pekerja dalam negeri. Siapkah tenaga kerja negeri ini?

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Tenaga Kerja
Bidang
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Masyarakat

Dampak pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) masih menjadi  tanda 
tanya besar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, apakah kesepakatan 
ini akan memberikan dampak positif atau malah memperburuk keadaan yang 

 sedang terjadi. Berbagai ekpektasi, harapan, dan bahkan sikap pesimis bermunculan ke 
permukaan sehingga membuat suasana semakin tidak jelas. Ketidak jelasan masa  depan 
ini diiringi oleh suatu kepastian bahwa MEA tetap akan mulai efektif  diberlakukan per 
tanggal 31 Desember 2015. Sebagai seorang yang tidak ingin larut dalam ke galauan 
masa depan, kita harus mulai beranjak untuk berpikir lebih bijak. Caranya dengan 
mempersiapkan diri dalam menghadapi semua kemungkinan sembari  mengatur  strategi 
dan memperkuat imunitas dalam menyongsong peluang dan  tantangan akibat diber-
lakukannya kesepakatan ini.

Salah satu kesepakatan yang diambil dalam masyarakat ekonomi ASEAN adalah 
MRA (Mutual Recognition Agreement), yaitu arus bebas tenaga terampil. MRA yang 
telah disepakati yaitu untuk jasa-jasa engineering, nursing, architectural, surveying 
qualification, jasa professional tourism, tenaga medis (mencakup dokter umum dan 
 dokter gigi), dan jasa akuntan.  Kesepakatan ini secara langsung akan memengaruhi 
sektor ketenagakerjaan Indonesia.  Sektor ini begitu penting untuk diperhatikan ter-
lebih juga karena diiringi oleh kondisi dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan 
serta urgensi dalam memengaruhi perekonomian dan kemajuan bangsa.

MEA dan Ketenagakerjaan
Sebagaimana kata yang terdapat dalam istilah MEA, kesepakatan kerja sama ini 

dibentuk  berlandaskan komunitas, yang tujuan luhurnya adalah memberikan efek 
 positif dan kemajuan untuk seluruh anggota di dalamnya. Namun kesepakatan kerja-
sama ini juga cenderung dilaksanakan sebagai bentuk proses  globalisasi yang pada 
dasarnya mengandung dua unsur penting yang saling terkait, yaitu  liberalisasi dan 
kompetisi. Hal ini ibarat dua sisi mata uang yang dapat mendatangkan keuntungan 
besar bagi mereka yang siap dan akan menindas mereka yang kurang siap ketika 
 tidak  dikendalikan serta tidak diarahkan  untuk kepentingan bersama (egoistis  negara). 
 Kebebasan ini seharusnya diarahkan bukan untuk saling berkompetisi tetapi saling 
bekerja sama antarnegara.

Terlepas dari berbagai bias (negative thinking and possibility effect) akibat sikap 
 individualistis negara yang hanya terfokus pada kepentingan pribadi  masing- masing, arus 
bebas berbagai sektor ekonomi yang terjadi akibat kesepakatan ini akan  mem engaruhi 
sektor ketenaga kerjaan. Sektor ini merupakan sektor aktif yang  memengaruhi tingkat 
pendapatan  sekaligus daya beli  masyarakat. Beberapa efek akan timbul pada sektor 
ketenagakerjaan  akibat  diberlakukannya kesepakatan ini.  Pertama, secara langsung 
akan memengaruhi sektor ketenagakerjaan yang disepakati dalam MRA, artinya  bahwa 
profesi yang telah disepakati akan dibebaskan dan ditetapkan sebuah  standarisasi yang 
harus dipenuhi oleh negara untuk berpartisipasi aktif di  dalamnya. Kedua,  pelaksanaan 
MEA ini akan meningkatkan kesempatan kerja bagi  setiap individu karena ada kebe-
basan untuk dapat bekerja bukan hanya di  dalam negeri. Ketiga, adanya arus bebas 
 investasi dan kapital akan mendorong  tumbuhnya sektor usaha yang mampu menyerap 
tenaga kerja. Selain itu, memberikan pasar yang lebih luas bagi para wirausahawan 
untuk memasarkan produknya. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari MEA itu 
sendiri yaitu menciptakan single market and production base yang  berarti ASEAN 
akan memberikan arus bebas bukan hanya untuk pasar output tetapi juga pasar input. 

Azizon

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): 
 Celah Cerah atau Lubang Hitam untuk 

 Ketenagakerjaan Indonesia

Pria asli Minang ini bernama 
lengkap Azizon. Lahir dan  besar 
di Sungai Janah, Sumatera 
Barat. Lulusan Fakultas Ekonomi 
 Universitas Indonesia (FE UI) 
2014 ini kini berprofesi sebagai 
asisten peneliti di Pusat Ekonomi 
dan Bisnis Syariah FE UI. Selain 
itu, ia juga mengajar sebagai guru 
privat. 

dok.P
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Realitas  Ketenagakerjaan Indonesia
Jika diteropong dari sektor ketenaga-

kerjaan Indonesia maka ada beberapa 
hal yang perlu menjadi catatan penting 
untuk diperhatikan. Pertama, jumlah 
 angkatan kerja Indonesia  sangat  tinggi 
dan  diprediksi akan semakin  meningkat 
sampai beberapa waktu mendatang. 
Hal ini menunjukkan penawaran tenaga 
 kerja di Indonesia tinggi atau jika  dilihat 
dari sisi lain berarti tuntutan yang se-
harusnya dipenuhi untuk  menyerap besar-
nya pe nawaran tersebut tinggi.  Ketika 
hal ini tidak dapat  diseimbangkan maka 
akan menyebabkan tingginya angka 
 pengangguran. Jika dilihat lebih dalam 
lagi pada proporsi antara pekerja informal 
dan formal maka pekerja informal masih 
menempati persentase signifikan yang
hampir mencapai 70% dari  total  pekerja. 
Dari skill yang dimiliki pun, pekerja 
 Indonesia lebih didominasi oleh unskilled 
labor, menandakan bahwa  kebanyakan 
dari pekerja masih  bekerja pada sektor 
agrarian, serabutan, atau  sudah mulai 
memasuki dunia industri  namun  hanya 
menjadi  buruh atau ber sifat padat karya. 
Berbagai realitas ini juga dibarengi 
 dengan proses transformasi yang masih 
berjalan belum optimal, se hingga proses 
pembangunan manusia maupun kapital 
belum terjadi secara ideal.

Ketenagakerjaan dalam Ekonomi
Dalam perekonomian, terjadinya 

pertumbuhan ditandai dengan adanya 
 pe ningkatan output (barang atau jasa). 
Secara sederhana, faktor  produksi yang 
penting adalah tenaga kerja  (labor) dan 
kapital (capital). Hubungan antara kedua 
faktor produksi ini adalah positif yang 
 berarti  semakin banyak tenaga  kerja maka 
seharusnya membuat produksi  semakin 
meningkat. Selain itu tenaga  kerja 
 memiliki peran  penting dalam pengem-
bangan  teknologi yang memengaruhi 
efektivitas dan produktivitas tenaga kerja 
serta perekonomian. 

Jika diperhatikan hubungan antar 
faktor produksi maka tenaga kerja juga 
memiliki hubungan saling mendukung 
dengan kapital, pe ningkatan output akan 
terjadi ketika dibarengi  dengan pening-
katan  kapital. Kombinasi dan perkem-
bangan yang baik ini akan meme ngaruhi 
 proses pembangunan sebuah negara dan 
men jadikan proses transformasi struk-
tural (berubahnya negara berkembang 

menjadi negara maju seiring  dengan ter-
jadi peningkatan pendapatan  negara) 
menjadi lebih baik serta berjalan lebih 
cepat dan optimal. Positioning tenaga 
kerja  dalam perekonomian juga  strategis. 
Di satu sisi tenaga kerja berposisi  sebagai 
faktor produksi yang memengaruhi 
 penawaran dan di sisi lain tenaga kerja 
menjadi konsumen yang akan meminta 
 (mengonsumsi/ membeli) produk yang di-
tawarkan tersebut. Di sini berarti tenaga 
kerja menjadi motor penggerak roda per-
ekonomian, ketika dia tidak stabil maka 
akan menyebabkan ekonomi macet atau 
bahkan tidak berjalan.

Tantangan Ketenagakerjaan dan 
 Perekonomian Indonesia

Selain dihadapkan dengan MEA, 
 sektor ketenagakerjaan Indonesia juga 
dihadapkan dengan beberapa  momentum 
lain yang membuat keadaan  semakin 
kompleks. Di antara dua  momentum 
 tersebut adalah momentum bonus 
demografidan indikasi akan terjebaknya
Indonesia dalam middle income trap 
 (jebakan pendapatan kelas menengah).  
Bonus demografi adalah kondisi ketika
jumlah penduduk produktif (usia kerja) 
lebih banyak dari penduduk non produktif 
(di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). 

Dasawarsa 2030 merupakan  waktu 
penting bagi Indonesia karena  berada 
pada periode demographic bonus yang 
diperkirakan berlangsung dalam  rentang 
tahun 2010-2040. Periode ini  merupakan 
windows of opportunity dimana  tingkat 
 dependency ratio Indonesia berada 
di  posisi terendah1. Rendahnya angka 
 dependency ratio ini disebabkan  karena 
1. Adioetomo, Sri Moertiningsih S. (2005). Bonus Demografi: Menjelaskan 
 Hubungan Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato 
 Pengukuhan Guru Besar Ekonomi Kependudukan FEUI.

 kenaikan jumlah penduduk usia  kerja 
yang berarti akan  meningkatkan  jumlah 
tenaga  kerja. Serta efek  lanjutan adalah 
tinggi nya tuntutan terhadap  lapangan 
pekerjaan. Sehingga hal ini  harus men-
jadi perhatian penting  pemerintah dan 
 masyarakat  dalam menyongsong MEA.

Sedangkan middle income trap  adalah 
kondisi sebuah negara yang terjebak 
 dalam pendapatan kelas menengah dan 
tidak bisa melangkah menjadi  negara 
berpendapatan tinggi. Hal ini terjadi 
 karena  stagnasi pertumbuhan ekonomi 
per  kapita akibat  sektor produksi tidak 
 tumbuh pada tingkat ideal. Kondisi ini 
disebabkan struktur ekonomi tidak berada 
pada komposisi yang mendukung untuk 
berkembang lagi  (terlalu cepat menua). 
Cara untuk  keluar dari jebakan ini adalah 
melalui peningkatan pada sektor produksi 
inovatif, hal ini sangat tergantung  kepada 
 kualitas sumber daya manusianya. Di sini 
berarti ke depannya harus ada strategi 
yang tepat dalam membangun sumber 
daya manusia dan ketenagakerjaan.

Celah Cerah atau Lubang Hitam MEA 
untuk Ketenagakerjaan Indonesia

Jika pelaksanaan MEA  disandingkan 
dengan realitas dan momentum yang 
 terjadi pada sektor ketenagakerjaan 
 Indonesia maka akan menghasilkan dua 
kemungkinan, celah cerah atau lubang 
hitam. Dua kemungkinan ini sangat ber-
gantung pada strategi dan persiapan 
yang dilakukan baik oleh negara mau-
pun oleh masyarakat (tenaga kerja) itu 
sendiri.  Celah cerah adalah kondisi MEA 
akan memberikan dampak positif ter-
hadap  sektor ketenagakerjaan. Hal ini 
terjadi  ketika pelaksanaan MEA  mampu 

Grafik 1. Jumlah Penduduk Indonesia 1950 - 2050

Sumber: United Nations, World Population Prospect, 2006 Revision.
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Untuk mempersiapkan 
SDM tersebut membutuhkan 
 perencanaan,  strategi, dan pem-
bangunan berkelanjutan.  Bukan 
 hanya   memerhatikan  keuntungan 
jangka pendek atau takut untuk 
berkorban sejenak  dalam  rangka 
menghasilkan keuntungan di masa 
mendatang. Peran  strategis tenaga 
kerja (SDM) dalam menjalan-
kan MEA dan ekonomi ini harus 
disadari dan di atur  serta diman-
faatkan  sedemikian rupa.  Proses 
 pembangunan sebuah  negara 
 bukan  hanya sekedar  “membangun 

di negara”  tetapi  “membangun  negara”. 
 Itulah  proses transformasi struktural yang 
 sesungguhnya, bukan hanya  sekadar 
mengembangkan sumber daya kapital 
tetapi juga mengembangkan sumber daya 
manusia.  Kombinasi ini akan menghasil-
kan pembangunan berkelanjutan yang 
persisten terhadap semua tantangan dan 
halang rintang yang ada.

Namun satu hal yang perlu  diingat,  
musuh Indonesia dalam menyongsong 
MEA bukan negara ASEAN yang lain, 
tetapi diri dan bangsa kita sendiri. Ke-
berhasilan bukan ditentukan oleh  mereka 
tetapi bagaimana kita mampu meman-
faatkan potensi ekonomi yang  dimiliki. 
Melalui kesiapan, perencanaan dan 
 strategi yang matang Indonesia bukan 
hanya sekadar memperoleh celah cerah 
untuk dirinya sendiri, tetapi juga akan 
menjadi pelopor untuk memberikan celah 
cerah untuk negara ASEAN lain. Tujuan 
luhur MEA bukan hanya sekadar mencari 
keuntungan sendiri tetapi maju bersama 
di bawah atap yang bernama ASEAN. 
 Sudah sepatutnya Indonesia menjadi 
pemimpin untuk mewujudkan itu,  karena 
kita adalah bangsa terbesar dan sudah 
sepatutnya jadi pemuka.

di arahkan untuk mendukung 
 kondisi yang tengah dihadapi atau 
ketika kita  mampu untuk menye-
suaikan diri dalam me ngambil 
peluang  dengan potensi yang kita 
miliki. Beberapa hal yang  perlu 
dilakukan agar celah cerah itu 
dapat diraih adalah: 
• Menyiapkan struktur 

ketenaga kerjaan sesuai dan 
 memenuhi  standarisasi yang 
telah ditetapkan  dalam MEA, 
 se hingga mampu  untuk 
 bersaing  (berlomba)  dengan 
 negara lain. Pada  akhirnya 
hal ini akan  menyerap besar nya 
 penawaran  tenaga kerja melalui pasar 
yang lebih luas .

• Mengarahkan arus bebas  investasi 
dan kapital ke  sektor rill yang  mampu 
membuka lapangan pekerjaan  untuk 
menyerap tingginya penawaran 
 tenaga kerja.

• Mempertinggi tingkat pertumbuhan 
entrepreneur, karena dapat mengu-
rangi tingginya penawaran tenaga 
kerja yang bergantung pada pihak 
lain, serta mengarahkan entrepreneur 
ke sektor inovatif dan berdaya saing 
dengan yang lain.

• Menyediakan fasilitas dan  dukungan 
seperti kemudahan regulasi dan pe-
latihan untuk berkembangnya  industri 
informal yang kreatif dan  inovatif 
namun memanfaatkan potensi dalam 
negeri, sehingga akan menjadi pintu 
untuk keluar ketika middle income 
trap benar-benar menghadang.

• Mengembangkan sektor yang  memi-
liki comparative advantage seperti 
sektor pertanian dan kelautan karena 
akanlebihefisien.

Namun momentum MEA ini akan 
menjadi lubang hitam ketika Indonesia 
tidak mampu mengarahkan atau menye-
suaikan diri dengan kondisi yang akan 
terjadi. Bangsa ini hanya akan dijadikan 
 pasar sehingga kue perekonomian akan 

lebih banyak dinikmati oleh negara lain. 
Bonus demografi yang ada hanya akan
menjadi sumber pengangguran ketika 
ketersediaan lapangan pekerjaan tidak 
tercukupi dan kita tidak mampu bersaing 
di pasar yang lebih luas dengan adanya 
MEA. Selain itu ketidakmampuan kita 
memanfaatkan pe luang ini juga akan 
meyebabkan pertumbuhan riil  nasional 
kita akan  tetap stagnan dan kita benar- 
benar akan ter jebak dalam middle income 
trap. Ketika hal ini terjadi maka bangsa 
ini akan buta pada lubang hitam yang 
gelap gulita.

Kesimpulan:  Perencanaan, Strategi 
dan Pembangunan Berkelanjutan

Celah cerah atau lubang hitam itu 
 adalah sebuah pilihan, semua  tergantung 
pada apa yang kita persiapkan dan kita 
lakukan dalam menyongsong MEA. 
 Indonesia merupakan 40%  pasar  ASEAN. 
Porsi kue sangat besar yang tidak  mungkin 
para penikmat kue untuk tidak menjulur-
kan tanganya, berebut untuk mendapat-
kanbagian.Disatusisi,bonusdemografi
yang akan kita dapatkan menjadi sebuah 
momentum untuk dapat meningkatkan 
kesejah teraan. Namun juga menjadi 
 ancaman bilamana banyaknya working 
age population yang kita  miliki harus 
menjadi babu di negeri sendiri.  Sehingga 
jelas  sudah bahwa kunci  penting MEA 
 adalah ke siapan SDM (tenaga kerja).

Grafik 2. Rasio Ketergantungan Indonesia
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Apa Kabar UB Kediri?
Indikator/Dika

Tiga tahun lalu Universitas Brawijaya (UB) disibukkan dengan adanya pembukaan cabang kampus di luar domisili, salah 
 satunya UB Kediri. Baru seumur jagung, pembukaan UB Kediri yang sempat digadang-gadang sebagai bentuk perhatian 

 terhadap dunia pendidikan, kini harus menerima permasalahan anyar. Kurangnya kesiapan UB menjadi salah satu penyebabnya. 
Sebenarnya, apa yang sedang terjadi dengan UB Kediri ini?

Tahun ini, 2014, UB  mengalami 
beberapa permasalahan yang 
 harus diselesaikan. Diantaranya 

 permasalahan turunnya akreditasi, pem-
bangunan infrastruktur yang macet,  serta 
permasalahan yang sedang menimpa 
kampus cabang, yakni UB Kediri.

Pergantian Rektor UB kepada Prof. 
Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS. memun-
culkan harapan baru dari warga kampus 
terkait penyelesaian berbagai masalah 
yang dimiliki UB saat ini. Salah satu nya 
yakni permasalahan UB Kediri.  Seperti 
yang diungkapkan oleh Bisri, “Saya 
 memang mendapat problem pada periode 
ini, jadi saya harus dan wajib menyele-
saikan permasalahan itu,” ucap pria 
 kelahiran Malang, 1958 tersebut.

UB Kediri atau biasa disebut UB 4 
adalah cabang dari UB yang  didirikan 
di Kabupaten Kediri. Menilik  kembali 
latar belakang berdirinya kampus ini, 
 diawali dengan Peraturan Menteri 
 Pendidikan  Nasional Republik  Indonesia 
 Nomor 20/2011 tentang  penyelenggaraan 
 program studi di luar domisili  perguruan 
tinggi. Selain itu, berdasarkan Majalah 
Indikator edisi 46 tahun 2013,  Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) juga 
telah mengeluarkan  kebijakan terkait 
penambahan perguruan tinggi untuk men-
capai target 30% lulusan sarjana pada 
 tahun 2015.

Selain dua alasan di atas, Prof. Dr. 
Ir. Harjiono Mapp., Sc. selaku  Ketua 

Penyelenggara UB Kediri menyam-
paikan, latar belakang didirikannya UB 
Kediri merupakan bentuk tanggung 
jawab UB terhadap masyarakat dalam 
sektor pendidikan. Di Jawa Timur pemu-
satan sektor pendidikan hanya di kawasan 
Malang dan Surabaya yang mengakibat-
kan ketimpangan dengan wilayah lain. 
Pemerataan sektor pendidikan untuk 
 masyarakat merupakan poin utama bagi 
pihak UB membuka kampus di Kediri.

Selama beroperasi, UB  Kediri  ternyata 
membawa manfaat bagi  masyarakat 
 sekitar. Tak heran bila  banyak respon 
positif muncul dari  masyarakat dan ma-
hasiswa UB  Kediri. Soni  Harifur  Roziq 
misalnya,  “Keberadaan UB  Kediri sangat 
bermanfaat karena  masyarakat  sekitar 
bisa buka tempat makan dan  indekos,” 
ujar pria  Jurusan Hubungan  Internasional 
UB Kediri. Senada  dengan Soni, Lita 
Lestari  mengungkapkan bahwa  dirinya 
setuju dengan adanya UB Kediri. “Iya 
 setuju  banget, karena masyarakat  banyak 
 menerima manfaat. Contohnya jual 
makanan dan laundry, bahkan ketika 
 liburan tiga  bulan itu sepi pembeli  karena 
 tidak ada anak UB  Kediri,” tutur salah 
satu pe milik indekos di sekitar UB  Kediri 
ini. Keberadaan UB Kediri memang 
membawa dampak positif jika dilihat dari 
sudut pandang ekonomi masyarakat, ter-
utama yang tinggal dekat dengan  kawasan 
 tersebut. 

Namun sayang, dampak positif terkait 

berdirinya UB Kediri tak  diikuti  dengan 
kondisi yang sedang terjadi  tahun ini. 
Berbagai macam polemik mulai meng-
hampiri cabang dari UB ini. Pada  tahun 
ini pihak UB Kediri menghentikan 
 sementara penerimaan mahasiswa baru 
(maba)  tahun akademik 2014.  Seperti 
perkataan Bisri, “Kemarin itu kan di-
cut karena ada surat Dikti agar tidak 
 menerima maba dulu. Itu perintah Dikti, 
bukan saya yang nge-cut,” jelas pria yang 
pernah men jabat sebagai Dekan  Fakultas 
Teknik UB ini.  Sedangkan menurut 
 Misbahuddin  Azzuhri, SE., MM., 
CPHR., CSRS.  selaku koordinator UB 
Kediri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
(FEB) UB, permasalahan UB Kediri ter-
letak pada perizinan operasional. Hal ini 
mengakibatkan UB tidak  menerima maba 
pada tahun 2014 ini. “Apakah izin terkait 
penyelenggaraan pendidikan ataukah izin 
terkait konsep pembelajaran jarak jauh, 
yang jelas belum ada izinnya sehingga 
kita tidak menerima maba tahun ini,”  tutur 
pria yang akrab disapa Misbah tersebut.

Apalagi tahun 2014 ini UB  sempat 
mengalami penurunan  akreditasi  menjadi 
B. Kejadian ini sempat menjadi batu 
 sandungan bagi UB  untuk  permasalahan 
operasi kampus cabang  tersebut. 
Penurunan  akreditasi ini  mengakibatkan 
pihak UB sempat  kehilangan  legalitas 
 dalam membuka cabang UB  Kediri. 
Meskipun pada tahun ini  akreditasi 
UB kembali menjadi A, ternyata 
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 permasalahan per izinan dinilai masih 
belum menemukan titik  kejelasan.  Bisri 
juga menjelaskan, “Tahun 2011 kan 
 belum ada UU  Nomor 12/2012, ya saya 
enggak tahu kalau  harus izin.  Waktu itu 
cukup  mengandalkan  akreditasi A  sesuai 
Peraturan  Menteri, jadi enggak perlu 
izin. Padahal mesti nya izin gitu kalau 
menurut UU Nomor 12/2012. Akhirnya 
dapat  teguran dari  Dikti.  Sekarang sedang 
saya lakukan proses izinnya,” jelas pria 
 kelahiran Malang tersebut.

Tak hanya permasalahan di atas, per-
masalahan tanah yang tak ujung usai juga 
menjadi kendala sendiri bagi keberadaan 
UB Kediri. Walaupun menurut Harjiono 
masalah ini sudah mendapat titik terang 
karena Pemerintah  Kediri akan menye-
diakan tanah hibah bagi keberlangsungan 
UB Kediri, tetapi  realisasi dari  kebijakan 
ini sampai sekarang  masih belum ada. Ter-
bukti  sampai  sekarang,  pihak UB Kediri 
masih melakukan  perkuliahan  dengan 
menyewa  beberapa gedung di Kediri. 
Di antaranya  gedung dari  Universitas 
 Pawyatan Daha  untuk  kampus IPS dan 
berbagi gedung  dengan kantor BKD 
wilayah Kediri untuk  kampus IPA. Hal 
ini sejalan dengan pernyataan Bisri yang 
mengaku permasalahan tanah masih 
 proses pada tahun ini. “Sekarang saya 
tidak konsen izin, saya konsen ke tanah. 
Percuma izin turun tapi kita enggak 
 punya tanah. Sekarang masih nyewa,” 
 tegas  Bisri.

Berbagai polemik yang dialami 
oleh UB Kediri ternyata membawa 
efek  domino terhadap keberlangsungan 
 proses belajar mengajar mahasiswanya. 
Salah satunya bagi FEB UB. Bagaimana 
 tidak nasib mahasiswa FEB UB  Kediri 
 terkesan tak jelas dan digantungkan. 
 Seperti yang dialami Meta Bara, ma-
hasiswa  Jurusan Manajemen UB Kediri. 
Ia  mengungkapkan bahwa tidak ada per-
samaan hak mahasiswa terkait fasilitas 
dan proses belajar mengajar. “Menurut 
saya, di sini sangat kurang fasilitasnya, 
jadi kita enggak berkembang,” ungkap 
mahasiswi asal Banyuwangi ini. 

Hal senada diungkapkan oleh  Rinaldo 
Azhar Hidayat, “Saya dulu ingin mem-
perbaiki nilai di semester pendek tetapi 
tidak bisa karena tahun ini enggak ada 
maba, terus saya lapor ke FEB UB tapi 
sama saja tidak ada respon,” ungkap ma-
hasiswa jurusan Manajemen UB Kediri 
ini. Tidak hanya itu, nasib  pengembangan 

soft skills mahasiswa UB Kediri pun  dirasa 
kurang. Aldo melanjutkan,  “Banyak hal 
yang tidak didapatkan mahasiswa UB 
Kediri. Tidak adanya pengembangan soft 
skills, seperti Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM). Selain itu jika ada event di FEB 
UB seperti dies natalies juga tidak pernah 
diundang. Kami terkesan seperti dianak-
tirikan,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, pihak 
FEB UB Pusat menawarkan kebijakan 
 penarikan mahasiswa UB Kediri. Prof. 
Candra Fajri Ananda, SE., MSc., 
Ph.D. selaku Dekan FEB UB menjelas-
kan, “Saya memang minta supaya  mereka 
di pindah ke sini. Dari hasil pertemuan 
 dengan teman-teman di sana, sebagian 
minta nya pindah di sini, sebagian lagi 
ingin tetap di sana. Sehingga kita  ambil 
keputusan bagi yang sedang skripsi  lebih 
baik di sini saja”.  Dukungan juga datang 
dari Dr. Sumiati, SE., MSi. selaku  Ketua 
Jurusan  Manajemen FEB UB  Pusat, “ Ya 
saya welcome saja  karena mereka bayar 
SPP kok, dan  karena  mereka juga maha-
siswa sini,” tutur perempuan yang hobi 
kuliner ini.  Harjiono menambahkan ter-
kait pemindahan maha siswa UB Kediri 
ke Malang masih  perlu dipertimbangkan 
dari sisi ekonomi.  “Kemarin Pak Dekan 
menyampaikan kalau mau dipindah. Tapi 
perlu diingat bahwa  pindah ke Malang 
 biaya hidupnya tinggi,” ujarnya.

Kebijakan yang ditawarkan pihak 
FEB UB terkait penarikan mahasiswa UB 
Kediri perlu ditinjau kembali.  Pasalnya, 
selain banyak pertimbangan dari ekonomi 
dan sosial, masih terdapat  permasalahan 
operasional yang belum jelas. Seperti 
yang diutarakan Misbah, permasalahan 
yang muncul lebih bersifat operasional 
terkait mekanisme pemindahan maha-
siswa. “Bagaimana penempatan kelas-
nya, apakah digabung dengan mahasiswa 
di Malang, mekanisme administrasi, 
masih menjadi kendala untuk  kebijakan 
 tersebut,” ujar Misbah. Kebijakan ini juga 
tak  luput dari kritikan salah satu orang tua 
mahasiswa.  Achmad Zaini mengung-
kapkan, “Jika anak saya dipindahkan ke 
UB Malang, saya  keberatan karena akan 
mengeluarkan biaya yang lebih,” tutur 
pria  kelahiran Jombang, 1958 tersebut. 

Melihat latar belakang didirikannya 
UB Kediri sebagai tanggung jawab  dalam 
bidang pendidikan bagi masyarakat 
 Kediri, layaknya bukan  solusi yang  efektif 
jika memindahkan mahasiswa nya ke 

UB Malang.  Pemindahan  tersebut  justru 
akan menimbulkan masalah baru bagi 
 masyarakat yang anaknya menuntut ilmu 
di UB Kediri. Namun dengan  kondisi UB 
Kediri yang serba  kekurangan, memun-
culkan pendapat berbeda  mengenai pe-
mindahan mahasiswa UB Kediri.  Meta 
 menganggap kebijakan memindahkan 
mahasiswa ke UB Malang merupakan 
solusi yang  bagus. “Saya pribadi  setuju 
kalau akan dipindahkan ke Malang  karena 
saya  tidak dapat fasilitas yang memadai 
seperti teman-teman di FEB Malang,” 
jelasnya. Menurut Meta permasalahan 
fasilitas di UB Kediri  sangatlah  timpang 
kondisi nya dibanding UB Malang, 
 yakni perpustakaan yang sangat kurang, 
 fasilitas  pengembangan soft skills yang 
belum disediakan, serta mekanisme pem-
belajaran yang tidak efektif.

Ironis sekali, karena hingga saat ini 
pihak UB masih dipertanyakan kesiapan-
nya dalam mendirikan UB Kediri. Ter-
bukti dari belum jelasnya izin  operasional 
pendirian kampus cabang, proses kepemi-
likan tanah, serta sarana dan prasarana 
yang ada di UB Kediri. Hal ini berdampak 
pada belum terpenuhinya hak-hak maha-
siswa, seperti yang mereka alami di FEB 
UB Kediri.

Melihat kondisi di atas, muncul 
 harapan dari berbagai pihak. “Seharus-
nya pihak UB harus bisa menyelesaikan 
permasalahan ini, karena gengsi UB 
 sudah punya nama besar di Indonesia 
masak  enggak bisa menyelesaikan hal 
ini?”  tukas Zaini. Keberadaan UB  Kediri 
juga dianggap perlu untuk dipertahan kan 
 seperti pernyataan Panglima Nagari. 
“UB 4 harus tetap eksis dan dipertahan-
kan karena  masih banyak pihak yang 
 ingin keberadaan UB 4 ini tetap ada, baik 
maha siswa maupun masyarakat,” ucap 
Sekretaris Jenderal Eksekutif Mahasiswa 
UB Kediri ini.

Latar belakang lahirnya UB  Kediri 
sebagai tanggung jawab terhadap 
 masyarakat dalam hal pendidikan  menjadi 
hal yang perlu diingat. Pemerataan sektor 
pendidikan untuk masyarakat harus tetap 
dilaksanakan. 

Tri Andika N.



Indifoto

Lokasi  : Pantai Ancol, Jakarta
Kamera  : Canon EOS 600D
Speed   : 1/800
ISO   : 100
Aperture  : f/3.5
Olah Digital  : -

Menanti Datangnya
Rezeki

Syah Ryan Anwari

Lokasi  : Malang, Jawa Timur
Kamera  : Canon EOS 100D
Speed   : 1/20
ISO   : 800
Aperture  : f/5.6
Olah Digital  : Vscocam

Sunday Morning
Zakia Labibah



Lokasi  : Pamukalle, Turki
Kamera  : Nikon D3200
Speed   : 1/80
ISO   : 6400
Aperture  : f/5
Olah Digital  : -

Setapak Terang
Luthfan Ramadhan Hidayat

Lokasi  : Purwodadi, Jawa Timur
Kamera  : Canon EOS 100D
Speed   : 1/250
ISO   : 200
Aperture  : f/5
Olah Digital  : Vscocam

Fall. Alone
Zakia Labibah

Tak Terasa
Qari Ahlamiah



Lokasi  : Joker Cafe, Malang
Kamera  : Nikon D7000
Speed   : 1/30
ISO   : 6400
Aperture  : f/5.3
Olah Digital  : -

Tak Terasa
Qari Ahlamiah

Lokasi  : Capadoccia, Turki
Kamera  : Nikon D3200
Speed   : 1/125
ISO   : 6400
Aperture  : f/5.6
Olah Digital  : -

No Reason to Stay
Luthfan Ramadhan Hidayat



Lokasi  : Bromo, Jawa Timur
Kamera  : Nikon D3100
Speed   : 1/200
ISO   : 400
Aperture  : f/3.5
Olah Digital  : Adobe Photoshop CS6

Kipas Rezeki
Gama Yevieda

Lokasi  : Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Kamera  : Canon EOS 600D
Speed   : 1/25
ISO   : 200
Aperture  : f/9
Olah Digital  : Adobe Photoshop Lightroom

Terngiang Masa Lalu
Syah Ryan Anwari



Indikator Nomor 47/Tahun XXVIII/2014 31

Bisnis

Lokasi  : Bromo, Jawa Timur
Kamera  : Nikon D3100
Speed   : 1/200
ISO   : 400
Aperture  : f/3.5
Olah Digital  : Adobe Photoshop CS6

Kipas Rezeki
Gama Yevieda

Sistem manajemen Malcolm Balridge pada prinsipnya merupakan pendekatan 
 manajemen kualitas yang bertujuan untuk membantu peningkatan kinerja, ke-
mampuan, dan hasil-hasil organisasi. Secara historis, sistem manajemen  Malcolm 

Balridge diciptakan oleh U.S. Congress sebagai The Malcolm Bridge  National  Quality 
Award (MBNQA) yang berlaku formal di Amerika Serikat di bawah Public Law 
 100-107 sejak tahun 1987. Istilah MBNQA digunakan sebagai bentuk penghormatan 
kepada Malcolm Balridge, Menteri Perdagangan Amerika Serikat yang meninggal 
dunia dalam kecelakaan olahraga berkuda pada tahun 1987.

Sebagai sebuah bentuk penghargaan, MBNQA di dunia bisnis ditetapkan atas tiga 
kategori yaitu: manufaktur, jasa, dan usaha kecil. Hal menarik dalam MBNQA ialah 
terdapat sejumlah kriteria kinerja yang dikenal sebagai Malcolm Balridge  Criteria for 
Performance Excellence (MBCfPE). Kriteria tersebut dibangun ber landaskan pada 11 
nilai dan konsep inti, yaitu: kepemimpinan visioner, customer-driven  excellence, pem-
belajaran organisasi dan pribadi, menghargai karyawan dan mitra kerja, ke tangkasan, 
fokus pada masa depan, managing for innovation, management by fact, tanggung jawab 
sosial, fokus pada hasil dan penciptaan nilai, dan perspektif sistem.

Sampai tahun 2007, MBCfPE sebagai kerangka kerja dan sistem manajemen telah 
digunakan di lebih dari 70 negara di dunia. Indonesia termasuk negara yang meng-
adopsi MBCfPE menjadi Indonesian Quality Award for Badan Usaha Milik Negara 
(IQA for BUMN). MBCfPE dipakai karena memiliki pendekatan yang komprehensif 
dan telah teruji efektivitas dalam penerapannya pada berbagai perusahaan di banyak 
 negara termasuk ASEAN. Tentunya realitas ini menjadi semakin penting terutama 
 dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2016.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, salah satu nilai dan konsep inti 
 MBCfPE adalah kepemimpinan visioner. Dalam hal ini, kepemimpinan visioner di-
pahami sebagai peran pemimpin-pemimpin puncak dan strategis dalam hal menetap-
kan: (1) arah organisasi yang berfokus pada pelanggan; (2) nilai-nilai yang jelas dan 
tampak  (visible); dan (3) target kinerja yang tinggi. Ketiga hal tersebut harus se imbang 
 dengan kebutuhan dari semua stakeholder organisasi. Selanjutnya, para  pemimpin 
puncak dan  strategis juga harus menjamin penciptaan strategi organisasi, sistem 
 manajemen, serta metode untuk mencapai keunggulan kinerja, men stimulasi  inovasi, 
membangun  pengetahuan dan kapabilitas, dan menjamin keberlangsungan  organisasi. 
Nilai dan konsep  kepemimpinan visioner dalam MBCfPE dimasukkan sebagai  kriteria 
 kepemimpinan yang terdiri atas dua indikator, yaitu kepemimpinan senior  serta 
 governance dan tanggung jawab sosial.

Kepemimpinan Senior
Dalam kepemimpinan senior, manajemen organisasi harus memperhatikan 

 pendekatan ADLI (Approach, Deployment, Learning, Integration).  Pendekatan 
ADLI mensyaratkan bahwa pemimpin senior harus: (a) menetapkan visi dan nilai-
nilai  organisasi; (b) menyebarluaskan visi dan nilai-nilai organisasi melalui sistem 
 kepemimpinan ke pada karyawan, pemasok kunci, mitra kerja, pelanggan dan 
 stakeholder yang lain; (c)  me nunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi yang 
telah menjadi brand; (d) mempromosikan lingkungan organisasi yang mem bantu 
 perkembangan hasil-hasil  kinerja kepemimpinan terkait dengan perilaku, etika bisnis, 
dan hukum; (e) menciptakan  organisasi yang berkelanjutan; (f) menciptakan  lingkungan 
yang  merangsang pembelajaran karyawan, (g) ikut berpartisipasi aktif dalam program- 

Kepemimpinan Visioner dalam Sistem 
 Manajemen Malcolm Balridge

Bisnis

Misbahuddin Azzuhri
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Bisnis

program penghargaan dan kompensasi 
 untuk menguatkan pencapaian kinerja 
tinggi; (h) menciptakan komunikasi dua 
arah di seluruh organisasi secara jujur, ter-
buka, dan tidak berstandar  ganda; (i) fokus 

pada tindakan- tindakan 
untuk mencapai visi; (j) 
meninjau ulang secara 
periodik terhadap ukuran 

dan capaian kinerja; dan 
(k) men ciptakan dan menyeim-
bangkan nilai untuk stakeholder.

Guna memudahkan 
 pemimpin  senior dalam 

menjalan kan persyaratan- persyaratan 
di atas  perlu  disusun beberapa langkah 

 strategis. Pertama, pemimpin- 
pemimpin senior me netapkan 

visi dan 
nilai-nilai 

 organisasi. 
Visi merupakan  pernyataan 

menyeluruh  tentang 
 gambaran ideal dan 
menjadi komitmen ber-

sama antara mana-
jemen puncak dan 
semua  tingkatan 

dalam organisasi. 
Visi juga ha-
rus di pahami 

s e b a g a i 
 penggabungan 

nilai-nilai dari setiap orang 
 dalam organisasi untuk 
menjadi bagian dari visi 

organisasi. Lebih lanjut, 
visi yang baik perlu 
 memperhatikan be-
berapa hal yaitu: (a) 
singkat dan mudah 
di ingat; (b) diciptakan 

melalui kon sensus; (c) 
 memiliki pengaruh dan 

me nantang bagi orang-
orang; (d) deskripsi dari 

keadaan ideal yang diingin-
kan; (e) mem berikan arah dan 

fokus bagi  organisasi dan mana-
jemen; (f) menarik bagi seluruh 

stakeholder; (g) deskripsi dari tingkat 
pelayanan, kualitas produk dan biaya 
yang diinginkan di masa mendatang; 
dan (h) bersifat tetap sepanjang  waktu 

namun tidak usang.
Berikutnya yang tidak kalah 

penting adalah nilai-nilai.  Secara 
konseptual,nilaimerupakanfilosofi

atau prinsip yang dianut oleh  organisasi 
untuk me ngendalikan  perjalanan suatu 
organisasi. Nilai juga menggambarkan 
bagaimana suatu organisasi mengem-
bangkan dirinya dalam melaksanakan 
visi organisasi. Begitu pentingnya nilai-
nilai organisasi, sehingga dua perusa-
haan kelas dunia seperti Toyota dan 
 General Electric (GE) sangat concern 
untuk mengembangkan nilai tersebut 
kepada seluruh anggota organisasi, pe-
masok, mitra kerja dan  stakeholder lain. 
Bahkan nilai-nilai mereka  menjadi acuan 
bagi perusahaan- perusahaan,  profesional 
bisnis, dan  masyarakat akademis untuk 
mempelajarinya (Liker, 2004; Liker and 
Meier, 2007; Krames, 2002).

Langkah kedua yang harus  dilakukan 
oleh pemimpin senior bersama tim 
 manajemen ialah menetapkan standar- 
standar kompetensi untuk membangun 
atau melaksanakan nilai-nilai organisasi. 
 Tujuan utama dari fase ini adalah untuk 
memastikan bahwa manajemen puncak 
sampai dengan karyawan paling bawah 
melaksanakan nilai-nilai organisasi yang 
telah ditetapkan. Dalam hal ini, setiap 
nilai harus dijabarkan dalam item-item 
kompetensi yang dapat mendukung 
 seseorang untuk memenuhi nilai tertentu. 

Ketiga, pemimpin-pemimpin  senior 
bersama tim manajemen menciptakan 
master improvement story perusahaan 
yang terdiri atas enam perspektif atau 
dimensi, yaitu: (1) perspektif  pasar 
finansial; (2) perspektif pelanggan;
(3) perspektif produk dan layanan; (4) 
 perspektif proses bisnis internal; (5) 
 perspektif sumber daya manusia; dan (6) 
perspektif kepemimpinan dan tanggung 
jawab sosial. Keenam perspektif tersebut 
dibangun ke dalam suatu kerangka kerja 
hubungan keterkaitan yang saling ter-
integrasi satu sama lain.

Keempat, para pemimpin senior ber-
sama tim manajemen melakukan peng-
kaderan pemimpin-pemimpin  organisasi 
masa depan. MBCfPE dalam hal ini 
mensyaratkan partisipasi aktif dari 
 pemimpin senior dalam  perencanaan 
 suksesi  kepemimpinan di masa men-
datang. Perusahaan kelas dunia  semacam 
GE melalui GE Way melakukan peng-
kaderan  pemimpin masa depan melalui 
pe nanaman nilai-nilai GE yang di-
kombinasikan dengan beberapa atribut 
pemimpin seperti fokus internal, pemikir 
yang jelas, imajinasi ditambah keteguhan 

Ind
ika

tor
/Lu

thf
an



Indikator Nomor 47/Tahun XXVIII/2014 33

hati, inklusif, dan memiliki keterampi-
lan. Selanjutnya, langkah terakhir ada-
lah para pemimpin senior bersama tim 
 manajemen menyebarluaskan visi, nilai-
nilai,  master improvement story perusa-
haan, dan program- program keunggulan 
 kinerja ke seluruh organisasi melalui vi-
sual  management. 

Governance dan Tanggung Jawab 
 Sosial

Dalam hal pengelolaan dan  tanggung 
 jawab sosial, para pemimpin senior 
 organisasi harus melakukan beberapa 
hal utama. Pertama, adalah dengan men-
ciptakan sistem pengelolaan perusahaan 
yang baik (good corporate  governance) 
yang menjamin pertanggung jawaban 
terhadap setiap tindakan manajemen, 
ke terbukaan dan penyebarluasan infor-
masi dalam proses- proses operasional, 
serta me lindungi kepentingan semua 
 stakeholder. Kedua, meng evaluasi  kinerja 
dari pemimpin- pemimpin  senior, Chief 
 Executive Officer (CEO), dan  anggota 
 direksi perusahaan. Ketiga, memer hatikan 
dampak negatif  terhadap masyarakat yang 
ditimbulkan oleh  produk, layanan, kebi-
jakan, dan proses  operasional  orga nisasi. 
Keempat, men jamin praktik- praktik 
bisnis yang beretika dalam semua  bentuk 
transaksi. Kelima, mendukung dan mem-
perkuat pengembangan masyarakat dalam 
bentuk  tanggung  jawab sosial  perusahaan.

Model sistem pengelolaan yang baik 
sangat bergantung pada pilihan dari para 
pemimpin senior organisasi. Banyak pe-
rusahaan yang memenangkan Malcolm 
 Balridge Award menggunakan model 
 total quality management. Namun be-
berapa yang lain juga menggunakan 
 model six sigma yang dikenal dengan 
pola define, measure, analyze, improver, 
dan control (Phillips-Donaldson, 2001).

Pada dasarnya setiap individu  dalam 
organisasi harus memiliki jiwa ke-
pemimpinan yang tidak ada kaitan-
nya  dengan posisi atau jabatan  dalam 
 organisasi. Hal ini karena ke pemimpinan 
adalah proses   seseorang memain-
kan  pengaruh atas orang lain, meng-
inspirasikan,  memotivasi, dan meng-
arahkan aktivitas. Dengan kata lain, 
kepemimpinan tidak pernah menunggu 
adanya bawahan atau pe ngikut. Bahkan 
sejak seseorang  menjadi pengikut sekali-
pun, kepemimpinan itu telah berproses.

Terkait dengan kepemimpinan 

Gustaf Eza W.
(Pemimpin Umum 2013)

Yohanes Seanvianno B.
(Pemimpin Usaha 2013)

Ranella Pasang  Arungla’bi’
(Pemimpin Litbang 2013)

Aris Bagus W.
(Pemimpin Redaksi 
2013)

Cahyo Saputro
(Wakil Pemimpin 
 Redaksi 2013) 

Dian Martha N. A.
(Staf Penerbitan Khusus 
Indikator 2013)

Gama Yevieda F. P.
(Staf Fotografer 2013)

Keluarga  besar 
LPM  Indikator 

 mengucapkan terima 
kasih atas  dedikasi dan 
 determinasi  punggawa 

2010

 visioner dalam sistem manajemen 
 Malcolm Balridge, agaknya tidak ber-
lebihan jika mengutip langkah yang 
pernah dilakukan oleh Jack Welch. 
 Sebagai CEO GE pada tahun 1981, Jack 
Welch pernah mengeluarkan sebuah 
kritikan pada manajer-manajer kala itu 
yang terlalu banyak mengelola namun 
sedikit dalam hal memimpin. Lebih 
lanjut, Welch juga menentang  birokrasi. 
Baginya, birokrasi adalah pemborosan, 
pembuatan keputusan yang lambat, 
penuh persetujuan dan konsensus yang 
tidak perlu, dan membunuh semangat 
kompetitif perusahaan yang sehat.

Melalui pernyataan yang  terkenal, 
Welch mencoba meyakinkan seluruh 
stakeholder GE bahwa  manajer 
yang baik adalah yang benar-benar 
 memimpin, bukan sekadar bekerja 
 untuk mengacaubalaukan. Lebih lanjut, 
Welch menjelaskan bahwa GE men-
cari pemimpin pada setiap tingkatan 
yang mampu menguatkan, menyenang-
kan, dan menginspirasi orang-orang, 
 bukan melemahkan, menekan, dan me-
ngendalikan orang-orang.  Pandangan 
ini tergambar dalam uraian tugas 
 seorang pemimpin menurut Welch, 
 yaitu: (a) menciptakan visi dan ke-
mudian menyalakan atau membakar se-
mangat organisasi agar visi itu menjadi 
suatu kenyataan; (b) berfokus pada isu 
strategis; (c) tidak terjebak untuk me-
ngelola hal-hal kecil; (d) melibatkan se-
tiap orang dan menyambut ide besar di 
mana saja; dan (e) memimipin melalui 
keteladanan dan contoh praktik.

Sebagai penutup,  implementasi ke-
berhasilan seorang pemimpin  visioner 
dalam sistem manajemen  Malcolm 
 Balridge dalam organisasi perlu 
 memerhatikan beberapa  karakteristik 
 pribadi yang penting. Pertama, 
 seorang pemimpin visioner harus me-
mahami pentingnya mengendalikan 
sendiri  nasib, dan tidak membiarkan 
orang lain mengendalikannya. Kedua, 
 menghadapi kenyataan sebagaimana 
mestinya, bukan sebagaimana yang 
diinginkan terjadi. Terakhir adalah 
 jujur pada setiap orang dan berpikir 
untuk berubah sebelum dipaksa harus 
berubah.

Misbahuddin Azzuhri

Bukan  bermaksud 
memuji tetapi 

 sebuah  dedikasi, 
dengan rasa penuh 

terima kasih
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Aktual

Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan wilayah hutan terluas ke
tiga di dunia. Hutan merupakan ekosistem alamiah dengan keanekaragaman 
 hayati  di  dalamnya sangat tinggi. Keberadaan hutan sendiri sangat penting bagi 

 manusia  karena  pohon dapat menyerap dan menyimpan karbon dioksida, mampu men
jaga  fungsi tata air dan sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup, memperlambat 
 pemanasan  global, serta dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, hutan 
dapat mencegah erosi dan tanah longsor. Akarakar pohon berfungsi sebagai pengikat 
butiranbutiran tanah. Dengan adanya hutan, air hujan tidak langsung jatuh ke permu
kaan tanah tetapi jatuh ke permukaan daun atau terserap masuk ke dalam tanah. 

Hutan di Indonesia juga sering dijuluki sebagai paruparu dunia karena luas nya 
mencapai 162 juta hektar dan lahan terluas terletak di wilayah Papua yaitu  sekitar 
32.360.000  hektar. Bahkan, Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis  terluas 
 ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo. Sayangnya, akhirakhir ini kebakaran hutan 
di  Indonesia semakin sering terjadi dan menjadi perhatian dunia karena kerusakan 
 sumber daya hutan (deforestasi) benarbenar parah. Bahkan pada tahun 2007, 
 Indonesia di beri gelar sebagai “negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan 
tercepat di antara negaranegara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia” 
dalam  Guinness Book of World Records.

Penyebab kebakaran hutan bisa beragam, biasanya dibagi dalam dua kelompok 
 utama, yaitu yang berasal dari alam dan campur tangan manusia. Menurut data statis
tik, kebakaran hutan di Indonesia sebanyak 90 % disebabkan oleh manusia dan selebih
nya adalah kehendak alam. Selain itu banyaknya alih fungsi hutan menjadi  lahan 
per kebunan membuat hutanhutan di Indonesia semakin gundul. Dalam satu dekade 
terakhir Indonesia tercatat kehilangan 8.800.000 hektar lahan hutan, 400.000 hektar 
diantaranya adalah konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit.

Investasi Ramah Lingkungan, Masa Depan Kita
Penanaman kembali hutan yang gundul (reboisasi) berguna untuk menyerap gas 

rumah kaca dan mampu mendinginkan suhu wilayah regional. Dewasa ini berkembang 
kembali dari konsep tersebut yakni Aforestasi dan Reforestasi. Aforestasi me rupakan 
penanaman kembali lahan yang selama 50 tahun bukan merupakan hutan, sedangkan 
Reforestasi merupakan penanaman kembali lahan yang dari tanggal 31 Desember 1989 
bukan hutan. Konsep inilah yang sedang marak digalakkan oleh berbagai perusahaan 
dan dikemas kedalam bisnis investasi ramah lingkungan. Selain itu mereka juga me
nawarkan franchise (waralaba) di bidang hutan jati. Hal ini cukup unik karena bisnis 
franchise ke banyakan bergerak di bidang makanan dan jasa.

Kayu jati sendiri memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kayu lainnya. 
Kayu jati memiliki tingkat kekuatan atau daya tahan terhadap cuaca. Kayu jenis ini 
juga tidak mudah lapuk walau diserang serangga, tak seperti kebanyakan jenis kayu 
lainnya. 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang investasi hutan jati adalah PT. 
 Harfam. Perusahaan dengan tagline “Ginigini Gue Punya Hutan,” menggunakan dua 
metode, yaitu partnership dan franchise, yang masingmasing mempunyai  kelebihan 
dan peruntukannya sendiri. Masyarakat bisa  menjadi investor dalam bisnis ini. 
 Partnership diperuntukkan kepada masyarakat yang ingin mempunyai hutan jati, se
hingga bermanfaat bagi lingkungan hidup dan sosial. Masyarakat bisa mendapatkan 
keuntungan  finansial dari kayu jati tanpa harus menguasai teknologi, serta memperoleh 

Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi 
Prodi Ekonomi Pembangunan 
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keahlian dalam membuat dan merawat
nya, tanpa  menyisihkan waktu, tenaga 
dan pikiran.

Selain jati, beberapa perusahaan lain  
menawarkan investasi pada pohon jabon. 
Pohon jabon merupakan tanaman kayu 
keras yang cepat tumbuh, tidak  seperti 
jati yang membutuhkan waktu yang lama. 
Jabon dapat dipanen  hanya dalam  kurun 
waktu enam tahun.  Pangsa  pasar jabon 
juga cukup menjanjikan, di lihat dari 
kegunaan kayu jabon yang  mudah di
keringkan, mudah dipaku dan dilem, ser
ta susutnya rendah. Sangat mungkin di
manfaatkan oleh industri  furniture,  kayu 
lapis, batang korek api, alas sepatu,  papan, 
peti, dan bahan  kertas kelas  medium.

PT. ASA Forestry adalah salah satu 
perusahaan di bidang kehutanan dan 
perkebunan yang tergabung dari  be berapa 
 perusahaan dan  perseroan  terbatas. Ber

beda dengan PT.  Harfam yang 
 menggunakan franchise, PT. 
ASA  Forestry mengusung 
 greenpreneur dan  greenpartner. 

G re e n p re n e u r 
 adalah orang  orang yang 
 menanamkan  investasi nya 
dan bekerja sama  dengan 

PT. ASA Forestry, sedang
kan  greenpartner me rupakan 

 Lembaga Desa dan  Kelompok Tani Hutan 
(KTH) yang berperan untuk membim
bing dan  mengorganisir para petani. 
Tujuan nya untuk memudahkan penyam
paian  program dan pencapaian tujuan 
 serta proyek yang dikehendaki oleh 
 kelompok tani.

Kelompok tani yang  terbentuk di
harapkan dapat menjadi  media untuk 
berkelompok dalam  rangka mening
katkan kapasitas dan  kapabilitas 
petani dengan atau tanpa adanya 

 intervensi dari luar. 
Hal ini dilaku
kan guna 
 pendapatan 

p a r a 
petani bisa 

m e n i n g k a t 
 seiring dengan 
 ke  se jah te raan 

yang meningkat 
pula. Semua hal ini 

akan  menimbulkan 
 kedinamisan dari kelom

pok tersebut. 

Kelemahan  Berinvestasi Pohon
“Tak ada gading yang tak retak”. 

 Ungkapan ini juga berlaku pada sistem 
bisnis jati ini. Salah satu kelemahan nya 
adalah proses menunggu masa panen 
yang memakan waktu belasan tahun. Ini 
terjadi karena pohon jati merupakan salah 
satu jenis pohon dengan pertumbuhan 
yang lambat dengan germinasi rendah. 
Pohon jati sebenarnya bisa kita panen 
jika  batangnya sudah besar dan  cukup 
untuk membuat ukuran kayu yang kita 
 butuhkan. 

Namun kelemahan investasi kayu jati 
tersebut justru bisa menjadi  kelebihan. 
Semakin tua umur nya kayu jati akan 
 semakin besar dan kualitasnya akan se
makin baik. Jika kita memanen atau 
menjual kayu jati yang umurnya masih 
muda tentu harga nya berbeda  dengan 
umur yang lebih tua,  karena harga kayu 

jati dibedakan atas umur, diameter 
batang, dan juga varietas atau jenisnya. 
 Walaupun ada beberapa perusahaan yang 
mengklaim jika pohon jati miliknya dapat 
dipanen dalam waktu kurang dari tujuh 
tahun, namun ukuran atau diameter kayu 
tidak maksimal.

Kayu jabon pun memiliki riap 
perkembangan batang yang rendah dan 
membutuhkan waktu sekitar delapan 
 tahun.  Walau demikian, ada beberapa 
 perusahaan yang menyatakan memiliki 
inovasi baru  untuk mempercepat per
tumbuhan kayu  se hingga dapat dipanen 
dalam jangka  waktu lima tahun. Selain 
itu jenis kayu ini masih asing di kalangan 
pengguna se hingga  harga di pasar tidak 
pasti seperti kayu jati dan jabon sendiri 
relatif berat yang akan menambah biaya 
transportasi.

Sosialisasi yang kurang gencar di
lakukan membuat perusahaan perusahaan 
yang bergelut pada jenis investasi ini  sulit 
melebarkan sayapnya. Karena  masih 
banyak nya orang yang me rasa asing 
 dengan tema investasi ramah lingkungan 
ini, maka akan memengaruhi tingkat ke
percayaan mereka terhadap  perusahaan.

Manfaat Berinvestasi
Kayu adalah satusatunya  inves tasi 

yang tumbuh secara alami, dan tidak 
 terpengaruh oleh situasi ekonomi. Kayu 
merupakan komoditas terbesar ke tiga 
yang diperdagangkan di dunia setelah 
minyak mentah dan gas  yaitu sebesar 
€ 200 milyar per tahun.  Indeks Harga 
 Komoditas Bank  Dunia pun menunjuk
kan bahwa perdagangan kayu mening
kat nilai jualnya dalam  kurun  waktu 
20 tahun. Oleh karena itu, saham kayu 
 cenderung dalam  performa terbaik ketika 
saham dan obligasi  umumnya meng alami 
 depresi.  Bahkan harga kayu  tidak terlalu 
ber pengaruh oleh  kemerosotan ekonomi 
dibandingkan kebanyakan aset lainnya. 

Latar belakang jenis investasi ini 
di buat adalah banyaknya lahan di 
 pedesaan yang di biarkan terlantar tanpa 
 pengelolaan. Di sisi lain, di kota besar 
banyak masyarakat pemilik dana yang 
masih  bingung  untuk menempatkan 
kelebihan dana yang ada. Pola bagi hasil 
pun di pilih karena di anggap telah terbukti 
efektif  dalam  mengelola lahan pertanian. 
Semua pihak juga terikat dengan hukum 
terkait per soalan administrasi.

Rachmati Toshima Y.
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English Corner

Franklin Imanuel Supit

To start, this essay will explain how corruption is rooted and continued to spread 
in many Indonesians, starting from the time of feudal era to the present day of 
Indonesia, the main forms of corruption, and its fatal effects on the people as 

well as the proper solutions for corruption. As known, Indonesia is one of the most 
corrupt countries in the world. In 2013, it ranks 114th of 177 most corrupt countries 
listed by transparency.org. The practices of corruption such as bribery, embezzlement 
or misappropriation, extortion, and petty corruption are common to manifest to the 
eyes of Indonesians. As a result of those reprehensible practices, Indonesians have 
been  inundated by many problems in politics, business, education, and even worse the 
 people’s life and morality, which seem to be enduring.

In the 7th century, Indonesia was a feudal country dominated by Hinduism and 
 Buddhist kingdoms where the practices of paying taxes or “tributes” to the king were 
common. However, in the 13th century, Indian merchant arrived in Aceh to trade and 
brought a new religion, which was Islam and eventually influenced many kingdoms 
and people in Indonesia. During that time, Indonesia was well known for its wealth in 
nutmegs, cinnamons, and cloves. While, at the same time, there was a huge demand in 
Europe for those sources that made Europeans came to Indonesia. Portuguese arrived 
first in Indonesia in the early 16th century. However, the presence of them didn’t last 
long since the Dutch took over their authority.

During the transition of authority, the Dutch was formidable enough to subdue the 
archipelago’s rulers by capturing their people, making them as slaves. Indonesians, 
especially the poor ones suffered more than they did before, because of that slavery. 
They experienced power abuse by the Dutch such as exploitation of their goods and 
even of the people by some members of Hindia’s royal kingdom families who worked 
with the Dutch (VOC) and received bribes in order for their own advantages. However, 
the Dutch didn’t work alone, they exploited Indonesia together with the native rulers 
who are bribed and given authority to collect tributes. In short, the Dutch’s controlling 
over Indonesia gave more loss instead of benefits to Indonesians and brought unbear-
able misery. 

The suffering of Indonesians lasted for more than 300 years. However, through 
revolutionary political movements by some scholars, Indonesia could finally prevail 
over the Dutch, declaring itself as an independent country in 1945. After some years, 
a bloody conflict between communist and anti-communist took place which brought 
about millions people died and it was thought to be Suharto’s plan in order to take down 
Soekarno’s presidency and to restore the order. A few decades after, Soeharto had to fall 
from his power due to his dishonest lead and involvement of corruption and nepotism, 
leaving Indonesians impoverished and suffered for financial crisis in 1998. In 2001, 
Megawati was elected to be the first woman president in Indonesia. She applied the 
provincial autonomous rule, which was thought to be the continuation of corruption’s 
growth in Indonesia since provinces were given the privilege to control its own systems 
without being supervised by the central government.  

Presently, Indonesia has become one of the most corrupt countries in the world. 
The practices of corruption greatly and ubiquitously manifest. Regardless of age  status, 
nearly Indonesians are involved with the corruption wether it’s habitual corruption or 
grand corruption. Habitual corruption are bad behavior such as paying copy for getting 
away with traffic ticket or cheating in exam. Meanwhile, grand corruption are action 
like embzzlement of money, bribery and extortion that mostly involve the  educated 

Historical Reasons for Indonesia’s 
Corruption and Its Present Effects

Mahasiswa Jurusan Akuntansi 
 Internasional Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Brawijaya 
(FEB UB) Angkatan 2013 ini biasa 
dipanggil Franklin. Pria  kelahiran 
Ujung Pandang, 17  September 
1995 ini kini aktif di  Inbox 
 Economic of English (ICOSH) 
FEB UB  sebagai Staf Public 
 Relationship.
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and rich people. As reported by kpk.go.id, 
 corruption cases could reach up to 66  cases 
excluding bribing or  gratifying money in 
2014, which involved many  governmental 
leaders and also  executives. As a result, 
poverty  cannot be  precluded because 
there’s no equal or  balance  opportunity 
for some  Indonesians to live better since 
the rich ones are  getting  richer while the 
poor ones are getting poorer.

Moreover, corruption doesn’t only 
cause poverty, but also causes corrupted 
mind and immorality to the young citi
zens like me by forcing us to comply with 
it.  I myself have been involved with some 
petty corruptions such as paying for the 
driving license test and paying the cops 
for  getting away with the traffic ticket. It 
wasn’t because I wanted to, but because 
the people I dealt with somehow forced 
me to do so. They offered me something 
that I couldn’t refuse. For example, I 
could still take the test but surely 100% 
I wouldn’t pass it and get the license no 
matter how good I am at driving since 
what they want is “You could pass the test 
but by giving me money”. 

Looking back on the  governmental 
history of Indonesia, corruption can 
be considered as a practice or culture 
 bequeathed not only by the Dutch but also 
our ancestors who were  feudalists (kings 
and the rich hold the most  authority, 
 getting taxes from the poor).  According 
to the theory of by Max Webber, a socio
logist, a country with patrimonial  culture 
like  Indonesia whose rulers have more 
 privilege to the resources of their  country, 
sharing them only with their family and 
friends yet  ordinary people tend to only 
follow  whatever the rulers command 
are inclined to have more or even mass 
 corrupt  practices. This consequently made 
the practices of receiving bribes started to 
manifest and became acceptable during 
the time of the Dutch penetration and con
tinued  spreading since then.  Furthermore, 
during the era of  Soeharto presidency, 
which was considered  patrimonial and 
autocratic, corruption has pervasively 
extended to be cultural and worsened the 
mentality of  government officials who 
are supposed to serve the public needs. 
Therefore, noting that the practices of 
corruption increase from time to time 
(from the Dutch’s era to New order and 
Megawati’s era to the present day), it has 
clearly given us the rational reason why 

it’s hard for us to  preclude corrup
tions and why the  present  Indonesia 
is so corrupt. As a quote from Charles 
de  Montequieu stated, “It is not young 
 people that  degenerate, they are not 
spoiled till the mature age are already 
sunk into corruption”.

Even so, in my opinion,  Indonesia still 
has a hope to reduce or even  eradicate the 
corruption  practice. The solutions are the 
following. First, increase independent 
 supervision of  corruption such as creating 
 independent  “watchdog” groups. Such 
groups may be created in a form of an 
 independent judicial  system, an official 
anti corruption  agency such as  Indonesian 
Corruption Watch,  “watchdog” organi
zations, and a hot line that allows citi
zens to report  corruption directly to 
the  government, public  opinion polls, 
and  independent media1. According 
to  Arifianto, this kind of solution will 
not only help prevent corruption but 
also  increase citi zens participation in 
 controlling the  government and finally 
creating transparency within a country2. 

Second, government should create a 
serious anticorruption law and  strictly 
enforce it to discourage government 
 officials from committing corruption. It’s 
because when a strong and  enforceable 
anticorruption law is applied, the 
 higher probability that offenders will 
be  convicted and eventually will reduce 
corruption. Indonesia needs to be bold 
enough to even apply and execute death 
sentence on the offenders, which China 
has been doing to its citizens who violate 
the law. 

Third, the government should re
form the civil servant’s recruitment and 
 promotion system. In relation to Wei, 
 professional recruitment and  promotion of 
civil servants relate with less  corruption3. 
In Indonesian case, therefore, recruit
ment and promotion should be based 
on  merits or achievements rather than 
 personal  loyalty to the ruler, which have 
been  happening during Soeharto’s era up 
to now on. 

Fourth, the government needs to 
increase the salaries of civil servants 
in  order to match the salaries offered 
by private company. Low salaries of 
 government  officials would increase the 
1. ShangJin Wei, Corruption in Economic Development: Beneficial 
Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle? Washington DC, 
1999, hlm 2122.
2. Alexander Arifianto, Corruption in Indonesia: Causes, History, 
Impacts, and Possible Curse-continues, 2001, Waltham, hlm 20. 
3. ShangJin Wei, op. cit. hlm 18. 

probability of 
them to be corrupt, while high 
salaries  decrease it. In addition, there 
should be a  reward for the officials who 
report any  suspicious  practices related 
with corruption to their supervisors4.

In conclusion, the practices of 
 corruption in Indonesia obviously 
had been started long even before its 
 independence in 1945 and gradually 
 become a culture, ingrained in its citi zens. 
It perhaps seems impossible to eradicate 
corruption in Indonesia,  remembering 
that corruption has become a culture. 
Nevertheless, we have to be always op-
timistic although this problem seems to 
never cease from time to time. Since we 
deal with a cultural problem, we have 
to solve it by replacing another good 
 culture. Truly, creating and starting a new, 
law-abiding, and ethical culture is a tough 
challenge that Indonesia has in  order to 
reform its parasitic, corrupt  system. Even 
so, a proper way to start is to reform the 
bureaucratic system such as forming more 
independent “watchdog” groups and in 
recruitment and promotion system in the 
government. By  reforming the  system, in 
future, Indonesia will at least have less 
corrupt activity, which  automatically 
 reduce the poverty,  recover its eco nomy, 
and regain honors and  respects to its name 
as the “Tiger of Asia” ultimately.

4. Alexander Arifianto, op. cit. hlm 19-20. 
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Pada masa perburuan dan kebuasan, perempuan merupakan pihak yang ber-
pengaruh. Perempuan dikenal sebagai sosok yang kuat dan tangguh. Bahkan 
pada  masa tersebut berkembang sistem matriarki yang biasanya di samakan 

 dengan istilah matrilineal. Artinya garis keturunan keluarga atau klan akan  dipengaruhi 
oleh pihak wanita.

Menginjak masa peradaban, pengetahuan terkait pengolahan produk alam ber-
kembang melalui industri dan kesenian. Individualitas dan gap antara si kaya dan 
si  miskin semakin tebal. Kelompok masyarakat kelas atas menjadikan kelompok 
 masyarakat kelas bawah sebagai kelompok pekerja. Pada masa ini dikenal sistem 
 keluarga, yakni laki-laki sebagai pemimpin dikenal dengan sebutan suami atau ayah. 
Sedangkan perempuan dikenal dengan istri atau ibu.

Hingga akhirnya muncul rotasi budaya yang berkembang terhadap kaum  perempuan. 
Kini ia dapat “dibeli” oleh laki-laki dengan bayaran yang disebut mahar.  Perempuan 
diperdagangkan hanya untuk hidup dalam rumah dan mengurus anak. Sedangkan 
laki- laki hidup di luar mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Laki- laki memiliki 
 supremasi dan perempuan sebagai kelas inferior. Dalam institusi perkawinan, untuk 
menjamin kesetiaan perempuan maka dia terikat pada sistem mono gami. Sedangkan 
laki-laki lebih bebas untuk melakukan poligami. Pada masa per adaban inilah opresi 
terhadap perempuan dimulai. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya dalam bentuk sistem patriarki–kebalikan 
dari matriarki–menciptakan dan bahkan melestarikan stereotip antara laki-laki dan per-
empuan. Hierarki laki-laki akan berada di atas perempuan. Sifat  laki-laki yang disebut 
maskulin memiliki karakter kuat, logis, agresif, tegas, dan merupakan  seorang pencari 
nafkah. Sedangkan perempuan yang disebut feminin memiliki karakter lemah, sensitif, 
emosional, dan cenderung bergantung pada laki-laki. Hal ini me munculkan pan dangan 
yang menilai bahwa laki-laki terlahir untuk memerintah dan perempuan diperintah. 
Sebagai kepala rumah tangga, laki-laki mengambil keputusan dan me ng urus urusan 
“mancanegara”, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga bertugas mengerja-
kan urusan “domestik”. Stereotip ini begitu kuat hingga terus-menerus diterapkan dan 
direproduksi.

Melekatnya sistem patriarki ini diperkuat oleh agen-agen yang pro terhadap opresi 
bagi perempuan. Beberapa diantaranya yaitu keluarga dan masyarakat melalui budaya 
turun-menurun yang “kolot”, negara melalui kebijakan yang “legal” mendiskriminasi 
perempuan, agama melalui penafsiran kitab suci yang konvensional, serta media yang 
semakin mengagungkan kaum laki-laki.

Salah satu kebijakan yang sangat patriarkis adalah Undang-Undang Perkawinan 
 Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 31, terdiri dari 3 ayat yaitu: (1) hak dan kedudu-
kan  istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah 
 tangga; (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum; dan (3)  suami 
adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Selain itu dalam pasal 
34 ayat 2 disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga  sebaik-baiknya.

Tampak ketidakkonsistenan pada pasal 31 ayat 1 ini, ada kata “seimbang” namun 
pada ayat 3 ada pembagian tugas yang nyatanya jauh dari kata seimbang. Hal ini juga 
dikuatkan oleh pasal 34 ayat 2. Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa  perempuan 
adalah ibu rumah tangga dan bukan pencari nafkah utama dalam keluarga. Perempuan 
dimungkinkan untuk memikul beban ganda artinya ia dapat bekerja di luar rumah 
 dengan tetap terikat tanggung jawab sebagai seorang pekerja rumah tangga.

Melampaui Batas
Patriarki

Nova Yulanda Putri Sipahutar
Wanita kelahiran 6 November 
1989 ini besar di daerah  Sibolga, 
Sumatera Utara. Merantau 
dan lulus di Strata 1 Jurusan 
 Administrasi Publik Universitas 
Brawijaya Malang. Kini sedang 
menempuh program Strata 2 
Magister Administrasi Publik 
di  Universitas Gadjah Mada 
 Yogyakarta.
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Berdasarkan stereotip antara per-
empuan dan laki-laki yang disepakati oleh 
masyarakat tersebut, perempuan  lebih 
tidak diuntungkan. Jadi bukan  sesuatu 
yang mengherankan jika orang tua   lebih 
memilih menyekolahkan  putranya ke-
timbang anak putrinya. Anak per-
empuan lebih layak ber gelut dalam 
pendidikan “dapur” yang di ajarkan 
sang ibu. Perempuan dianggap 
tidak begitu produktif dalam 
bekerja dan kecil kemung kinan 
untuk  dapat penghasilan yang 
layak. Selain itu, masih ada 
 anggapan bahwa anak per-
empuan toh akan “dibeli” laki-laki 
yang me minangnya. Tidak ubahnya 
perempuan berakhir menjadi budak bagi 
suami dan anak-anaknya. Hak -haknya 
terdistorsi oleh tembok-tembok  patriarki.

Senada dengan pandangan di atas, satu 
kali Mochtar Lubis pernah menulis pada 
kata pengantar sebuah novel karya  Nawal 
El Saadawi yang berjudul  Perempuan di 
Titik Nol. Di Indonesia, laki-laki amat 
mudah mengatakan bahwa perempuan 
amat dipuja dan dihormati dalam kebu-
dayaan Indonesia. Tidakkah kata perem-
puan itu sendiri berasal dari kata empu 
yang penuh dengan pengertian, serta 
penuh kehormatan dan kesaktian? Akan 
tetapi tidakkah pula dalam praktiknya 
masih banyak perempuan Indonesia yang 
benar-benar hidup hanya untuk melayani 
dan mengabdi pada sang suami belaka?1. 

Lemahnya Pendidikan bagi Kaum 
Hawa

Pada masa ini daya tawar yang di-
miliki perempuan sangat lemah. Tidak 
sedikit kalangan menilai perempuan 
belum mampu mandiri secara ekonomi 
karena sangat bergantung pada  suami. 
Cukup banyaknya perempuan yang ku-
rang memiliki bekal pendidikan menjadi 
penyebab utama. Hal ini jelas ber potensi 
kuat menimbulkan opresi fisik secara
ekonomi, psikis, dan sosial budaya bagi 
perempuan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat 
Statistik (BPS), ketimpangan pendidikan 
antara perempuan dan laki-laki cukup 
tinggi. Angka tidak sekolah laki-laki 
 hanya 3,10%, sedangkan perempuan men-
capai 7,37%. Begitu pula dengan rata-rata 
lama sekolah, perempuan hanya 7,5 tahun 
saja, sedangkan laki-laki mencapai 8,3 
 tahun.  Angka buta huruf pada perempuan 
1. El Saadawi, Nawal. 2010. Perempuan di Titik Nol. Yayasan Obor 
Indonesia:Jakarta. Cetakan ke-10. Diterjemahkan oleh Amir Sutaarga

j u g a 
lebih 
tinggi dari 
laki-laki.2

 Fenomena 
tersebut memang ti-
dak terlepas dari masalah 
 kemiskinan. Biaya pendidikan yang ada 
masih belum  ramah bagi masyarakat 
kelas bawah. Hingga  lebih lanjut timbul 
paradigma bahwa orang tua (umumnya 
berasal dari keluarga miskin) lebih me-
milih untuk memberikan pendidikan pada 
anak laki-lakinya.

Padahal dalam Undang-Undang Dasar 
1945, pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa 
setiap warga negara berhak mendapatkan 
pendidikan3. Jika merujuk pada  pasal ini, 
seharusnya tidak ada pembedaan bagi 
perempuan maupun laki-laki dalam hal 
pendidikan. Jelas tidak dikatakan bahwa 
yang diutamakan adalah laki-laki dan 
 perempuan dikemudiankan, begitu pula 
sebaliknya.

Kalaupun perempuan mendapat pen-
didikan, ia tidak mendapat pendidikan 
sains, humaniora, maupun ilmu sosial. 
Tetapi ilmu-ilmu yang mengembang-
kan sensitivitasnya, seperti puisi, fiksi,
musik, sekaligus melakukan pekerjaan 
do mestik. Hanya laki-laki yang pantas 
untuk mendapatkan pendidikan tinggi. 
Perempuan menjadi manusia tak utuh 
yang tidak dapat mengembangkan nalar 
dan kemampuannya. 

Selain itu rendahnya pendidikan pada 
 perempuan akan menjadi masalah bagi se-
buah negara. Tak sedikit perempuan yang 
hidupnya ber akhir pada  trafficking dan 
2. www.BPS.go.id
3. UUD 1945 Amandemen

 p ros  t i tus i . 
Semua  ber akar 

dari  posisi 
 pe rempuan yang  selalu 
dinomorduakan  dalam 

ranah keilmuan. Hingga 
akhir nya ia  kekurangan informasi 

 tentang apa yang akan  dihadap i nya dan 
 bagaimana  mengambil tindakan. 

Perempuan berpendidikan rendah 
 tentu akan terkendala dalam hal ke-
pemilikan ijazah dan keahlian yang 
me madai. Perempuan kembali di-
nomorduakan  dalam pasar  kerja dengan 
alasan tidak me miliki catatan pendidikan 
yang layak,   Berawal angka ke miskinan 
meningkat pascakrisis tahun 1998, 
orang tua akhir nya mengirimkan anak 
perempuan nya ke rumah bordil4.

Perlunya Gerakan Emansipasi Wanita
Relasi yang tidak seimbang antara 

laki-laki dan perempuan tentunya akan 
melemahkan posisi perempuan. Sebagai 
salah satu kekerasan simbolis, paradigma 
ini akan terus mengakar sebagai sebuah 
budaya turun-temurun dengan kelompok 
dominan sebagai pemeran utama yang 
membangun stereotip ini. Seperti yang 
dikutip dari Bourdieu (1998: 50-51):

“Kekerasan simbolis dilembagakan 
lewat perantaraan kesepakatan yang tidak 
bisa dilakukan oleh si terdominasi ke-
pada si dominan (yaitu kepada dominasi) 
ketika si terdominasi itu tidak me miliki 
apapun kecuali instrumen-instrumen 
pengetahuan yang juga dimiliki oleh si 
dominan, ketika hendak memikirkan si 
dominan atau untuk memikirkan dirinya 

4. World Bank. 1998
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atau untuk memikirkan relasinya dengan 
si dominan. Instrumen-instrumen penge-
tahuan itu adalah wujud dari terbentuknya 
relasi dominasi, sehingga membuat relasi 
itu tampak natural. Atau dengan kata lain, 
kekerasan simbolis itu dilembagakan 
 lewat perantaraan kesepakatan yang tidak 
bisa diberikan oleh si terdominasi kepada 
si dominan (yaitu kepada  dominasi) ke-
tika skema-skema yang digunakan oleh 
si terdominasi untuk memahami dan me-
nilai diri, atau yang digunakan untuk me-
mahami dan menilai si dominan (skema 
tinggi/rendah, maskulin/feminin, putih/
hitam, dan lain-lain) adalah produk dari 
pembentukan klasifikasiklasifikasi yang
dinaturalkan dengan cara begitu. Ke-
beradaan sosial si terdominasi itu ada-
lah salah satu produk dari klasifikasi
klasifikasiitu.”

Menghindari kondisi tersebut, perlu 
adanya pergerakan yang mampu mem-
bangun kesadaran akan nilai dari se orang 
perempuan. Kaum perempuan tidak lagi 
dibiarkan hidup dalam ketidaktahuan, 
melainkan diperjuangkan kebebasannya 
dalam berilmu. Namun sangat disayang-
kan, ge rakan ini hanya dipelopori oleh 
golongan perempuan itu sendiri khusus-
nya mereka yang menjadi korban opresi. 
Memberikan motivasi dan dukungan ke-
pada sesama nya untuk mau bersekolah, 
padahal  dengan kondisi mereka yang 
juga sama-sama terasingkan dalam dunia 
pendidikan. Upaya yang mereka lakukan 
pun akhirnya tidak terlalu memberikan 
 pengaruh bagi kemerdekaan perempuan. 
Tak heran jika kehidupan yang di alami 
 Kartini akan terulang kembali. Ke taatan 
kepada orang tua membuat banyak 
 perempuan memilih untuk mengorban-
kan haknya dalam pendidikan, pengem-
bangan nalar, dan kreativitasnya sebagai 
manusia.

Seperti di negara Inggris yang sudah 
mulai membahas pendidikan bagi kaum 
perempuan sejak abad ke-185, namun 
konteksnya masih ditujukan hanya un-
tuk perempuan yang hidup dalam kelas 
 menengah ke atas. Perempuan biasa yang 
dinikahi oleh para profesional atau peja-
bat, terpaksa harus tinggal di rumah dan 
tidak melakukan pekerjaan di luar urusan 
“dapur”. Semua ini pun didasari pada 
lemahnya pendidikan yang mereka  miliki.

Di Indonesia sejak awal abad 20 ma-
salah klasik ini juga menjadi perhatian. 

5. Tong, Rosmarie Putnam.2010. Feminist Thought. 
Jalasutra:Yogyakarta. Cetakan ke-5. Diterjemahkan oleh 
Aquarini Priyatna Prabasmoro.

Namun masih belum  masif jika 
 di  ban dingkan saat ini. 
 Tokoh  penggerak dalam 
pendidikan  pe rempuan 
yang terkenal pada 
saat itu ada Kartini 
 (Jepara) dengan buku nya 
 Habis Gelap  Terbitlah 
Terang. Selain itu 
ada pula  nama-nama 
besar  seperti Dewi 
 Sartika (Jawa Barat) 
dan  Rohana  Kudus 
 (Sumatera Barat).

Bersamaan  dengan 
muncul nya ge  rakan 
komu nal  perempuan 
pada  De sember 
1928, isu-isu 
terkait hak-hak 
kaum  perempuan 
 mulai diperbin-
cangkan. Me lalui 
 kongres pertama 
 pe rempuan- 
 perempuan 
 I n d o n e s i a 
yang diadakan 
di  Yogyakarta, ma-
salah pendidikan bagi perempuan mulai 
di angkat. Dibarengi dengan pembahasan 
nasib yatim piatu dan  janda, per kawinan 
anak-anak, re formasi  undang-undang 
perka winan  Islam, pentingnya mening-
katkan harga diri  perempuan, dan ke-
jahatan  kawin paksa.6

Sudah 86 tahun sejak dilaksanakan-
nya kongres perempuan pertama ter-
sebut, kesetaraan porsi ilmu antara laki- 
laki dan perempuan masih jauh dari 
 harapan. Walau pun saat ini pendidikan 
 tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu bagi 
 perempuan, pada dasarnya masih ada 
sekat-sekat yang menghalangi nya menuju 
kebebasan belajar.

Dalam hal ini sangat terlihat belum ada 
kepaduan dan solidaritas antar  perempuan 
menanggapi isu ini. Perempuan yang lahir 
dari keluarga berada  dengan pendidikan 
tinggi tak merasa masalah yang dihadapi 
perempuan yang berada di luar dunianya 
sebagai urusannya.  Dia tak mampu ber-
simpati dan berempati karena sangat jauh 
dari kehidupan sehari-harinya. Bahkan 
 tidak  jarang ditemui  perempuan yang 
turut  melestarikan sistem patriarki ini.

 Seharusnya perempuan beruntung 

6. Darwin, Muhadjir. 2004. Gerakan Perempuan di Indo-
nesia dari Masa ke Masa. Jurnal FISIPOL UGM Volume 7 
Nomor 3. Yogyakarta

yang 
terpelajar ini 

dapat menjadi  “kunci” yang mampu 
membuka ke terbelakangan perempuan 
di bawahnya. Cara berpikirnya yang 
 lebih maju tentunya dapat memberikan 
 pengaruh besar dalam merubah budaya 
“kolot” bangsa ini sehingga perempuan 
tidak lagi di pandang sebelah mata. 

Kesetaraan Gender
Tak lagi dipandang hanya sebagai 

kasus jamak di Indonesia, kemerdekaan 
kaum hawa harus segera diusahaan. 
Pembatasan gender yang selama ini 
 mengurung perempuan dalam ketidak-
tahuan harus dihapuskan. Sejatinya, 
laki- laki juga memiliki sisi  feminin 
yang ber sifat lembut dan sensitif, 
 begitu juga sebalik nya. Per empuan tak 
lagi lemah, melain kan kuat dan tegas  
yang di sebut  dengan  androgini7. Lagi 
pula  bukan sebuah kemustahilan jika 
 ternyata  perempuan mampu memimpin 
ke  depannya. Seperti yang dicatat dalam 
sejarah zaman per buruan dan kebuasan 
selama ribuan tahun. Perempuan perlu 
 menduduki “kursi”nya.

7. Sadli, Saparinah. 2010. Berbeda Tetapi Setara. Kompas: Jakarta

Nova Yulanda P. S.
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Resensi

Kami hanya ingin pulang ke rumah kami sendiri. Rumah yang kami beli dengan uang kami sendiri. Rumah yang berhasil kami 
miliki lagi dengan susah payah, setelah dulu pernah diusir dari kampung-kampung kami. Rumah itu masih ada di sana. Sebagian 
ada yang hancur, bekas terbakar di mana-mana. Genteng dan tembok tak lagi utuh. Tapi tidak apa-apa. Kami mau menerimanya 

apa adanya. Kami akan memperbaiki sendiri, dengan uang dan tenaga kami sendiri. Tak ada dendam pada orang-orang yang 
dulu pernah mengusir dan menyakiti kami.  Yang penting hari-hari ke depan, kami bisa hidup aman dan tentram.

Kami mohon keadilan, sampai kapan lagi kami harus menunggu?
-Maryam Hayati

Maryam: Isi Hati Kaum Minoritas

Sepenggal surat di atas ditulis oleh 
Maryam Hayati, tokoh utama di 
novel ketiga karya Okky  Madasari. 

Sebelumnya, Okky menulis Novel 86 
yang bercerita tentang korupsi dan  Entrok 
yang mengulas perbedaan perspektif dua 
generasi berbeda. Karya-karya Okky 
 selalu disambut hangat oleh  masyarakat 
tanah air maupun mancanegara. Terbukti 
dari beberapa novel garapannya berhasil 
meraih pelbagai penghargaan. Lihat saja, 
Novel 86 masuk lima besar karya sastra 
terbaik versi Khatulistiwa  Literary Award 
(KLA) 2011. Disusul Entrok menjadi 
nominator pada International  Literary 
Biennale kategori Literary and Islamic 
Tradition. Hanya berselang satu tahun, 
Maryam menambah kesuksesan Okky 
sebagai novelis muda yang berbakat. 
Maryam tak tanggung-tanggung me-
nyisihkan empat karya terbaik lainnya 
dengan terpilih sebagai karya sastra ter-
baik kategori prosa di ajang penghargaan 
KLA 2012.

Novel Maryam diilhami dari  kisah 
 nyata intoleransi agama di Dusun 
Ketapang,  Lombok Barat. Novel ber-
tebalkan 275  halaman ini menjadi 
media para korban 
 minoritas  untuk 

bercerita. Ya bercerita,  tentang  kisah pilu 
di negeri yang kata nya  Bhinneka Tunggal 
Ika ini. Bukan rahasia lagi jika Indonesia 
kerap  dilanda  kejadian in toleransi, apa-
lagi jika me nyangkut tentang keyakinan. 
Tak  banyak   novel maupun media massa 
me nguak tentang kisah sehari-hari yang 
dijalani para  korban, sehingga  apresiasi 
patut  diberikan kepada Okky yang  dengan 
keberaniannya  melahirkan Maryam.  

Maryam kecil tumbuh dan dibesar-
kan dengan paham Ahmadiyah. Menjadi 
 minoritas di lingkungan tempat  tinggal 
maupun sekolahnya bukanlah sesuatu 
yang patut dibanggakan.  Pelabelan 
 Ahmadiyah sebagai agama sesat, menam-
bah sudah penderitaan si Maryam kecil. 
Tidak seperti kebanyakan anak-anak se-
usianya yang dapat menikmati masa kecil 
dengan normal, Maryam tumbuh sebagai 
gadis kecil yang pendiam. Perlakuan 
diskriminasi atas  identitasnya sebagai 
minoritas yang sesat masih kerap  terjadi. 
Maryam  dipaksa untuk meninggalkan 
agamanya yang dianggap  sesat, saat akan 
menikah dengan calon suami nya yang 
 notabene berbeda agama. Tak  hanya 
Maryam, pemeluk  Ahmadiyah yang 
lainnya pun menjadi  korban pelabelan 

ini.  Warga  Ahmadiyah dipaksa untuk 
berpindah agama dan segera 

 bertobat. Karena  tidak  ingin 
 berpindah  agama,  warga 
 Ahmadiyah akhir nya  diusir 

secara tidak ter hormat dari 
rumah mereka sendiri.  

 Melalui kisah 
hidup Maryam, Okky 

berhasil menyuguh-
kan keadaan so-

sial yang  sudah 

menjadi noda hitam di negeri ini. Keadaan 
di saat hukum hutan rimba dimain-
kan, yang kuat memakan yang lemah, 
 kelompok  mayoritas  menindas minoritas. 
Sebagai  negara yang memiliki tingkat 
heterogenitas  tinggi, potensi  konflik akan 
selalu ada, apalagi sudah menyangkut 
isu Suku  Agama Ras dan Antargolongan 
(SARA). Pemahaman tentang agama dan 
toleransi antarumat beragama menjadi isu 
genting. 

Kelebihan dari novel ini adalah keber-
hasilan penulis menciptakan dialog- dialog 
dan argumentasi yang kuat, se hingga 
pembaca dapat memahami ke jadian yang 
digambarkan penulis. Maryam disajikan 
dengan alur maju  mundur, yang mana 
 kerap membuat pembaca  kebingungan 
karena terjadi lompatan- lompatan  adegan, 
akan tetapi  kekurangan ini dapat di-
antisipasi oleh penulis  dengan  menyusun 
kalimat yang tertata rapi. Kelebihan lain 
dari  novel ini,  penulis menggunakan  diksi 
yang  sederhana dan populer se hingga 
membuat pembaca dapat dengan mudah 
mengerti maksud tulisan.  Penguraian ke-
jadian secara  detail menjadi  kekuatan tu-
lisan ini  karena  pembaca dapat merasakan 
dan menggambarkan setiap plot kejadian 
serta emosi masing-masing  tokoh. Di sisi 
lain, Okky cukup jeli dalam mengemas 
isi tulisan secara keseluruhan. Dengan 
kehati- hatiannya ia tidak  menyinggung 
pihak tertentu, namun dapat memasuk-
kan inti sari cerita. Meski begitu pem baca 
akan merasa jenuh karena gaya tulisan 
dalam novel ini cenderung seperti laporan 
berita. 

Terlepas dari segala kelebihan dan 
kekurangan yang ada di novel ini,  secara 
keseluruhan Maryam menjadi salah 
satu bacaan bergizi yang layak untuk 
 dikonsumsi. 

Penulis  : Okky Madasari
Judul  : Maryam
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama - 2012
Halaman : 275 Halaman

Indikator/Luthfan
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Kolom

Sumber Daya Koruptor
Berburu ke padang datar
Mendapat janda belang di kaki
Koruptor sakit diijinkan pesiar
Uang rakyat dibawa lari

Berakit rakit ke hulu
Berenangnya kapan kapan
Maling kecil sakit melulu
Maling besar dimuliakan

(Pantun Koruptor-WS Rendra)

Sepenggal pantun tentang koruptor di atas patut menjadi cerminan terhadap apa 
yang sedang terjadi di negara ini. Rentetan kasus korupsi yang tersaji dalam 
ber bagai pemberitaan seakan menjadi bukti bahwa korupsi adalah penyakit 

lama yang sulit untuk disembuhkan.  Penetapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 
 Indonesia, Akil Mochtar oleh Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai  terpidana 
dua  kasus suap menambah daftar panjang kasus korupsi yang terjadi di  Indonesia. 
Menjadi buah bibir di masyarakat ketika  MK yang notabene merupakan lembaga  tinggi 
negara pemegang kekuasaan kehakiman tersandung kasus korupsi. Tak segan-segan 
kasus korupsi tersebut melibatkan langsung ketuanya. Akil Mochtar yang menentang 
korupsi di tanah air melalui bukunya yang  berjudul  Memberantas Korupsi: Efektivitas 
Sistem Pembalikan Beban Pembuktian  dalam Gratifikasi berbalik terjerat dengan apa 
yang ditentangnya tersebut. 

Belum tuntas pengusutan satu kasus korupsi, kasus-kasus yang lain pun datang silih 
berganti. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara menjadi sangat 
menarik ketika melibatkan berbagai pihak temasuk artis ibu kota hingga ketua partai 
yang cukup diperhitungkan di negara ini. Sekali lagi, korupsi menjadi penyakit baik 
bagi pelakunya maupun bagi rakyat dan negara yang terkena imbasnya. Tak heran jika 
Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negeri dengan sumber daya manusia melimpah 
tetapi juga negeri dengan “sumber daya koruptor” yang tidak ada habisnya.

Apa dan Mengapa Korupsi?
“Ada yang tidak jelas bagi pengetahuan publik, apakah itu korupsi, penyalah-

gunaan atau ketidaktahuan,” begitulah pandangan dari Ketua Tim Kerja Antikorupsi 
Pimpinan Pusat  Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan yang dikutip dari 
harian Kompas 22  Agustus 2005. Jelas bahwa masih banyak yang tidak mengetahui 
apa dan bagaimana korupsi itu sebenarnya. Bisa saja apa yang kita lakukan secara tidak 
sengaja termasuk dalam kriteria korupsi.  Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu 
 corruption atau corruptus yang berarti buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, per-
kataan menghina atau memfitnah. Ada berbagai motif  mengapa korupsi itu di lakukan, 
mulai dari sifat hingga keterpaksaan. Menurut penelitian para pakar, korupsi dapat ber-
sumber dari moral yang mulai terdegradasi, sifat serakah yang ada dalam diri pelaku 
korupsi, gaya hidup konsumtif, serta kebutuhan hidup yang mendesak. 

Korupsi sejatinya bukan merupakan barang baru bagi bangsa Indonesia.  Korupsi 
 telah terjadi secara mengakar dimulai sejak masa  kerajaan-kerajaan tumbuh dan 
berkembang di  Indonesia. Lihat saja salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya 
kerajaan yang gagal atau runtuh di saat mencapai puncak dan kejayaan hanya  karena 
korupsi. Korupsi yang terjadi di setiap  kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) 
pun memiliki warna yang berbeda-beda. Seakan turun-temurun, korupsi di wariskan ke-
pada generasi  selanjutnya.

Di era kepemimpinan Soekarno misalnya, dalam penerapan Politik  Benteng 
 untuk  melindungi pengusaha pribumi justru menumbuhkan praktik Korupsi, 
 Kolusi, dan  Nepotisme (KKN). Aparat negara tak bekerja dengan baik dan  korupsi 
 semakin  me rajalela. Ungkapan “asal bapak senang” seakan menjadi cerminan 
 dalam ke pemimpinan Soeharto. Nepotisme menjadi satu praktik yang kuat dalam 
 pemerintahan nya.  Pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran utama, dengan jalan terus 
mengontrol  kekuasaan politik agar dapat menjalankan program pembangunan. 

Di era Habibie, salah satu agenda kaum reformis yang menumbangkan Orde Baru 

Mahasiswi Jurusan Akuntansi 
 Angkatan 2012 ini biasa dipanggil 
 Izza. Lahir dan besar di Pasuruan, 
26  Agustus 1993. Wanita dengan 
hobi membaca dan menulis blog 
ini sedang aktif sebagai Sekretaris 
Departemen Sosial dan Politik, 
Badan Eksekutif Mahasiswa FEB 
UB 2014.

Izza Akbarani

dok.P
ribadi
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adalah pemberantasan KKN. Hal ini di
buktikan dengan adanya gagasan pem
bentukkan K P K. Namun pemerintahan 
 Habibie tidak berhasil menyeret  Soeharto 
ke  pengadilan dan terpaksa menghentikan 
pe nyelidikan kasus tersebut lewat  Jaksa 
Agung Andi M.  Ghalib.

Segera setelah dilantik men jadi 
 Presiden RI,  Abdurrahman  Wahid melalui 
Keputusan Presiden No. 44 tahun 2000, 
membentuk  Lembaga  Ombudsman 
yang mem punyai wewenang melakukan 
klarifikasi,pemonitoranataupemeriksaan
atas laporan masyarakat mengenai 
penyelenggaraan negara.  Pemerintah 
juga menyiapkan pembentukan  Komisi 
Antikorupsi.  Sayang, pemerintahan 
 Abdurrahman  Wahid jatuh, karena per
soalan yang mengakar yaitu tuduhan 
perilaku korupsi, seperti Buloggate dan 
Brunaigate.

Di masa pemerintahan Megawati kita 
dapat melihat pula wibawa hukum se
makin merosot di mana yang me nonjol 
adalah otoritas kekuasaan.  Betapa mu
dahnya konglomerat bermasalah bisa 
mengecoh aparat hukum dengan  alasan 
berobat ke luar negeri. Pemberian  Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 
untuk Prajogo Pangestu, Marimutu 
 Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien 
King, lolosnya Samadikun Hartono dari 
jeratan  eksekusi putusan  Mahkamah 
Agung, pem berian  fasilitas Master of 
Settlement and  Acquisition Agreement 
(MSAA) kepada  konglomerat yang 
 utangnya  macet, menjadi bukti kuat 
 bahwa elit pemerintahan tidak  serius 
dalam upaya mem berantas korupsi. 
 Masyarakat menilai bahwa  pemerintah 
masih memberi  perlindungan kepada para 
pengusaha besar yang  notabene memberi 
andil bagi kebangkrutan perekonomian 
nasional. 

Susilo Bambang Yudhoyono yang ter
pilih dua kali menjabat sebagai Presiden 
RI juga tak lepas dari banyaknya praktik 
korupsi selama pemerintahannya.  Mulai 
dari Bank Century, kasus mafia pajak
Gayus Tambunan, hingga kader partai
nya yang tersangkut kasus korupsi wisma 
atlet SEA Games. Publik dibuat terkejut 
dengan satu per satu kasus korupsi yang 
diungkap oleh KPK. Kasus mega proyek 
Bank Century menyita sebagian besar per
hatian publik. Belum lagi penang kapan 
Kepala Satuan Kerja Khusus  Pelaksana 
 Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (SKK Migas), Rudi  Rubiandini 

yang terpidana kasus suap membuat 
 banyak pihak tak menyangka. Pasalnya 
ia digadanggadang untuk memperbaiki 
badan pengelolaan migas yang memang 
rawan sekali  dengan penyuapan. Praktik 
korupsi yang  melibatkan  partaipartai 
politik di  Indonesia juga tak luput 
dari perhatian. Mulai dari kasus yang 
menyeret  bendahara partai, Nazaruddin, 
hingga  kasus suap impor daging sapi 
yang menjerat mantan  presiden salah satu 
partai besar di Indonesia, Luthfi Hasan
Ishaaq. 

Korupsi Turun-temurun, Ketika 
 Hukum tak Lagi Dihormati?

Apakah penegakan hukum di 
 Indonesia ini lemah sehingga  korupsi 
 semakin tumbuh subur? Dalam buku 
Strategi dan Teknik Korupsi, lemah nya 
penegakan hukum terhadap pelaku  tindak 
pidana korupsi mencakup be berapa 
 aspek. Pertama, ketiadaan tin dakan 
 hukum sama sekali ter hadap pelaku 
 korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan 
dari penegak hukum atau  bawahan dari 
penegak hukum yang men
jadi penyokong utama yang 
membiayai  operasional ke
giatan si pe negak hukum. 
Kedua, ada tindakan tetapi 
penanganan diulurulur dan 
sanksi pe ringanan. Ke tiga, 
tidak dilakukan pe mindahan 
sama sekali, karena si pelaku 
mendapat backing dari  jajaran 
tertentu atau tindak  pidana 
korupsi nya bermotifkan ke
pentingan untuk kelompok ter
tentu atau partai tertentu. 

Rumusan  penyelewengan 
penggunaan uang  negara 
telah di populerkan 
oleh E. John  Emerich 
 Edward  Dalberg 
 Acton atau  lebih 
di kenal  dengan 
Lord  Acton 
(18341902) di 
 Inggris.  Ia menyebutkan 
bahwa faktor kekuasaan
lah yang menye
babkan korupsi. 
Adapun isi dari 
rumusan itu ada
lah  power tend 
to corrupt, but 
 absolute power  corrupts 
absolutely, yang berarti ke kuasaan 

 cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang 
berlebihan mengakibatkan korupsi ber
lebihan pula.

Berbagai kasus dan praktik  korupsi 
yang ada di setiap generasi seolah 
 mencerminkan bahwa penegakan hukum 
di  Indonesia lemah dan tidak menimbul
kan efek jera bagi para  pelanggarnya. 
Hukum yang ada di Indonesia tidak di
hormati lagi ketika para koruptor se
makin tumbuh subur dan melahirkan 
 generasigenerasi selanjutnya yang kebal 
terhadap hukum. Sekali lagi penegakan 
hukum di  Indonesia dipertanyakan ketika 
perbedaan perlakuan hukum terjadi  hanya 
karena berdasarkan status, pangkat, 
golongan, maupun jabatan. Pada  akhirnya 
bangsa Indonesia harus  mengingatingat 
kembali sebuah pembelajaran yang 
 mungkin sering kita abaikan, kejujuran. 

Izza Akbarani

Indikator/Luthfan
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Sosok

Hampir setiap hari, tidak peduli cuaca panas atau hujan deras ia tetap mengayuh  sepeda 
demi kelangsungan hidupnya. Sepeda yang dilengkapi dengan kotak  styrofoam  selalu 
siap  mengantarkan Sumanto menjajakan susu kedelainya. Setiap hari Senin sampai  Sabtu, 

 kakek yang akrab disapa Manto ini berjualan susu kedelai di dekat gazebo  Fakultas  Teknologi 
 Pertanian Universitas Brawijaya (FTP UB). Manto juga kerap terlihat menjajakan susu kedelai-
nya di  depan gedung D Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Brawijaya 
(FEB UB). Ia melayani setiap pembeli yang datang dengan senyum ramahnya.  Terkadang ia 
tampak berbincang dengan satpam atau karyawan UB di sela-sela  waktunya.

Jiwa wirausaha pria yang sempat menggeluti profesi sebagai staf properti sebuah  industri 
perfilmandiJakartainisudahadasejakmuda.Iapernahmemeliharasapiperahsekaligusmen-
jual susu sapi. Namun karena suatu keadaan, akhirnya ia menjual sapi-sapinya dan beralih ber-
jualan susu kedelai.

 Bermodal dari rasa inginlah yang mendorong Manto dalam memulai usaha susu kedelainya. 
Sebelum pada akhirnya mendapatkan racikan susu kedelai yang dirasa pas, ia dan sang istri sem-
pat merasakan kegagalan. “Mencoba beberapa kali membuat,  tapi enggak berhasil.  Kira - kira 
lima kali,” jelasnya. Lalu ia mulai menjajakannya di Universitas Negeri Malang (UM)  pada 2011 
silam. Merasa terlalu jauh dari rumahnya di Jalan Kumis Kucing, Manto pun me mutuskan untuk 
memindahkan rute dagangannya ke UB.  “Karena tenaga saya sudah tidak begitu kuat, tidak bisa 
ke sana kemari. Jadi mencari tempat yang agak dekat dan banyak kenalan di sini,” ungkapnya. 
Selain menjajakan, kakek yang gemar berolahraga ringan ini juga menitipkan  dagangannya di 
kantin dan kios-kios di sekitar UB.

Setiap harinya ia membawa 163 bungkus susu kedelai dan selalu habis. Tak heran ketika 
wawancara ini dilaksanakan, para pelanggan masih banyak berdatangan padahal dagangannya 
sudah ludes terjual. Hanya saja ketika hujan mengguyur kota Malang, maka dagangannya sepi 
pembeli. Pada saat tahun ajaran baru tiba, ia mendapat banyak pesanan. “Biasanya pas maba 
datang, banyak pesanan 200, buat tugas ospek,” ujar Manto senang.

Omzet per hari yang diperoleh Manto sebesar 300 ribu rupiah. Setelah dihitung kembali, laba 
bersihnya kira-kira menjadi 100 ribu rupiah lantaran terpotong untuk biaya gula, plastik, karet, 
dan daun pandan. Penghasilan yang ia dapatkan dari berjualan susu kedelai mampu menghidupi 
dirinya dan sang istri. “Saya tinggal berdua sama ibunya. Jadi  ini sudah cukuplah,” ujarnya lan-

tas tersenyum. Ia juga mengakui bahwa penghasilan yang  diperoleh dari berjualan susu 
kedelai lebih banyak dibanding susu sapi. Menurutnya, risiko dan biaya ketika memeli-
hara sapi lebih banyak karena harus mencari rumput, menyediakan obat, dan polar untuk 
sapi. “Jadi tenaga saya tidak memadai,” tambah bapak tiga orang anak ini.

Meskipun usianya terbilang senja, namun semangatnya dalam menjalani kehidupan 
ini sangatlah besar. Berjualan susu kedelai bukan semata-mata untuk mencari  penghasilan 
semata. Hal itu dibuktikan dengan motivasinya dalam berjualan susu kedelai. Selain untuk 
memperoleh pendapatan, Manto juga ingin berolahraga. Ia merasa di masa tuanya kini 
tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran badannya. 
Sambil menyelam minum air rupanya merupakan pepatah yang tepat untuk Manto. Selain 
berjualan yang dapat menghasilkan rupiah, tubuhnya pun sehat dengan berolahraga sepeda 
dari rumahnya menuju UB.

Sudah hampir tiga tahun berjualan susu kedelai, Manto mengaku tidak terlalu me-
nemukan banyak kendala. Selama berjualan di UB, kakek berusia 73 tahun ini merasa 
 senang dan dekat dengan sekitar. Ia sudah menganggap mahasiswa, karyawan, dan satpam 
UB seperti keluarga untuknya. Ia juga mengungkapkan bahwa susu kedelai buatannya telah 
teruji di laboratorium FTP UB dan terbukti baik untuk dikonsumsi. Harapan Manto cukup 

sederhana. Ia hanya ingin tetap terus berjualan susu kedelai dan berharap agar 
bisa dilanjutkan oleh anak atau cucu-cucunya. “Barangkali bisa baik, akan saya 
pindahkan ke anak saya atau cucu saya. Makanya saya membuat susu sebaik 
mungkin untuk keluarga UB supaya tidak terjadi penyakit. Saya sudah minta 
tolong  laboratorium FTP untuk dites,” ujarnya lantas tersenyum.  Manto me-
nikmati hari tuanya dengan tetap bekerja keras dan bersemangat. 

Reiza Aulia R.

Indikator/Reiza

Semangat di Usia Senja

Nama  : Sumanto
Panggilan : Manto
TTL  : Malang, 13 Desember 1941
Hobi  : Olahraga Ringan
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Kata nusa dalam bahasa Indonesia berarti pulau, sedangkan pemberian nama barung menurut salah satu nelayan di Desa Puger 
Kulon, Cator Evendi, berasal dari bahasa Jawa. “Karena di pulau tersebut dulunya banyak rimbun pepohonan yang berada 
dalam satu lokasi seperti bambu, nah, itu dalam bahasa Jawa disebutnya barong”, ujar pria yang akrab disapa Cator ini. Un-

tuk dapat menuju Pulau Nusa Barung, sebelumnya calon pengunjung harus mengantongi surat izin atau yang lazim disebut simaksi 
(surat izin masuk kawasan konservasi) terlebih dahulu karena status Pulau Nusa Barung merupakan cagar alam yang dilindungi.

Benteng Terapung
Desa Puger

Potensi Daerah

Indikator/Rizal
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Potensi Daerah

Salah satu akses yang dapat digu-
nakan untuk menjangkau pulau tak 
berpenghuni ini adalah melalui Pantai 
Puger yang berada di Desa Puger Kulon, 
 Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. 
Desa ini terletak sekitar 36 kilometer arah 
barat laut dari Kota Jember. Jalan menuju 
Pantai Puger terbilang cukup sulit karena 
kurangnya papan penunjuk jalan menuju 
pantai, ditambah kondisi jalan yang mulai 
didominasi oleh batu-batuan kecil sekitar 
dua kilometer sebelum pantai. Setibanya 
di pantai, hempasan angin dan ombak 
besar khas pantai selatan siap menjadi 
kejutan selanjutnya, plus hamparan pan-
jang pasir berwarna gelap. Pada bagian 
timur pantai beberapa tebing dan ka-
rang menjulang cukup tinggi, seakan 
 ingin menutupi keindahan pantai dari 
 hingar-bingar kehidupan kota.

Dari sini perjalanan dilanjutkan 
dengan menggunakan perahu milik 
nelayan setempat. Tarifnya  berkisar 
antara 300.000-1.000.000 rupiah, 
tergantung dari besarnya kapal yang 
 disewa.  Perjalanan untuk sampai di 
ujung timur pulau memakan waktu 
sekitar satu jam menggunakan perahu 
berukuran kecil yang dilengkapi dua 
unit mesin diesel atau yang biasa di-
sebut perahu jukung dengan kapasitas 
empat sampai lima orang. 

Jika menggunakan perahu jenis 
ini, besarnya ombak akan lebih  terasa. 
 Pasalnya ombak memang cukup besar 
untuk membuat sebuah perahu jukung 
 terombang-ambing di lautan, bahkan 
sesekali perahu dapat melayang ter-

kena hempasan ombak. Laut yang dari 
kejauhan tampak begitu tenang ter nyata 
 menyimpan banyak ombak yang siap 
memompa adrenalin. Tidak banyak yang 
dapat diperhatikan sepanjang  perjalanan 
ini, hanya ada beberapa kapal nelayan 
yang sedang melaut, Pulau Nusa Barung 
yang tampak semakin besar di depan, 
serta Pulau Jawa yang makin menjauh 
di belakang. Terkadang beberapa burung 
tampak  terbang rendah sembari ber siaga 
memangsa ikan kecil yang muncul ke 
permukaan laut.

Jelajah Kawasan Cagar Alam
Pulau dengan luas kawasan mencapai 

6.100 hektar ini terletak pada  koordinat 

113018’11” BT dan 8026’16” LS. 
Letaknya menjadikan Pulau Nusa 
 Barung sebagai salah satu pulau 
 terluar yang ada di Indonesia.  Butuh 
waktu sekitar empat sampai lima 
jam untuk dapat mengitari pulau ini 
 menggunakan perahu. Lokasi  pertama 
yang bisa  disinggahi adalah Teluk 
Jerok. Kawasan Teluk Jerok memi-
liki panjang tak lebih dari 100 meter 
 dengan hamparan pasir putih dan air 
laut yang sangat jernih.

Pemandangan di sekitar teluk ma-
sih alami, termasuk hutan  lebat  dengan 
 berbagai jenis tumbuhan. Teluk Jerok 
memiliki benteng pelindung berupa 
dua buah bukit yang terletak berse-
berangan,  menjaganya tetap aman dari 
 hempasan ombak laut. Dahulu Teluk 
Jerok  merupakan tempat persinggahan 
kapal para penjajah yang mengangkut 

persediaan logistik dari Desa Puger. Ter-
dapat benteng  peninggalan Belanda dan 
Jepang di sekitar sini. Kondisinya sudah 
tertutup tanaman rambat  sehingga akan 
sulit sekali untuk menemukan lokasinya 
bagi yang baru pertama kali menginjak-
kan kaki ke Pulau Nusa  Barung.

Setelah Teluk Jerok, perjalanan di-
lanjutkan untuk menelusuri bagian utara 
 Pulau Nusa Barung. Rentetan gua yang 
ada hampir di sepanjang pulau menam-
bah ramai pemandangan. Gua dengan 
berbagai ukuran ini berhadapan langsung 
dengan laut sehingga tak jarang dipenuhi 
oleh air laut ketika terjadi pasang. Selain 
gua terdapat pula belasan pantai kecil 
mulai dari yang berukuran kurang dari 10 

Perahu jukung milik nelayan setempat, salah satu transportasi menuju Pulau Nusa Barung
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Tebing di sepanjang pesisir timur Pulau Nusa Barung
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 tahun 1995 kalo enggak salah, kalo 
 enggak ada Nusa Barung mungkin Puger 
sudah rata tanah,” jelas pria kelahiran 
 tahun 1976 itu.

Masalah air bersih diakui menjadi 
kendala tersendiri untuk menjaga Nusa 
Barung. “Karena di sana kalo musim 
kemarau air tawar langka, jadi sifatnya 
 insidental aja dan gak bisa maksimal,” 
ungkap Hasan. Sadar akan penting nya 
Nusa Barung, pihak BKSDA (Badan 
 Konservasi Sumber Daya Alam) juga  telah 
rutin memberikan penyuluhan  kepada 
warga dan nelayan terkait  peranan mereka 
dalam menjaga Pulau Nusa  Barung. “Kita 
kadang-kadang  melakukan penyuluhan, 
sosialisasi. Di ajak untuk menjaga,” kata 
Sunandar  Trigunajasa, selaku kepala 
BKSDA Wilayah III  Jember.

Walau berstatus sebagai cagar alam 
yang dilindungi, siapapun dapat datang 
dan menikmati panorama Pulau Nusa 
 Barung namun harus tetap men jaga keutu-
han pulau dan tidak membuat  kerusakan. 
Begitu juga dengan nelayan,  masyarakat 
sekitar, hingga pemerintah me megang 
peranan penting dalam men jaga 
 kelestarian Pulau Nusa  Barung.  Bukan 
hanya untuk generasi saat ini,  namun juga 
untuk puluhan bahkan  ratusan tahun men-
datang.

meter hingga puluhan meter. 
Namun tidak semua tempat 
itu dapat dijadikan sandaran 
perahu karena  banyak karang 
yang menghalangi jalan ma-
suk menuju lokasi.

Tempat selanjutnya yang 
dapat disinggahi adalah Pantai 
Pasir Panjang. Bentuknya me-
mang cukup panjang, hampir 
membentuk leter U sempurna. 
Memancing dapat menjadi ke-
giatan yang menyenangkan di 
sini. Banyak ikan karang se-
perti ikan barakuda,  tenggiri, 
kakap batu, kakap merah, ser-
ta kerapu yang siap sedia un-
tuk ditangkap. Setelah itu kita 
dapat menyantap ikan hasil 
tangkapan sambil menikmati 
keindahan alam Pulau Nusa 
Barung. Bersantai sejenak di 
sini  benar-benar dapat mem-
buat kita sesaat melupakan rutinitas 
sehari- hari yang begitu padat.

Selain memancing, kegiatan lain 
yang tak kalah menarik adalah menye-
lam  untuk melihat lebih dekat berbagai 
macam ikan dan gugusan karang. Setelah 
puas menikmati segala keindahan di 
 Pantai Pasir Panjang, perjalanan dapat di-
lanjutkan dengan terus menelusuri pulau. 
Jika beruntung dan ombak tidak terlalu 
besar, perahu jukung sanggup menjela-
jahi bagian selatan pulau dan berlayar di 
lautan lepas Samudera Hindia. Perjalanan 
tidak akan terasa membosankan karena 
tak jarang beberapa fauna menampakkan 
diri seperti seekor rusa yang berada di 
pinggir pantai atau sekelompok kera abu-
abu yang sibuk mencari makan. Selain 
rusa dan kera abu-abu, Nusa Barung juga 
memiliki jenis fauna lain seperti penyu 
hijau, tupai, babi hutan, biawak, walet, 
serta raja udang.

Dalam masa pemerintahan Hindia 
 Belanda, kawasan Pulau Nusa Barung 
memang terkenal sebagai habitat satwa 
rusa, penyu, dan beberapa jenis burung 
laut. Adanya potensi satwa yang  cukup 
tinggi tersebut menjadikan kawasan ini 
ter kenal sebagai area perburuan.  Hingga 
pada akhirnya kawasan  Pulau Nusa 
 Barung dikenal sebagai tempat berburu 
rusa yang sangat ideal. Makin seringnya 
para pemburu masuk ke dalam kawasan 
ini maka di khawatirkan jenis satwa ter-
sebut akan punah. Untuk menghindari 
kepunahan satwa ter sebut serta rusak nya Ahmad Rizal F.

ling kungan hutan di dalamnya maka pada 
tahun 1920  pemerintah Hindia  Belanda 
menerbitkan Staatblad nomor 736 yang 
menetapkan Pulau Nusa Barung sebagai 
kawasan cagar alam.

Melestarikan Kekayaan Alam
Nusa Barung dengan berbagai potensi-

nya memang rawan  dijadikan sasaran 
pencurian dan perusakan.  “Memang 
kalo tidak dijaga yang rawan di lakukan 
pencurian itu telur penyu,” ungkap Nur 
Hasan, Kepala Desa Puger Kulon.  Selain 
itu, menurut Sumono, salah satu petugas 
Balai  Konservasi  Pulau Nusa Barung, 
 pelanggaran yang kerap  terjadi adalah 
illegal logging. “Paling illegal logging. 
Maksudnya mereka ambil kayu dari 
Banyuwangi terus buat perahu di Nusa 
Barung. Pernah waktu dulu  tangkap 
 illegal logging sama Angkatan Laut. 
Sama polisi sini juga  pernah, mereka 
mem-back up di daratan,” ujarnya.

Jika tidak dijaga kelestariannya,  Pulau 
Nusa Barung dapat terancam lenyap 
karena kondisi tanahnya berupa tanah 
 mediteran yang sangat peka terhadap 
 erosi. Ketika hal tersebut  benar-benar 
 terjadi, maka masyarakat yang akan me-
rasakan akibatnya, terutama  masyarakat 
Desa Puger. Menurut Mono, Pulau 
Nusa Barung memang secara langsung 
 melindungi Desa Puger dari ganasnya 
 ombak pantai selatan. “Kita kan sering 
membina nelayan supaya Nusa Barung 
jangan dirusak. Dulu pas ada  tsunami 
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Pemandangan Pantai Pasir Panjang, Pulau Nusa Barung
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Etalase

Rasa, Tekstur, dan Penampilan
Indikator/Jaya

Sepuluh detik sebelum waktu ber-
akhir, sebagian besar peserta masih 
berurusan dengan kompor sembari 

merias hidangan seelok mungkin. Meja 
nomor 6 menuang saus bangkok dan 
mayones pada hidangan pembukanya, 
sedangkan dua hidangan lainnya masih 
menunggu untuk diberi sentuhan terakhir. 
Di sisi lain, tim nomor 8 masih memas-
tikan piring yang nantinya digunakan se-
bagai tatakan dalam keadaan bersih.

Lima detik berlalu, peserta nomor 
5 memosisikan tomat yang menyerupai 
setengah kulit telur sebagai hiasan di atas 
piring. Sedangkan meja nomor 4 masih 
terlihat sibuk menyelesaikan hidangan 
dan dekorasinya yang menggunakan kain 
batik.

Semua tim berlomba dengan waktu, 
sekalipun tinggal tiga detik yang tersisa. 
Tim nomor 7 masih berusaha membuat 
sate ubinya berdiri. Lebih mengejutkan 
lagi, meja nomor 1 dan 2 baru saja me ng-
angkat masakannya dari  penggorengan. 
Pembawa acara beserta panitia mulai 
melakukan hitungan mundur. 

“Yaa semua tangan di atas!”

***
Setiap tahunnya Himpunan 

 Kewirausahaan Jurusan  Perencanaan 
Wilayah Kota Fakultas Teknik 
 Universitas Brawijaya (PWK FT UB), 

 rutin  mengadakan Historical Heritage 
Event (HHE). Sebagai salah satu  program 
kerja yang memiliki tema berbeda di tiap 
tahunnya, Himpunan Kewirausahaan 
 mengangkat tema Malang Traditional 
Food Vaganza untuk tahun 2014. Dalam 
bentuk perlombaan masak, ketela ungu 
dipilih sebagai bahan dasar. Seperti yang 
diungkapkan oleh Yohanes  Sudiantha 
selaku ketua pelaksana, ketela ungu 
 merupakan salah satu bahan makanan 
 tradisional khas Malang yang sudah  mulai 
dilupakan. Tidak banyak yang tahu jika 
jenis tanaman umbi-umbian ini dapat di-
olah menjadi berbagai macam hidangan.

Lomba memasak yang diselengga-
rakan pada hari Minggu, 2  November 
2014 ini bertempat di halaman depan 
 Gelanggang Olah Raga (GOR)  Pertamina 
UB. Selain berfungsi sebagai dapur 
 outdoor, halaman GOR juga dipenuhi 
 dengan berbagai bazar yang sebagian 
 besar didominasi oleh jajanan ringan. 
Tidak jauh dari pintu masuk yang ber-
tuliskan Malang Traditional Food 
 Vaganza, panitia menyediakan sepasang 
baju safari dan gaun putih selutut. Hanya 
dengan merogoh kocek tiga ribu rupiah, 
pengujung sudah dapat berfoto dengan 
busana jadul sambil mengendarai sepeda 
onthel.

Setelah sambutan dari executive chef 
Pamungkas Suparmo yang me rupakan 

salah seorang juri, lomba me masak 
 resmi dimulai. Waktu menunjukkan 
Pukul 09.15 WIB, sepuluh tim yang yang 
masing- masing terdiri dari tiga orang pe-
serta mulai sibuk dengan tiap dapurnya. 
 Setiap  peserta berseragam celemek yang 
di bedakan  dalam tiga warna yaitu kuning, 
hijau, dan ungu. Mayoritas peserta di-
dominasi oleh Universitas Negeri Malang 
(UM) yang menempati meja nomor 1, 2, 
6, 7, dan 9. Sebagai tuan rumah, Jurusan 
PWK juga mengirimkan dua tim yang 
menempati meja nomor 5 dan 8. Masih 
dari  Brawijaya, peserta juga datang dari 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) 
yang berada pada meja nomor 10. Adapun 
peserta terjauh datang dari SMK Hayam 
Wuruk Surabaya yang menempati meja 
nomor 4. Tidak hanya didominasi oleh 
pelajar dan mahasiswa, perlombaan ini 
juga diikuti oleh pegawai Restoran Ocean 
Garden yang berada pada meja nomor 3.

Dalam waktu dua jam, peserta  harus 
mampu menyajikan  appetizer  (hidangan 
pembuka), main course  (hidangan  utama), 
dan dessert (hidangan  penutup). Layak-
nya lomba memasak profesional yang 
sering muncul di televisi,  keseluruhan 
peserta terlihat cekatan melakukan aksi 
memasak. Walau hanya bermodalkan 
alat masak yang sederhana—kompor, 
panci, dan wajan— para peserta dituntut 
 untuk tetap kreatif dalam  mengkreasikan 
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 ketela ungu. “Preparation, tekstur 
dan rasa,  penampilan, kebersihan, dan 
 kekompakan. Itu yang kita nilai,” ujar 
 Pamungkas saat ditanya mengenai  kriteria 
penjurian. 

Sebagai permulaan dalam memasak, 
rata-rata peserta meracik bumbu dan 
merebus ketela ungu agar mudah diolah. 
 Seperti meja nomor 4 yang menghaluskan 
 kencur, cabai merah, gula merah,  terasi, 
gula  pasir, dan garam menggunakan 
 cobek.  Begitu juga dengan meja nomor 
6 yang me rebus ketela ungu  dalam air 
mendidih kemudian mengukusnya  hingga 
 lunak. 

Setelah 15 menit berlalu, para juri 
 beranjak dari tempat duduknya dan  mulai 
singgah ke dapur masing-masing tim. 
Ketiga penilai ini berasal dari  kalangan 
yang berbeda. Nindya Sari, ST. MT. 
yang berprofesi sebagai Dosen FT UB, 
 Endang Tri Rahayu SP. yang berasal 
dari Dinas Perhubungan dan  Pariwisata, 
dan Ketua Indonesia Chef Asosiation 
(ICA) cabang Malang Raya,  Pamungkas 
 Suparmo. Terlebih dulu, juri melihat 
print out resep yang diletakkan di atas 
meja sambil  sesekali bertanya  mengenai 
motivasi  untuk mengikuti lomba dan 
ide mengkreasi kan ketela ungu. Pesiar 
ini juga merupakan salah satu bentuk 
penilaian yang dilakukan juri dengan 
 mengamati proses memasak para peserta. 

Tak terasa, waktu telah menunjukkan 
pukul 10.15 WIB, peserta sudah mulai 
memamerkan hasil kreasinya.  Setengah 
dari peserta menyajikan nasi goreng 
 dalam beragam variasi sebagai hidangan 
utamanya yaitu tim nomor 1, 3, 5, 7, dan 
9. Lain lagi dengan peserta pada meja 
 nomor 5 dan 8, mereka membentuk  ketela 
ungu menyerupai daging steak dengan 
saos berwarna cokelat di atasnya. Tidak 
hanya diolah dalam bentuk makanan, 
ketela ungu juga bisa dinikmati dalam 
bentuk minuman, seperti yang dihidang-
kan oleh tim nomor 7 dan 9. Mereka 
mengkreasi kannya menjadi Es Biji Ubi 
Ungu dan Es Cendol Telo Ungu. 

Meja nomor 6 yang seluruh personel-
nya memakai seragam hitam, mengolah 
ketela ungu menjadi agar-agar dengan 
tambahan buah mangga, stroberi, dan 
kiwi. Sedangkan sebelah kanannya, tim 
asal Surabaya dengan nomor 4, membuat 
kue lapis berbahan dasar tepung tapioka 
dan tepung beras yang diberi nama Lapis 
 Beras Ubi Ungu. Adapun peserta nomor 3 

yang sudah terbiasa bersentuhan dengan 
dapur, membuat Bola-bola Ubi Ungu Isi 
Keju yang berbentuk dan seukuran bola 
kasti. 

Pada 30 menit terakhir, seluruh  peserta 
semakin terlihat sibuk walau sebagian 
hidangan telah terselesaikan.  Hidangan 
pembuka, utama, dan penutup telah ber-
jejer di atas meja, masih menunggu untuk 
disempurnakan. Plating sebagai  sentuhan 
terakhir dimanfaatkan para peserta  untuk 
memikat juri. Meja nomor 7 yang semua 
pesertanya mengenakan baju putih ber-
lambang UM, memakai hiasan labu dan 
semangka sehingga terlihat lebih  artistik. 
Tak kalah menarik, tim dengan nomor 
8 menggabungkan unsur budaya dan 
 teknologi menggunakan tablet dan  topeng 
malangan. Tidak seperti kebanyakan 
 peserta, tim nomor 4 dan 6 menggunakan 
kain batik sebagai dekorasi untuk me-
mamerkan hidangannya. Ada pula yang 
menggunakan desain sederhana, hanya 
bermodalkan piring berbentuk persegi 
panjang dan bulat pada peserta nomor 1, 
2, 3, dan 5. 

Pukul 11.15 WIB, setelah panita 
memberi aba-aba tangan di atas, tidak 
boleh ada lagi yang menyentuh makanan. 
 Walau sempat terburu-buru di sepuluh 
detik terakhir, semua peserta  berhasil 
menyelesaikan hidangannya. Sesaat 
setelahnya juri mulai melakukan pe-
nilaian kepada masing-masing peserta. 
Mencicipi setiap hidangan satu-persatu 

untuk memberikan justifikasi atas rasa
dan tekstur dari  hidangan yang diper-
lombakan. Penilaian dari masing-masing 
juri  kemudian akan didiskusikan secara 
 bersama oleh  ketiganya.

Sembari menunggu keputusan juri, 
peserta dan pengunjung dihibur  dengan 
demo memasak oleh Andre  Hedisetiono, 
salah satu finalis Top Chef. Bak semut
mengelilingi gula, hampir seluruh  peserta, 
penonton, dan panitia  mengerumuni 
pemilik restoran Hungry Kitten itu. Se-
lain memasak Bebek  Rendang Saus Ubi, 
Nasi dan Perkedel Ubi, serta  Dabu-dabu 
 Ketela Ungu, Andre memberikan 
 beberapa tips memasak yang baik. Saat 
ditanya mengenai pembuatan ketela 
ungu sebagai bahan dasar makanan, Chef 
 Andre  mengungkapkan, “Banyak sekali 
 variasi yang bisa dibuat dari satu bahan 
ini  bahkan dari daun-daunnya, setelah 
hari ini saya rasa ketela ungu akan  masuk 
dalam menu restoran.” Setelah Andre 
menyelesaikan aksinya, acara kembali di-
meriahkan oleh penampilan dari  Tentara 
Langit. Grup perkusi yang didominasi 
oleh anak-anak ini menampilkan tiga 
lagu dan ditutup dengan tepuk tangan 
 penonton.

Bagian yang paling ditunggu- tunggu 
akhirnya tiba. Pukul 14.19 WIB pem bawa 
 acara menaiki panggung dengan rapor 
 penilaian juri di tangan.  Ketegangan 
 mulai  tampak, peserta nomor 2 saling 
berpegangan menunggu pembacaan hasil 
lomba. Se benarnya sulit bagi juri untuk 
menentukan siapa yang berhak mendapat 
gelar juara. Seperti yang diungkapkan 
 Pamungkas, “Kreasi dari peserta ini 
 sangat bagus, walaupun ada yang seting-
kat SMK dan kuliah, dia bekerja seperti 
seorang  profesional yang ada di restoran.”

Juara 1, 2, dan 3 masing- masing 
diraih oleh mahasiswa UM  dengan meja 
nomor 6, SMK  Hayam Wuruk  Surabaya 
 dengan meja nomor  4, dan pegawai resto-
ran Ocean  Garden  dengan meja nomor 
3. Perasaan  senang dan haru berbaur jadi 
satu saat Chef  Pamungkas dan Chef  Andre 
 menyerahkan hadiah secara  bergantian 
kepada para  pemenang.  Perjuangan 
 selama dua jam dengan  kompor dan 
rempah-rempah terbayar sudah. “Kita 
awalnya pesimis  karena penampilan di 
sebelah lebih  bagus, gak nyangka aja bisa 
jadi juara 1,” Tiara Dwiratna Pratiwi 
mengungkapkan kegembiraannya.

Pamungkas Suparmo Indikator/Jaya

Kurnia Wijaya
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Sastra

Aku tidak pernah membayangkan Malang akan menjadi sedingin ini. Meski aku 
sudah memakai sweter tebal, kaos kaki, dan piyama lengan panjang, tetap saja 
suhu sanggup merangkak masuk. Dadaku tak jarang menjadi sesak setelah itu. 

Ya sudahlah, biar saja, toh tidak ada yang peduli padaku—kecuali Bi Iyah. Wanita yang 
terpaut 23 tahun di bawahku itu dengan setia duduk bersila sambil menata kue-kue 
kering: Putri Salju, Kastengel, Nastar, Semprit Keju, dan Kue Kacang. Aku sesekali 
membantunya, dengan tangan yang gemetar entah karena usiaku yang sudah senja atau 
kedinginan. 

Kue-kue kering ini selalu kuletakkan dalam lima toples berbeda di ruang tengah. 
Meski tidak ada yang memakan, aku tetap bersikukuh membuatnya. Nanti, setelah satu 
bulan berlalu akan kuminta Bi Iyah membagikannya ke tetangga apabila toples-toples 
kaca itu masih penuh isinya. 

“Nya, sudah tho berhenti buat kuenya. Sayang, tidak ada yang makan”. Ini 
 bukan pertama kalinya Bi Iyah menyuruhku berhenti. Tak terhitung berapa kali aku 
 menyelanya.

“Biar saja Bi. Besok anak-anakku akan datang. Pasti kue-kue ini habis.” 
“Bi, ini Putri Salju kesukaan Demara, yang Nastar milik Setyo, lalu Kastengel 

ini nanti berikan pada Citra. Damar pasti akan meminta dua, antara kue kacang dan 
 semprit keju tapi katakan padanya biar dia bawa semprit keju saja, kue kacang itu 
kesukaan Safira.”

Bi Iyah hanya mengangguk sembari menatapku. Aku tahu betul apa yang coba ia 
sampaikan lewat matanya, rasa iba. Tanpa menggubrisnya, sejujurnya aku pun me-
rasakan hal yang sama terhadap diriku sendiri.

***

Kuhela nafas sembari perlahan meraih lengan sofa, dengan tertatih 
aku berdiri.  Perubahan posisi membuat isi kepalaku berputar, betapa 
tidak enaknya menua. Bi Iyah yang mengerti maksudku segera mem-
bantu mengambil ponsel yang berjarak dua hasta di sampingku. Ah, 
benar-benar perlu waktu untuk menekan satu per satu keypad-nya. 

Kini waktunya kangen-kangenan, pikirku dalam hati. Su-
dah dua nomor telepon yang kuhubungi, tapi yang 
kudengar justru nada sibuk. Tidak apa-apa masih 
ada tiga nomor lagi, ucapku menghibur diri. 
Sambil berjalan, aku mencoba menghubungi 
nomer yang lain. Kali ini nomer Demara, dan 
aku sedikit lega saat dia mengangkatnya,

“Halo? Kenapa, Bu?” belum  sempat 
kusapa lembut, sulungku itu sudah 
 menyodoriku dengan pertanyaan 
 kenapa. Tidak bisakah alasannya hanya 
sekedar: ibumu ini ingin mendengar 
suaramu?

“Dema, kamu di mana, Nak?”
“Ini masih di kantor, Bu. Dema  harus 

lembur sebelum kantor memutuskan  untuk 
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libur. Tiga laporan belum sempat di-
garap, padahal deadline-nya lusa,” jelas 
 Demara. Padahal aku tidak bertanya ke-
napa dia masih di kantor. Namun jawaban 
itu secara tidak langsung bermakna lain 
bagiku: Ibu aku sedang sibuk, nanti saja 
 teleponnya. 

Buru-buru aku memahami maksud 
anakku, dan memaksa otakku merangkai 
kata penutup untuk telepon yang belum 
berjalan satu menit itu.

“Oh begitu, pasti capek sekali anak 
Ibu ini. Jangan capek-capek ya Nak, cepat 
pulang, nanti suamimu dan cucu-cucuku 
menunggumu terlalu la...”

“Iya Bu, Dema paham. Sudah ya, 
Bu. Nanti Dema telepon Ibu balik,” sela 
 Demara sebelum aku sempat menyele-
saikan  nasihatku. Mungkin dia bosan, 
 sudah  47 tahun men dengar nasihat- 
nasihat sepeleku. Aku paham dia sibuk 
dan aku juga paham dia tidak akan me-
neleponku balik.

Telepon mati pada menit kedua lebih 
sekian detik. Singkat. Lalu aku memutar 
nomor telepon lainnya. Anak keduaku, 
Setyo. Sebenarnya aku agak malas me-
neleponnya, pasti istrinya yang kurang 
suka suaminya kupinjam sebentar itu 
yang mengangkat teleponku.

“Halo,” sapaku ketika telepon mulai 
tersambung.

“Halo,” suara perempuan, datar.  Benar 
dugaanku, istrinya yang mengangkat.

“Nak, Setyo ada?” 
tanyaku, meski aku tahu pasti 
ada saja alasan mengelak dari 

permintaan mertuanya yang 
ingin ber bicara dengan anak nya 

sendiri.
“Oh, Mas Setyo 

masih istirahat Bu, se-
harian tadi 

keliling Surabaya survei ke kantor- kantor 
cabang,” blablabla,  cerita yang lain sudah 
tidak masuk ke  dalam memoriku. Intinya 
Setyo tidak bisa  angkat telepon.

Aku terus menerus menghangatkan 
perasaanku yang menggigil kehilangan, 
kali ini dengan mencoba menelepon anak 
ketigaku, Damar.

Damar kecil adalah anak yang 
 pendiam, dan begitu sampai ia besar. Dia 
cenderung individual dan susah bergaul 
bersama orang lain. Aku  beruntung  Damar 
memiliki istri yang begitu  pengertian. 
Ajeng namanya, menantuku satu itu 
sangat berbeda wataknya dengan istri 
Setyo. Ajeng sering meneleponku, atau 
sekedar mengirimiku uang untuk  hidup 
di Malang. Sayangnya, mereka tinggal 
jauh sekali di Padang. Sudah berulang 
kali kubujuk untuk mencari pekerjaan di 
Malang saja. Ajeng mendukungku, tapi 
Damar tetaplah Damar. Tidak ada yang 
bisa menggoyahkan pendapatnya, sekali-
pun ibu tuanya ini.

“Halo Ibu,” sapaan hangat aku dapat-
kan dari awal pembicaraanku di  telepon. 
Ajeng mengawali pembicaraan ini  dengan 
penuh kasih sayang. 

“Ajeng, apa kabar?” tanyaku basa- 
basi.

“Baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? 
Saya kangen sekali dengan kue-kue ibu. 
Apalagi dengan Ibu”. Aku berkaca-kaca 
mendengar jawaban menantuku ini. Dia 
selalu bisa membuatku merasa begitu 
 dinanti.

“Ibu sakit, Nak,” jawabku jujur.
“Ya Tuhan, Ibu sakit apa? Di rumah 

sendirian Bu?” Ajeng  menyuguhiku 
 dengan serentetan pertanyaan.  Bukan, 
aku tahu ini bukan pertanyaan, melainkan 
sebuah  perhatian.

“Tidak, sama Bi Iyah. Dada ibu 
 sering sekali sesak, Nak.  Susah di-

pakai bernafas, badan ibu juga 
suka linu semua. Bujuklah 
 Damar  untuk segera pulang. Ibu 
kangen”. Aku menangis diam-
diam. Demi apapun, aku benar- 

benar merindukan anak- anakku, 
tapi sepertinya  tidak sedetikpun 
perasaan yang sama hinggap di hati 
mereka.

“Bu, saya sendiri sudah  capek 
mengingatkan Mas Damar. Akhir- 
akhir ini dia sibuk dengan pekerjaan-
nya. Dia ditawari menjadi  kepala ju-
rusan di sini Bu. Semakin susah diajak 

berkomunikasi. Ibu baik-baik ya di sana. 
Jangan terlalu banyak menerima pesanan 
kue Bu. Nanti buat sehari-hari, Ajeng saja 
yang memenuhi ya, Bu?  Alhamdulillah 
berkat doa Ibu juga resto milik kami 
semakin laris.” Aku terenyuh, anak ini 
memerhatikanku lebih dari anak-anakku 
sendiri. Andai saja dia di sini...

“Bu?” 
“Eh, tidak bisa, Jeng. Membuat kue 

itu sudah menjadi bagian dari hidup ibu.” 
“Pokoknya, kalau ada apa-apa  bilang 

sama Ajeng ya, Bu,” kata Ajeng sekali lagi 
dengan penuh perhatian.  Sampai-sampai 
aku tidak berhenti mengandai-andai ke-
hadirannya di sisiku pada saat seperti 
ini—pada saat persendianku seakan  terasa 
lemas, saat nafasku mulai sesak, dan 
saat pusingnya kepala ini tidak berhenti 
 merajai. 

***

Ajeng menatap sosok mertuanya 
yang terbaring pucat. Baru kemarin ibu 
berkeluh kesah tentang anak-anaknya 
karena tidak ada satupun yang mene-
maninya. 

“Ajeng, ibu kangen sekali sama anak-
anak ibu. Tapi mereka semua lebih  sayang 
dengan pekerjaannya dibanding ibu. 
 Lebih sayang dengan kehidupannya. Kau 
tahu, Jeng? Mungkin seorang ibu mampu 
membesarkan lima orang anak sendirian, 
tapi belum tentu lima orang anak mampu 
merawat seorang ibu,” Ajeng mengenang 
perkataan ibu. Dia hanya terisak lemas di 
samping jenazah mertuanya itu.

Damar hanya diam. Tangannya 
mengepal, Ajeng tidak berani mengajak-
nya bicara. Safira baru saja datang, dia 
terus menggenggam ponselnya sambil 
menangis meraung-raung dan menyesal 
karena terlalu sibuk. Setyo pun begitu, 
ini hukuman baginya karena memberi 
perintah kepada istrinya agar ia menolak 
telepon ibu dengan dalih sedang istirahat. 
Demara akhirnya tidak menyelesaikan 
laporan kantornya. Sedangkan Citra 
diam, dia sudah kehabisan air mata.

Semua menangis dengan caranya 
sendiri. Kecuali lima toples kue kering, 
yang tidak jadi dibagikan ke tetangga hari 
ini. 

A. Nur Afifatul H.

Indikator/Ariza



Klik

Fotografer
Qari Ahlamiah

Narasi
Bella Ginantie

Tata Letak
Luthfan Ramadhan H.

Mengaduknya perlahan dari 
balik cangkir kaca.

Biji-bijian hitam dan  wewangian 
khas yang dibawanya melalui 
 sekepul asap.

Memanggil hati untuk 
menyeduh kemudian  menyesap.
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Mengamati satu demi satu  serbuk jatuh 
 mengendap.

Kopi adalah sahabat, menemani kita  berjabat 
lalu duduk merapat.

Kopi tak ubahnya kawan, pahit dan  manisnya 
 menularkan kehangatan,  mengawali cerita di 

sudut ruangan.
Dia adalah teman berbagi kisah, tentang suka, 

lara, ataupun lelah.
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