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Dolly Riwayatmu Kini

Triana Dianita Handayani
(Email:	triana.dianita.h@gmail.com)	
STIA	“Panglima	Sudirman”	Surabaya

abstrak

Dolly, siapa yang tidak mengenal dan mendengar nama setenar dan sepopuler itu. Setiap orang yang mendengar nama “Dolly” 
pasti akan tersenyum dan langsung tertuju pada lokalisasi pelacuran nomor satu di kota Metropolis Surabaya. Siapa pun, mulai dari 
anak-anak, remaja, orang dewasa, kakek nenek, tukang becak, tukang parkir, pedagang kaki lima sampai pejabat pun tahu bahwa 
nama tersebut merupakan tempat lokalisasi atau prostitusi Pekerja Sek Komersil (pelacuran) yang konon menurut kabarnya merupakan 
lokalisasi pelacuran terbesar se Asia Tenggara di kota Surabaya. Kemungkinan ini dikarenakan hampir semua warga semua termasuk 
penduduk asli atau pendatang yang tinggal di sekitar kompleks lokalisasi tersebut, berada di berbagai sudut gang-gang tempat akses 
masuk menuju lokalisasi Dolly, yang semua warganya menikmati serta meraup rupiah atas keberadaan lokalisasi tersebut. Dalam satu 
hari puluhan juta rupiah bisa di raup oleh warga di sekitar kompleks lokalisasi Dolly. Dan, orang Surabaya lebih mengenal dengan nama 
“Gang Dolly” dan “Jarak” di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Dunia pun telah mengakui keberadaan lokalisasi prostitusi 
tersebut, yang sudah lebih kurang 47 atau bahkan ada yang mensinyalir bahwa lokalisasi itu hampir berumur 60 tahun berdiri, entah 
mana yang benar. Dolly, sudah sejak lama dijadikan sebagai aset terbesar penyumbang Pajak Asli Daerah kota Surabaya (PAD) nomor 
satu, selain Pantai Ria Kenjeran dan Penyeberangan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kedua aset tersebut Pantai Ria Kenjeran 
dan Penyeberangan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, masih dianggap minim dalam memberikan kontribusi Pajak Asli Daerah kota 
Surabaya (PAD). Selain aset tersebut, ada aset yang menjadi konflik berkepanjangan dalam Otonomi Daerah antara kota Surabaya 
dengan kabupaten Sidoarjo sebagai penyumbang dana terbesar Pajak Asli Daerah. Aset tersebut adalah Bandara Udara Juanda dan 
Terminal Purabaya (Bungurasih), sampai sekarang masih menjadi konflik antara dua wilayah, yang sama-sama mengklaim sebagai 
PAD mereka. Dan dengan dibangunnya Jembatan Surabaya-Madura yang dikenal dengan nama Jembatan Suramadu, maka secara 
otomatis Pajak Asli Daerah (PAD) kota Surabaya meningkat. Inilah mungkin yang membuat Walikota Pertama kali di kota Surabaya Ir. 
Tri Rismaharini berani menutup tempat prostitusi terbesar itu. Meskipun ini akan menghilangkan aset penyumbang Pajak Asli Daerah 
terbesar tersebut di kota Surabaya. Penutupan lokalisasi Dolly sangat sulit mengingat sudah puluhan tahun mereka hidup berdampingan 
secara damai dan harmonis di sekitar komplek lokalisasi antara penduduk, mucikari dan pelacur sendiri tanpa memandang status. 

Kata kunci: Dolly, Lokalisasi, Wanita Harapan

abstract

Dolly, who does not know and hear the name as famous and popular as it is. Everyone who hears the name "Dolly" will surely smile 
and jump straight into the number one brothel in Metropolis city Surabaya. Anyone, from children, adolescents, adults, grandparents, 
pedicab drivers, parking attendants, hawkers until pejabat pun know that the name of a place or prostitusi localization Sek Commercial 
Workers (prostitution) which supposedly according reportedly is the largest brothel Southeast Asia in Surabaya. This possibility is 
because almost all the residents are all included natives or imigrants who live around the brothel complex, located in various corners of 
alleys where the access entrance to Dolly, which all citizens enjoy and reap dollars for the existence of such localization. In one day be 
in the tens of millions of dollars by a handful of residents in surrounding complex Dolly. And, people are more familiar with the name 
Surabaya "Gang Dolly" and "Distance" in the Village Putat Jaya, Sawahan. The world also has acknowledged the existence of the 
prostitusi localization, which has more or less 47 or even indicated that the localization of the nearly 60-year-old stand, which is correct 
either. Dolly, has long been used as a tax contributor greatest asset Surabaya PAD (PAD) number one, other than Kenjeran Ria Beach 
and Ferry Port of Tanjung Perak, Surabaya. Both of these assets Kenjeran Ria Beach and Ferry Port of Tanjung Perak, Surabaya, is 
still considered to be minimal in contributing original local tax Surabaya (PAD). In addition to these assets, the assets on which there 
is a prolonged conflict in the Autonomous Region of the city of Surabaya to Sidoarjo as the largest contributor Tax PAD. Such assets 
are bandaran Juanda and Terminal Purabaya (Bungurasih), is still a conflict between the two regions, which both claim as their PAD. 
And with the construction of the Surabaya-Madura Bridge, known as the Bridge, it automatically Tax (PAD) increases Surabaya. This is 
probably what makes the Mayor first time in the city of Surabaya Ir. Tri Rismaharini dare to close the biggest prostitusi place. Although 
this would eliminate tax assets contributor PAD is the largest in the city of Surabaya. Closing Dolly has been very difficult given their 
decades of peaceful coexistence and harmony among residents around the complex localization, pimps and prostitutes themselves 
regardless of their status.

Key words: Dolly, Localization, Women of Hope
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pendahuluan

Siapa yang tidak mengenal Dolly, sudah menjadi rahasia 
umum siapa pun pasti tahu tentang keberadaan lokalisasi 
ini. Namun terlepas dari hal tersebut, kita perlu melihat 
bagaimana lokalisasi yang berada di gang kecil dengan padat 
penduduk bisa menjadi lokalisasi terbesar se Asia Tenggara. 
Bahkan sampai terkenal di manca negara, entah siapa yang 
menyebarkan keberadaan lokalisasi Dolly, yang konon dulu 
hanya merupakan bangunan kuno kuburan cina dan buangan 
Pekerja Sek Komersil dari Stren Kali Jagir yang berdekatan 
Stasiun Kereta Api Wonokromo di Surabaya. 

Sudah berulang kali setiap pergantian Pemerintahan di 
Kota Surabaya selalu memberikan wacana untuk menutup 
lokalisasi tersebut tetapi selalu banyak menemukan 
hambatan, halangan dan rintangan dari berbagai pihak, 
sehingga keinginan untuk menutup Dolly dan menjadikan 
lokalisasi yang padat penduduk menjadi kawasan yang bebas 
dari Prostitusi sangat sulit. Bahkan keberadaan lokalisasi 
Dolly ini dianggap sebagai lumbung uang dan penyumbang 
Pajak terbesar di Surabaya.

Ironisnya, keberadaan para PSK, mucikari, pedagang, 
tukang parkir, pemilik tempat karaoke, dan losmen serta 
penduduk/warga sekitar hidup dengan rukun, damai dan 
harmonis secara berdampingan tanpa memandang status.

analisis

Sejarah Berdirinya Komplek Pelacuran Dolly

Lokalisasi Dolly berada di tempat yang strategis di 
Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, 
Jawa Timur. Wilayah lokalisasi prostitusi yang beraktivitas 
mulai sekitar tahun 1960-an ini mencakup 5 RW dan berada 
di kawasan padat penduduk. Di kiri kanan jalan sepanjang 
kurang lebih 150 meter dengan lebar sekitar 5 meter beraspal 
cukup halus, hasil proyek Perbaikan Kampung (Kampung 
Improvement Project) tahun 1977. Tepatnya, kompleks 
pelacuran ini berlokasi di Jalan Kupang Gunung Timur V 
Raya. 

Kalau Jalan Tunjungan dianggap sebagai jantung Kota 
Surabaya, kompleks pelacuran ini bisa dicapai dalam waktu 
kurang lebih 10 menit dengan kendaraan roda dua/bermotor. 
Rentang antara pusat kota dan kompleks pelacuran Dolly ini 
kurang lebih 1.5 kilometer. 

Dengan demikian, Dolly tidak jauh dari pusat kota 
Surabaya. Kawasan ini baru hidup pada saat malam hari. Di 
kawasan ini banyak berdiri wisma-wisma, klub malam dan 
tempat karaoke dengan lampu gemerlapan yang berkelap-
kelip di setiap tempat hiburan. Sementara itu, kondisinya saat 
siang hari tidak begitu menarik nyata seperti pada umumnya 
perkampungan penduduk. Kehidupan daerah Dolly di siang 
hari menampilkan wajah-wajah asli wanita penghuninya, 
tanpa make up tidak begitu menyolok hanya polesan tipis 
menghiasi wajah-wajah mereka. Sebagian besar penduduk 

di sekitar lokalisasi juga memanfaatkan keberadaan wisma-
wisma itu dengan berjualan kopi, rokok ataupun makanan. 
Di rumah-rumah itulah para warga yang tinggal di sekitar 
lokalisasi, pekerja seks komersial dan juga mucikari tinggal 
berdampingan secara damai. 

Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kawasan lokalisasi 
Dolly berdiri untuk pertama kalinya. Namun, nama Dolly 
sudah sangat terkenal sejak lama. Bahkan sejumlah literatur 
menyebutkan Dolly sudah ada sejak abad 19, di masa 
kolonial Belanda.

Konon kawasan ini menjadi lokalisasi pelacuran yang 
terbesar se-Asia Tenggara dibandingkan Phat Pong di 
Bangkok-Thailand dan Geylang di Singapura. Keberadaan 
Dolly bahkan dinilai lebih terkenal dibandingkan Kota 
Surabaya sendiri. Bukan hanya warga lokal yang datang 
ke Dolly, bahkan orang asing pun diketahui banyak yang 
penasaran dengan Dolly. Banyak wisatawan luar negeri yang 
menyeberang dari Bali ke Surabaya hanya untuk ke Dolly. 
Bahkan banyak yang mengatakan belum ke Surabaya jika 
belum mampir ke Dolly. Meskipun hanya sekedar lewat untuk 
melihat-lihat saja, kehidupan Dolly di malam hari.

Dahulu Lokalisasi Dolly ini merupakan makam Tionghoa 
yang meliputi wilayah Girilaya sekarang hingga batas makam 
Islam di Putat Gede. Dahulu daerah Putat Jaya termasuk 
kompleks Pelacuran Dolly, yang merupakan makam Cina. 
Baru sekitar tahun 1966 daerah ini diserbu para pendatang 
dengan bangunan-bangunan makam. Menurut penduduk yang 
saat itu turut dalam kegiatan pembongkaran makam Cina itu, 
karena telah dinyatakan oleh Pemerintah Daerah Surabaya, 
makam Cina itu tertutup bagi jenazah baru dan kerangka 
lama harus dipindahkan oleh ahli warisnya. Ini mengundang 
banyak orang untuk mendapatkan tanah tersebut, baik dengan 
membongkar bangunan makam, menggali kerangka jenazah 
yang ada, atau cukup hanya meratakannya saja. Selanjutnya 
tanah tersebut dapat diklaim oleh pemilik barunya. Setahun 
kemudian atau tepatnya pada tahun 1960, muncul seorang 
wanita yang dulu juga merupakan pelacur bernama Dolly 
Chavit di kawasan yang dulunya bekas makam Tionghoa 
tersebut. 

Menurut sejarahnya asal mulanya didirikan oleh seorang 
perempuan Noni Belanda Karena tempatnya berada di jalan 
Jarak. Maka nama lokalisasinya adalah “Jarak”. Sedangkan 
Tante Dolly itu bukan yang kali pertama mendirikan lokalisasi 
Dolly tersebut, tapi merupakan generasi kedua setelah 
“Jarak”. Karena lokalisasi Jarak yang masih satu kompleks 
dengan lokalisasi Dolly itu lebih dulu ada dibanding Gang 
Dolly, maka orang lebih mengenalnya dengan nama “Dolly” 
yang identik dengan “Jarak”. 

Namun, justru Tante Dolly lebih terkenal se-antero Asia 
Tenggara dibanding pendahulunya, yaitu Jarak. Jarak sendiri, 
merupakan limpahan atau buangan Pekerja Sek Komersil 
dari lokalisasi yang ada di stren kali Jagir, Wonokromo. 

Konon ceritanya, Sang Noni Belanda adalah sang 
mucikari sekaligus pemilik wisma di Cemoro Sewu, yang 
berada di kawasan Pemakaman Kembang Kuning, Kelurahan 
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Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Tante Dolly 
dan anaknya, itu pernah menyewa sebuah rumah di daerah 
Ronggo Warsito, Kecamatan Sawahan. Wisma Tante Dolly 
di Cemoro Sewu yang dikelola sejak zaman kolonial Belanda 
itu, memang cukup tangguh kala itu. Meskipun warga di 
sekitar dan jemaah Masjid Rahmat pernah mengusir Tante 
Dolly. Sampai suatu ketika, di wisma Tante Dolly, ada 
seorang turis India meninggal diwismanya hingga diberi 
garis police line. Dengan terpaksa, pemerintahan waktu itu 
presiden Ir. Soekarno pada tahun 1960, melokalisir lokalisasi 
di kawasan Jarak. Namun, Tante Dolly menolak berkumpul 
dengan wisma-wisma yang ada di Jarak. Tante Dolly justru 
membuat wisma di tempat terpisah. 

Dolly sendiri asal mulanya berdiri pada awal tahun 1960, 
pascapenggusuran warga di stren Kali Jagir Wonokromo 
oleh Walikota Surabaya saat itu, dijabat oleh R. Soekoto. 
Lokalisasi Dolly didirikan oleh Tante Dolly, yaitu seorang 
perempuan keturunan Belanda bernama Dolly van de Mart 
atau Dolly A. Chavit, sekaligus salah satu perintis usaha 
prostitusi. Ditempat terpisah inilah Tante Dolly mendirikan 
lokalisasi Dolly. Apa pun namanya, Dolly mempunyai visi 
tidak hanya menjadi PSK. Dolly kemudian mengorganisasi 
teman sesama PSK dan muncullah wisma pertama di 
kawasan tersebut. Dolly membuka sebuah wisma dengan 
perempuan-perempuan cantik yang utamanya digunakan 
untuk melayani tentara Belanda ketika itu. Karena pelayanan 
yang memuaskan, para tentara pun kembali ke wisma itu. 
Kawasan tersebut terus berkembang hingga jumlah PSK dan 
wilayah operasi semakin luas. 

Kompleks lokalisasi Dolly sendiri mengalahkan distrik 
lampu merah Phat Pong di Bangkok, Thailand, ataupun 
kawasan Geylang di Singapura. Pada masa jayanya, hampir 
100 ribu orang berkunjung setiap malam ke Dolly. Bahkan, 
sejumlah masyarakat pribumi juga penasaran dengan 
pelayanan dan keberadaan perempuan di rumah bordil 
tersebut, yang dipajang di etalase kaca bak ikan di aquarium. 
Rumah bordil itu pun kian menjadi ramai. 

Dan ternyata, bisnis haram yang dikelola Tante Dolly ini, 
terbilang cukup sukses dibanding wisma-wisma yang ada di 
Jalan Jarak. Maklum, wanita-wanita penghibur yang dimiliki 
Tante Dolly waktu itu cukup berkelas. Bahkan, paras wajah 
Tante Dolly mampu menghipnotis para pria hidung belang 
untuk mencicipi ‘madunya’ surga dunia. Dan karena itulah 
namanya cukup terkenal waktu itu. Bahkan, hingga saat ini, 
Tante Dolly menjadi legenda jagat prostitusi di Surabaya. 

Namun ada kisah lain yang hampir serupa menyebutkan, 
kompleks ini awalnya merupakan pemakaman Tionghoa 
meliputi wilayah Girilaya, berbatasan dengan makam Islam 
di Putat Gede.

Pada tahun 1960-an, makam-makam tersebut dibongkar 
dan sebagian besar dijadikan permukiman. Sekitar tahun 
1966, munculah para pendatang yang kemudian menetap di 
kawasan itu. Dan tercatat pada 1967, datang seorang mantan 
pelacur berdarah Jawa-Filipina bernama Dolly Khavit atau 
yang lebih dikenal dengan sebutan Tante Dolly. 

Dolly, yang kemudian menikah dengan seorang pelaut 
Belanda. Dolly merupakan seorang wanita yang memiliki 
perangai seperti laki-laki, alias tomboy. Dolly, lebih suka 
dipanggil “papi” dari pada “mami”. Dari hasil pernikahannya, 
Dolly dikaruniai seorang putra yang diberi nama Edy. Dolly 
juga mengambil anak angkat yang diberi nama Bambang. 
Bersama suaminya Dolly mendirikan rumah bordil pertama 
di sebuah jalan, yang bernama Jalan Kupang Gunung Timur 
I. Bisnis “Papi Dolly” awalnya sempat dilanjutkan oleh 
seorang anak hasil hubungan Dolly dengan seorang pelaut 
Belanda. 

Namun, usaha itu tidak dilanjutkan setelah anak “Papi 
Dolly” tersebut meninggal dunia. Dolly, kemudian mengelola 
satu wisma bernama Mamamia. Tak lama setelah itu, 
dibangun sebuah wisma bernama Barbara yang dikelola 
oleh keturunan Belanda. Akhirnya, Dolly memiliki usaha 
pelacuran. Ia mengangkat mucikari yang diambil dari 
Kampung Semolosewu. Dari sini mulai muncul sebutan Papi 
Dolly. Papi Dolly sendiri tidak hanya memiliki satu wisma, 
tetapi memiliki empat wisma itu masing-masing diberi 
nama T, Sul, NM dan MR. Tiga di antara empat wisma itu 
disewakan pada orang lain.

Di lokasi itu, muncul kemudian beberapa wisma baru 
seperti Wisma TKT dan Sembilan Belas. Seiring berjalannya 
waktu, banyak orang yang mendirikan usaha di sekitar wisma 
milik tante Dolly. Kawasan itu kemudian dikenal dengan 
sebutan Gang Dolly yang juga bersebelahan dengan kawasan 
prostitusi Jarak. Jadilah perkampungan itu menjadi nama 
Gang Dolly pada awal 1970.

Keberadaan rumah pelacuran itu banyak membuat orang 
penasaran. Bahkan, sosok Tante Dolly juga membuat banyak 
lelaki hidung belang datang ke tempat tersebut. Tidak hanya 
prajurit Belanda saja yang berkunjung, namun warga pribumi 
dan saudagar yang berdagang di Surabaya juga ikut menikmati 
layanan PSK. Sehingga kondisi tersebut berpengaruh kepada 
kuantitas pengunjung dan jumlah PSK.

Namun, nama Dolly-lah yang lebih santer dibandingkan 
dengan Jarak. Hingga puluhan wisma bermunculan mulai 
dari sisi jalan sebelah barat, lalu meluas ke timur, hingga 
mencapai sebagian Jalan Jarak.

Selain lokasinya yang strategis, cara menjajakan pelacur 
di tempat ini juga cukup dramatis dan miris sehingga 
menjadikan Dolly sangat terkenal. Para pemuas nafsu itu 
akan dipajang di ruangan berkaca dengan lampu menggoda 
layaknya etalase, bak ikan di aquarium. Para PSK duduk 
berjajar rapi dengan pakaian serba minim dan menantang 
dengan high hells. Dengan begitu, lelaki yang datang untuk 
memakai jasanya akan bebas memilih dengan siapa ia mau 
ditemani. Sedangkan, di luar etalase lelaki yang hendak 
memakai jasa PSK tersebut tidak terlihat oleh PSK. Kian 
suksesnya bisnis Tante Dolly ini, dibuktikan dengan makin 
menjamurnya wisma di tempatnya itu, tidak hanya prajurit 
Belanda saja yang berkunjung, namun warga pribumi dan 
saudagar yang berdagang di Surabaya juga ikut menikmati 
layanan PSK. Sehingga kondisi tersebut berpengaruh kepada 
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kuantitas pengunjung dan jumlah PSK. Dan akhirnya 
lokalisasi itu disebut Gang Dolly, yang cukup terkenal se-
Asia Tenggara. 

Dolly, mencapai puncak kejayaannya pada tahun 2004. 
Perputaran uang di Dolly sungguh fantasis. Dalam satu hari 
uang yang berputar di sana mencapai Rp 5 milyar sehari dan 
ada sekitar 15 ribu orang yang menggantungkan hidupnya 
di sana. Mulai dari sopir taksi, penjual makanan, penjual 
minuman, tukang becak, tukang cuci, pemilik wisma, pemilik 
karaoke hingga warga yang menyewakan lahan parkir. 
Bahkan, sebagian aliran uang panas tersebut jatuh ke aparat. 
Mulai dari tingkat RT, RW, satpol PP, polisi hingga tentara. 
Pada saat itu ada 56 wisma besar di Dolly saja, terkumpul 
uang kontrol Rp. 7,5 juta per hari. Per bulan mencapai  
Rp 420 juta. Itu dengan asumsi tamu yang datang setiap hari 
sekitar 1.500 orang.

Versi lain menyebutkan bahwa Perputaran uang di 
Lokalisasi Gang Dolly yang berpuluh-puluh tahun buka 24 
jam hingga dibatasi hanya 16 jam, yaitu pukul 09.00 Wib 
sampai pukul 01.00 dini hari berikutnya. Pada tahun 2011, 
saat itu merupakan salah satu mesin ekonomi Surabaya. 
Pasalnya, di kawasan Dolly ini, perputaran uang tidak hanya 
terjadi dari aktivitas penjaja dan penikmat seks semata. Warga 
di sekitar Dolly yang beraktivitas sebagai pedagang kaki lima 
(PKL), calo PSK, penjual rokok, pemilik warung kopi hingga 
buruh cuci juga turut andil di dalamnya.

Setiap hari, deretan parkir, PKL, penjual rokok, penjual 
kopi hampir tidak pernah sepi di sepanjang jalan itu. Begitu 
juga dengan klub malam dan tempat-tempat karaoke, semakin 
malam akan semakin banyak pengunjung yang datang. Bukan 
hanya dari dalam kota, tapi juga dari luar kota Surabaya dan 
bahkan mancanegara.

Lokalisasi prostitusi yang sudah beraktivitas sejak 
tahun 1960-an ini telah menjadi tumpuan hidup ribuan 
orang. Banyak yang menyebutkan bahwa perputaran uang 
di kawasan light district legendaris ini bisa mencapai 
miliaran rupiah. Ada yang menyebutkan Rp 1 miliar hingga  
Rp 2 miliar dalam sehari. Belum termasuk jumlah uang 
yang masuk ke kas daerah dari pajak yang nilainya juga bisa 
mencapai miliaran rupiah.

Namun, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya, Joestamadji, membantah bahwa 
puluhan miliar uang dari Dolly tidak masuk ke kas daerah

Menurut Joestamadji, mengatakan bahwa “sejumlah 
aktivitas di Dolly tidak ditarif retribusi selama ini”.

Sementara itu, menurut hitungan AFP, dalam sehari 
semalam, uang yang berputar di kawasan ini mencapai  
Rp 300 juta hingga Rp 500 juta (25.000 $ USA–42.000 
$ USA$). Uang itu sebagian besar dinikmati oleh para 
pedagang kaki lima di sekitar lokasi, para sopir taksi dan 
tukang ojek.

Mereka semua menggantungkan hidupnya dari bisnis 
tersebut. Penghasilan rata-rata yang diterima tiap malam 
untuk PSK bervariasi, tergantung dari transaksi awal. Ada 
yang mendapatkan penghasilan sebesar Rp 8–10 juta hingga 

Rp 13–15 juta rupiah per malam (850 $ US -1.500 $ US) atau 
sekitar Rp 36 Milyar/tahun. Versi lain menyatakan bahwa 
setiap PSK bisa mengantongi uang sekitar Rp 13 juta hingga 
Rp 15 juta per bulan. Sedangkan sang mucikari tentu jauh 
lebih banyak yakni bisa mencapai Rp 60 juta per bulan. 
Entah, mana yang benar!?. Geliat ekonomi ini bukan hanya 
dirasakan PSK dan mucikari, namun juga warga sekitar 
seperti pedagang kaki lima (PKL), pengayuh becak, tukang 
cuci pakaian PSK, warga yang menyewakan lahan parkir, 
tukang parkir hingga warga sekitar yang bekerja sebagai 
makelar PSK. Berapa rupiah mereka akan kehilangan jika 
lokalisasi Dolly tersebut di tutup. Hal inilah yang menjadi 
alasan mereka untuk tetap mempertahankan keberadaan 
Dolly. Mendapatkan uang dalam jumlah besar yang bisa 
diperoleh dengan mudah. Hal ini pulalah yang membuat PSK 
Dolly selalu bertambah dan hanya sebagian kecil yang mau 
beralih profesi dan dipulangkan.

Melihat begitu besarnya perputaran uang dari kehadiran 
rumah-rumah bordil di kawasan Dolly, tak heran jika muncul 
penolakan atas penutupan lokalisasi itu. Sebagian besar PSK 
dan mucikari Dolly memang mengaku tidak setuju dengan 
rencana penutupan tersebut. Alasannya yakni karena bisnis 
esek-esek yang dijalankan sudah terlanjur makmur. Puluhan 
juta rupiah bisa diperoleh setiap bulannya dari satu wisma 
atau pemilik tempat hiburan. 

Konon, jumlah PSK di kawasan Dolly sempat mencapai 
5.000 orang. Bahkan di antara tahun 1990 sampai 2005. 
Dolly, pernah mencapai masa kejayaannya, pada waktu 
itu total jumlah PSK lebih dari 9.000 orang. Inilah yang 
menjadikan Dolly sangat terkenal.

Pada tahun 2010, karena Dolly dianggap sukses dan 
masyarakat Surabaya sempat menganggap Dolly sebagai 
lokalisasi yang legal. Karena tidak tersentuh oleh aparat 
seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Maka para 
mucikari atau calo PSK di Dolly saat bekerja diwajibkan 
untuk memakai baju batik. Hal ini dimaksudkan untuk 
membedakan antara warga sekitar, pemakai jasa PSK atau 
lelaki hidung belang serta pengguna jalan. Ini juga merisaukan 
warga yang lewat di malam hari, karena sering keliru dengan 
warga yang lewat di jalan Dolly yang menggunakan batik, 
dianggap sebagai makelar alias Calo PSK

Akhirnya, Dolly Chavit meninggal dunia pada tahun 
1992. Pihak keluarga memakamkan di kompleks pemakaman 
Nasrani di Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Konon nama 
Dolly itu diambil untuk mengenang sang legenda Tante Dolly, 
setelah kematiannya. Dolly mengaku tidak mengerti siapa 
yang awalnya memberikan nama itu untuk sebutan tempat 
lokalisasi yang konon terbesar se-Asia Tenggara. Sedangkan, 
keturunan tante Dolly juga masih ada yang tinggal di kota 
Surabaya, namun tidak lagi melanjutkan bisnis tersebut. 

Usaha Penutupan Dolly

Pemerintah kota Surabaya, sudah lama dan berulang 
kali berkeinginan untuk menutup lokalisasi Dolly tapi 
masih belum berhasil. Berbagai cara telah dilakukan oleh 



61Handayani: Dolly Riwayatmu Kini

Pemerintah Kota Surabaya, untuk menutup lokalisasi 
Dolly. Rencana menutup Dolly menimbulkan pro dan 
kontra, keinginan tersebut banyak ditentang oleh berbagai 
pihak. Warga Dolly menilai kebijakan Walikota Surabaya 
Ir. Tri Rismaharini ini tidak manusiawi dan dianggap akan 
mematikan hajat hidup orang banyak serta melanggar hak 
asasi manusia. 

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk 
menutup lokalisasi Dolly ini juga menjadi sorotan dunia. 
Sejumlah media asing ikut memberitakan. Sebab Penutupan 
Dolly yang beroperasi sejak 1967 lalu tak mudah, diwarnai 
dengan kontroversi sengit dan penolakan baik dari PSK 
maupun mucikari. Karena banyaknya ancaman dan tantangan 
dari masyarakat sekitar kompleks, para pedagang, pemilik 
wisma, pemilik karaoke, mucikari dan pekerja sek komersil 
sendiri.

Dolly bukan hanya sekedar sebagai tempat lokalisasi 
prostitusi tetapi, Dolly juga menjelma menjadi kekuatan 
dan sandaran hidup bagi penduduk di sana. Dolly menjadi 
tumpuan hidup bagi ribuan Pedagang kaki lima, penduduk 
sekitar kompleks, pendatang, penjual makanan dan minuman, 
Pekerja Sek Komersil, mucikari, calo, tukang cuci pakaian, 
pemilik tempat kos, pemilik wisma, tukang parkir, sopir taksi, 
tukang becak, warga yang menyewakan halaman rumahnya 
untuk lahan parkir dan pemilik karaoke. 

Terdapat lebih dari 800 wisma esek-esek, kafe dangdut 
dan panti pijat plus yang berjejer rapi. Setidaknya setiap 
malam sekitar 9.000 lebih penjaja cinta, pelacur di 
bawah umur, germo, ahli pijat siap menawarkan layanan 
kenikmatan kepada para pengunjung. Semua penduduknya 
menggantungkan hidupnya pada bisnis esek-esek di 
Dolly. Semua saling berkait menjalin sebuah simbiosis 
mutualisme.

Ketika Dolly hendak ditutup jumlah PSK yang tertinggal 
berjumlah 1.200 an orang. Kontrol ketat pemerintah Kota 
Surabaya dalam bentuk pemasangan CCTV dan larangan 
menambah PSK baru setiap usai Lebaran seperti membunuh 
pelan-pelan kawasan lokalisasi pelacuran tersebut.

Lokalisasi Dolly, diperkirakan menempati lahan sekitar 2 
hektar di gang-gang kawasan jalan Jarak dan Jalan Putat Jaya 
tersebut. Pada tahun 2013, Dolly diperkirakan mengalami 
penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah PSK di Dolly kalah 
bersaing dengan panti pijat dan prostitusi terselubung di kota 
Surabaya. Di mana panti pijat dan prostitusi terselubung lebih 
menjanjikan. Selain itu juga gadis-gadis yang melayani 
mempunyai handphone, berpenampilan trendi, cantik, 
muda dan tidak terkesan sebagai pekerja plus-plus. Tidak 
demikian halnya dengan Dolly, yang memajang PSKnya di 
etalase, yang setiap pria hidung belang yang akan memakai 
jasanya dengan tarif murah bebas melihat dan memilih. Ini 
yang menyebabkan ketakutan konsumen terhadap penyakit 
kelamin menular membuat Dolly semakin dijauhi.

Bukti semakin kurang diminatinya Dolly adalah tarif PSK 
di Dolly yang tidak kunjung mengalami penyesuaian dalam 
sepuluh tahun terakhir ini. Bahkan cenderung mengalami 

penurunan. Misalnya, Wisma Barbara. Wisma yang disebut-
sebut terbesar dan termahal se Dolly tersebut membandrol 
tarif Rp 200.000,- untuk sekali short time 30 menit hingga  
1 jam. Itu jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu, 
untuk sekali short time 30 menit hingga 1 jam di bandrol 
tarif Rp 150.000,-.

Tarif rata-rata di Dolly berkisar antara Rp 180.000,- –  
Rp 100.000,-. Persentase pembagian tarif tersebut adalah 
40 persen PSK, 50% untuk wisma, dan sisanya untuk jasa 
makelar atau calo. Dengan tarif yang minim, biaya hidup 
yang terus meningkat, biaya dandan, dan tarif kos yang terus 
naik. Maka tidak ada upaya lain atau pilihan bagi PSK selain 
menempuh jalan satu-satunya untuk bisa memenuhi atau 
menutupi kebutuhannya adalah mempercepat layanan. Maka 
tidak heran, bila seorang primadona bisa mendapatkan tamu 
lebih dari 20 orang dalam semalam. Sebab, sekali kencan 
paling cepat hanya 20–30 menit. Namun sejak ada isu akan 
di tutup, untuk semalam sang primadona hanya melayani 
10 orang saja. 

Situasi ini berbeda seperti dua tahun yang lalu, untuk PSK 
baru paling sepi bisa melayani sebanyak 15 orang. Inilah 
yang menuntut PSK untuk menurunkan tarif kencannya. 
Selain itu, Dolly biasanya akan mendapatkan PSK-PSK 
baru setelah usai libur lebaran. Sebab biasanya para PSK 
lama akan membawa orang-orang dari kampungnya untuk 
ikut bekerja di Dolly. Karena hampir setiap tahun, setelah 
PSK pulang kampung untuk mudik lebaran, pasti para PSK 
ini akan membawa serta kerabatnya atau tetangganya untuk 
bekerja di Dolly. 

Ini pulalah yang menjadikan alasan penutupan Dolly 
dilakukan sebelum puasa. Dan adanya penambahan PSK 
itu juga membuat Pemerintah kota semakin tegas untuk 
melakukan penutupan, meski penolakan terus saja terjadi

Menurut Wali Kota Surabaya Ir. Tri Rismaharini, 
sebagian besar Pekerja Sek Komersil yang ada di kawasan 
itu bukanlah warga Kota Surabaya. Sejak lama, para Pekerja 
Sek Komersil telah diberi peringatan agar jumlah Pekerja Sek 
Komersil tidak bertambah. Bahkan pihak pemerintah kota 
maupun pemerintah propinsi terus berupaya memulangkan 
para Pekerja Sek Komersil ke daerah asal. 

Pro kontra penutupan menjadi agenda pemerintah kota 
Surabaya. Belum ada yang berani menutup lokalisasi terbesar 
se Asia Tenggara saat itu. Apalagi bila dilihat jumlah Pekerja 
Sek Komersil (PSK) atau Wanita Harapan di kawasan Dolly 
yang tidak pasti, kadang naik terkadang juga berkurang.

Hanya walikota perempuan pertama kali di kota Surabaya 
yaitu Ir. Tri Rismaharini, yng dijuluki singa betina dengan 
tangguh menentang keras praktek prostitusi dan berusaha 
menutup lokalisasi tersebut, dengan merangkul berbagai 
elemen organisasi kemasyarakatan, seperti tokoh masyarakat 
yang ada di sekitar kompleks dan para kyai, para ulama, 
pemuda Karang Taruna yang berada di sekitar komplek 
atau sesepuh masyarakat. Dan dukungan juga datang dari 
beberapa elemen yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam 
Bersatu (GUIB) Jawa Timur. Saat menemui Risma beberapa 
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waktu lalu, GUIB bahkan mengaku akan berada di garda 
terdepan untuk melawan pihak yang berusaha menghalangi 
penutupan Dolly.

Berdasarkan data, 90 persen PSK berasal dari luar Kota 
Surabaya bahkan luar Propinsi Jawa Timur. Sedang 10% 
berasal dari Kota Surabaya. Seperti Kabupaten Kudus, 
Batang, Ciamis dan Bandung. Sedangkan yang dari Jawa 
Timur antara lain berasal dari Kabupaten Madiun, Malang, 
Gresik, Blitar, Mojokerto, Pasuruan, Magetan, Jember, 
Bojonegoro, Sidoarjo, Nganjuk, Tuban, Trenggalek dan 
Jombang.

Namun, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Surabaya 
beberapa hari sebelum dilakukan penutupan pada tanggal 
18 Juni 2014, jumlah Pekerja Sek Komersil sebanyak 1.449 
dengan mucikari sekitar 311 orang. Jumlah ini memang 
meningkat dari data akhir 2013 yang hanya sebanyak 1.181 
orang. Jumlah inilah yang diusulkan untuk mendapatkan 
uang saku dari Kementerian Sosial. Hal ini terkait dengan 
rencana penutupan Dolly pada tanggal 18 Juni 2014. 
Penambahan jumlah PSK ini terlihat setelah dihembuskan 
rencana penutupan Dolly.

Penutupan Lokalisasi Dolly

Kisah melegenda Dolly ini hanya akan menjadi sebuah 
cerita, yang mungkin akan terus diingat dan di kenang oleh 
masyarakat kota Surabaya. Pada hari Rabu tanggal 18 Juni 
2014 jam 20.00 wib adalah malam terakhir untuk Gang 
Dolly. Etalase kaca, yang biasa memajang para pekerja seks 
komersial berpakaian minim, lampu gemerlap terlihat kosong 
dan gelap. Para pekerja seks komersial tidak lagi terpapan di 
etalase laksana “Ikan hias di aquarium.” Para mucikari tak 
lagi sibuk bertransaksi dengan para tamu sambil memencet 
kalkulator. Sementara, warga menutup rumah dan toko, 
khawatir kericuhan bakal terjadi. Suasana mencekam kala 
itu.

Jelang deklarasi penutupan, situasi lokalisasi Dolly 
di Surabaya, Jawa Timur semakin panas. Tiga akses jalan 
utama yang menuju Dolly yakni kawasan Putat Jaya, Dukuh 
Kupang, dan Girilaya ditutup. Puluhan warga memblokade 
Jalan Raya Dukuh Kupang, Surabaya yang menjadi akses 
menuju lokasi deklarasi penutupan Gang Dolly. Gelombang 
aksi penolakan penutupan Dolly juga diikuti oleh ratusan 
pekerja seks komersial (PSK), mucikari dan warga sekitar. 
Mereka berdemo dan berorasi dengan membawa senjata 
peralatan masak. Tak hanya itu, mereka juga membakar 
ban di sekitar Gang Dolly. Massa keberatan atas keputusan 
Pemerintah Kota Surabaya yang akan menutup lahan 
pekerjaan mereka. Mereka menganggap bahwa Walikota 
Surabaya telah melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dan 
mematikan penghidupan mereka. Meski Pemerintah Kota 
Surabaya berencana akan memberikan dana kompensasi 
senilai Rp 5 juta rupiah bagi kurang lebih 1.400 PSK di Gang 
Dolly dan Jarak.

Pada saat itu Polri pun ikut turun tangan menutup 
lokalisasi tersebut, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal 

Pol Sutarman. Dalam aksi tersebut polisi dihimbau untuk 
menghindari penggunaan senjata, bagi para PSK, warga 
sekitar dan Mucikari yang dianggap melanggar hukum. 
Sebab mereka bukan penjahat kelas berat, langkah yang 
digunakan polisi melalui pendekatan persuasif. Kalau polisi 
terus berjaga di lokalisasi dan tentu tidak ada pelanggaran 
maka para PSK, mucikari dan warga sekitar akan bubar 
dengan sendirinya. 

Namun, Polisi yang hendak masuk ke lokasi deklarasi 
tetap dihadang oleh warga. Sebagai bentuk luapan emosi dan 
kekesalan mereka atas penutupan Dolly. Yang dianggap akan 
mematikan penghasilan dan penghidupan mereka semua. 
Sehingga bentrokan antara warga dan aparat pun tak dapat 
dihindarkan. Informasi adanya keributan membuat ratusan 
warga yang sudah bersiaga di lokalisasi Dolly langsung 
bergerak menuju lokasi bentrokan di depan Kantor Kelurahan 
Putat Jaya. Warga yang marah memaki tindakan polisi karena 
dinilai arogan.

Kapolri Sutarman dan institusinya menegaskan akan 
mendukung penutupan Dolly yang dicetuskan Walikota 
Surabaya Ir. Tri Rismaharani atau Risma. Kapolri Sutarman 
yakin tempat tersebut akan bebas prostitusi seperti di wilayah 
Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Polri akan back up kebijakan 
pemerintah. Polri akan jalankan itu, karena itu keputusan 
semua pihak. Kalau ada pertentangan akan Polri jaga agar 
tak jadi korban, Polri menghindari maksimal penggunaan 
kekerasan. Jalan yang ditempuh antara pihak Polisi dan 
warga adalah dengan bernegoisasi secara damai tanpa adanya 
kekerasan dan ancaman. 

Negoisasi antara polisi dan warga akhirnya berjalan 
baik, sehingga bentrok susulan tidak terjadi. Aparat 
kepolisian kemudian menarik mundur pasukannya dari lokasi 
pemblokiran jalan. Meski demikian, warga tetap bersiaga dan 
melakukan blokade akses jalan menuju Islamic Center di 
Jalan Dukuh Kupang, Surabaya yang tak jauh dari lokalisasi 
Dolly. Lokasi gedung Islamic Center tersebut nantinya 
akan digunakan untuk deklarasi penutupan lokalisasi Gang 
Dolly.

Rencananya, para demonstran akan long march menuju 
Gedung Islamic Center. Mereka akan melanjutkan aksinya 
di Gedung Islamic Center yang merupakan lokasi deklarasi 
penutupan resmi Gang Dolly.

Pada saat bersamaan di  Gedung Islamic Center Surabaya 
bertempat di Jalan Dukuh Kupang Surabaya, (lokasi ini 
diambil karena tempatnya tidak jauh dari lokalisasi Dolly 
sekitar 1 km dari Dolly). Sejumlah pejabat penting berkumpul 
untuk menghadiri pembacaan Dekalrasi Penutupan Dolly. 
Dalam Pembacaan deklarasi tersebut dihadiri Menteri Sosial 
Salim Segaf Al Jufri, Gubernur Jatim Soekarwo, Walikota 
Surabaya Tri Rismaharini, Ketua DPRD Surabaya Macmud, 
Kapolda Jatim, Kapolres Surabaya, anggota DPRD, Kepala 
SKPD Pemkot Surabaya, MUI, LSM, serta para pekerja seks 
komersial, mucikari dan warga sekitar Dolly. Mereka secara 
resmi menutup operasional lokalisasi Dolly dan Jarak di 
Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya 
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yang konon terbesar se-Asia Tenggara yang lebih besar 
daripada lokalisasi Geylang di Singapura dan Phat Pong di 
Thailand.

Dalam acara tersebut dilakukan deklarasi oleh perwakilan 
warga yang isinya menjadikan Kelurahan Putat Jaya jadi 
bebas prostitusi, siap beralih profesi serta meminta aparat 
menindak tegas terjadinya prostitusi. Setelah itu dilanjutkan 
dengan penandatanganan oleh 107 perwakilan warga.

Pro kontra Detik-detik Deklarasi penutupan Dolly 
terpecah menjadi 2 lokasi. Lokasi pertama di Islamic Center. 
Lokasi di Islamic Center dihadiri 170 orang terdiri atas:
– Mucikari dan PSK yang sudah insaf
– Warga sekitar Dolly-Jarak
– Tokoh masyarakat
– Ibu-ibu PKK
– Tokoh agama

Sedangkan Lokasi kedua berada di lokasi Dolly-Jarak, 
di mana:
– Warga berencana menutup portal
– Pengurus kampung akan mengundurkan diri.
– Ada penjagaan dari polisi dan TNI di titik-titik 

tertentu. 

Namun, itu semua tidak menyurutkan semangat untuk 
menutup Dolly. Dan akhirnya Deklarasi Penutupan Dolly 
pun berhasil di lakukan dengan suasana aman dan dibaca 
secara serentak oleh seluruh yang hadir di Gedung Islamic 
Center Surabaya:

Isi deklarasi Penutupan Dolly adalah:
"Kami warga masyarakat Kelurahan Putat Jaya, 

Kecamatan Sawahan, Surabaya berkeinginan agar:
1. Wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan 

menjadi wilayah yang bersih, sehat, aman, tertib dan 
bebas dari lokalisasi prostitusi.

2. Wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan 
menjadi wilayah yang bermartabat, dengan membangun 
usaha perekonomian yang sesuai dengan tuntunan 
agama, dan peraturan yang berlaku.

3. Kami memohon kepada aparat berwenang untuk 
menindak secara tegas para pelaku kejahatan 
perdagangan orang, perbuatan asusila, dan penggunaan 
bangunan untuk perbuatan maksiat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wilayah Kecamatan Putat Jaya, Sawahan menjadi 
wilayah yang maju, aman dan tertib, dengan bimbingan 
dan perhatian aparat keamanan dan Pemerintah Kota 
Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 
pemerintah pusat.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah memastikan 
bahwa pekerja lokalisasi, baik itu PSK maupun mucikari 
akan mendapatkan uang kompensasi atas penutupan 
lokalisasi Dolly dan Jarak. Hal tersebut disampaikan 
Walikota Surabaya Tri Rismaharini sesaat setelah deklarasi 
damai yang dilakukan warga Putat Jaya untuk alih fungsi 

wisma dan alih profesi bagi PSK dan mucikari yang digelar 
di Islamic Center, Surabaya.

Pemberian kompensasi diberikan tenggang waktu 
sampai 5 hari, mereka dipersilahkan mengambil hak mereka. 
Pengambilan uang kompensasi tersebut dilakukan di kantor 
Koramil Sawahan sejak hari Kamis tanggal 19 Juni 2014. 
Jika dalam jangka waktu tersebut uangnya tidak segera 
diambil, maka dianggap hangus dan akan dikembalikan 
kepada Kementerian Sosial.

Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo yang dikenal dengan 
sebutan “Pak De Karwo” dalam sambutannya pada saat itu 
mengucapkan terima kasih atas kerja sama dalam suksesnya 
acara ini. Ia mengatakan masyarakat dalam bekerja harus 
bermartabat. Soal PSK akan dikembalikan ke daerah asal, 
pihaknya sudah koordinasi dengan bupati dan walikota di 
Jawa Timur. Dalam program kemanusiaan ini Pemerintah 
tak akan membiarkan warganya terlantar. Para PSK akan 
dikembalikan ke daerah asal, pemerintah Provinsi sudah 
berkoordinasi dengan bupati dan walikota di Jawa Timur. 
Pihaknya telah menyiapkan APBD Jawa Timur untuk 
mengentaskan PSK. Dalam kesempatan itu diberikan bantuan 
kompensasi dari Kementerian Sosial, pemberian bantuan 
tersebut dilakukan dalam tiga tahap:
1. Pemberian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial 

sebesar Rp 7,317 miliar kepada para mucikari dan 
pemilik wisma masing-masing sebesar Rp 5.000.000,/
kepala 

2. Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Jawa Timur 
sebesar Rp 1, 555 miliar kepada PSK masing-masing 
sebesar Rp. 5.050.000/kepala serta warga terdampak 
lokalisasi.

3. Walikota memberikan bantuan berupa keahlian dan 
keterampilan untuk kewirausahaan.

Selain pemberian uang tunai bagi para PSK dan mucikari, 
bagi warga sekitar juga diberikan aneka pekerjaan, di 
antaranya sebagai anggota Satpol PP, Linmas, serta staf 
administrasi di beberapa SKPD yang ada di Pemkot 
Surabaya.

Menurut Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, 
“mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada 
pihak-pihak terkait yang sudah berusaha menutup lokasi 
prostitusi Dolly dan Jarak.” 

Diperkirakan sekitar 2–3 tahun, Menteri Sosial bersama 
Pemerintah Daerah optimal untuk mengatasi permasalahan 
pelacuran. Lokalisasi Dolly ini rencananya akan diubah 
menjadi gedung enam lantai sebagai pusat ekonomi di 
Surabaya. Meski begitu, penolakan terus saja terjadi hingga 
detik-detik dilakukan pengumuman penutupan Dolly.

Dampak Penutupan

Setelah penutupan lokalisasi Dolly pada hari rabu  
18 Juni pukul 20.00 wib, enam hari setelah Dolly ditutup. 
Ada sebagian dari PSK dan mucikari yang mengembalikan 
uang yang telah mereka terima. Alasannya adalah para PSK 
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dan Mucikari tersebut pada saat pemberian kompensasi 
karena ikut-ikutan dengan para PSK dan Mucikari. 

Alasan lainnya adalah mereka sulit memperoleh pekerjaan 
seperti yang mereka inginkan. Kalaupun mau berusaha seperti 
berdagang keuntungannya sedikit dan lama balik modalnya. 
Di samping itu mereka enggan untuk mengikuti keterampilan 
dan keahlian yang akan diberikan oleh Walikota Surabaya, 
karena dianggap sudah tua dan tidak mampu. Sedangkan 
kalau pulang kampung mereka malu, karena tidak berhasil di 
Kota. Inilah alasan mereka mengembalikan uang kompensasi 
tersebut. Dan mereka akan kembali praktek setelah bulan 
Ramadhan meskipun dengan cara “kucing-kucingan dengan 
aparat”.

Padahal menurut Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas 
Sosial Surabaya Dedi Sosialisto, “Sebaiknya para PSK 
mengambil dana tersebut. Sebab, diambil atau tidak, wisma 
tetap akan ditutup seutuhnya secara bertahap”. 

Jadi, bila sampai batas waktu tidak diambil, uang tersebut 
akan hangus. Kebanyakan para PSK beranggapan bahwa 
kalau tidak diambil lokalisasi tak ditutup. Diambil atau tidak, 
tetap akan ditutup.

Suasana pascapenutupan Dolly, orang-orang di kawasan 
Dolly “jual mahal” kepada wartawan. Para PSK dan mucikari 
yang akan diwawancarai meminta bayaran. Mereka beralasan 
sebagai ganti penghasilan mereka yang hilang karena 
waktunya habis untuk wawancara wartawan. 

Misalnya, yang ketika ada wartawan yang mau wawancara 
dengan PSK dan mucikari. Para PSK dan mucikari langsung 
menebak. “Wartawan, ya? Kalau mau wawancara harus bayar 
dulu, mas?” Alasannya bahwa wartawan asing yang meliput 
mau membayar Rp 400 ribu–Rp 500 ribu untuk wawancara 
eksklusif.

Koordinator Yayasan Abdi Asih Liliek Sulistyowati 
meminta masyarakat tidak langsung menilai fenomena PSK 
dan Mucikari yang meminta bayaran itu sebagai hal negatif. 
Karena secara psikologis para PSK dan Mucikari sangat 
tertekan dengan kondisi ini. Jadi tidak heran bila mereka 
meminta bayaran setiap wawancara, apalagi pemberitaan 
media cenderung tidak berpihak pada para PSK.

Bahkan, ada beberapa PSK yang nekat tetap beroperasi 
dengan menjajankan dirinya secara online dengan membuka 
situs di internet serta mencantumkan nomor handphone, 
agar mereka sewaktu-waktu mudah untuk bertransaksi. 
Kemungkinan ada indikasi untuk berpindah ke kota lain, 
yang dianggap aman dan yang banyak turis asingnya. Seperti 
di Pulau Bali, Batam, Yogyakarta dan Jakarta. 

Pemerintah Kota Surabaya bersama Ketua Komisi IV 
DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Riki Syolihin, meminta 
pemerintah kota setempat untuk mengantisipasi eksodus 
pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari pasca penutupan 
lokalisasi Dolly, dari Surabaya ke Batam. Hal ini berdasarkan 
informasi Dinas Sosial Surabaya yang diperoleh dari para 
mucikari, Batam akan menjadi kota tujuan eks penghuni 
Dolly. Selain Batam, tujuan lain Bali dan Jakarta.

Pemerintah Kota Batam harus mengantisipasi seperti di 
Bali. Di Bali sudah dilakukan razia agar mantan penghuni 
Dolly tidak masuk ke propinsi tersebut. Batam juga 
merupakan salah satu kota yang memiliki sejumlah lokalisasi, 
baik terang-terangan ataupun berkedok tempat usaha lain.

Selain alasan kemaksiatan, Pemerintah Kota Batam 
juga menyoroti penyebaran penyakit kelamin yang vital 
mematikan. Di antaranya HIV/AIDS. Komisi Perlindungan 
AIDS Kota Batam mencatat, selama 2013 terdapat 54 warga 
Batam meninggal karena penyakit menular itu. Pengidapnya 
pada 2013, sebanyak 198 orang, 106 perempuan, dan 92 
laki-laki. Penderita baru HIV/AIDS di Batam sebanyak 577 
orang, 287 perempuan dan 290 laki-laki. 

Deklarasi penutupan Dolly tidak digubris beberapa 
mucikari dan calo. Mereka tetap memasang spanduk yang 
berbunyi “Kami akan buka kembali setelah lebaran”. 
Ternyata bunyi spanduk itu bukan isapan jempol belaka, 
nyatanya para PSK dan calo setelah lebaran para PSK 
kembali lagi dengan profesi lamanya menjadi wanita harapan 
alias Pelacur. Para PSK membuka praktek secara sembunyi-
sembunyi dengan cara membuka praktek di tempat para PSK 
kos atau di Hotel Melati. Hotel melati adalah sebutan untuk 
Hotel murah meriah dengan tarif short time/berdasarkan 
hitungan per jam. Dan 1.449 PSK 30% PSK yang kembali 
pada profesi lama mereka. Alasannya bahwa mereka sulit 
beradaptasi dengan lingkungan, sulitnya memulai usaha 
baru, sulitnya mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan 
mereka dan masih dipandang rendah oleh majikan di tempat 
mereka bekerja. Dan ada anggapan bahwa kurangnya 
peran serta Pemerintah Kota pasca penutupan Dolly, tanpa 
memikirkan dampak.

Cara PSK dan calo bekerja dengan menyebar. Mereka 
tersebar di tiga titik. Yaitu, depan tempat parkir New Borneo, 
depan gang bekas Wisma Barbara, dan depan Karaoke Dolly 
Racun. Ada beberapa pria yang duduk di pinggir Gang Dolly. 
Setiap calo tidak bekerja sendirian. Mereka bekerja setidaknya 
berdua. Dalam memilih pelanggan, mereka juga berhati-hati. 
Tidak semua pengendara sepeda motor ditawari perempuan. 
Calo akan melihat pengendaranya. Apabila pengendara 
melaju dengan perlahan, dia akan memberikan kode berupa 
lambaian tangan pelan. Setelah pengendara berhenti, mereka 
baru menawarkan dagangan. PSK tidak lagi dipajang di 
wisma, tetapi di BlackBerry (BB) atau internet secara 
online. Di sana, nanti terdapat beberapa foto perempuan 
muda dengan berbagai pose. Pose yang ditunjukkan tidak 
seronok, tetapi cukup mewakili penampilan fisik gadis. Ada 
juga dengan cara menyorotkan lampu lanser berkedap-kedip 
secara berulang-ulang ke arah para pengendara yang melaju 
dengan perlahan. Pelanggan dikenai tarif Rp 500 ribu untuk 
kencan selama tiga jam. Apabila pintar menawar, harga 
tersebut bisa turun. Biaya itu tidak termasuk tarif hotel. Tarif 
Rp. 500.000 tidak bisa joinan. Yang dimaksud joinan adalah 
beberapa orang menyewa satu PSK secara bergantian. 
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Apabila sudah ada kesepakatan, calo menelepon PSK 
untuk datang. Setelah itu, penyewa dan PSK pergi ke “Hotel 
Melati”, sedangkan calo mengikuti dari belakang. Sejak 
penutupan Dolly baru sekitar enam calo yang beraksi. 
Namun, pria hidung belang yang datang untuk memesan 
masih sedikit. 

Hal yang berbeda ditemukan di lokalisasi Jarak. Berdasar 
pantauan di Jarak, aksi prostitusi secara tersembunyi tidak 
terpantau. Hanya terdapat beberapa perempuan dengan 
pakaian minim yang nongkrong di depan karaoke. Jumlah 
karaoke yang membuka lagi usahanya juga lebih banyak 
ketimbang hari-hari sebelumnya. Namun, jumlah pengunjung 
yang datang sedikit. Hingga pukul 23.30, beberapa karaoke 
hampir tidak mendapat pengunjung sama sekali. Berkenaan 
dengan aktivitas prostitusi secara sembunyi-sembunyi itu, 
Kapolsek Sawahan AKP Gathut Bowo menyatakan bahwa 
dirinya akan menyampaikan hal tersebut kepada atasannya. 
Polisi akan melakukan penindakan hukum, sedangkan untuk 
penutupan dari pihak Pemerintah Kota. Namun Pemerintah 
Kota Surabaya tidak saja harus diam dan berpangku tangan 
pasca penutupan Lokalisasi Dolly, karena ternyata setelah 
penutupan lokalisasi Dolly para PSK justru membuka 
“Warung Pangku” di sekitar Bangunsari-Tandes, tempat 
eks lokalisasi terbesar ke dua setelah Dolly. Sebagai kedok 
warung kopi. Sudah enam bulan sejak lokalisasi Dolly ditutup 
masih ada eks pekerja Dolly yang melakukan pekerjaan 
tersebut. Namun ini lebih canggih lagi dengan membuka Eks 
Dolly’S Online melalui media internet. Mereka membuka 
situs/website secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi.

Meskipun begitu masih ada warga eks Dolly yang 
mau merubah nasibnya, mereka itu adalah pemilik rumah 
yang dahulu rumahnya digunakan sebagai tempat praktik 
pelacuran sejak ditutup lokalisasi tersebut, mereka merubah 
rumah tinggal menjadi tempat kos-kosan.

simpulan

Memang ada prokontra dalam setiap bentuk kebijakan. 
Apalagi bila bentuk kebijakan tersebut dianggap menyangkut 
hajat hidup orang banyak yang memberi keuntungan yang 
melimpah dalam semalam atau sesaat, seperti penutupan 
lokalisasi Dolly. Tapi, ini proses menuju kondisi yang lebih 
baik dan bersih. 

Setelah penutupan Dolly, baik aparat setempat, para 
tokoh masyarakat dan pemerintah kota harus terus memantau 
perkembangan Dolly pasca-ditutup pada Rabu malam 18 Juni 
2014. Karena tidak menutup kemungkinan mereka para PSK, 
Mucikari dan pemilik tempat usaha akan kembali lagi dan 
membuka bisnis terselebung “seperti Pitrat (Panti Pijat)” 
Plus-plus yang didalamnya mengandung unsur bisnis esek-
esek. 

Dolly, memang akan abadi dan akan terus menjadi 
sebuah memori. Setelah penutupan Dolly, puluhan wisma 
boleh ditutup dan berganti fungsi. Para penghuninya; PSK, 

penjual makanan dan minuman, tukang parkir, penyewa 
lahan parkir, hingga tukang cuci bisa pindah untuk mencari 
pekerjaan baru dan semoga mendapat pekerjaan yang lebih 
baik. Meskipun tidak semudah membalikkan telapak tangan 
di tempat baru mereka bekerja. Namun Dolly tetap Dolly. 
Ceritanya tidak pernah bisa dihapus dan ikut membentuk 
sejarah kota Surabaya, kota metropolitan yang warganya 
pantang menyerah untuk mendapat tempat lebih baik bagi 
siapa saja. 

Semoga, setelah penutupan kompleks lokalisasi prostitusi 
Dolly di Surabaya, tidak ada lagi yang mengidentikkan nama 
Dolly sebagai tempat pelacuran. Harapan itu diungkapkan 
Handoyo yang mengaku sebagai adik Dolly A Chavid. Dan 
semoga semua setelah penutupan Dolly keberadaan Warung 
Pangku pun sedikit demi sedikit akan hilang bersama dengan 
keresahan hati para PSK yang merasa tidak nyaman dan tidak 
aman. Apa lagi warga sekitar juga sudah beralih menutup 
lokalisasinya dengan menyulap sebagai tempat kos-kos an. 
Wallahualam.
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abstrak

Penelitian ini hendak mengungkapkan representasi ideologi yang sengaja disamarkan pengarang dalam wacana novel cala Ibi 
karya Nukila Amal. Permasalahan yang demikian menyarankan digunakannya Analisis Wacana Kritis sebagai pendekatannya. Wacana 
novel Cala Ibi tersebut dianalisis dalam tiga tataran, yaitu: (1) struktur mikro, yang menganalisis struktur teks; (2) struktur meso, yang 
memfokuskan pada praktik kewacanaan; dan (3) struktur makro yang menghubungkan wacana novel Cala Ibi dengan praktik-praktik 
sosiokultural masyarakat Indonesia Berdasarkan analisis dapat dikemukakan bahwa novel ini mengusung ideologi tentang fenomena 
perubahan sosial masyarakat karena pengaruh barat, baik sebagai dampak modernisasi maupun penjajahan yang terjadi pada masa 
lalu. Pengaruh barat tersebut telah membawa perubahan ke arah degradasi budaya dan identitas kebangsaan. Realitas perubahan 
sosiokultural tersebut dipandang pengarang karena sifat keterbukaan masyarakat yang tidak berpijak pada identitas dan sejarah kelokalan 
bangsa. Realitas masyarakat yang demikian telah menjadi fakta yang terwacanakan dan menguasai hajat hidup masyarakat pada masa 
sekarang. Novel Cala Ibi dengan demikian mencoba mengusung ideologi untuk menyikapi fakta realitas masyarakat modern dengan 
didorong oleh pemikiran posmodernisme yang disuarakannya. Ideologi yang diusung tersebut hendak melawan realitas sosiokultural 
yang saat ini telah menjajah eksistensi bangsa Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, apa yang dikemukakan wacana novel Cala Ibi 
hendak menyodorkan wacana ideologi yang berlawanan dengan wacana realitas yang berkembang. 

Kata kunci: representasi, ideologi, Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough 

pendahuluan

Dalam khazanah kajian sastra, novel Cala Ibi merupakan 
karya sastra yang banyak menggelitik para pengaji. Novel 
yang pertama kali muncul dalam jagad sastra Indonesia 
di tahun 2001 ini, telah menguras perhatian untuk dikaji 
dari perspektif beraneka ragam. Dari hal ihwal proses 
pembacaannya hingga pemikiran-pemikiran yang terkandung 
didalamnya, telah dikupas banyak orang. Tak salah jika 
Manneke Budiman dalam tulisannya mengatakan, “Novel 
ini menawarkan suatu pembacaan enigmatik yang menantang 
pembacanya untuk mengikuti alur cerita dari kacamata tokoh 
utama yang pencarian spiritualnya atas makna kehidupan 
bertubrukan dengan pencarian pribadi si penulis atas sebuah 
‘bahasa baru’ (Budiman, 2010: 336). 

Dalam konteks teori Fairclough, Cala Ibi sebagai wacana 
praktik sosial berusaha mengadakan perubahan sosial, 
khususnya mental dan kesadaran masyarakat. Bagaimanakah 
Cala Ibi memposisikan dirinya sebagai wacana tandingan 
terhadap dominasi ideologi dan kekuasaan, merupakan 
problema yang relevan dengan teori wacana analisis kritis 
yang dikemukakan Norman Fairclough. Dalam bahasa yang 
lain, ideologi yang bagaimanakah yang direpresentasikan 
dalam novel Cala Ibi karya Nukila Amal.

Dalam konteks kesusasteraan Indonesia, menempatkan 
sastra sebagai representasi ideologi memiliki makna bagi 
eksistensi sastra Indonesia itu sebagai kontrol dan subjek 
bagi masyarakat. Di satu sisi, pengarang merupakan anggota 
masyarakat yang memiliki kompetensi di bidangnya, di pihak 
lain, karya sastra merupakan institusi sosial yang memiliki 

peran dan fungsi sosial. Di sisi yang lain pula, pembaca 
sebagai sasaran diciptakannya karya sastra juga berharap, 
bahwa karya sastra yang dibacanya merupakan media 
informasi dan pembelajarannya tentang kehidupan.

Fokus penelitian ini, sebagaimana teori AWK Norman 
Faiclough yang menjadi model penelitian ini, mengarah 
pada dimensi teks, praksis sosial, dan konteks sosiokultural 
yang menandai novel Cala Ibi karya Nukila Amal sebagai 
sebuah wacana. Ketiga dimensi analisis wacana kritis tersebut 
diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang ideologi 
yang direpresentasikan dalam Cala Ibi. 

kajian teori dan metode

Kajian Teori: Wacana Sastra dan Ideologi

Ada banyak definisi tentang ideologi. Menggunakan 
pendapat Raymond William, Eriyanto, 2001: 87–93) 
mengklasifikasikan penggunaan ideologi tersebut dalam tiga 
ranah. Pertama, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh 
kelompok atau kelas tertentu. Definisi ini terutama dipakai 
oleh kalangan psikologi yang melihat ideologi sebagai 
seperangkat sikap yang dibentuk dan diorganisasikan dalam 
bentuk yang koheren. Sebagai missal, seseorang mungkin 
mempunyai seperangkat sikap tertentu mengenai demontrasi 
buruh. 

Kedua, sebuah sistem kepercayaan yang dibuat ide 
palsu atau kesadaran palsu yang bisa dilawankan dengan 
pengetahuan ilmiah. Ideologi dalam pengertian ini adalah 
seperangkat kategori yang dibuat dan kesadaran palsu di mana 
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kelompok yang berkuasa atau dominant menggunakannya 
untuk mendominasi kelompok lain yang tidak dominan. 
Karena kelompok yang dominant mengontrol kelompok lain 
dengan menggunakan perangkat ideologi yang disebarkan 
ke dalam masyarakat, itu akan membuat kelompok yang 
didominasi akan melihat hubungan itu tampak natural, dan 
diterima sebagai kebenaran. Di sini ideologi disebarkan lewat 
berbagai instrument dari pendidikan, politik, sampai media 
massa. Ideologi di sini bekerja dengan membuat hubungan-
hubungan sosial tampak nyata, wajar dan alamiah, dan tanpa 
sadar kita menerima sebagai kebenaran. 

Ketiga, proses umum produksi makna dan ide. Ideologi 
di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
produksi makna. Dalam konsepsi Marx, ideologi adalah 
kesadaran palsu. Kesadaran seseorang, siapa mereka, 
dan bagaimana mereka menghubungkan dirinya dengan 
masyarakat dibentuk dan diproduksi oleh masyarakat, tidak 
oleh biologi yang alamiah. Kesadaran kita tentang realita 
sosial ditentukan oleh masyarakat, tidak oleh psikologi 
individu. 

Metode Penelitian

Sumber penelitian ini adalah novel Cala Ibi karya 
Nukila Amal yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit 
Gaia Jakarta pada tahun 2003, sebagai sumber data primer 
penelitian. Namun demikian, Penelitian ini terdiri atas data 
teks dan data luar teks. Data teks diambil dari dalam wacana 
novel Cala Ibi sebagai fakta linguistik untuk dianalisis dalam 
kerangka dimensi struktur mikro. Data teks ini berupa: 
cerita dan struktur penceritaan yang dipakai dalam novel 
tersebut. Sedangkan data luar teks berupa wacana atau teks 
lain yang dipakai pengarang untuk membangun wacana 
Cala Ibi. Data luar teks tersebut dipakai untuk menganalisis 
bagaimana wacana Cala Ibi tersebut diproduksi pada dimensi 
kedua (struktur meso). Teori intertekstual dipakai dalam 
menganalisis antartekstual dan antarkewacaan berdasarkan 
data-data luar teks tersebut. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri atas tiga 
tataran, sebagaimana Model Tiga Dimensi AWK Norman 
Fairclough. Pertama, tataran struktur mikro menggunakan 
teknik analisis diskripsi atas teks. Di sini, teks dijelaskan 
tanpa dihubungkan dengan aspek lain. Untuk mendukung 
analisis dalam tataran ini dipergunakan teori teks naratif 
(sastra) yang dikemukakan oleh Luxemburg, dkk. (1992) 
dan Tzvetan Todorov (1985). Kedua, tataran struktur meso 
menggunakan teknik analisis interpretasi, yaitu menafsirkan 
teks dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. 
Teks dianalisis dalam hubungannya dengan proses produksi 
teks melalui relasi yang hendak dibangun dalam teks. Praktik 
kewacanaan dalam analisis ini mengarah pada relasi antarteks 
atau disebut intertekstual dan konteks kepengarangan 
sezaman. Ketiga, tataran struktur makro menggunakan 
teknik eksplanasi, bertujuan untuk mencari penjelasan atas 
hasil-hasil penafsiran pada tataran kedua. Teknik analisis 
ini berusaha menghubungkan praktik kewacanaan dengan 

praktik-praktik sosiokultural di mana objek penelitian itu 
berada. Tataran kedua dan ketiga diperlukan sumbangan 
teori-teori yang relevan bagi studi budaya, yaitu teori-teori 
dalam wilayah postrukturalisme.

Perlu modivikasi model AWK Norman Fairclough 
tersebut mengingat objek penelitian ini adalah karya sastra 
yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan wacana media. 
AWK selama ini merupakan pendekatan yang diarahkan 
untuk memahami wacana media komunikasi. Dalam 
penelitian sastra, pendekatan ini jarang dipergunakan.

pembahasan

Struktur Teks Novel Cala Ibi Karya Nukila Amal

Jenis Wacana

Novel Cala Ibi karya Nukila Amal lebih dekat ke dalam 
golongan wacana monolog. Menurut Darma wacana monolog 
adalah wacana yang tidak melibatkan suatu bentuk tutur 
percakapan atau pembicaraan dua pihak yang berkepentingan. 
Meskipun didalamnya terkandung percakapan atau dialog 
tokoh lain, tetapi sesungguhnya menjadi bagian kisah yang 
diceritakan oleh juru cerita tentang dirinya sendiri (Darma, 

Tabel 1. Fokus Penceritaan Bab-bab Cala Ibi

Bab Fokus Penceritaan
Bapak Menamaiku, Ibu 
Memimpikanku

Maya

Lara Ini Maia

Mutiara Laila Maia

Sang Naga Maia

Kota Kata-Kata Maya

Jatuh Maia

Tuah Tanah Maia
Bai Guna 
Tobona

Rumah Siput Berpaku Maia

Kamar Kuning Maia

Ujung Maia

Sekata Singgah Maya

Malam-Malam Berjaga Maya

Penjara Merah Maia

Runtuhnya Pagar Besi Maia

Bacalah Iklan Maya

Ujung dan Tepi Maia

Ilalang Maia

Mengibu-Anak Maia

Rade Maya

Pleiad, O Pariama Maya

Hutan Sehabis Hujan Maia

Karnaval Nokturnal Maia

Mimpi Asali Maya

Surat dan Tanda Terakhir Maia



68 Humaniora, Vol. 11 No. 2 Desember 2014: 66–73

2008: 32), disebut juga dengan diegesis. Wacana novel ini 
merupakan lanturan cerita yang dilakukan oleh juru cerita 
Aku (Maya) dan Kau (Maia) dalam bingkai yang berbeda, 
sedangkan peristiwa percakapan tokoh lain menempati posisi 
relatif sedikit. Oleh karena itu, novel ini lebih dekat pada 
wacana monolog dari pada dialog.

Ciri monolog yang sangat dominan adalah lanturan 
fokus cerita terpusat pada tokoh Aku (Maya) dan Kau 
(Maia) sebagai juru cerita yang mengisahkan pengalaman 
dan pengamatannya sendiri. Berikut ini dikemukakan fokus 
penceritaan yang ada dalam novel Cala Ibi ini.

Unsur Tokoh

Tokoh-tokoh merupakan dunia rekaan yang dipandang 
oleh fokalisator dengan cara-cara yang sesuai dengan 
visinya. Hal itu akan dapat menentukan pandangan pembaca 
sebagaimana yang dilakukan oleh fokalisator. Pertanyaan 
yang menjadi fokus analisisnya adalah, bagaimanakah tokoh-
tokoh tersebut dipandang oleh fokalisatornya dalam teks, 
dalam hal ini novel Cala Ibi karya Nukila Amal. Apabila 
diskemakan, tokoh-tokoh dalam teks novel Cala Ibi tampak 
sebagaimana tabel berikut.

Tabel di atas menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh 
tersebut dipandang oleh fokalisator di dalam teks. Terdapat 
dua kelompok tokoh yang difokalisasi, yaitu kelompok yang 
memiliki posisi kuat dan kelompok dalam posisi lemah. 
Kelompok kuat nampak diduduki kaum laki-laki-laki dan 
kelompok lemah diduduki perempuan. Berdasarkan tabel 
tersebut nampak ada penggambaran yang berbeda di atara 
perempuan dan laki-laki. Namun demikian, terdapat satu 
tokoh perempuan yang kuat, yaitu Bai Guna Tombona, tetapi 
tidak (kuasa; melakukan) perlawanan. Berbeda dengan tokoh 
Maya dan Maia, meskipun sosok berposisi lemah tetapi 
melakukan perlawanan. 

Unsur	Ruang

Terdapat beberapa ruang yang sangat menonjol dan 
kehadirannya sangat penting dalam teks novel Cala Ibi. 

Dapat disebutkan di sini antara lain: kota Jakarta, Ternate, dan 
penjara. Analisis dalam sub-bab ini hanya akan memfokuskan 
pada ketiga ruang tersebut.

Ruang kota Jakarta hadir dalam bab Kota Kata-Kata 
dan Bacalah Iklan dalam bingkai Maya. Sebagaimana 
dikemukakan dalam sub-bab terdahulu, dalam kedua bab 
tersebut juru cerita berposisi secara internal, begitu juga 
fokalisatornya. Juru cerita dan fokalisatornya sekaligus 
menjadi aktor yang diceritakan dan difokalisasi. Pada 
posisi ini fokalisator, dan juga juru cerita, secara subjektif 
dapat menggambarkan tidak saja secara fisik tetapi juga 
sisi psikologis. Fokalisator dapat menjangkau hingga apa 
yang dipikir dan dirasakan oleh aktor yang difokalisasi. 
Bagaimanakah fokalisator internal ini memfokalisasi ruang 
kota Jakarta secara fisik dan psikologis?

Di sisi lain ruang Jakarta digambarkan penuh dengan 
Ikon, mimpi, tanda, warna-warna, kilatan kata-kata. Imaji-
imaji sempurna, yang disebut sebagai iklan. Sebuah citra 
yang ramai, menawan mata dan telinga. Jakarta dilukiskan 
melalui pencitraan, sebuah image kota modern yang glamour. 
Fokalisator memandang ruang Jakarta sebagai simbol 
konsumerisme. Di sanalah mimpi hidup mewah ditawarkan 
melalui iklan yang menawan di pinggir jalan. Iklan-iklan 
itulah yang akan mensugesti orang, memengaruhi setiap 
yang melihat, menjadi keinginan. Pada akhirnya, keinginan 
menjadi kebutuhan. Rayuan maut sebuah produk modern 
yang menyihir siapa saja. Fokalisator menyebutnya: “Iklan 
itu seperti setan”, “Iklan mirip mimpi”, “Sihir Manis”, 
“Mengucapkannya seperti mantra”, “Hantu manis”, Obsesi 
abstrak” (hlm. 145–146). 

Gambaran betapa kuatnya citra iklan kota Jakarta 
dilukiskan melalui alegori cerita Hawa termakan bujuk rayu 
setan saat di surga. Orang dapat kena bujuk rayu iklan seperti 
setan layaknya Hawa yang kena bujuk rayu setan atas buah 
kuldi. Penggunaan kisah nabi dalam teks Cala Ibi tersebut 
memberikan intensitas terhadap fokalisasi yang dibangun 
dalam teks itu. 

....Aku telah terpikat menatap sebuah papan iklan, 
seperti Hawa menatap buah pengetahuan. Dan 
Adam, yang patuh dan tak berpunya rasa ingin tahu 
itu, telah menurut saja padanya. Adam yang senang-
senang saja hidup dalam surga ketidaktahuan, hingga 
Tuhan menciptakan perempuan itu (hlm. 146).

Kesadaran fokalisator muncul untuk sebuah penolakan: 
“Kemudian adalah masa penyangkalan. Seperti menafikan 
godaan setan (oh ya, setan duduk manis di semesta kota ini, 
bergelum dibanyak cecabang jalan, berdesisan dengan lidah 
bercabang, kata-kata menyala cemerlang) Aku tak ingin 
membaca iklan setaniah itu” (hlm. 146). Meski demikian, 
Aku sesungguhnya: “Diam-diam aku merindukannya 
setengah mati. Meski masih menghindar”. Sesungguhnya apa 
yang ingin digambarkan adalah betapa kuatnya rayuan iklan 
jika pembaca tinggal di kota Jakarta yang menawan itu.

Tabel 2. Skema Fokalisasi Tokoh dalam Novel Cala Ibi 
Karya Nukila Amal

Tokoh
Kualifikasisasi

Kuat Lemah Perlawanan
Maya – + +

Maia – + +

Ibu – + –

Bibi Tanna – + –

Bai Guna Tombona + – –

Tepi – + –

Bapak + – +

Ujung + – +

Keterangan: + = positif
  – = negatif
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Ruang yang lain, yang juga sangat menonjol dalam 
teks Cala ibi, adalah Pulau Gapi (kini disebut Ternate). 
Penggambaran yang penting tentang daerah ini terletak 
pada bab Tuan Tanah dalam bingkai Maia. Dalam bab ini, 
fokalisator terletak pada tokoh Maia dan Bai Guna Tombona 
secara bergantian. Aku menceritakan tentang Kau (Maia) 
yang bermimpi. Juru cerita jelas adalah Aku yang tidak 
terlibat dalam cerita, tetapi hadir dalam teks. Ia hadir kata 
gantinya “aku” hanya untuk menceritakan kisah. Dengan 
begitu Aku (Maya) juga dapat bertindak sebagai fokalisator 
eksternal. Karena tokoh Kau (Maia) sesungguhnya adalah 
Maya (aku) sendiri yang bercerita, maka kemungkinan yang 
dapat dikemukakan adalah juru cerita-fokalisator internal 
atau yang kedua, juru cerita eksternal-fokalisator-fokalisator 
internal aktor (Maia). Posisi seperti itu fokalisator internal. 
Posisi seperti ini memungkinkan terjadi fokalisasi tidak saja 
ciri-ciri fisik, tetapi juga apa yang dipikirkan dan dirasakan 
aktor (ciri kejiwaan).

Ternate merupakan salah satu pulau dari gugusan 
pulau-pulau yang ada. Dalam teks Cala Ibi digambarkan 
pulau ini dicirikan oleh: “sekepul asap tipis yang mirip 
puting beliung muncul dari dalam kawah sebuah gunung”  
(hlm. 50). Diceritakan Kau (Maia) menunggang Naga Cala 
Ibi terbang mengelilingi pula itu. Berputar-putar, melingkar-
lingkar hingga muncul “....Tampakan kesilaman.... Semua 
berganti rupa: pelabuhan, lautan, pepohonan, rumah-rumah, 
manusia-manusia. Imaji-Imaji yang menggemakan kata-
kata. Seperti bertuturkan, bahkan bening pikiran” (hlm. 50). 
Kutipan ini menandai awal bab yang ingin menggambarkan 
sejarah masa silam ruang Ternate ini. 

Keterbukaan daerah ini terhadap pendatang dari negara-
negara lain, digambarkan dalam teks, menjadi penyebab 
masuknya pengaruh kebudayaan dan agama dari luar, 
salah satunya adalah agama Islam. Bangsa Eropa seperti 
Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda “datang dengan 
dosa penahklukan” (hlm. 62). Bangsa Eropa inilah yang 
menemukan potensi dari daerah Kerajaan Ampat yang 
digambarkan dalam teks sebagai “tiga macam emas”: emas 
dan intan permata, tenaga kerja murah dan kuat, dan rempah-
rempah. 

Masuknya bangsa Eropa dengan dosa penaklukan, 
penjajahan, itulah menjadikan Kerajaan Ampat berubah dari: 
“...bunyi teratur tifa dan rebana yang mengiringi syair-syair 
Dalil Tifa, tapi berganti bunyi lantang genderang perang. 
Semacam bunyi liar, tetabuhan tak beraturan, menggemakan 
berang.” (hlm. 64). 

Daerah ini dalam teks digambarkan memiliki rentetan 
sejarah dengan ungkapan metaforis: “Pulau itu dulu tak 
bertuan. Kemudian pulau itu pernah perempuan” (hlm. 66), 
“Pulau lalu terindah, setengah perempuan-setengah lelaki” 
(hlm. 67), kemudian: “Pulau itu menjilma lelaki. Pulau 
bertuan, Yang dipertuan” (hlm. 69). Ungkapan-ungkapan 
metaforis tersebut merupakan cara fokalisasi yang lebih 
ekspresif dan emotif atas penggalan-penggalan sejarah daerah 

kepulauan Ternate. Visi sejarah yang dipakai pijakan untuk 
memfokalisasi ruang Kepulauan Gapi (Ternate) terkesan 
lebih pribadi. Ada ikatan personal antara fokalisator dengan 
obyek yang difokalisasi. 

Di samping itu, penjara merupakan objek fokalisasi ruang 
yang cukup penting di dalam teks Cala Ibi, dalam bab Penjara 
Merah bingkai Maia. Teks novel ini menyebutnya sebagai 
penjara merah. Pemaknaan terhadap kata ‘merah’ dalam teks 
sangat jelas, yaitu simbol dari perempuan. Terdapat beberapa 
kutipan teks yang menjelaskan hal tersebut.

Penjara merah merupakan penjara bagi perempuan. 
Kata penjara dalam teks ini tidak dalam pengertiannya 
yang denotatif, melainkan konotatif. Ruang penjara dalam 
pengertian ini adalah ungkapan metafora, simbol, bahasa kias. 
Ia sebuah ruang bukan dalam pengertian yang sebenarnya. 
Tetapi ia digambarkan secara konkrit sebagaimana kutipan 
teks di atas. Karena sifatnya yang kiasan itulah mengapa bab 
ini masuk dalam bingkai Maia. Bingkai Maia adalah cerita 
dunia mimpi, tak nyata, khayali dalam teks novel Cala Ibi. 
Meskipun ada dalam dunia mimpi yang tak nyata ada, tetapi 
penjara merah difokalisasi secara konkrit, nyata tapi tak 
nyata; tak nyata tapi nyata. Ungkapan nyata tapi tak nyata 
dan tak nyata tapi nyata berulang kali hadir di bagian lain 
dalam teks. 

Penjara merah ini dijaga oleh lelaki bernama Ujung. 
Tetapi kekasih Ujung, bernama Tepi, juga ‘terpenjara’ di 
dalamnya. Ujung memiliki motif pembawa maskulinitas 
dan logika kelelakiannya. Hal itu menggambarkan sebentuk 
kekuasaan lelaki atas perempuan yang dimetaforakan sebagai 
penjara merah. Penggambaran ini difokalisasi sendiri oleh 
tokoh Ujung sebagai fokalisator internal. Dengan demikian 
semakin memperkuat pendapat bahwa ruang penjara sebagai 
objek fokalisasi bukanlah dalam pengertiannya yang konkrit, 
tetapi sebagai bahasa kias, meskipun penggambarannya 
bersifat konkrit.

Unsur Ragam Bahasa

Persoalan utama dalam analisis ragam bahasa dalam sastra 
adalah sarana linguistik yang mana yang dipakai penulis. 
Dalam telaahnya, sebagaimana dikemukakan Todorov (1985: 
18–24), terdiri atas kategori-kategori yang kehadirannya 
menciptakan suatu ragam bahasa. Namun demikian perlu 
diperhatikan bahwa kategori-kategori tersebut merupakan 
kategori yang dominan yang merupakan ciri khas dari karya 
sastra yang diteliti. Kategori-kategori tersebut antara lain 
meliputi: Objektivikasi dan abstraksi (ungkapan atau kalimat-
kalimat yang bersifat konkrit dan abstrak), kehadiran bahasa 
kias, acuan pada suatu wacana yang muncul sebelumnya, 
dan subjektivitas dan objektivitas bahasa. Keempat kategori 
tersebut tidak semua dipergunakan untuk menelaah sarana 
linguistik yang membangun kualitas ragam bahasa novel 
Cala Ibi karya Nukila Amal. 

Bagaimana bahasa kias dipakai dalam wacana novel Cala 
Ibi untuk mengungkapkan dunia yang diceritakan? Berikut 
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ini beberapa bahasa kias yang dipakai dalam wacana novel 
ini.

Aspek yang lain yang juga tak kalah dominan dan 
khas dalam teks novel Cala Ibi ini adalah penggunaan 
perbandingan, pertentangan, dan pengulangan. Sebagaimana 
telah disinggung sedikit pada sub-bab sebelumnya, ciri 
dominan yang menonjol pada saat proses pembacaan novel 
Cala Ibi ini adalah kalimat-kalimat metaforis. Kalimat 

Tabel 3. Alieterasi dan Asonansi dalam Teks Novel Cala 
Ibi Karya Nukila Amal

No Kalimat Berima Halaman
1 Bapakku anggrek bulan, putih dari hutan. 

Ibuku mawar merah di taman, dekat 
pagar pekarangan. Bertemu suatu pagi 
di pelabuhan. Melahirkanku. Bayi merah 
muda kemboja. Bunga kuburan.

1

2 Leluhurku lelaki perompak dari dalam 
hutan pulau tak bertuan 

1

3 ...manusia bertindihan, setengah kelihatan, 
meniadakan

1

4 ...mengapa aku bernama jamur, bukannya 
menur, beracun dan bisa bikin orang mati, 
aku tak mengerti

6

5 Ilusi, khayali, tak nyata, tak benar-benar 
ada. Seperti cakrawala seperti naga atau 
kuda bertanduk satu di kepala.

6

6 Dalam mimpi apa-apa dan siapa-siapa, 
semua, adalah bukan apa adanya, tapi 
sebuah ujaran, penyampaian, pengingatan, 
peringatan, rekaman, perjalanan kehidupan, 
kenyataan... dunia itu indah, tak nyata di 
luar segala... tuturannya lembut berlapis, 
manis liris 

12

7 Titik-titik suspensi, penuh sugesti. Tanpa 
tepi, tak penuh terisi, cuma menggantung di 
udara, ambiguitas yang tak tuntas

117

8 Naga adalah simbol perubahan, penyatuan, 
kebijaksanaan, keajaiban, kekuatan, 
kesempurnaan

188

9 Bibirku tersenyum membaca, hampir 
bahagia, merasa merah muda seperti huruf-
hurufnya.

150

10 Aku berjalan tak terburu, tak menuju ke 
sesuatu, tapi ke mana saja kaki dituntun 
mataku. Mataku dituntun aksara kota, 
diskontinum sempurna, selautan kebetulan, 
mataku bagai mesin seleksi alami di tengah 
bacaan ini, memilih sendiri.

151

11 Sebab bisikan lebih menggoda lebih 
menjamah lebih menggugah daripada 
teriakan. Sebab bisikan selalu jatuh 
lembut di telinga, tak seperti teriak yang 
menghantam pekak.

152

Tabel 4. Metafora dalam Novel Cala Ibi Karya Nukila 
Amal

No Metafora Bab Halaman
1 Bapakku anggrek 

bulan, putih dari hutan. 
Ibuku mawar merah di 
taman.... Melahirkanku. 
Bayi merah muda 
kemboja. Bunga 
kuburan

Bapak 
Menamaiku, Ibu 
Memimpikanku

1

2 Bapakku bening air 
kelapa muda. Ibuku 
sirup merah kental 
manis buatan sendiri. 
Aku Bloody Mary

Bapak 
Menamaiku, Ibu 
Memimpikanku

4

3 ... cantikmu lautan 
bukan gunung, di 
dalammu ada lebah 
pekerja bapakmu... jari-
jarimu berasap dengan 
huruf, bau tajam, seperti 
cengkih di gerus

Bapak 
Menamaiku, Ibu 
Memimpikanku

11

4 Sesuatu itu perlahan 
beranak pinak, kian 
banyak seperti amuba 
yang membelah diri....

Lara Ini 15

5 ...bayangan pelipur lara, 
setan cilikkah ia.

Mutiara Laila 17

6 Baju putihnya tergerai 
rapi di sekeliling badan, 
ia mirip sebuah teratai 
muda yang baru mekar 
di kolam dalam hutan

Mutiara Laila 17–18

7 ... adalah kuda-kudaan 
komidi putar, plester 
menjengkelkan yang tak 
mau lepas dari jari, kau 
badut mencari sirkus, 
kau titik tak ketemu 
garis, anak ayam yang 
mengira dirinya anak 
bebek....

Sang Naga 31

8 Mereka menyebutnya 
ibu kota. Tapi ia telah 
berubah menjadi 
seorang pelacur tua, 
yang operasi plastik 
berkali-kali, gemar 
berdandan penuh 
polesan....

Kota Kata-Kata 36

9 Sebiji matahari terik 
yang beranak pinak di 
kaca-kaca gedung dan 
mobil; bagai kutu-
kutu kepanasan yang 
merayap di antara kutil-
kutil cemerlang.

Kota Kata-kata 36

10 Kemilai ibu kota, mimpi 
sekian juta manusia

Kota Kata-Kata 36
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metaforis merupakan bahasa kias yang mengungkapkan 
dua hal yang dianalogkan dan dibandingkan satu sama lain.

Mencermati penggunaan bahasa kiasan (gaya bahasa) 
metafora, sebagaimana terkumpul dalam tabel dan 
beberapa yang lain yang sengaja tidak dimasukkan, tampak 
kecenderungan penggunaannya untuk mengkonkritkan 
sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang dekat dengan 
juru cerita (“aku” dan “kau”). Asal-usul, kampung halaman 
(kota kelahiran), dan kota tempat tinggal kekinian (Jakarta). 
Metafora menjadi pilihan sarana penceritaan dunia peristiwa 
dan tokoh secara konkrit, ekspresif, dan memperkuat pesan 
yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Lebih dari 
itu, sebagaimana dikemukakan Eriyanto, metafora menjadi 
landasan berpikir, alasan pembenaran atas pendapat atau 
gagasan tertentu kepada pembaca (Eriyanto, 2001: 259). 

Praktik Kewacanaan Novel Cala Ibi Karya Nukila 
Amal

Dapat dikemukakan beberapa pemahaman dalam rangka 
menentukan praktik kewacanaan novel Cala Ibi karya Nukila 
Amal. Pijakan awal untuk merumuskan hal itu adalah, 
bagaimana situasional yang menyertai penciptaan wacana 
novel ini. Jawaban atas permasalahan tersebut adalah sebagai 
berikut.
a. Penciptaan wacana novel Cala Ibi didorong oleh 

situasi ke ruangan yang terjadi pada perkembangan 
kota Jakarta dan Ternate. Kota Jakarta merupakan 
tempat pengarang dibesarkan dan hidup hingga wacana 
novel ini tercipta. Sedangkan Ternate adalah tempat 
di mana pengarang dilahirkan. Kota Jakarta dalam 
perkembangannya mengalami perubahan sosial dan 
budaya sebagai kota modern-kosmoplitan. Dalam 
perkembangan demikian, kota Jakarta menjilma menjadi 
daerah yang serba gemerlap, simbol zaman citra, yang 
suram, menakutkan, dan memungkinkan penghuninya 
mengalami schizofrenia; sebuah gejala psikologi di mana 
seseorang mengalami keterasingannya dan berorientasi 
pada masa kekinian. Sedangkan Ternate adalah daerah 
yang juga mengalami perkembangan yang suram pula 
ketika sejarah masa silam telah terkikis oleh pengaruh 
luar. Ternate juga menjadi sosok menakutkan menjadi 
daerah konflik. Dalam situasi ke ruangan seperti itulah 
wacana Cala Ibi hadir dalam jagad kesusasteraan 
Indonesia masa 2000-an (reformasi).

b. Di lain pihak, sistem kultur masyarakat Indonesia 
dipandang pengarang masih belum mengalami 
perubahan. Khususnya, sistem budaya patriarki masih 
sangat kuat bercokol di Indonesia. Dalam sistem budaya 
yang demikian, posisi wanita menjadi termarginalkan, 
terjajah, terlemahkan, dan tersubordinasi oleh laki-laki. 
Hal itu digambarkan seperti kota Jakarta dan Ternate 
yang digenderkan sebagai sosok laki-laki. Dengan 
demikian, sistem budaya patriarki yang masih melekat 
dalam sistem budaya Indonesia ibarat seperti Jakarta dan 
Ternate yang suram dan menakutkan. 

c. Ciri-ciri menonjol yang ditampakkan, baik dari segi 
gaya pengungkapan yang cenderung menyimpang 
dari kelaziman, maupun tema yang diceritakan juga 
cenderung mengungkapkan sebuah perlawanan, maka 
wacana novel Cala Ibi mengarah pada penciptaan wacana 
posmodernisme. Hal itu selaras dengan semangat zaman 
dalam dunia kepengarangan kesusasteraan Indonesia 
pada masa itu. Pengarang-pengarang se zaman dengan 
novel ini menunjukkan sikap dan pandangan yang sama. 
Dapat dikatakan, terdapat sebuah trend penciptaan karya 
sastra yang mengungkapkan perlawanan terhadap tatanan 
sosial budaya masyarakat yang dianggap timpang, beku, 
tak bergerak, dan hanya mengakui penyeragaman. 

Berdasarkan situasional penciptaan seperti itulah novel 
Cala Ibi karya Nukila Amal hadir dalam jagad kesusasteraan 
Indonesia modern. Dapat dikatakan bahwa wacana novel 
tersebut dibangun dengan strategi kewacanaan semangat 
zaman dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat 
Indonesia. Berdasarkan itu pula, penciptaan wacana novel ini 
berpretensi untuk mengkonstruksi wacana untuk menyikapi 
keadaan masyarakat Indonesia. Konstruksi wacana yang 
demikian menunjukkan adanya praktik-praktik sosiokultural 
dalam rangka ikut ambil bagian secara kritis dan kreatif 
terhadap permasalahan masyarakat dalam arus perubahan 
sosial. 

Praktik Sosiokultural Novel Cala Ibi Karya Nukila 
Amal

Ideologi apakah yang kemudian tampak dalam 
kepengarangan kesusasteraan Indonesia dewasa ini (modern), 
setidaknya selama Orde Baru dan Reformasi? Berdasarkan 
analisis terdahulu, kelompok ideologi yang manakah 
wacana novel Cala Ibi karya Nukila Amal berpijak? 
Melihat kecenderungan novel ini dengan ciri-cirinya yang 
khas dan baru dan keberanian pengarang untuk tidak terikat 
pada kelaziman, sesungguhnya novel ini ingin membuka 
kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipergunakan dalam 
praktik kewacanaannya. Meskipun tidak dapat dikatakan 
sepenuhnya radikal, novel Cala Ibi telah menentukan 
kemungkinan-kemungkinan yang didapat melalui semangat 
posmodernisme di Indonesia. 

Namun demikian, semangat posmodernisme tidak serta 
merta menjadi sebuah ideologi yang direpresentasikan 
oleh novel Cala Ibi dalam wacananya. Persoalan ini harus 
dianalisis hingga ke kedalaman wacana novel itu. Dengan 
berlandaskan pada uraian tentang peran identitas masyarakat 
Indonesia menghadapi problema disintegrasi bangsa dan 
globalisasi di atas, di sanalah wacana novel Cala Ibi harus 
ditempatkan.

Tokoh dalam novel Cala Ibi adalah subjek yang dalam 
identitasnya menampakkan diri sebagai manusia berdimensi 
ganda. Pada satu sisi, ia subjek yang mempribadi dengan ciri-
ciri individualnya berhadapan dengan hal di luar dirinya. Di 
sisi yang lain, ia subjek yang mempunyai problematika ketika 
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berhadapan dengan luar dirinya itu. Ciri diri, pandangan, 
sikap, dan keterbatasannya, dapat menampilkan sosok 
yang bersuara. Problematika harus disikapi, dipecahkan, 
selanjutnya meraih keseimbangan hidup yang dicita-
citakan. Tetapi ada kalanya, sebagai subjek ia berhadapan 
dengan problematika dari kekuasaan yang mengungkung, 
mengurung, dan membatasi dirinya, sementara ia tak mampu 
melepaskan diri. Kekuasaan itu bisa dari mana saja, dalam 
bentuk apa saja. Kultur, bahasa, gender, politis, ekonomi, 
sejarah, atau fakta-fakta realitas yang lain, menjadi kekuatan 
yang berkuasa. Dan ketika subjek merasa terlalu kecil di 
tengah arus pusara kekuasaan yang mengungkungnya, ia 
mesti menyuarakannya. Ia membutuhkan dukungan, kekuatan 
lain yang membantunya. Ia membutuhkan solidaritas dari 
sesamanya.

Subjek terbelah di tangan Nukila Amal dapat 
menampakkan diri sebagai perempuan yang dilemahkan 
oleh sistem kultur, bahasa, atau situasi zaman yang tak 
menguntungkan bagi keperempuanannya. Ia mengalami 
ketidakmerdekaan karena sistem kultur yang berlaku di 
masyarakat lebih berpihak pada laki-laki. Ia terlemahkan, 
terjajah, tersubordinasi, termarginalisasi. Ia dimiliki, bukan 
memiliki. Ia dipaksa keadaan untuk menerima posisinya 
sebagai warga kelas dua. Dalam keadaan seperti ini, subjek 
dimensi rasional mesti menyuarakan ketimpangan itu. Subjek 
rasional mesti menyuarakan pandangannya tentang hal itu. 
Problematika yang mengungkung lantaran gender merupakan 
bentuk ketidakadilan dan keterjajahan manusia atas manusia; 
manusia atas kemanusiaan.

Karena karakter laki-laki yang menjajah seperti 
kolonialisme itulah, subjek berdimensi sosiokultural 
merasakan bahwa ruang hidup (kota Jakarta dan Ternate) 
memiliki jenis kelamin laki-laki juga. Ruang hidup itu pun 
dirasakan menjajahnya juga lantaran status perempuannya. 
Ruang hidup yang ter-gender-kan. Karakteristik ruang hidup 
seperti itu di satu sisi tidak menguntungkan dirinya, tetapi di 
sisi yang lain juga tidak menguntungkan bagi ruang hidup 
itu sendiri. Konflik-konflik yang terjadi di Ternate dan sifat 
konsumeristik dan modernis kota Jakarta adalah akibat dari 
karakteristik itu. Ia hanya mengandalkan kekuatan bukan 
kelembutan; ia mengandalkan kekuasaan, bukan solidaritas. 
Itulah sebuah proses kehidupan yang memandang hidup 
melalui genderisasi. 

Mengamati dan mengalami sendiri problematika 
kehidupan seperti itu, sosok subjek dimensi rasional, 
lebih dekat dengan pengarangnya, harus mengritisinya, 
kemudian mengungkapkannya melalui wacana novel 
Cala Ibi. Problematika kehidupan itu adalah sebuah 
wacana. Faucoult memandang wacana adalah kekuasaan 
yang akan memproduksi subjek-subjek yang lain. Karena 
itulah, pengarang harus menunjukkan akar persoalan yang 
sesungguhnya. Ia harus melawan wacana (sebagai tindakan) 
yang berkembang saat ini, dengan wacana (sebagai teks) 
yang lain. Ada pertarungan wacana yang mesti dilakukan. 
Wacana problematika hidup telah menghegemoni. Di 

sinilah novel Cala Ibi harus muncul sebagai wacana yang 
melawan, memberontak, dan menandingi dominasi wacana 
problematika hidup. 

Wacana tandingan yang diemban novel Cala Ibi mesti 
disokong oleh suatu visi. Visi yang melawan, visi yang 
mengritisi. Posmodernisme nampaknya memberikan pokok-
pokok pemikiran yang relevan untuk dijadikan visi itu. Tapi 
bagaimana pun, posmodernisme itu juga harus disikapi karena 
datangnya juga dari tempat di mana sumber problematika 
zaman sekarang terjadi. Novel Cala Ibi tidak sekedar 
meneruskan dan mengekor suara-suara posmodernisme 
dalam wacananya. Ia juga mesti mengadakan pergulatan 
dengan visi yang datang dari luar. Ia tidak hanya subjek 
rasional dan suara zaman, tetapi ia juga subjek individual 
dan sosiokultural yang meng-Indonesia. 

Ada ambivalensi dalam wacana Novel Cala Ibi dalam 
mempersoalkan tentang problematika kehidupan yang 
diceritakannya. Problematika kehidupan yang ada di satu 
pihak bersumber dari pengaruh luar. Modernisasi dan 
penjajahan ekonomi telah terjadi dan mengakibatkan 
subjek-subjek (masyarakat) menjadi korbannya. Mereka 
tercerabut dari sejarah masa lalunya dan mengalami 
schizofrenia---semacam kegilaan karena lingkungan--
- dalam pandangan psikoanalisis Lacan. Di pihak lain, 
sumber problematika kehidupan bersumber juga dari sistem 
sosiokultural dari dalam. Mentalitas dan identitas diri telah 
terkikis, ketidakadilan gender masih berlaku di dalamnya, 
dan ketidakseimbangan antara luar diri dengan dalam diri, 
perempuan dengan laki-laki, nasional dengan daerah, nasional 
dengan internasional, dan lokal dengan lokal, masih terjadi. 
Kehilangan identitas pada akhirnya kehilangan pedoman 
untuk mendefinisikan dan mengidentifikasikan diri sendiri. 
Ia terombang-ambingkan oleh perkembangan yang terjadi. 
Tak ada pedoman sebagai pegangan. 

Hal itulah yang menjadi keyakinan, kepercayaan, 
pandangan, dan akhirnya menjadi visi ideologis yang 
direpresentasikan novel Cala Ibi karya Nukila Amal 
dalam wacananya. Sebagaimana pemikiran-pemikiran 
posmodernisme, ideologi yang direpresentasikan novel 
Cala Ibi tersebut harus melawan, mempermasalahkan, dan 
mengritisi ideologi yang saat ini sedang berkuasa menjadi 
sebuah wacana dominan. Ideologi seorang intelektual 
Nukila Amal berpadu dengan ideologi semangat zaman, 
posmodernisme.

simpulan

Novel Cala Ibi karya Nukila Amal adalah novel yang 
menghadirkan problematika hidup secara kolektif; bukan 
sekedar menampilkan gambaran kehidupan seorang 
individu sebagaimana novel-novel lainnya. Ia sesungguhnya 
merefleksikan zaman di tengah arus pusara perkembangan 
yang berakselerasi dengan cepat. Di dalamnya terjadi 
pengikisan aspek-aspek manusia dan kemanusiaan sebagai 



73Suhariyadi: Representasi Ideologi dalam Novel Cala Ibi Karya Nukila

kurban yang harus dipikul masyarakat. Inilah sebuah akses 
yang bersumber dari sikap keterbukaan masyarakat terhadap 
dunia luar. Pengalaman sejarah masa lalu adalah satu bentuk 
sikap keterbukaan itu. Begitu juga kebijakan pembangunan 
nasional dengan pilihan modernisme sebagai paradigmanya 
selama ini, juga salah satu bentuk sikap keterbukaan itu. 
Novel Cala Ibi memandang sebagai sikap keterbukaan tanpa 
memandang akar sejarah dan kultural masyarakat. Akibatnya, 
memiliki kurban yang tak kalah banyaknya dari pada hasil-
hasil yang dicapai. 

Kesadaran dan pemahaman diri sebagai suatu masyarakat 
yang beridentitas, haruslah menjadi pedoman atas sikap 
keterbukaan itu. Hal itulah yang menjadi keyakinan, 
kepercayaan, pandangan, dan akhirnya menjadi visi ideologis 
yang direpresentasikan novel Cala Ibi karya Nukila Amal 
dalam wacananya. Sebagaimana pemikiran-pemikiran 
posmodernisme, ideologi yang direpresentasikan novel 
Cala Ibi tersebut harus melawan, mempermasalahkan, 
dan mengritisi ideologi yang saat ini sedang berkuasa dan 
dominan. Ideologi seorang intelektual Nukila Amal berpadu 
dengan ideologi semangat zaman, posmodernisme, menjadi 
pilihan untuk ditandingkan dengan ideologi yang sekarang 
sedang berlangsung. Salah satu bukti bahwa novel Cala Ibi 
tidak saja ingin mengadakan perlawanan terhadap konvensi 
kesastraan yang saat ini mendominasi, sebagaimana yang 
telah banyak dibahas para peneliti sastra, tapi juga ingin 
melawan ideologi yang selama ini terwacanakan dalam gerak 
kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan temuan di atas menandai ideologi yang 
direpresentasikan dalam wacana novel Cala Ibi, sekaligus 
posisi yang diduduki oleh novel ini dalam konteks perubahan 
sosial masyarakat Indonesia. Perubahan sosial masyarakat 
Indonesia yang terjadi akibat sikap keterbukaan terhadap 
masuknya pengaruh luar, semestinya dilandasi oleh kekuatan 
dan pemahaman akan identitasnya. Ideologi yang diyakini 
pengarang itu ditandingkan dengan realitas wacana praktik 
sosiokultural yang saatnya ini mengarah pada degradasi dan 
kemunduran budaya bangsa.
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Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada 
Camat dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Gresik

Agus Wahono, Sutardji, dan Sarpan
Dosen	Universitas	Wijaya	Putra

abstrak

Dalam menganalisis proses pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelayanan publik perlu dilihat proses 
formulasi kebijakan pendelegasian tersebut sehingga menjadi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan 
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, di mana teknik analisis data yang dipilih adalah 
menggunakan teknis analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendelegasian sebagian kewenangan 
Bupati dalam pelayanan publik kepada Camat/Kecamatan belum dilaksanakan melalui proses identifikasi kewenangan yang akan 
di delegasikan, model penetapan kebijakan yang cenderung model komando serta tidak dilandasi adanya komitmen yang kuat dari 
pimpinan. Sehingga menghasilkan kebijakan yang kurang efektif untuk memberdayakan kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik.

Kata kunci: Kebijakan, Pendelegasian kewenangan, Pelayanan Publik, Kecamatan

abstract

In analyzing the process of delegating some authority to the District Head Regents needs to be seen in the public service delegation 
policy formulation process so that it becomes policy. This research is a descriptive qualitative research, the data collection techniques 
using interviewing, observation and documentation, data analysis technique which is selected using an interactive model of data analysis 
techniques. The results showed that the process of delegating some authority to the Regents in public service Head district/district has 
not implemented through the identification process will be delegated authority, the policy-setting models that tend to command the model 
and not based on a strong commitment from the leadership. Resulting in a less effective policy to empower the public service districts.

Key words: policy, delegation of authority, Public Service, District

latar belakang

Arus Reformasi yang berlangsung sejak pertengahan 
tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar dalam 
praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Salah 
satu perubahan yang paling mendasar adalah perubahan 
pengelolaan Negara dari sistem yang sentralistis atau biasa 
yang disebut sebagai the structural effisien by model menuju 
sistem yang desentralistis atau yang biasa disebut the local 
democracy model. 

Kelahiran Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang 
kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 
2004, tentang Pemerintahan Daerah, tidak saja membawa 
perubahan pada paradigma pelayanan publik tapi juga pada 
institusi kecamatan, yaitu dari perangkat wilayah menjadi 
perangkat daerah. Sebagai konsekuensi dari perubahan 
tersebut, maka kecamatan tidak lagi menjalankan urusan-
urusan dekonsentrasi dan Camat tidak lagi sebagai kepala 
wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. 
Saat ini Camat dan kecamatan adalah sebagai Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perpanjangan 
tangan Bupati/Walikota, di mana semua kendali aktivitas 
Camat dan Kecamatan sepenuhnya di bawah Bupati/
Walikota.

Praktek pemerintahan di banyak kabupaten/kota di 
Indonesia, menunjukkan bahwa semua kewenangan 
tetap berada di Bupati/Walikota dan sama sekali tidak 
didelegasikan ke kecamatan. Bahkan untuk kewenangan 
mengurus urusan-urusan yang seharusnya didekatkan kepada 
masyarakat lokal (seperti misalnya perizinan usaha kecil 
dan mikro, ijin keramaian, kependudukan, dan sejenisnya) 
sebagian besar masih berada di tingkat kabupaten. Berkaitan 
dengan uraian tersebut, dalam rangka memantapkan 
penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan serta guna 
memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan murah kepada 
masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan 
suatu kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati 
Gresik Nomor 83 tahun 2001 tentang Perlimpahan sebagian 
Kewenangan Kepada Camat di Kabupaten Gresik.

Keberhasilan strategi pemberdayaan kecamatan melalui 
pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 
dalam pelayanan publik, sangat tergantung pada bagaimana 
kebijakan pendelegasian tersebut dirumuskan dan bagaimana 
diimplementasikannya. Oleh karena itu, guna menyusun 
strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan hasil 
yang positif dan mempunyai dampak terhadap kepuasan 
masyarakat, maka perlu mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan 
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pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 
dalam pelayanan publik.

Sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, 
bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan 
kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan simpul 
pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/
kota, yaitu: (1) Syarat Substantif, adalah pendelegasian 
sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat. 
Pendelegasian wewenang tersebut meliputi bidang perizinan 
dan non perizinan, (2) Syarat Administratif, yang meliputi 
standart pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan, (3) 
Syarat Teknis, yang meliputi sarana prasarana dan pelaksana 
teknis.

Keberhasilan strategi pemberdayaan kecamatan melalui 
pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada 
Camat dalam pelayanan publik, sangat tergantung pada 
bagaimana kebijakan pendelegasian tersebut dirumuskan 
dan bagaimana diimplementasikannya.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diutarakan 
terdahulu, maka pertanyaan penelitian yang dikaji adalah 
sebagai berikut: Bagaimana proses kebijakan pendelegasian 
sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat 
dalam pelayanan publik di Kabupaten Gresik-Provinsi Jawa 
Timur?

Kebijakan Pendelegasian Sebagian Kewenangan 
Pelayanan Publik Kepada Camat/Kecamatan

Oleh Dye (1978:18) dikemukakan bahwa “Publik Policy is 
whatever governments choose to do or not to do” (Kebijakan 
publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Sementara itu 
Anderson (1979:19) menyebutkan bahwa “Publik policies 
are those policies developed by governmental bodies and 
afficials” (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan 
yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat 
pemerintah). Untuk keperluan praktis, Mustapadidjaja 
(2002:5) menawarkan suatu working definition, sebagai 
berikut:

“Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan 
yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu 
untuk melakukan kegiatan atau untuk mencapai tujuan 
tertentu, yang dilakukan oleh instansi pemerintah”. Dalam 
kehidupan administrasi Negara, secara formal keputusan 
tersebut lazimnya dituangkan dalam bentuk peraturan 
perundangan.

Ditinjau dari sudut manajemen, kebijakan publik dapat 
dibagi atas tiga kelompok, yaitu: (1) Kebijakan Umum 
(Strategik), (2) Kebijakan Manajerial, dan (3) Kebijakan 
Teknis Operasional, yang memiliki keterkaitan satu sama 
lainnya (Mustopadidjaja, 2002:5). Sedangkan dari sudut 
bentuk kebijakan, dapat dikelompokkan menjadi empat 
bentuk, yaitu: (1) Kebijakan regulatory atau mengatur (2) 
Kebijakan redistributive atau mendistribusikan kembali, 
(3) Kebijakan distributive atau melakukan distribusi, dan 

(4) Kebijakan constituen atau melindungi (Keban, 2004:57 
dan Surbakti, 2007:193). Berdasarkan uraian tersebut diatas, 
maka kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati 
kepada Camat, jika ditinjau dari sudut manajemen merupakan 
kebijakan manajerial. Sedang jika dilihat dari sudut bentuk 
kebijakan, merupakan kebijakan redistributif. Dengan 
demikian secara singkat bahwa kebijakan pendelegasian 
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam 
pelayanan publik adalah merupakan kebijakan managerial 
redistributive.

Pada masa sekarang ini, fungsi utama pemerintah daerah 
telah bergeser dari promotor pembangunan menjadi pelayan 
masyarakat. Sejalan dengan perubahan tersebut sudah 
selayaknya apabila kecamatan juga diposisikan sebagai 
salah satu unit yang memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat untuk jenis pelayanan yang sederhana, mudah 
cepat serta tidak memerlukan persyaratan teknis tinggi.

Agar kecamatan dapat berfungsi seperti yang diharapkan, 
ada empat faktor sebagai berikut: (1) Kewenangan yang 
legitimate. (2) Pendanaan (budget) yang cukup untuk 
menopang kewenangan. (3) Infrastruktur atau perlengkapan 
dan teknologi yang memadai dalam menopang jalannya 
kewenangan. (4) Sumber daya manusia (SDM) yang 
berkapasitas memadai untuk menjalankan kewenangan yang 
dipunyai (Dharmawan, 2008 b: 5–6).

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pendelegasian 
kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada kecamatan 
antara lain, adalah: (1) Beban pemerintah daerah dalam 
penyediaan/pemberian layanan semakin berkurang, karena 
telah diambil alih oleh kecamatan sebagai ujung tombak. (2) 
Pemerintah daerah tidak perlu membentuk kelembagaan yang 
besar, sehingga dapat menghemat anggaran. (3) Alokasi dan 
distribusi anggaran lebih merata keseluruh wilayah sehingga 
dapat menjadi stimulan bagi pemerataan pembangunan 
dan pertumbuhan ekonomi regional. (4) Sebagai wahana 
memberdayakan fungsi kecamatan. 

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota 
kepada camat bukan hanya sekedar memberikan legalisasi 
kewenangan kepada camat, melainkan diarahkan pada upaya 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada 
masyarakat serta penggunaan dana dan fasilitas publik secara 
efektif dan efisien.

Proses Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati 
Kepada Camat/Kecamatan

Salah satu pendekatan umum yang dipakai untuk 
memahami bagaimana sebuah kebijakan itu dirumuskan 
ialah dengan mengidentifikasikan langkah-langkah tertentu 
yang berurutan mulai dari perumusan masalah hingga 
pengambilan keputusan kebijakan. Dikemukakan oleh 
Mustopadidjaja (2002:21) bahwa formulasi kebijakan 
lazimnya diawali dengan “identifikasi issues kebijakan” dan 
berujung pada “penentuan opsi kebijakan” yang kemudian 
dituangkan dalam format perundang-undangan tertentu. 
Sementara itu, Islamy (2000:78–98) menyebutkan langkah-
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langkah proses perumusan (formulasi) kebijakan, sebagai 
berikut: (1) Perumusan masalah kebijakan, (2) Penyusunan 
agenda kebijakan, (3) Perumusan usulan kebijakan, yang 
meliputi: (a) identifikasi alternatif, (b) mendefinisikan 
dan merumuskan alternatif, (c) menilai masing-masing 
alternatif, dan (d) memilih alternatif yang paling mungkin 
untuk dilaksanakan, kemudian (4) Pengesahan kebijakan. 
Dalam proses pengesahan kebijakan biasanya diawali dengan 
kegiatan “persuasion” dan “bargaining”.

Senada dengan pendapat diatas, disampaikan oleh 
Winarno (2002:82–84) bahwa tahap-tahap dalam perumusan 
kebijakan adalah sebagai berikut: (1) Perumusan masalah, 
yakni mengidentifikasi dan merumuskan masalah publik 
yang hendak dipecahkan, (2) Agenda kebijakan, yakni 
memasukkan masalah publik tersebut ke dalam agenda untuk 
dibahas oleh perumus kebijakan, (3) Pemilihan alternatif 
kebijakan, yakni memilih alternatif-alternatif kebijakan 
untuk memecahkan masalah tersebut, dan (4) Penetapan 
kebijakan, yakni menetapkan kebijakan yang dipilih dalam 
produk hukum, sehingga memiliki kekuatan hokum yang 
mengikat.

Dalam proses untuk merumuskan kebijakan pelimpahan 
kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, maka ada 
beberapa langkah yang diperlukan. Sad Dian Utomo (2008) 
menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut adalah sebagai 
berikut:
1. Pembentukan tim teknis pelimpahan wewenang Bupati 

kepada Camat.
2. Tim melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan 

dari dinas/lembaga teknis daerah yang dapat dilimpahkan 
kepada Camat. Inventarisasi dapat dilakukan melalui 
daftar isian.

3. Melakukan studi banding kepada daerah lain yang telah 
berhasil menyelenggarakan pelimpahan wewenang 
Bupati kepada Camat secara efektif dan bagaimana 
proses untuk mencapai efektivitas tersebut.

4. Fasilitasi–rapat teknis antara dinas/lembaga teknis 
daerah dan para Camat untuk mencocokkan bagian-
bagian kewenangan yang dapat didelegasikan dan 
mampu dilaksanakan oleh Camat.

5. Menyiapkan rancangan kebijakan mengenai 
pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada 
Camat untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

Pendapat yang senada, juga disampaikan oleh Wasistiono, 
Nurdin & Fahrurozi (2009: 55) bahwa langkah-langkah teknis 
yang perlu dilakukan untuk dapat merumuskan pendelegasian 
sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota 
kepada Camat yaitu:
1. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan 

dari dinas dan lembaga teknis daerah yang dapat 
didelegasikan kepada Camat melalui pengisian daftar 
isian.

2. Mengadakan rapat teknis antara pimpinan dinas daerah 
dan atau lembaga teknis daerah dengan Camat untuk 

mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat 
didelegasikan dan mampu dilaksanakan oleh Camat.

3. Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati/Walikota untuk 
dijadikan peraturan.

Dari dua pendapat tersebut, dapat dipadukan bahwa 
langkah-langkah dalam proses perumusan pendelegasian 
kewenangan Bupati kepada Camat adalah, sebagai berikut:
1. Pembentukan tim teknis pelimpahan sebagian 

kewenangan Bupati kepada Camat/Kecamatan.
2. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan 

dari dinas dan lembaga teknis daerah yang dapat 
didelegasikan kepada Camat/Kecamatan.

3. Mengadakan rapat antara pimpinan dinas dan lembaga 
teknis daerah dengan Camat untuk mendiskusikan 
bagian-bagian kewenangan yang dapat didelegasikan 
kepada Camat.

4. Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati untuk di sahkan 
menjadi Peraturan Bupati.

metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 
deskriptif, yaitu: suatu penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, 
gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 
frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya 
hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainya 
dalam masyarakat (Tan, 1980: 42). Penelitian seperti ini 
biasanya dilakukan tanpa hipotesis yang telah dirumuskan 
secara ketat. Ada kalanya menggunakan hipotesis tetapi 
bukan untuk diuji secara statistic (Singarimbun, 1985: 4). 
Sehubungan dengan itu, pada penelitian ini akan menyajikan 
analisis dan hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan 
atau menggambarkan secara spesifik, mendetail serta akurat 
mengenai subjek penelitiannya. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Fokus dalam penelitian ini adalah: Proses pendelegasian 
kewenangan pelayanan publik, dilihat dari pembentukan tim 
teknis, inventarisasi kewenangan yang akan didelegasikan, 
pembahasan dan penetapan kebijakan.

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Gresik, di mana 
Kabupaten Gresik mempunyai karakteristik dan potensi 
wilayah serta memiliki objek dan sasaran pelayanan publik 
yang cukup kompleks sesuai dengan karakteristik dan potensi 
wilayahnya. Menuntut kompleksitas jenis pelayanan publik 
yang disediakan, Kabupaten Gresik merupakan wilayah 
yang sedang mengalami perkembangan secara fisik maupun 
sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya, sehingga akan 
membawa ekses pada perubahan tuntutan akan pelayanan 
publik.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari 
dua jenis data sebagai berikut: Data primer yang meliputi 
data tentang kebijakan dan proses pendelegasian kewenangan 
pelayanan publik. Data Sekunder yang meliputi data 
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tentang diskripsi lokasi penelitian, dan data tentang fokus 
penelitian.

Penentuan sampel/informan dalam penelitian ini 
menggunakan teknik “Purposive sampling”, yaitu 
menentukan sumber data/informan dengan pertimbangan 
dan tujuan tertentu, dan teknik “Snowball sampling” yaitu 
teknik pengambilan sampel sumber data/informan, yang 
pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, 
seperti bola salju yang sedang menggelinding, semakin jauh 
semakin besar. Informan awal sebagai sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
informan)” yang bisa membukakan pintu untuk mengenali 
keseluruhan medan secara luas dan memberikan petunjuk/
saran untuk penentuan informan berikutnya.

Pengumpulan data di lapangan, dilakukan langkah-
langkah sesuai dengan proses dan prosedur dalam penelitian, 
yaitu memasuki lokasi penelitian, menjalin hubungan 
dengan subjek penelitian dan mengumpulkan data. Untuk 
memperoleh data penelitian yang diperlukan, maka peneliti 
melakukan beberapa cara atau teknik wawancara mendalam 
(Indepth interview), pengamatan (Observasi), dokumentasi. 
Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif analisis. 

Proses Pendelegasian Sebagian Kewenangan 
Pelayanan Publik

Proses pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan 
publik kepada Camat difokuskan pada dimensi-dimensi 
sebagai berikut: (1) Pembentukan tim teknis. (2) Inventarisasi 
kewenangan yang akan didelegasikan, dan (3) Pembahasan 
dan penetapan kebijakan.
1. Dalam rangka perumusan kebijakan pendelegasian 

sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, tidak 
membentuk tim teknis yang baru, tetapi memanfaatkan 
tim yang telah ada yaitu tim Otonomi Daerah, untuk 
memfasilitasi kelahiran kebijakan tersebut.

2. Inventarisasi kewenangan yang akan didelegasikan 
kepada Camat:
a. Hanya menggunakan satu cara/teknik yaitu mengirim 

blangko isian kepada SKPD tingkat kabupaten 
b. Blangko isian yang dikirim banyak tidak kembali dan 

kalau kembali isinya hanya nihil atau tidak ada yang 
dapat didelegasikan, sehingga tim teknis tidak dapat 
membuat daftar inventarisasi kewenangan yang akan 
didelegasikan kepada Camat 

3. Pembahasan dan penetapan kebijakan:
a.  Pada forum pembahasan digunakan untuk 

inventarisasi kewenangan yang akan didelegasikan 
kepada Camat.

b. Dalam forum pembahasan posisi tawar Camat lemah 
di hadapan SKPD tingkat kabupaten, karena faktor 
struktur eselon, senioritas, posisi sebagai penerima 
dan kurang ada keberpihakan pimpinan kepada 
camat.

c. SKPD t ingkat kabupaten enggan untuk 
mendelegasikan sebagian kewenangan kepada 
Camat, dan jika ada yang dilimpahkan kebanyakan 
merupakan kewenangan yang tidak penting, tidak 
menyenangkan dan tidak ada implikasi terhadap 
pendanaan.

d. Kewenangan yang didelegasikan kepada Camat 
berdasarkan keputusan bupati No. 83 Tahun 2001, 
sebanyak 42 urusan, yaitu: Urusan pelayanan publik/
administrasi: 20 jenis dan urusan non pelayanan 
publik/administrasi: 24 jenis 

Adapun rincian kewenangan pelayanan publik/
administrasi sebagaimana pada table 1.

pembahasan

Proses Pendelegasian sebagian Kewenangan 
Pelayanan Publik

Pembentukan Tim Teknis

a. Pembentukan tim teknis merupakan bukti/perwujudan 
dari pengagendaan kebijakan yang merupakan langkah 
awal dari perumusan kebijakan publik (Dunn, 1998, 
Islamy, 2000, Winarno, 2002).

b. Tim teknis merupakan ad hoc racy atau panitia ad hoc 
(Robbins, 1995, Handoko, 2001).

c. Dalam pengagendaan pendelegasian kewenangan 
pelayanan publik kepada Camat/Kecamatan diperlukan 
adanya komitmen yang kuat dari pimpinan pemerintahan 
daerah untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat 
pelayan masyarakat dan simpul dari kantor badan 
pelayanan tingkat kabupaten (Utomo, 2008, Wasistiono, 
Nurdin & Fahrurozi, 2009).

Inventarisasi Kewenangan yang akan di delegasikan

a. Dalam kontek kebijakan publik langkah kegiatan ini 
merupakan bagian dari proses perumusan usulan 
kebijakan ; yaitu mengidentifikasi terhadap alternatif-
alternatif untuk memecahkan permasalahan pada 
langkah ini diperlukan kriteria untuk identifikasi, agar 

Tabel 1. Rincian Kewenangan Pelayanan Publik/
administrasi 

No
Jenis 

Pelayanan 
Adminstrasi

Jumlah

Peran/Kewenangan Camat

Proses Rekomendai
Penerbitan/

Tanda 
Tangan

1 Perizinan 16 – 5 11

2 Non-
perizinan

4 4 – –

Jumlah 20 4 5 11

Sumber: Keputusan Bupati No. 83 Tahun 2001
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dapat mempermudah perumusan alternatif tersebut 
(Islamy, 2000).

b. Adanya keengganan birokrat SKPD tingkat Kabupaten 
untuk mendelegasikan sebagai kewenangannya, 
keengganan tersebut karena ada kecenderungan atau 
patologi birokrasi, yang disebut Siagian (1994) dengan 
istilah “membangun kerajaan (Empere Building)“ atau 
menurut Dwiyanto (2011) disebut “ pembengkakan 
birokrasi dan menurut Hersey dan Blanchard (1992) 
kecenderungan tersebut berkaitan dengan hukum 
parkinson.

Pada intinya, kecenderungan tersebut berkaitan dengan 
kekuasaan/pengaruh, anggaran dan kewibawaan.

Pembahasan dan Penetapan kebijakan

a.  Suasana dalam forum pembahasan terjadi interaksi “ko-
optasi” sehingga keputusan-keputusan banyak diwarnai 
suara SKPD tingkat Kabupaten sebagai pihak yang 
lebih kuat (Sosrodihardjo, 1981, Briyant & White, 1987) 
model keputusan/ketetapan merupakan model komando 
(Anderson, 1979). 

b. Urusan yang didelegasikan kepada Camat relatif kecil 
(sebesar 1,93% dari seluruh urusan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten Gresik yaitu 2.284 urusan). 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa otonomi daerah 
menciptakan sentralisasi baru di tingkat lokal yang 
berpusat pada Kepala Daerah (Romli, 2007).

c. Kewenangan dalam organisasi publik/birokrasi tidak 
hanya mempunyai makna manajemen seperti yang 
disebut oleh Robbins (1995), Stoner (1996), Handoko 
(2001), Yukl (2005). Tetapi paling tidak terdapat empat 
makna sebagai berikut:
(1) Makna manajemen berkaitan dengan peran/

pelaksanaan tugas dan fungsi 
(2) Makna politik berkaitan dengan kekuasaan/

pengaruh 
(3) Makna ekonomi berkaitan dengan anggaran atau 

peluang mendapatkan dana
(4)  Makna sosial budaya berkaitan dengan kehormatan/

kewibawaan. Oleh karena itu, kehilangan/
kekurangannya kemenangan, berarti kehilangan/
berkurangnya peran, kekuasaan/pengaruh, sumber 
pendapatan dan penghormatan/kewibawaan.

d. Relatif kecilnya kewenangan yang didelegasikan kepada 
Camat, berarti belum memberikan ruang gerak yang 
memadai bagi camat untuk menjalankan tugas dan 
fungsinya secara efektif (Stoner, 1996, Dharmawan, 
2008).

kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan mengacu 
pada tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan 
sebagai berikut: 1) Proses pendelegasian kewenangan 

pelayanan publik kepada camat/kecamatan yang tidak 
dilandasi adanya komitmen Bupati akan menghasilkan 
kebijakan pendelegasian kewenangan yang kurang efektif 
untuk memberdayakan kecamatan dalam menjalankan 
fungsinya sebagai pelayanan publik. Kebijakan pendelegasian 
kewenangan pelayanan publik, menunjukkan bahwa jumlah/
besarnya kewenangan yang didelegasikan kepada camat/
kecamatan relatif kecil bila dibandingkan dengan kewenangan 
yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.
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Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Menempatkan 
Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB 
Lumajang

(Duties and Functions of the Prison Puts Inmate recidivism in prison Lumajang 
Class IIB)

Titik Sri Astutik
Fakultas	Hukum	Universitas	Lumajang,	Lumajang

abstrak

Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Lumajang di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, penghuninya Napi atau warga binaan Pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan yang mempunyai tugas 
dan fungsi melaksanakan pemasyarakatan Narapidana/anak didik. Sesuai tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan system 
pemasyarakatan melalui suatu pembinaan, pendidikan dan bimbingan yang bisa merupakan tolak ukur utama dalam menjalankan 
undang-undang pemasyarakatan supaya benar-benar tercapai, namun demikian masih saja sering dijumpai adanya pelaku kejahatan 
kambuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis yang merupakan suatu masalah tersendiri yang memerlukan pemisahan 
penempatan dengan yang bukan residivis hal ini perlu penanganan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah agar mereka menyadari 
kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan tanggung jawab.

Kata kunci: residivis, tindak pidana, narapidana

abstract 

Class IIB Lumajang Penitentiary Directorate General of Corrections under the Ministry of Law and Human Rights, Inmates occupants 
or inmates Correctional (WBP) is also still prisoners whose status has tasks and functions to implement correctional inmates/students. 
Appropriate duties and functions Penitentiary correctional system through a coaching, education and guidance that can be a major 
benchmark in carrying out the penal laws that are actually achieved, however still often encountered any offender relapse or better known 
as recidivists which is a separate issue that requires separation of placement with non-recidivists this needs handling by various parties, 
especially the government so that they realize kesalahannya, improve themselves and do not repeat the criminal offense in order to be 
accepted back by the community, can be active in the development, and can and more equitable as a good citizen and responsibility.

Key words: recidivist, criminal offenses, inmates

latar belakang

Dalam era pertumbuhan dan pembangunan dewasa 
ini, kejahatan merupakan krusial yang sangat meresahkan 
masyarakat, baik itu dari segi kuantitasnya, bahkan kejahatan 
akan senantiasa ada dan ditemukan di dalam masyarakat 
mana pun juga, meskipun kejahatan tidak dikehendaki 
oleh masyarakat. Namun crime kita anggap saja tidak akan 
dapat dihapuskan sama sekali kecuali dalam pikiran khayal. 
Menurut Banes HE & Teeters NK, ”Kejahatan akan selalu 
ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang 
seperti halnya dengan musim yang akan berganti-ganti dari 
tahun ke tahun”.1 Residivis juga istilah dalam hukum untuk 
jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi 

hanya dapat dicegah, ibarat jenis penyakit yang tidak dapat 
diobati dan hanya dapat dicegah. Para ahli kriminologi dan 
para filsuf hampir semua berpendapat yang sama, bahwa 
penanggulangan terhadap kejahatan hanya dapat dilakukan 
secara menekan atau mengurangi berkembangnya dan 
memperbaiki penjahat agar supaya ia dapat kembali sebagai 
anggota masyarakat yang baik.

Sampai sekarang hukum pidana masih tetap dipergunakan 
dan ancaman-ancaman pidana ternyata berguna untuk 
mencegah orang berbuat jahat, cara penanggulangan, baik 
preventip maupun represip, yang konvensionil, artinya yang 
dipakai sedari dahulu hingga sekarang oleh Negara adalah 
mengadakan lembaga-lembaga pemerintah diantaranya oleh 
Organisasi Dinas Kepenjaraan atau lembaga pemasyarakatan. 

1 R. Soesilo, Kriminologi, PT Karya Nusantara, Bandung, 1985, hal:69.
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Pelaksanaan hukuman atau pemidanaan dilaksanakan di 
Lembaga Pemasyarakatan dengan system pemasyarakatan 
melalui pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada 
mereka yang telah melanggar hukum, kebijakan pembinaan 
dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara yang menghargai dan 
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Tujuan dari pada politik kepenjaraan adalah melaksanakan 
pidana mencabut kebebasan napi agar: melindungi masyarakat 
dari serangan penjahat, penjahat keluar dari penjara dapat 
kembali lagi ke masyarakat sebagai anggota masyarakat 
yang baik (taat hukum dan berguna pembangunan bangsa 
dan negara). Berkaitan dengan kepenjaraan di Indonesia 
sudah berkembang sejak jaman kolonial Belanda dapat 
dilihat pada Reglement tentang penjara 1917 dalam pasal 
28 ayat 1 bahwa, “Penjara adalah tempat pembalasan yang 
setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana 
yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai 
tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak 
pidana”. Sistim pembinaan narapidana sejak jaman Belanda 
sudah ketinggalan, bahkan berbeda 180° dengan tujuan 
yang hendak dicapai dengan sistem pemasyarakatan, yang 
dikehendaki sekarang adalah agar narapidana juga dianggap 
sebagai manusia, sejak tahun 1963 istilah penjara telah tidak 
dipakai lagi diganti dengan nama Lembaga Pemasyarakatan.
Penerapan sistem pembinaan di Negara kita dilakukan 
dengan sistem pemasyarakatan yang diawali sejak pidato 
Menteri Kehakiman Dr. Suhardjo yang berjudul Beringin 
Pengayoman.2

Hal ini mengandung arti pembinaan narapidana dalam 
sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya 
reintegrasi sosial atau pengutuhan kembali yaitu tercapainya 
kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk 
sosial dan makhluk tuhan yang merupakan aspek penyiapan 
mental dan keterampilan agar mereka tidak melakukan 
kejahatan lagi. Pembinaan bagi para pelaku yang berulang kali 
dijatuhi hukuman pidana oleh hakim (residivis) seharusnya 
dibedakan baik pembinaan maupun penempatannya di 
dalam lembaga pemasyarakatan hal ini juga sesuai dengan 
tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dengan prinsip 
pemasyarakatan namun pada praktiknya hal itu belum 
terlaksana.

Ternyata pula bahwa masih banyak lembaga 
pemasyarakatan yang belum efektif menjalankan fungsinya 
dengan baik, sehingga hukuman yang telah dijalani oleh 
para narapidana yang dipidananya tidak merupakan suatu 
pembinaan, akan tetapi justru bisa menjadikan mereka sebagai 
penjahat ulung ataupun residivis, di dalam masyarakat juga 
tidak jarang kita menjumpai mantan narapidana melakukan 
tindak pidana padahal baru beberapa bulan keluar dari 
lembaga pemasyarakatan, sehingga di mata masyarakat 

bisa menakutkan. Berdasarkan uraian diatas maka perlu 
dilakukan kajian terhadap masalah “Tugas dan fungsi 
Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menempatkan Narapidana 
Residivis”. 

rumusan masalah

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut:
1. Bagaimana tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

dalam menempatkan narapidana residivis?
2. Bagaimana pengaruh penempatan narapidana residivis 

terhadap keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan dalam 
melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan?

tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 
tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam 
menempatkan narapidana residivis dan untuk mengetahui 
pengaruh penyatuan penempatan narapidana residivis dengan 
narapidana biasa.

metode penulisan 

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis sosiologis (empiris) penelitian berupa 
penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan 
dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan dan masyarakat, penelitian ini dalam 
membahas permasalahan dengan mengadakan teknik 
wawancara, studi dokumen serta studi kepustakaan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan penempatan Narapidana 
residivis. Pada kasus ini kedudukan dan landasan hukum 
pembinaan Narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan 
kelas IIB Lumajang didasari prinsip pemasyarakatan dan 
Undang-undang nomor 12 tahun 1995 sebagai peraturan 
pelaksana.

hasil pembahasan

Sistem kepenjaraan kita sebelumnya menganut 
perundangan warisan kolonial, yang tidak sesuai dengan 
UUD 1945, dalam perkembangannya di Indonesia konsepsi 
Pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 
1963 oleh Sahardjo bertolak dari pandangan Sahardjo, 
membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara 
pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara.

2 Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal. 19.
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Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian 
disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para 
pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang 
Bandung Tanggal 27 April 1964, dengan demikian sistem 
Pemasyarakatan, telah memperkenalkan “treatment” ke 
dalam sistem kepenjaraan Indonesia. Konferensi tersebut 
juga telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan 
sebagai berikut:1

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan 
kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan 
berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa 
finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, 
fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai 
kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif 
untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum 
dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari 
negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan 
baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun 
penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan 
kemerdekaannya.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan 
dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan 
pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta 
diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya 
yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam 
kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup 
kemasyarakatan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau 
lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena 
itu harus diadakan pemisahan antara:
– Yang residivis dengan yang bukan;
– Yang telah melakukan tindak pidana berat dan 

ringan;
– Macam tindak pidana yang diperbuat;
– Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
– Orang terpidana dan orang tahanan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana 
harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di 
asingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan 
mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam 
arti kultural. Secara bertahap mereka akan dibimbing di 
tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan 
dalam proses Pemasyarakatan. Sistim Pemasyarakatan 
didasarkan kepada pembinaan yang community centered 
dan berdasarkan interaktivitas dan inter disipliner 
aproach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan 
narapidana.

 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak 
boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan 
kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.

 7. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
 8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan 

sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
 9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang 

baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-
program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga 
yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai 
dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.4

Sistem pemenjaraan diubah dengan konsep rehabilitasi 
dan reintegrasi sosial. Dalam hal pembinaan diharapkan 
agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi 
tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang 
digagaskan oleh Sahardjo diatas, lembaga pemasyarakatan 
bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana 
orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk 
mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah 
selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan 
untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga 
pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat 
kepada aturan hukum yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda 
dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih 
menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan 
dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial 
agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi 
berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan dapat 
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab 
bagi diri sendiri dan lingkungannya.5

Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di 
dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah 
dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai 
bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani 
masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Narapidana 
bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak 
berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat 
melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan 
pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. 
Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor 
yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal 
yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau 
kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan 
pidana.6

3 Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks 
Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 12

4 Ibid., halm. 12
5 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya 

Paramita, Jakarta, 1993, hlm 28.
6 C.I. Harsono HS, Sistem Baru Pembinan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 

1995, hlm. 18–19.
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Sesuai pasal 2 Kep. Men. Nomor: M.01.PR.07.03 tahun 
1985 Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan 
narapidana/anak didik. serta dalam pasal 3 bahwa untuk 
menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, lapas 
mempunyai fungsi:
a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan 

mengelola hasil kerja,
c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/

anak didik.
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib 

LAPAS.
e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sedangkan fungsi yang sesuai dengan pasal 3 UU No. 
12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Menyiapkan 
WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, 
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat 
yang bebas dan bertanggung jawab. 

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk 
mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai 
warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat 
terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga 
Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan 
bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila.7

Adapun cara penempatannya masih seperti zaman kuno, 
ialah para terpidana ditempatkan siang malam bersama-sama 
dalam satu ruangan yang melebihi kapasitas dengan sedikit 
kerja, pelatihan kerja tidak disesuaikan dengan bakat atau 
keahlian dan latar belakang narapidana sehingga setelah 
narapidana kembali lagi ke masyarakat sebagai anggota 
masyarakat mereka merasa tidak siap, tidak bisa berdiri 
sendiri untuk mencari nafkahnya, ketakutan, tertekan dengan 
demikian solusinya mereka melakukan kejahatan lagi dan 
penjara sebagai tempat tinggalnya.

Akibat buruk dari penempatan ini antara lain:8

a. penularan sifat-sifat buruk dari penjahat yang lain; 
b. penularan berbagai-bagai penyakit dari yang satu kepada 

lain narapidana;
c. pemberian kesempatan bagi bermacam-macam perbuatan 

cabul di antara narapidana;
d. orang setelah keluar dari penjara tidak menjadi baik, 

akan tetapi bahkan menjadi lebih jahat dan dihinggapi 
bermacam-macam rasa rendah diri, kemerosotan jiwa, 
ketakutan, putus asa dan penyakit.
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bertugas memberikan 

bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, 
bimbingan klien kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pengintegrasian kembali narapidana 
ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan self 
realisation process, yaitu satu proses yang memperhatikan 
dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan 
cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang 
budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat dari 
mana ia berasal untuk itu pembinaan para narapidana agar 
menjadi lebih baik kembali mengusahakan agar sikap dan 
tingkah laku mereka kembali sesuai dengan masyarakat 
Indonesia yang dicita-citakan juga dibutuhkan tenaga ahli 
yang kompeten dan kesadaran melaksanakan tugas. 

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang 
bersifat Ultimum Remidium (upaya terakhir) yang lebih 
tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya 
sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan 
menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya 
maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan 
keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. ”Pelaksanakan 
sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi 
atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan 
kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia 
menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah 
selesai menjalani pidananya”.9 

Dalam hal penempatan dan bahkan pembinaan terhadap 
narapidana jelas mempunyai perbedaan yang digolongkan 
terhadap kriteria yang telah dicantumkan di dalam hasil 
konfrensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 
April 1964 dan yang telah disepakati merupakan tolak ukur 
dalam menjalankan undang-undang pemasyarakatan agar 
benar-benar tercapai. Apalagi “Negara tidak berhak membuat 
seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia 
masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan”.10 Terutama 
narapidana residivis yang belakangan ini tujuan dari 
pembinaan tersebut agar warga binaan dapat kembali menjadi 
manusia yang berguna bagi masyarakat masa mendatang. 
Seharusnya dalam pembinaan dilakukan dengan teliti dan 
matang supaya menjadikan serta menjamin integrasi sistem 
pemasyarakatan. 

Akan tetapi pada kenyataannya keberadaan narapidana 
dalam tembok kurungan yang dalam hal ini terampas 
kemerdekaannya dan saling berinteraksi satu dengan yang lain 
menimbulkan pula dampak yang negatif. Hal ini berkaitan 
dengan adanya prisonisasi, yang merupakan respons terhadap 
masalah yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu 
sendiri, dengan segala bentuk perampasan.11

Menurut. Harum yang dimaksud dengan prisonisasi 
adalah pengambilan dalam jumlah besar ataupun kecil dari 
kebiasaan, adat-istiadat, kebudayaan atau tata kelakuan 

7 Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia 
Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 
Jakarta, 2004, hlm. 21.

8	 Op.	cit.	hal.	81

9 Op.cit., hlm. 22–23.
10	 Sahardjo,	Pohon	Beringin	Pengayoman,	Rumah	Pengayoman,	Sukamiskin,	

Bandung,	1963,	hal.	22.
11	 Harum	Pujianto,	Analisa	terhadap	Prisonisasi	dan	Strategi	Pemasyarakatan	

di	Indonesia,	Universitas	Atma	Jaya,	Yogyakarta,	2004,	hlm.	231.
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dalam penjara pada umumnya. Kenyataan tersebut muncul 
manakala terjadi interaksi ataupun sosialisasi antar narapidana 
dibalik tembok penjara, dan merupakan suatu hal yang wajar 
karena mereka (narapidana) merasa senasib dan mempunyai 
kepentingan yang sama serta didukung dengan adanya waktu 
dan tempat serta situasi untuk saling berinteraksi.12

Bagi pelaku kejahatan ini, mereka tidak merasa malu 
dengan apa yang mereka telah lakukan karena memang 
sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera dan sadar 
hukum bagi mereka, bahkan dengan seperti ini keadaannya, 
maka merupakan sesuatu yang dianggap wajar jika mereka 
kemudian punya kesibukan hanya sebatas “keluar masuk 
penjara/bui”

Banyak penyebab atau faktor yang bisa menyebabkan 
seseorang kembali melakukan kejahatan (residivis) 
diantaranya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor lingkungan 
masyarakat dan faktor lembaga pemasyarakatan. 
Mengenai faktor lingkungan masyarakat

Di dalam masyarakat orang yang kelakuannya 
menyimpang atau menyalahi norma yang telah disepakati 
maka akan menimbulkan akibat yang beragam ada yang 
berakibat positif dan ada juga akibat yang negatif. Di 
antara akibat itu kalau yang berbentuk positif maka akan 
menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial dan ini 
dapat memancing timbulnya kreativitas manusia untuk 
menanggulanginya dan mencari penyelesaian yang sesuai 
dengan norma yang dilanggar itu, dampak negatif dari 
penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum 
kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan 
sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang 
mana kerap menimbulkan respons tertentu bagi masyarakat 
yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya. 
Salah satu respons dari masyarakat yang merasa terancam 
ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian 
menimbulkan stigmatisasi hadirnya stigmatisasi yang 
ditujukan terhadap individu yang melakukan perilaku yang 
menyimpang atau mantan narapidana, yang merupakan suatu 
proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-
tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia 
adalah orang yang “jahat” pantas menyandang gelar preman 
sehingga mencari pekerjaan sulit, apalagi bila pekerjaan 
itu membutuhkan syarat ada SKKB (Surat Keterangan 
Berkelakuan Baik) dari kepolisian, memandang sebelah 
mata mantan narapidana, membuat para mantan narapidana 
yang telah merasa bahwa dirinya memang benar-benar 
orang yang sangat jahat, maka tidak terlalu mengherankan 
bila hal tersebut menyebabkan kebanyakan bekas narapidana 
menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam 
masyarakat dan tidak lagi bisa hidup berdampingan dengan 
masyarakat, sehingga mantan narapidana tersebut bisa 
mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Munculnya penjahat yang tergolong sebagai residivis juga 
dapat terjadi karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh 
aparat atau pun petugas di jajaran Lembaga Pemasyarakatan. 
Keterbatasan itu dapat terjadi karena fasilitas sarana dan 
prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya penguasaan 
teknik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
pembina di Lembaga Pemasyarakatan, kurang adanya contoh 
tingkah laku yang baik dari petugas, karena jumlah sipir yang 
tidak seimbang dengan jumlah narapidana, pembinaan yang 
diberikan oleh lembaga pemasyarakatan misalnya pelatihan 
kerja atau keterampilan yang tidak sesuai dengan kateristik, 
latar belakang, keahlian, minat dan keinginan narapidana 
atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di luar 
lembaga atau ketinggalan teknologi dan tidak efektif dengan 
biaya produksi tinggi dibandingkan hasilnya, sehingga 
narapidana bebas dari penjara tanpa bekal apa-apa, setelah 
di luar Lembaga Pemasyarakatan mantan narapidana tersebut 
harus mencari biaya untuk makan, tidak ada pemasukan uang 
untuk bertahan hidup, tidak ada bekal kerja tetapi bekal gelar 
penjahat, preman bekas napi sudah dikantongi. Ini menjadi 
salah satu faktor munculnya seseorang bekas napi melakukan 
kejahatan lagi yang disebut dengan residivis, sehingga sistem 
pembinaan bisa kurang terinternalisasi, kurang kesiapan 
mental mantan narapidana hidup di masyarakat bahkan 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bisa mempunyai 
banyak kesempatan untuk bisa saling berbagi pengalaman 
dalam tindak pidana, menemukan jaringan, teman dan teknik 
baru di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan 
tindak pidana yang lebih canggih atau ahli setelah mereka 
keluar dari lembaga pemasyarakatan. 

Dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan 
menyatakan bahwa “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan 
dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup 
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 
jawab”.13

Pelaksanaan sistem pemidanaan narapidana residivis 
pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang 
dilaksanakan secara terus menerus dalam proses masa 
hukuman narapidana, dan dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan Binker antara lain: pelatihan-pelatihan pertukangan, 
pelatihan menjahit, pelatihan pangkas rambut (barbershop) 
dan pendidikan keterampilan seperti, membudidayakan 
ikan, pembuatan kolam, taman, pembuatan batako untuk 
bangunan, kerajinan membuat vas, bunga dari kertas bekas 
dan kegiatan-kegiatan Binadik yaitu: memberi pendidikan 
mengaji maupun pendidikan membaca dan menulis ataupun 
kejar paket, pendidikan rohani seperti kegiatan-kegiatan 

12  Ibid hal 277 13 Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
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pola mental keagamaan para narapidana pembinaan agama, 
siraman rohani atau ceramah agama serta pendidikan jasmani 
seperti: olah raga. Sering juga memperingati dan merayakan 
hari-hari besar nasional dengan memberi kegiatan maupun 
lomba-lomba diantaranya lomba karaoke, voli plastik, sepak 
cakraw, catur, keseimbangan bola, basar dll.14

Tetapi mereka merasa biasa dengan semua pembinaan 
yang sama dengan sebelumnya dan ini membuat mereka 
jenuh serta tidak banyak memberikan efek yang berarti yang 
bisa pengaruhi pada narapidana lain yang bukan residivis 
untuk mengikutinya.

Pada kasus ini kedudukan dan landasan hukum 
pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan 
kelas IIB Lumajang didasari prinsip pemasyarakatan dan 
Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 sebagai peraturan 
pelaksanaannya. Untuk tahanan dan narapidana ditempatkan 
di dalam kamar-kamar, dibagi menjadi dua blok yaitu blok 
A dan blok B, masing-masing blok terdiri dari kamar-kamar 
yang bersifat khusus dan umum antara lain sebagai berikut:
I. Tahanan dan Narapidana khusus narkoba
 Menempati kamar 9,10 blok A dan kamar 9, 10 blok B
II. Tahanan dan Narapidana umum 
 Menempati 1-8 blok A dan kamar 1-8 blok B
III. Tahanan dan Narapidana anak-anak 
 Menempati kamar 11 blok A
IV. Tahanan dan narapidana wanita
 Menempati kamar W1, W2, di blok B
V. Kamar sakit 
 Adalah kamar khusus untuk Tahanan dan Narapidana 

sakit ada di blok A
VI. Kamar sunyi adalah kamar khusus untuk mengisolasi 

Tahanan dan Narapidana yang melanggar peraturan 
lembaga pemasyarakatan,
Kamar sunyi yaitu di kamar C1, C2 dan C3 di blok A.15

Pembinaan bagi para pelaku yang berulangkali dijatuhi 
pidana oleh hakim (residivis) seharusnya juga dibedakan 
baik pembinaan maupun penempatannya di dalam 
lembaga pemasyarakatan hal ini juga sesuai dengan prinsip 
pemasyarakatan, seperti yang telah diatur dalam pasal 12 
ayat 1 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 bahwa, “Dalam 
rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan 
penggolongan atas dasar: (a) umur; (b) jenis kelamin; (c) lama 
pidana yang dijatuhkan; (d) jenis kejahatan dan (e) kriteria 
lainnya dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”, 
serta sesuai dengan 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan 
hasil konferensi tahun 1964.

Pembinaan terhadap narapidana residivis dilakukan 
secara khusus atau berbeda dengan Warga Binaan lain yang 

bukan residivis, bertujuan agar tidak melakukan kejahatan 
lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan 
yang diberikan terhadap residivis, seperti ditempatkan pada 
tempat yang berbeda dengan Warga Binaan yang bukan 
residivis, pembinaan dalam bidang keagamaan dan diberikan 
pelatihan kerja atau keterampilan yang berguna sebagai bekal 
ketika bebas dan bergaul dengan masyarakat luas.16

Dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata jauh dari 
prinsip dasar pemasyarakatan yang seharusnya memisahkan 
pembinaan dan penempatan bagi narapidana klasifikasi ini, 
dalam banyak alasan dan faktor yang menjadi penghambat 
dari pihak lembaga untuk dapat menggabungkan pembinaan 
narapidana berstatus residivis diantaranya jumlah narapidana 
yang melebihi kapasitas sarana fisik bangunan Lembaga 
Pemasyarakatan dan perlengkapan seharusnya memenuhi 
standard yang telah ditentukan, faktor pendanaan, pemahaman 
petugas dalam proses pembinaan, kurang minat Narapidana 
untuk berubah menjadi lebih baik, kurang terampilnya sumber 
daya manusia, kurang pengawasan karena setiap kegiatan 
membutuhkan pengawasan dll. Sehingga Narapidana biasa 
dikumpulkan dengan yang residivis, ini tentunya hal ini 
tidak dapat dibenarkan adanya, yang diberikan tidak sesuai 
porsi aturan yang seharusnya serta tidak sesuai prinsip dasar 
pemasyarakatan ini terkadang dianggap biasa oleh petugas 
padahal akibat ataupun efek dari penyatuan mereka bisa 
bertukar pikiran, lalu mereka melakukan kejahatan lagi yang 
lebih tinggi kelasnya. Sifat negatifnya dapat merangsang 
narapidana untuk kembali melakukan perbuatan bertentangan 
dengan hukum dan hasilnya tidak optimal akan menjadikan 
benih suatu perbuatan yang dilakukan berulang kali, pastinya 
narapidana ini akan memengaruhi para narapidana yang baru 
pertama kali untuk berbuat kembali dan kembali kedalam 
pembinaan untuk kedua, ketiga.

Bahkan realitasnya ada residivis sampai lima kali (tahun 
2007, 2010, 2011,2012 dan sekarang tahun 2014), dipidana 
karena melakukan kejahatan yang hampir sama yaitu 
pencurian yaitu residivis yang bernama Hudi Rohmat Bin 
Mari umur 27 tahun alamat desa Selok Awar awar kecamatan 
Pasirian kabupaten Lumajang.17 Demikian halnya dengan 
berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 
pembinaan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
kelas IIB Lumajang, hal ini dapat dilihat adanya pelaksanaan 
penempatan narapidana residivis baik yang sudah di vonis 
dan yang masih tahap persidangan pada tanggal 1 Juli 2014 
diantaranya pada kamar 8 blok A dengan kapasitas 13 
orang diisi 14 orang, dari 14 tahanan dan narapidana yang 
menempati ruang tersebut ada 5 orang diantaranya pernah 
dihukum lebih dari satu kali atau sebagai narapidana residivis 

14 Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Lumajang pada tgl. 30 Agustus 2014

15	 Wawancara	 dengan	 Narapidana	 di	 Lembaga	 Pemasyarakatan	 Kelas	 IIB	
Lumajang	pada	tgl.	1	Juli	2014

16 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, 
Bandung, 2006, hal. 125

17 Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Lumajang pada tanggal 1 September 2014
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yaitu: Pengky S Bin Sahari, E Ariyanto M, Takri Bin Kliwon, 
Andika Bin Rianam, Sunarto Bin Suryo.18

Pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga 
pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan 
pidana yang didasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana dan sebagai pedoman proses pelaksana dari putusan 
hakim yang berakhir dengan pembinaan adalah Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. 
Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah dan 
tempat pembinaan narapidana. Tetapi pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan seperti masih kurang bisa menyembuhkan 
luka atau derita maupun kelainan perilaku yang diidap 
oleh pelaku kejahatan, Lembaga pemasyarakatan belum 
sepenuhnya mampu menciptakan efek jera dan sadar 
hukum akhirnya selalu banyak residivis serta lembaga 
pemasyarakatan bisa dianggap seperti sekolah kejahatan 
yang difasilitasi Negara karena di Lembaga Pemasyarakatan 
sesama orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana 
dengan berbagai latar belakang kejahatan yang dilakukan 
bisa dari sinilah Narapidana bisa saling tukar menukar 
informasi, pengalaman dan cara melakukan tindak pidana 
(modus operandi) sehingga setelah keluar mereka bisa justru 
lebih jahat dan melakukan perbuatan pengulangan tindak 
pidana.

Hal ini merupakan indikasi dari belum berhasilnya 
pembinaan terhadap narapidana sehingga memerlukan 
perhatian serius dari semua pihak baik terutama pemerintah 
dan petugas Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya. Lembaga Pemasyarakatan adalah juga 
muara dari sistim peradilan pidana yang diberi wewenang 
maupun tugas oleh Negara untuk melakukan pembinaan dan 
member pengayoman, meskipun kadangkala sebenarnya 
lembaga pemasyarakatan hanya menjadi sarana pengekangan 
timbulnya kejahatan dan tidak memberikan jaminan, bahwa 
warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati 
peraturan dan tidak melakukan tindak pidana lagi, serta juga 
tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam 
rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti 
membawa hasil yang memuaskan. Keberhasilan pembinaan 
narapidana setelah berada di masyarakat, sangat tergantung 
pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga, dengan 
mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya 
yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, bentuk-bentuk 
penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak beretika, harus 
tidak terjadi dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan. 

Narapidana residivis merupakan bentuk kegagalan 
penerapan pembinaan pada saat menjalani pidana di lembaga 
pemasyarakatan. “Residivis menjadi salah satu alat untuk 
mengukur, apakah suatu Lembaga Pemasyarakatan telah 

berhasil atau tidak dalam melakukan pembinaan terhadap 
Warga Binaan”.19 Sistem Pemasyarakatan merupakan satu 
rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu 
pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 
konsepsi umum dari pemidanaan. Narapidana bukan saja 
sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda 
dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan 
kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, 
sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara 
itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang 
bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau 
kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan 
pidana.20

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang 
berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, 
apabila narapidana itu secara sungguh-sungguh menyadari 
bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada mereka 
bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang 
dilakukan oleh warga binaan itu, akan tetapi untuk mengayomi 
serta memasyarakatkan napi itu ke jalan yang benar agar 
mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab 
sesuai dengan harkat dan martabatnya. 

simpulan

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk 
memulihkan terbentuknya kesatuan hubungan hidup 
kehidupan dan penghidupan narapidana sebagai Individu, 
anggota masyarakat dan Makhluk Tuhan YME, selain itu 
juga untuk melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan 
dan pembimbingan narapidana dalam kerangka penegakan 
hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta 
pemajuan dan perlindungan HAM dan berfungsi menyiapkan 
WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, 
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat 
yang bebas dan bertanggung jawab.

Dengan penyatuan penempatan antara Narapidana biasa 
dan Narapidana residivis di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
pengaruh yang akan timbul bukannya mengurangi tingkat 
residivis akan tetapi malah dengan adanya penyatuan ini 
akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana untuk 
berbuat yang sama karena mereka bisa saling tukar menukar 
informasi berbagai kejahatan, cara melakukan tindak pidana 
bahkan akan terpancing menemukan teman baru dan lebih 
ahli dari perbuatan awalnya untuk melakukan perbuatan 
pidana lagi. Dengan masih banyaknya tingkat residivis 
yang terjadi di lembaga pemasyarakatan membuktikan 
dengan penggabungan pembinaan ini bukan mengurangi 

18 Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Lumajang pada tanggal 1Juli 2014

19 Bambang Poernomo, Kapita Selekta Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 
1988, hal. 174

20	 C.I.	Harsono	Hs,	Sistem	Baru	Pembinaan		Narapidana,	Djambatan,	Jakarta,	
1995,	hal.	18–19
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atau membuat seseorang berpaling untuk tidak mengulangi 
perbuatannya malah sebaliknya karena seakan-akan mereka 
di dalam lembaga pemasyarakatan mereka difasilitasi untuk 
berkumpul sesama pelaku tindak pidana dengan berbagai 
latar belakang kejahatan yang dilakukan dan dari sinilah 
perbuatan pengulangan tindak pidana berawal sehingga 
setelah keluar mereka dapat melakukan kejahatan yang lebih 
ahli atau lebih canggih. 

saran

Untuk perbaikan kualitas pembinaan pada lembaga 
Pemasyarakatan kelas IIB Lumajang yaitu perlunya petugas 
Lembaga Pemasyarakatan yang baik dan tenaga ahli dalam 
rangka memperbaiki kegiatan-kegiatan yang bersifat psikologi 
atau ilmu jiwa, penguatan mental dalam proses pembinaan, 
sehingga bisa mendekatkan narapidana mendapatkan suatu 
perbaikan pola pikir, mental, dan spiritual dalam menjalani 
kegiatan kesehariannya dan diharapkan dapat merubah sikap 
dan gaya hidup selepas keluar dari Lapas dan menjalani 
kehidupan bermasyarakat.

Para narapidana diberi latihan tanggung jawab atas usaha 
pengurusan sendiri tentang keperluan sehari-hari sehingga 
para narapidana merasa hidup kembali, hilang rasa rendah 
dirinya dan memperoleh kepercayaan lagi tentunya dengan 
dikontrol dan diwaspadai oleh para pegawai lembaga 
pemasyarakatan. 

Supaya pengaruh atau efek dari penggabungan 
penempatan Narapidana residivis dengan Narapidana biasa 
ini tidak berlarut-larut maka lembaga pemasyarakatan supaya 
dapat kembali melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 
dan dasar pendirian lembaga pemasyarakatan, supaya sistem 

pembinaannya kembali menerapkan prinsip-prinsip dasar 
pemasyarakatan supaya lembaga pemasyarakatan untuk 
tidak mengkambing hitamkan kekurangan yang ada akan 
tetapi setiap pimpinan lembaga pemasyarakatan harus dapat 
menemukan solusi yang baik. 
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abstrak

Nilai budaya sebagai jati diri bangsa semakin hari semakin memudar, bahkan sering dilupakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. 
Kemajuan teknologi dan perkembangan informasi yang semakin pesat berkembangnya membuat masyarakat lebih memusatkan 
perhatiannya kepada berbagai produk teknologi dari pada berbagai objek budaya bangsa. Popo Danes merupakan salah satu arsitek 
dan desainer Indonesia yang memiliki kecintaan terhadap budaya indonesia, khususnya budaya Bali. Popo Danes banyak menerapkan 
kecintaannya tersebut ke dalam berbagai karya desainnya. Permasalahannya adalah di zaman modern seperti sekarang ini, sudah 
jarang sekali kita melihat bangunan yang mencitrakan budaya bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji terapan nilai-nilai 
budaya bangsa Indonesia, khususnya budaya Bali dari tiga objek kajian rancangan Popo Danes yang dipilih, dengan menggunakan 
lima batasan konsep bangunan tradisional Bali sebagai tolok ukur atau parameternya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
motode penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan secara rinci setiap keadaan yang menyangkut dengan rancangan Popo Danes 
yang memiliki keterikatan dengan ciri bangunan tradisional Bali. Hasil analisis menunjukkan yakni: Kesimpulan yang pertama, ketiga 
objek kajian memiliki perbedaan dalam penerapan konsep bangunan tradisional Bali. Dan kesimpulan yang kedua menunjukkan bahwa 
Popo Danes selalu menerapkan konsep bangunan tradisional Bali dalam setiap rancangannya meskipun dalam kadar yang berbeda-
beda antara satu bangunan dengan bangunan lainnya.

Kata kunci: Terapan konsep bangunan tradisional Bali, Objek rancang bangun, Popo Danes

abstract

Cultural values as a nation identity increasingly more faded, even almost forgotten by the people of Indonesia. Technology improvement 
and its rapidly information development make people more focused on technology products than other nation object culture. Popo Danes 
was one of Indonesian architect and designer who loves Indonesian culture, particularly the culture of Bali. Popo Danes apply his love into 
many of his works in design. The problem is, in modern times, today, it’s rare that we can see buildings that shows identity of Indonesian 
culture. This research aims to study the cultural values applied in Indonesia, especially by using Bali cultures from the three objects of 
study draft Popo Danes are selected, using the five concept of traditional building restrictions Bali as a benchmark . The result analysis 
shows two conclusions. The first conclusion, the three objects of study have differences in the application of the concept of traditional 
Balinese building. And the second conclusion shows that Popo Danes has implemented the concept of the traditional Balinese buildings 
in every aspect of design, though his varying levels from one building to the other buildings.

Key words: Applied concepts of traditional Balinese building, Design objects, Popo Danes

pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa, 
dan budaya. Namun kemajuan teknologi dan modernisasi 
yang terjadi membuat masyarakat lebih senang mengikuti 
kemajuan teknologi tersebut daripada melestarikan budaya 
bangsa yang adalah jati diri bangsa. Dampaknya adalah 
semakin memudarnya budaya tersebut dalam diri bangsa 
Indonesia sendiri. 

Semakin pudarnya kebudayaan Indonesia ini dapat dilihat 
dalam berbagai aspek, salah satunya adalah berkurangnya jati 
diri bangsa Indonesia dalam bentuk arsitektur dan interior 
di Indonesia. Pada kenyataannya beberapa daerah memang 
masih mempertahankan tipe desain yang mengandung nilai-
nilai budaya, namun sebagian besar sudah lebih memilih 

tipe desain yang modern minimalis tanpa adanya nilai-nilai 
budaya yang terkandung di dalamnya.

Popo Danes adalah salah satu arsitektur senior Indonesia 
yang sangat mencintai budaya Indonesia, khususnya budaya 
Bali, yang merupakan tempat kelahirannya. Popo Danes 
telah mewujudkan kecintaannya terhadap budaya Bali dalam 
berbagai karya arsitekturnya di Bali

Konsep tropis dan “green” adalah konsep utama yang 
selalu menjadi trademark seorang Popo Danes dalam 
mendesain sebuah arsitektur bangunan. Popo Danes 
menggunakan pendekatan budaya ini untuk menghasilkan 
karya yang green dan ramah lingkungan. “Menggunakan 
pendekatan budaya artinya kita akan menggunakan material-
material alam di daerah kita sendiri yang dampaknya akan 
sangat dapat mengurangi penggunaan energi sehingga 
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kita dapat sekaligus melestarikan alam daerah tempat kita 
membangun”, Popo Danes begitu peduli dengan sumber 
daya alam yang ada di Indonesia khususnya sumber daya 
alam di Bali. 

Membesarkan ukuran dan skala tradisional Bali, 
membubuhkan unsur-unsur modern ke dalamnya dan 
merefungsionisasi kegunaannya merupakan cara seharusnya 
ditempuh dalam menciptakan bangunan-bangunan 
modern yang memiliki nilai budaya (Akmal, 2011,  
hal. 10). Namun yang paling sering terjadi hari ini adalah 
bukan membubuhkan unsur-unsur modern pada bangunan 
tradisional, tapi masyarakat mendirikan bangunan baru, 
modern, tetap beratapkan limas, yang kemudian dibubuhi 
ikon-ikon tradisional dengan sangat kental. Hampir seluruh 
bangunan institusi pemerintah, bank, hotel, pertokoan, pusat 
perbelanjaan, sekolah, perumahan, dan lain-lain tampil 
dengan gaya arsitektur baru itu, didukung dengan adanya 
peraturan daerah tentang pendirian bangunan di Bali yang 
harus diikuti.

Berada di antara kedua kutub itu, mendorong Popo 
Danes untuk selalu mengusung bangunan-bangunan tropis 
berbudaya lokal sebagai pelajaran dari tempat kami berpijak, 
namun juga selalu menjadi bagian dari sebuah perubahan 
global yang bergerak tanpa henti (Akmal, 2011, hal. 11).

Desain-desainnya yang berbasis pada nilai-nilai budaya 
dan lingkungan inilah yang membuat Popo Danes dikenal 
sebagai desainer yang sangat peduli terhadap jati diri bangsa 
Indonesia. Selain itu, desainnya yang menyatu dengan 
alam membuat Popo Danes juga dikenal sebagai salah satu 
arsitektur yang peduli dengan pelestarian lingkungan di 
Indonesia, khususnya alam di Bali.

Banyak penghargaan yang telah diraih Popo Danes. 
Penghargaan pertamanya telah ia raih sewaktu masih duduk 
di bangku kuliah di tahun 1986, yaitu sebagai pemenang 
dalam sayembara Desain Arsitektur pesta kesenian 
Bali. Kemudian ia meraih penghargaan IAI Nasional  
Award kategori arsitektur tahun 2002 atas karyanya “Natura 
Resort & Spa”. Ia juga menjadi nominasi The Aga Khan 
Award for Architecture di tahun 2004 dan architectural 
Citation dari IAI untuk bangunan komersial dan konservasi 
di tahun 2005. Perhatiannya terhadap green arsitektur 
juga membawanya membagi beberapa penghargaan lain, 
diantaranya ASEAN energy award tahun 2004 untuk kategori 
bangunan tropis atas karyanya “Nature Resort & Spa” dan 
juga di tahun 2008 untuk penghargaan sejenis atas karyanya 
“Ubud Hanging Gardens”.

Selain Arsitektur, Popo Danes menaruh perhatian pula 
pada seni dan budaya. Kegiatan seni dan budaya Popo Danes 
dengan mendirikan “Galery Seni Danes Art Veranda” di Bali 
pda tahun 2002. “Wayang Wong Purwa Sidhi” di Banyuatis 
Bali untuk melestarikan pusaka warisan karya keluarga, dan 
majalah Bogog Bali Cartoon pada tahun 2005 dan dewan 
Penasihat Badan Pelestari Pusaka Indonesia (PBPI) (Akmal, 
2011, Hal. 159).

Dari sekian banyak karya Popo Danes, dua karya Popo 
Danes yang dipilih sebagai objek penelitian dan Analisis 
adalah The Long House Villa dan Museum Pasifika. Kedua 
bangunan ini merupakan dua jenis bangunan yang berbeda 
jenis. Perbedaan inilah yang ingin dijadikan perbandingan 
penerapan konsep Arsitektur Tradisional Bali di dalam setiap 
karya Popo Danes.

metode penelitian

Penelitian ini adalah jenis Penelitian Karya Desain dan 
Seni Rupa. Penelitian ini biasanya berwujud tinjauan karya-
karya seniman besar legendaris, karya-karya bermasalah, 
karya-karya sebagai tanda zaman, proses transformasi 
budaya, karya seni dan desain, karya-karya unik, karya yang 
mengubah peradaban, dan sebagainya (Anas, 2000, hal. 3).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif 
adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan 
atau menggambarkan subjek dan objek penelitian pada 
saat sekarang sesuai dengan yang tampak dan bagaimana 
adanya.

Metode pengumpulan datanya dengan dua cara yaitu 
dengan studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan 
sendiri dilakukan dalam dua cara yaitu observasi ke objek 
penelitian dan mewawancarai mengadakan tanya jawab 
secara langsung dengan narasumber representatif dan pihak-
pihak yang terkait untuk mengumpulkan keterangan yang 
lengkap dan terpercaya.

Analisa data dilakukan dalam tiga tahap. Yang pertama 
adalah Pengelompokan data berdasarkan batasan-batasan 
konsep desain dari rumah adat Bali yang telah dibuat. 
Yang kedua adalah menganalisis data menggunakan 
pendekatan kualitatif berdasarkan aspek batasan-batasan 
konsep desain dari rumah adat Bali. Dan yang ketiga adalah 
mengklasifikasikan hasil analisis dalam beberapa tabel berisi 
batasan-batasan desain rumah adat Bali yang dijadikan 
acuan.

Penarikan kesimpulan dilakukan mengacu pada tabel 
analisis umum yang menjelaskan terapan batasan-batasan 
desain rumah adat Bali dari masing-masing objek. Kesimpulan 
disajikan dalam bentuk narasi untuk memperjelas hasil 
analisis dari ketiga objek. Dari hasil tersebut dapat diketahui 
pola rancang bangun Popo Danes pada karya desainnya, 
sekaligus mendasari jawaban atas rumusan masalah yang 
ada.

Batasan-batasan konsep bangunan tradisional Bali yang 
dipakai untuk menganalisis objek rancang bangun karya 
Popo Danes adalah sebagai berikut:
1. Pola zoning rumah tradisional Bali yang berdasarkan 

kepada pola Tri Mandala dan tipologi ruang/massa 
bangunan Bali 

2. Elemen pembentuk ruang pada bangunan tradisional 
Bali, yaitu elemen lantai, dinding, dan plafon.
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3. Elemen-elemen pendukung ruang pada bangunan 
tradisional Bali (Pintu, Jendela)

4. Ragam hias khas Bali
5. Material khas bangunan tradisional Bali

diskusi dan analisis

The Long House Villa

The Long House Villa terletak di daerah Jimbaran, 
tepatnya di jalan Gua Gong. Villa The Long House. 

Villa The Long House dibangun pada tahun 2007 oleh 
Popo Danes atas permintaan sang pemilik, seorang turis 
asal Belanda yang lama tinggal di Amerika Serikat, Linda 
Nederkoorn.

Popo Danes awalnya merancangnya di atas tanah 
utama di daerah Gua Gong ini, namun Popo Danes lebih 
tertarik untuk mengolah tanah yang kondisinya ‘sulit’ ini. 
Ketertarikannya muncul karena ia melihat adanya potensi 
site, yaitu pemandangan yang spektakuler dari atas bukit 
ke arah laut, serta runaway pesawat terbang yang ada di 
seberangnya. Pada akhirnya Popo Danes memutuskan untuk 
merancang site ini bukan sebagai extension, melainkan 
bangunan utama.

The Long House Villa memiliki arah orientasi bangunan 
yang sesuai dengan aturan Tri Mandala yaitu pintu masuk 
utama ada di sisi tenggara dan berorientasi ke dalam ke arah 
barat. Arah ini adalah arah yang tepat karena The Long House 
Villa terletak ada di daerah Jimbaran Bali yang letaknya ada 
di bagian selatan pulau Bali. 

Selain arah hadap (orientasi) bangunan yang benar, The 
Long House Villa juga memiliki tata layout rumah yang 
tepat sesuai konsep tata nilai tradisional Bali, baik secara 
horizontal maupun secara vertikal.

Hal ini dapat dilihat bahwa sirkulasi The Long House 
Villa terdiri atas tiga pola nilai yaitu publik, semi publik, dan 
privat yang didasarkan pada pola Tri Mandala yang terdiri 
atas area nista, madya, dan utama (Arrafiani, hal. 34).

Dari segi elemen pembentuk ruang (lantai, dinding, dan 
plafon), ada beberapa titik area yang dirancang sesuai dengan 
konsep elemen struktur pembentuk bangunan tradisional 
Bali. The Long House.

Pada bagian plafon (kepala), beberapa kamar atau ruang 
yang mengaplikasikan bentuk plafon yang sesuai dengan 
konsep bangunan tradisional Bali adalah pada dua area 
balkon di lantai 4, ruang makan, dan pada kamar bertema 
kebudayaan Bali. Di mana pada bangunan tradisional Bali 
plafon adalah bentuk struktur ekspos dari atapnya yang tidak 
ditutupi (Haryanto, hal. 4).

Pada bagian dinding (badan), The Long House Villa 
mengaplikasikan tiang sebagai salah satu vocal point pada 
bangunan tersebut. Bentuk Long House yang memanjang 
ke belakang dan memiliki empat tingkat lantai membuat 
bangunan terdiri atas kolom dalam jumlah yang banyak. 
Kolom-kolom ini merupakan salah satu elemen utama  
dari pembentuk bangunan tradisional Bali (gelebet, et al., 
hal. 60).

Pada bagian lantai, tidak ada pengaplikasian ciri lantai 
(kaki) seperti yang terdapat pada bangunan tradisional 
Bali.

Gambar 1.	 Analisis	Arah	Hadap	dan	Orientasi	The	Long	House	
Villa.

Gambar 2.	 Analisis	plafon	(atap	ekspose)	pada	Balkon	Utama	
di	Lantai	4	The	Long	House	Villa.

masuk utama ada di sisi tenggara dan berorientasi ke dalam ke 
arah barat. Arah ini adalah arah yang tepat karena The Long 
House Villa terletak ada di daerah Jimbaran Bali yang 

(Haryanto, hal,4). 
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Pada elemen pendukung ruang, yaitu pintu dan jendela 
terdapat pengaplikasian bentuk pintu dan jendela khas Bali 
pada beberapa titik di The Long House Villa ini. Pada pintu 
masuk utama terdapat susunan dinding yang terdiri atas 
susunan pengawak, sipah dengan struktur cecandian yang 
merupakan ciri kori utama (Dwijendra, hal. 27). Pada badan 
kori merupakan dinding masif dari bagian kaki sampai 
dengan kepala (Gelebet, et al., hal. 93). Pada daun pintu 
terdapat ragam hias. Pada pintu-pintu lain yang terdapat 
di dalam bangunan terdapat pengaplikasian ciri bangunan 
tradisional Bali seperti penggunaan frame pintu, penggunaan 
ragam hias, serta daun pintu yang berjumlah dua buah.

Pada pintu di area kamar tidur bertema kebudayaan Bali 
dan Lombok, pada kusen pintu terdapat frame dengan ragam 
hias yang menghiasinya dan daun pintu berjumlah dua buah 
juga dengan ragam hias menghiasi daun pintu tersebut. Pada 
Lift terdapat hiasan gelung pada bagian atas pintu lift. Jendela 
di area security juga memiliki ciri jendela yang terdapat pada 
bangunan tradisional Bali, yaitu kusen jendelanya berlapis, 
memiliki frame, dan pada kusen, frame, serta daun jendelanya 
terdapat ragam hias.

Unsur terakhir yang terdapat bada sebuah bangunan 
tradisional Bali adalah adanya ragam hias. Pada The Long 
House Villa, ragam hias dapat ditemui pada dedelog (bagian 
ujung atap), frame pintu, daun pintu, kusen jendela, serta 
frame jendela.

Pada The Long House Villa terdapat penggunaan 
material yang sesuai dengan konsep penggunaan material 
pada bangunan tradisional Bali, di mana menggunakan 
material alam secara jujur tanpa menutupi tekstur dan warna 
aslinya. Hal ini terlihat pada penggunaan batu paras pada 
dinding, material batu kali pada lantai, struktur atap yang 
menggunakan kayu, bambu, dan alang-alang, serta pintu dan 
jendela yang menggunakan material kayu.

Museum Pasifika

Museum Pasifika didirikan atas prakarsa dua rekan 
bisnis, Philippe Augier dan Moetaryanto, yang ingin 
mempersembahkan sesuatu sebagai wujud dedikasi mereka 
terhadap bidang seni dan budaya di Bali.

Museum Pasifika sendiri dibangun dengan fokus untuk 
menampilkan koleksi karya pelukis-pelukis asing diantaranya 
yang pernah bermukim serta berkarya di Bali dan juga pernah 
tinggal di daerah Pasifika Selatan, sehingga museum ini 
dinamakan Museum Pasifika.

Bangunan dan ruang-ruang museum dibagi dalam 
beberapa tema, seperti pembabakan seni rupa berdasarkan 
peta asal negara-negara para senimannya. Salah satu 
contohnya adalah ruang bagi seniman dengan background 
negara Italia, Perancis, Belanda, dan sebagainya. 

Masterplan bangunan dirancang dengan pola compound 
yang mengambil tipologi masterplan arsitektur tradisional 
Bali.

Museum Pasifika terletak pada bagian selatan pulau Bali, 
karena itu orientasi arah hadap yang sesuai dengan 

konsep Tri Mandala adalah berorientasi ke arah barat laut 
dari arah tenggara.

Pola zoning dan grouping pada layout Museum Pasifika 
sangat sesuai dengan aturan Tri Mandala, di mana semua area 
service menempati area bagian depan, yang merupakan area 
nista. Ruang pamer terletak di bagian tengah layout Museum 
dan merupakan area aktivitas atau merupakan area madya. 

Ruang pamer VI yang berisi sekumpulan patung barong 
yang disakralkan, sehingga merupakan area Utama. Hal ini 
membuktikan bahwa sirkulasi Museum Pasifika terdiri atas 
tiga pola nilai yaitu publik, semi publik, dan privat yang 
didasarkan pada pola Tri Mandala yang terdiri atas area nista, 
madya, dan utama (Arrafiani, hal. 34).

Gambar 4. Analisis Jenis Ragam Hias pada Pintu Utama pada Kamar dengan 
Gambar 4.	 Analisis	Jenis	Ragam	Hias	pada	Pintu	Utama	pada	

Kamar	dengan	Tema	Kebudayaan	Bali.

Gambar 3.	 Analisis	Model	Kori	pada	Pintu	Masuk	Utama	The	
Long	House	Villa.
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Museum Pasifika menerapkan ketiga unsur pembentuk 
interior yaitu lantai, dinding, dan plafon atau pada bangunan 
tradisional Bali dikenal dengan istilah kepala, badan, dan 
kaki. 

Elemen pendukung interior pada Museum Pasifika 
terdapat hanya pada pintu. Karena bangunan museum 
memiliki standart intensitas cahaya yang sangat minim 
dalam ruang, sehingga setiap bangunan museum sebaiknya 
tidak menggunakan jendela pada bangunannya. Hal ini juga 
diterapkan oleh Museum Pasifika yang tidak memiliki jendela 
untuk mengurangi masuknya matahari ke dalam bangunan. 
Karena itulah tidak ada pengaplikasian bentuk jendela khas 
pada bangunan tradisional Bali yang diaplikasikan pada 
Museum Pasifika.

Elemen pendukung interior atau pintu pada Museum 
Pasifika ini memiliki ciri khas dan bagian-bagian yang sama 
seperti yang ada pada pintu bangunan tradisional Bali. Ciri-
ciri tersebut mencakup adanya dinding luar pintu yang tebal 
dan tinggi yang disebut dinding Pengawak Gede, kusen pada 
pintu yang berlapis-lapis yang disebut Teturun dengan jumlah 
ganjil yaitu berjumlah 3 lapis, dan pintu yang berjumlah 2 
buah, ragam hias pada kusen berlapis, serta terdapat ragam 
hias Padu raksa dan Astha Pada pada daun pintu yang 
merupakan stilasi dari bentuk kembang. Bagian-bagian yang 
detail pada pintu tersebut merupakan ciri khas dari bentuk 
pintu dan jendela pada bangunan tradisional Bali (Gelebet, 
et al., hal. 93).

Gambar 5.	 Analisis	 Arah	 Hadap	 dan	 Orientasi	 Museum	
Pasifika.

dengan ragam hias menghiasi daun pintu tersebut. Pada Lift 
 pada bagian atas pintu lift. Jendela di 

 juga memiliki ciri jendela yang terdapat pada 
bangunan tradisional Bali, yaitu kusen jendelanya berlapis, 
memiliki frame, dan pada kusen, frame, serta daun jendelanya 

 Unsur terakhir yang terdapat bada sebuah bangunan 
tradisional Bali adalah adanya ragam hias. Pada The Long 
House Villa, ragam hias dapat ditemui pada dedelog (bagian 
ujung atap), frame pintu, daun pintu, kusen jendela, serta 

Gambar 6.	 Analisis	 Model	 Tiang	 (saka)	 di	 area	 Museum	
Pasifika.

Gambar 6. Analisis Model Tiang (saka) di area Museum Pasifika 

Gambar 7.	 Analisis	Model	Pintu	di	Area	Pamer	VI	Museum	
Paifika.

93) 

Pengaplikasian ragam hias pada Museum Pasifika ini 
terbilang sangat minim. Hal ini dikarenakan fungsi dari 
museum sendiri, yaitu untuk memamerkan lukisan dan 
benda-benda hasil kesenian lainnya, sehingga rancangan 
arsitektur dan interiornya dibuat minimalis dan minim ragam 
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hias sehingga tidak mendominasi benda-benda pamer yang 
dipamerkan. Penggunaan ragam hias hanya terlihat pada relief 
padu raksa dan asta pada daun pintu yang menggambarkan 
bentuk kelopak (Studi Tour Bali 20–22 Januari 2008,  
hal. 81).

Material yang dipakai ada yang sudah mengarah ke arah 
material-material modern dan ada yang masih menggunakan 
material alam. Hampir semua plafon pada area museum telah 
menggunakan material tripleks dengan finishing cat. Seluruh 
dinding dalam adalah dinding batako dengan finishing cat. 
Namun pada dinding luar bangunan menggunakan material 
bata ekspose. Material alam yang dominan digunakan pada 
material lantai, yaitu kayu ulin pada balkon, patu padas pada 
teras bangunan, serta lantai teracota pada cafe museum.

Renon House

Renon House adalah rumah pribadi Popo Danes yang 
terletak di jalan Moh. Yamin 1, no. Renon, Denpasar-Bali. 

Popo Danes merancang rumah pribadinya ini dengan 
konsep pemaknaan kembali filosofi rumah tradisional Bali ke 
dalam bahasa arsitektur masa kini (modern) (Akmal, 2011, 
hal. 165).

Rumah Renon merupakan sebuah inspirasi untuk 
menciptakan ruang huni di tengah kota. Rumah dirancang 
sebagai massa tunggal dengan bentuk bangunan benar-
benar memperhatikan keefisiensian ruangnya (Akmal, 2011,  
hal. 165).

Dalam merencanakan pola layoutnya, Popo Danes 
mengikuti aturan Tri Mandala dengan menempatkan setiap 
ruang sesuai tata nilai yang ada pada pola Tri Mandala. 

Pola Tri Mandala yang terdiri atas tiga pembagian nilai 
area pada sebuah bangunan yang terdiri atas nista, madya, dan 
utama (Arrafiani, hal. 34) terlihat pada pembagian sirkulasi 
Renon House ini. Orientasi arah hadap pintu masuk, serta 
ruang-ruang yang terdapat di dalamnya juga sangat sesuai 
dengan yang terdapat pada aturan Tri Mandala, contohnya 
pintu yang menghadap ke arah utara dan letak seluruh area 
servis yang merupakan area yang bersifat publik menempati 
area nista yang ada pada pola nista pada aturan Tri Mandala, 

area aktivitas seperti ruang makan dan ruang tamu yang 
merupakan area yang bersifat semi publik menempati area 
madya sesuai dengan aturan tata nilai ruang yang ada pada 
aturan Tri Mandala, sedangkan ruang tidur utama, toilet 
utama, serta ruang keluarga yang merupakan area privat 
menempati area utama sesuai tata nilai pada bangunan 
tradisional Bali.

Selain menerapkan pola penataan layout secara horizontal, 
penataan tata nilai massa juga diterapkan secara vertikal, 
yaitu dengan menempatkan area madya di lantai 2, di atas 
area servis di lantai 1 yang merupakan area nista.

Gambar 8.	 Analisis	 Jenis	 Ragam	 Hias	 Pada	 Pintu	 di	 Area	
Entrance	Museum	Pasifika.

hanya pada pintu. Karena bangunan museum memiliki 
standart intensitas cahaya yang sangat minim dalam ruang, 
sehingga setiap bangunan museum sebaiknya tidak 
menggunakan jendela pada bangunannya. Hal ini juga 
diterapkan oleh Museum Pasifika yang tidak memiliki jendela 
untuk mengurangi masuknya matahari ke dalam bangunan. 
Karena itulah tidak ada pengaplikasian bentuk jendela khas 
pada bangunan tradisional Bali yang diaplikasikan pada 

Elemen pendukung interior atau pintu pada Museum Pasifika 
ini memiliki ciri khas dan bagian-bagian yang sama seperti 
yang ada pada pintu bangunan tradisional Bali. Ciri-ciri 
tersebut mencakup  adanya dinding luar pintu yang tebal dan 

, kusen pada pintu 

Gambar 9.	 Analisis	Arah	Hadap	dan	Orientasi	Renon	House.

ruang sesuai tata nilai yang ada pada pola Tri Mandala.

Gambar 10.	Analisis	Arah	Hadap	dan	Orientasi	Renon	House.	

Renon House adalah rumah pribadi Popo Danes yang 
terletak di jalan Moh. Yamin  1, no. Renon, Denpasar-Bali.  
Popo Danes merancang rumah pribadinya ini dengan konsep 
pemaknaan kembali filosofi rumah tradisional Bali ke dalam 

(Akmal, 2011,hal.165). 
Rumah Renon merupakan sebuah inspirasi untuk menciptakan  
ruang huni di tengah kota. Rumah dirancang sebagai massa 
tunggal dengan bentuk bangunan benar-benar memperhatikan 

mengikuti aturan Tri Mandala dengan menempatkan setiap 
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Bergerak dari pemahaman konsep rancangan Renon 
House yang mengaplikasikan filosofi rumah tradisional 
Bali ke dalam bahasa arsitektur masa kini (modern), maka 
tidak terdapat elemen lantai, dinding, dan plafon yang 
menggunakan model lantai, dinding, dan plafon yang ada 
pada aturan bangunan tradisional Bali. 

Yang menarik adalah meskipun tidak terdapat 
pengaplikasian bentuk elemen pembentuk interior pada 
bangunan tradisional Bali, namun pada area ruang makan 
dan ruang tamu, Popo Danes merancang bentuk plafonnya 
untuk menampilkan jati diri rumah Bali secara filosofi. 

Pada ruang ini tidak terdapat plafon, atap terbuka dengan 
lubang angin, ditutupi polycarbonate dan kain putih membuat 
cahaya matahari dan udara masuk secara lebih maksimal, 
sehingga suasana seperti di luar ruangan. Suasana luar 
ruangan ini kemudian menerjemahkan area ini sebagai natah 
atau taman central yang merupakan halaman utama yang 
menjadi pusat orientasi dari semua massa bangunan majemuk 
yang ditata pada sebuah pekarangan (Arrafiani, hal. 46). 

Elemen interior berupa pintu dan jendela menggunakan 
bentukan-bentukan simetris dan minimalis, tanpa 
mengaplikasikan bentuk pintu dan jendela pada bangunan 
tradisional Bali, di mana tidak terdapat ukiran, kusen berlapis, 
dinding pengawak, teturun dan bagian-bagian lainnya yang 
sesuai dengan ciri pintu dan jendela yang ada bangunan 
tradisional Bali. (Studi Tour Bali 20–22 Januari 2008, hal. 
80–83).

Konsep modern yang membungkus pemaknaan konsep 
bangunan tradisional Bali berdampak pada tidak adanya 
penggunaan ragam hias pada Renon House sama sekali. 
Semua elemen interior mulai dari elemen pembentuk ruang 
yaitu lantai, dinding, plafon hingga elemen pendukung ruang 
yaitu pintu dan jendela sama sekali tidak menggunakan ragam 
hias sebagai pelengkap ciri bangunan tradisional Bali. Setiap 
bentukan tampil secara minimalis untuk mendukung konsep 
modern yang merupakan konsep utama dalam perancangan 
bangunan serta interior Renon House ini.

Pada Renon House terdapat penerapan material yang 
sesuai dengan material-material yang digunakan pada 
bangunan tradisional Bali. Semua material pintu dan jendela 
menggunakan jenis kayu nangka, sedangkan material lantai 
menggunakan material batu kali dan parket kayu. Material 
lainnya sudah merupakan material modern dan bukan lagi 
merupakan material alam.

Dari uraian panjang di atas terhadap tiga karya Popo 
Danes yang dijadikan sampel, kita dapat melihat bahwa 
pengamplikasian konsep bangunan tradisional Bali ada 
pada ketiga bangunan tersebut, meskipun tidak semua 
banguan mengaplikasikannya secara utuh. The Long 
House Villa mengaplikasikan 5 konsep, Museum Pasifika 
mengaplikasikan 4 konsep secara tidak utuh, dan Renon 
House hanya mengaplikasikan 1 konsep.

kesimpulan

Keterangan pada tabel di halaman sebelumnya 
memperlihatkan hasil analisis terhadap ketiga objek. Dari 
tabel kita dapat melihat pada The Long House terdapat 
penerapan kelima konsep bangunan tradisional Bali. 
Pada museum pasifika terdapat penerapan empat konsep 
juga, namun pada konsep elemen pendukung ruang, 
pengaplikasiannya hanya terdapat pada pintu. Sedangkan 
pada Renon House pengaplikasiannya hanya ada pada dua 
aspek, yaitu aspek pola zoning dan tipologi ruang serta 
konsep penggunaan material. 

Dari hasil analisis tabel ini didapatkan sebuah 
perbandingan yang menyatakan bahwa Renon House 
memenuhi konsep yang ada, Museum Pasifika hampir 
memenuhi semua konsep, dan Renon House hanya memenuhi 
dua konsep. Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa 
PoPo Danes selalu berusaha menerapkan nilai-nilai budaya 
Indonesia, khususnya nilai kebudayaan Bali dalam setiap 
rancangannya. Meski demikian, kadar penerapan konsep Gambar 11.	Analisis	Pembentuk	Interior	pada	Renon	House.

diri rumah Bali secara  filosofi.  

Gambar 12.	Analisis	 elemen	 pendukung	 Ruang	 pada	 Renon	
House.

83). 
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bangunan tradisional Bali berbeda antara satu bangunan 
dengan bangunan lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan 
oleh beberapa faktor antara lain perbedaan tipe bangunan, 
fungsi bangunan, serta faktor lainnya. Dari keempat konsep 
bangunan Bali yang dirumuskan, The Long House Villa 
menerapkan keempat konsep tersebut, Museum Pasifika 
hanya menerapkan empat konsep namun tidak secara utuh, 
dan Renon House hanya mengaplikasikan satu konsep dari 
keempat konsep tersebut. 

Perbedaan kadar konsentrasi penerapan konsep bangunan 
tradisional Bali pada bangunan-bangunan tersebut adalah 
karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain 
karena adanya perbedaan jenis bangunan dan adanya 
perbedaan konsep rancangan dari para owner bangunan 
yang satu dengan bangunan yang lainnya. Dengan demikian, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, secara umum, 
dunia arsitektur dan interior memiliki peran dan andil 

yang kuat dalam ikut melestarikan budaya bangsa dalam 
mempertahankan cirinya sebagai bangunan-bangunan 
khas Indonesia. Secara khusus, Popo Danes telah mampu 
membuktikan bahwa setiap rancangannya adalah rancangan 
yang tidak hanya sebuah bangunan tetapi juga merupakan 
bentuk aplikasi kecintaannya terhadap budaya Indonesia.

daftar pustaka

Akmal, Imelda. 2011. 50 Indonesian Houses + Villa. Jakarta: PT. Imaji 
Media Pustaka

Akmal, Imelda. 2011. New Regionalism in Bali by Popo Danes. Jakarta: 
PT. Imaji Media Pustaka.

Anas, Biranul (ET.AL.). 2000. Refleksi Seni Rupa Indonesia. Jakarta: 
Balai Pustaka.

Arrafiani. 2012. Rumah Etnik Bali. Jakarta: Griya Kreasi.
B. Smith, “An approach to graphs of linear forms (Unpublished work 

style),” belum dipublikasikan.
Budiharjo, Eko. 1991. Architectural Conservation In Bali. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press.
Dwijenda, Ngakan Ketut Acwin. 2007. Arsitektur Kebudayaan Bali Kuno. 

Bali: CV. Bali Media Andhikarsa.
Dwijenda, Ngakan Ketut Acwin. 2010. Arsitektur Tradisional Bali di 

Ranah Publik. Bali: CV. Bali Media Andhikarsa.
Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin. 2008. Arsitektur Rumah Tradisional 

Bali. Denpasar: Udayana University Press.
Hayon N. Ekaristi, Perayaan Keselamatan dalam Bentuk Tanda. Ende 

Flores: Nusa Indah.
Leach E. 1976. Culture and Communication. Cambrigde: Cambrigde 

University Press.
Hayon N. Ekaristi, Perayaan Keselamatan dalam Bentuk Tanda. Ende 

Flores: Nusa Indah.
Puja, Arianto, ed. 1985. Arsitektur Tradisional Daerah Bali. Departemen 

Pendidikan dan kebudayaan: Proyek Inventaris dan Dokumentasi 
Kebudayaan Daerah.

Purwita IBP. 1984. Inti Hakikat Agama Hindu. Denpasar: Makalah 
Seminar Sabha Arsitektur Tradisional Bali.

Tim Dosen Arsitektur UNUD. (1989). Arsitektur Tradisional Bali. Bali: 
Universitas Udayana.

Tim Dosen Arsitektur UNUD. 1989. Pengembangan Rumah Tradisional 
Bali dalam Pemanfaatan Pariwisata. Bali: Universitas Udayana.

Tim Dosen Arsitektur UNUD. 1989. Prinsip-prinsip Tata Ruang, 
Tata Letak, Tata Bangun dalam Arsitektur Bali. Bali: Universitas 
Udayana.

Tim Dosen Arsitektur Universitas Kristen Petra. 1989. Studi Tour Bali 
20–22 Januari 2008. Surabaya: Universitas Kristen Petra.

Walker, Barbara. 1953. Bali Style. Singapore: Times Editions
Yunus, Ahmad. 1986. Arsitektur Tradisional Daerah Bali. Denpasar: 

CV. Tunggal Jaya.

Aspek Konsep 
Arsitektur

Detail
Objek Studi Penelitian
TLHV MP RH

Pola zoning 
rumah tradisional 
Bali yang 
berdasarkan 
kepada pola Tri 
Mandala dan 
tipologi ruang/
massa bangunan 
Bali

Arah orientasi 
bangunan

v v v

Pola zoning 
dan tipologi 

ruang

v v v

Elemen-elemen 
pendukung 
pada bangunan 
tradisional Bali

Kepala v v –
Badan v v –
Kaki – v –
Pintu v v –

Jendela v – –
Ragam Hias v v –
Material v v v

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisi Penerapan Konsep 
Bangunan Tradisional Bali pada Objek Studi
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abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran ganda perempuan pesisir melalui pemberdayaan kearifan lokal di sumenep Secara 
tradisional, pola keluarga patriarkhi menempatkan istri sebagai pihak yang mengurusi pekerjaan domestik. Sistem patriarkhi dalam 
sejarah gender merupakan sistem yang menempatkan kekuasaan laki-laki di atas̀ perempuan dalam segala aspek kehidupan. Dalam 
aspek ekonomi segenap manajemen senantiasa menggantungkan pengusahaan survival keluarga kepada laki-laki (suami), sementara 
perempuan (istri) menempatkan diri pada penerimaan serta pembelanjaan keluarga. Perempuan dianggap sebagai bagian penting dari 
faktor domistik, sedangkan laki-laki (suami) ditempatkan pada posisi publik. Perubahan psikologis, sosial, ekonomi dan budaya telah 
memengaruhi pandangan sebagian masyarakat tentang perempuan. Di daerah perkotaan dan daerah-daerah yang intensif bersentuhan 
dengan perubahan sosial ekonomi, pandangan yang menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki lebih cepat berkembang. 
Berdasarkan perubahan persepsi itulah, keterlibatan perempuan dalam ranah publik semakin besar. Dengan demikian, kaum perempuan 
tidak semata-mata bertanggung jawab terhadap urusan domestik sehingga perempuan tidak lagi dianggap sebagai pelengkap dalam 
rumah tangga, akan tetapi menjadi penentu kelangsungan hidup rumah tangga. 

Kata kunci: peran ganda istri, pemberdayaan, domestic, publik

pendahuluan

Secara tradisional, pola keluarga patriarki menempatkan 
istri sebagai pihak yang mengurusi pekerjaan domestik. 
Sistem patriarki dalam sejarah gender merupakan sistem yang 
menempatkan kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam 
segala aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi segenap 
manajemen senantiasa menggantungkan pengusahaan 
(survival) keluarga pada laki-laki (suami) sementara istri 
menempatkan diri pada penerimaan serta pembelanjaan 
keluarga. Perempuan dianggap sebagai bagian penting 
faktor domestik, sedangkan laki-laki ditempatkan pada posisi 
publik.

Masyarakat nelayan di kawasan pesisir merupakan 
kelompok masyarakat yang paling tertinggal dalam berbagai 
sentuhan pembangunan selama ini. Implikasi dari itu semua, 
tingkat pendapatan kelompok ini sangat rendah. Dengan 
adanya krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997/1998, 
semakin memperparah kehidupan masyarakat pesisir yang 
mengarah kepada kemiskinan.

Dalam kesulitan ekonomi, biasanya istri nelayan (fisher 
women) tampil mengambil peranan dalam membantu 
ekonomi (Zein 2003: 34) yaitu dalam keadaan tertentu dapat 
menanggulangi kesulitan ekonomi rumah tangga. Sesuai 
dengan kodratnya seorang perempuan di pesisir mempunyai 
peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga sebagai peran 
utamanya (mengurus suami, anak dan rumah tangga) serta 
peran kedua yaitu mencari nafkah untuk membantu ekonomi 
rumah tangga).

Perempuan nelayan adalah suatu istilah untuk wanita 
yang hidup di lingkungan keluarga nelayan, baik sebagai istri 

maupun anak dari nelayan pria. Kaum wanita di keluarga 
nelayan umumnya terlibat dalam aktivitas mencari nafkah 
untuk keluarganya. Selama ini wanita nelayan bekerja 
menjadi pengumpul kerang-kerangan, pengolah hasil ikan, 
pembersih perahu yang baru mendarat, pengumpul nener, 
membuat/memperbaiki jaring, pedagang ikan dan membuka 
warung. Namun peran wanita di lingkungan nelayan ini belum 
dianggap berarti, sebagai penghasil pendapatan keluarga pun 
dianggap income tambahan. Selain itu wanita nelayan pun 
menanggung risiko tinggi akibat tingginya kecelakaan kerja 
di usaha penangkapan ikan laut ini.

Dengan kata lain, sistem gender merupakan kontruksi 
sosial dari masyarakat nelayan yang terbentuk sebagai 
hasil evolutif dari suatu proses dialektika antara manusia, 
lingkungan, dan kebudayaannya. Sebagai produk budaya, 
sistem gender diwariskan secara sosial dari generasi ke 
generasi. Berdasarkan sistem gender masyarakat nelayan, 
pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan ”laut” merupakan 
”ranah kaum laki-laki”, sedangkan wilayah ”darat” adalah 
ranah kerja ”kaum perempuan”. Pekerjaan-pekerjaan di laut, 
seperti melakukan kegiatan penangkapan, menjadi ranah 
laki-laki karena karakteristik pekerjaan ini membutuhkan 
kemampuan fisik yang kuat, kecepatan bertindak, dan 
berisiko tinggi. 

Dengan kemampuan fisik yang berbeda, kaum perempuan 
menangani pekerjaan-pekerjaan di darat, seperti mengurus 
tanggung jawab domestik, serta aktivitas sosial-budaya dan 
ekonomi. Kaum perempuan memiliki cukup banyak waktu 
untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan tersebut. 
Sebagian besar aktivitas perekonomian di kawasan pesisir 
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melibatkan kaum perempuan dan system pembagian kerja 
tersebut telah menempatkan kaum perempuan sebagai 
“penguasa aktivitas ekonomi pesisir”. Dampak dari sistem 
pembagian kerja ini adalah kaum perempuan mendominasi 
dalam urusan ekonomi rumah tangga dan pengambilan 
keputusan penting di rumah tangganya (Kusnadi, 2001). 
Dengan demikian, kaum perempuan tidak berposisi sebagai 
”suplemen” tetapi bersifat ”komplemen” dalam menjaga 
kelangsungan hidup rumah tangganya.

Penelitian dilakukan terhadap peran ganda (domestik-
publik) perempuan nelayan di kawasan pesisir khususnya di 
Kabupaten Sumenep. Dari masalah tersebut satuan variabel 
masalah yang akan digali sebagai ruang lingkup penelitian 
ini adalah berkaitan dengan; pertama, latar belakang kaum 
perempuan pesisir bekerja di sektor publik, kedua, pengaturan 
peran dalam kegiatan domestik dan publik, ketiga, sistem 
pembagian kerja antara suami dan wanita karir, keempat, 
kewenangan dan kekuasaan perempuan yang dimiliki 
dalam kehidupan rumah tangga, dan kelima, pemberdayaan 
masyarakat terhadap perempuan pesisir.

metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian etnografi, yang 
di dalamnya peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan 
hidup (point of view), pola relasi dan interaksi (physical 
setting), dan kegiatan sosial ekonomi subjek penelitian. 
Dalam penelitian ini, akan dideskripsikan tentang cara, 
motivasi hidup dan bekerja, pola peran serta relasi dan 
interaksi antara suami-istri keluarga pesisir Madura sehingga 
melahirkan kemandirian istri secara ekonomi dan sosial.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan 
metodologi, yang akan digunakan sebagai metode untuk 
menggambarkan bagaimana perilaku sosial masyarakat yang 
berkaitan dengan apa yang dilakukan (cultural behaviour), 
apa yang diketahui (cultural knowledge) dan hal-hal apa yang 
digunakan (cultural artifact). Karena itu, penelitian ini akan 
berusaha memahami bagaimana masyarakat menggambarkan 
tata kehidupan mereka sendiri.

Objek penelitian ini adalah perempuan pesisir yang 
ada di desa Legung Timur Kecamatan Batang Batang 
dan Desa Romben Barat Kecamatan Dungkek Kabupaten 
Sumenep yang berjumlah sebanyak 120 responden. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling yaitu teknik dengan menggunakan pertimbangan 
tertentu seperti ibu rumah tangga nelayan (Sugiyono,  
2012: 303).

hasil dan pembahasan

Rata-rata usia responden ibu rumah tangga nelayan 
dalam penelitian ini adalah berumur sekitar 40 tahun 
ke atas. Responden berdasarkan usia dapat dilihat pada  
tabel 1 di bawah ini:

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa sebagian besar 
responden dalam penelitian ini berusia antara 41–50 tahun. 
Hal ini menunjukkan bahwa ibu rumah tangga nelayan di 
daerah penelitian ini masih dalam rentang usia produktif 
dalam bekerja sebagai ibu rumah tangga nelayan dan masih 
memiliki semangat kerja yang tinggi guna memenuhi 
kebutuhan ekonomi keluarga nelayan terutama yang memiliki 
anggota keluarga banyak.

Responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar 
adalah memiliki tingkat pendidikan SD. Hal ini menunjukkan 
ibu rumah tangga nelayan di daerah penelitian masih memiliki 
tingkat pendidikan yang rendah seperti yang tertera dalam 
tabel 2 di bawah ini:

Sedangkan sarana dan prasarana pendidikan kedua 
wilayah tersebut bisa tergambar dalam tabel 3 di bawah ini

Jumlah keluarga responden di daerah dalam penelitian 
ini rata-rata 5 orang seperti yang terlihat pada tabel 5 berikut 
ini:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

No Jenis Sekolah

Desa
Romben Barat Legung Timur

Pendidikan Pendidikan

1
2
3
4

SD
SMP
SMA
PT

45
5
6
4

43
7
6
4

Sumber: Data Primer di olah: 2014

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

No Jenis Sekolah
Desa

Romben Barat Legung Timur
Sekolah Murid Sekolah Murid

1
2
3
4
5

TK
SD
MI
MTs
MA

4
2
2
1
1

65
125
254
145
167

4
2
2
3
2

70
140
250
450
167

Sumber: Kecamatan Dungkek dan Kecamatan Batang-Batang 
dalam Angka 2013

Tabel 1. Responden Berdasarkan Usia

Usia
Desa

Romben Barat Legung Timur
< 30 tahun

31–40 tahun
a-50 tahun
> 50 Tahun

5
12
48
5

6
15
45
4

Sumber: data Primer diolah, 2014
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Berdasarkan tabel 4 diatas terlihat bahwa sebagian besar 
responden memiliki anggota keluarga antara 5 sampai dengan 
7 orang. Hal ini menunjukkan beban ekonomi di keluarga 
cukup tinggi, bila hanya satu orang saja yang bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga nelayan. Oleh 
karena itu perlu adanya anggota keluarga yang ikut bekerja 
untuk meringankan beban. Jumlah anggota keluarga akan 
memengaruhi curahan kerja rumah tangga. pengalokasian 
curahan waktu kerja banyak ditentukan oleh latar belakang 
kondisi rumah tangga secara keseluruhan. Jumlah anggota 
keluarga dan komposisinya memengaruhi curahan waktu 
kerja rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan yang 
lebih tinggi guna memenuhi kebutuhan keluarganya yang 
semakin meningkat.

Dari segi agama, desa Legung Timur merupakan salah 
satu desa yang ada penduduk Kristennya yakni sebanyak  
6 orang, sama dengan desa Batang-batang Daya, desa 
lainnya beragama Islam secara keseluruhan. Sedangkan yang 
beragama Islam sebanyak 5.189 orang. Sedangkan penduduk 
desa Romben Barat mayoritas penduduknya adalah Islam.

Mayoritas penduduk desa Legung Timur dan Romben 
Barat bekerja dalam ranah perikanan. Setiap musim kemarau 
(nemor) panjang yang terjadi setiap tahun tidak hanya 
mengganggu kegiatan produksi pertanian dan kehidupan 
para petani, tapi juga merepotkan nelayan dalam menjaga 
kelangsungan kehidupan keluarganya. Bagi nelayan-
nelayan di Perairan Selat Madura, musim kemarau yang 
panjang sama dengan memperlama masa kesulitan mereka 
dalam memperoleh hasil tangkapan. Masa-masa demikian 
biasanya disebut masa paceklik. Sebaliknya, datangnya 
musim penghujan (nembara’) merupakan pertanda 
awal berlangsungnya musim-musim penangkapan ikan. 
Musim-musim ikan akan memberikan sedikit ruang yang 
memudahkan nelayan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal 
ini bisa dilihat dari perkembangan produksi dan penangkapan 
budi daya ikan tahun 2008, yang menjadi produksi dan 
penangkapan utama budi daya ikan yang dilakukan oleh 
masyarakat Batang-batang Sumenep, tepatnya desa Legung 
Timur.

Sementara itu, dalam menyikapi paceklik, sebagian 
istri nelayan (buruh nelayan) dengan terpaksa menjual 
segala barang rumah tangga yang dianggap berharga atau 
menggadaikannya ke lembaga-lembaga pegadaian untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga 

mengatakan bahwa tanggung jawab mengatasi kehidupan 
yang sulit tersebut sepenuhnya menjadi urusan nelayan. 
Penyikapan demikian tidak akan pernah bisa menyelesaikan 
(minimal mengurangi) persoalan kesulitan hidup nelayan. 
Selain itu, para nelayan yang sedang tidak bekerja di laut 
karena paceklik menyikapinya dengan mengerjakan apa saja 
yang bisa dilakukannya.

Kondisi kehidupan di atas merupakan gambaran yang 
dialami oleh sebagian besar masyarakat tradisional kita di 
mana mereka pun berada. Kemiskinan dan kesulitan-kesulitan 
hidup lainnya merupakan siklus peristiwa sosial ekonomi 
yang selalu berulang setiap tahun atau bahkan sepanjang 
tahun menimpa rumah tangga nelayan. Di samping persoalan 
lingkungan pesisir dan laut, kemiskinan nelayan merupakan 
isu besar yang terjadi karena faktor-faktor yang lengkap.

Program-program pemberdayaan masyarakat nelayan atau 
masyarakat pesisir selama ini belum menyentuh keberadaan 
mereka sebagai prioritas kelompok sasaran (target group). 
Proses penguatan buruh nelayan secara internal bisa saja 
dilakukan, namun membutuhkan waktu yang lama. Mobilitas 
vertikal nelayan buruh tidak mudah dilakukan. Perubahan 
posisi nelayan buruh menjadi juragan atau pemilik perahu 
berjalan lambat. Hal ini biasanya akan efektif jika ditunjang 
oleh peran istri-istri mereka yang berhasil dalam kegiatan 
perdagangan. Dengan menabung sedikit demi sedikit, 
pada akhirnya mereka bisa memiliki perahu dan tingkat 
kehidupannya menjadi lebih baik.

Para pelaksana program pemberdayaan di lapangan sering 
termakan oleh stigma sosial yang menyebut nelayan buruh 
sebagai kelompok sosial yang sulit dipercaya (no trust) dan 
tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan program-
program pemberdayaan, misalnya dalam mengembangkan 
kredit bergulir. Akibatnya, kemiskinan masih terus menjadi 
persoalan sosial di kalangan nelayan buruh. Di samping itu, 
aplikasi program pemberdayaan sering tidak dirangkai oleh 
struktur sosial budaya local, baik yang berhubungan dengan 
masalah institutional maupun dengan sistem pembagian kerja 
yang berlaku dalam masyarakat nelayan.

Kendala lain yang juga sangat menentukan adalah 
perilaku para pelaksana pemberdayaan yang tidak atau kurang 
empati terhadap nasib dan kehidupan masyarakat nelayan. 
Para pelaksana pemberdayaan seharusnya memahami 
benar kebudayaan dan perilaku sosial masyarakat nelayan. 
Para pelaksana pemberdayaan seharusnya memahami 
benar kebudayaan dan perilaku sosial masyarakat nelayan. 
Selama ini program-program pemberdayaan terarah pada 
kegiatan ekonomi produktif. Analisis kebutuhan untuk 
menetapkan sektor-sektor ekonomi produktif mana yang bisa 
dikembangkan hendaknya berpulang pada kepentingan dan 
pilihan rasional rumah tangga nelayan. 

Berdasarkan uraian di atas, istri nelayan memiliki posisi 
dan peranan yang signifikan dalam menopang kebutuhan 
sosial ekonomi masyarakat. Walaupun pandangan umum 
yang berkembang di masyarakat bahwa istri yang bekerja 
hanya bersifat “membantu atau melengkapi” pendapatan 

Tabel 4. Jumlah Keluarga

Jumlah Keluarga
Desa

Romben Barat Legung Timur
< 5 orang
5–7 orang
8–10 orang
> 10 orang

5
45
6
4

10
39
4
7

Sumber: Data Primer diolah, 2014



98 Humaniora, Vol. 11 No. 2 Desember 2014: 95–99

suami mereka, dalam praktiknya peranan istri yang bekerja 
lebih luas dari pandangan tersebut. Artinya, kedudukan istri 
“relatif setara” dengan suami dalam mengemban tugas dan 
tanggung jawab demi kelangsungan hidup rumah tangga.

Pandangan yang menilai bahwa hasil kerja istri hanya 
sebagai pengambil pelengkap didasari ole dua faktor:
a) Faktor budaya yang menempatkan suami sebagai 

kepala rumah tangga sehingga kontribusi apa pun yang 
diberikan istri terhadap rumah tangganya tetap tidak di 
lihat sebagai hal yang esensial.

b) Faktor pekerjaan utama yang digeluti masyarakat, yakni 
sebagai nelayan. Pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan 
yang paling penting karena dampak dari pekerjaan ini 
menentukan timbulnya pekerjaan-pekerjaan yang lain 
di darat. Di samping itu, pekerjaan nelayan adalah 
pekerjaan yang dimonopoli oleh laki-laki.

Atas dasar kedua faktor di atas, pekerjaan di luar nelayan 
yang bisa dimasuki oleh perempuan pesisir dianggap sebagai 
bukan pekerjaan utama, sehingga penghasilan yang diperoleh 
istri nelayan dan dikontribusikan untuk kepentingan rumah 
tangga dianggap kurang penting. Dalam pandangan simbolis 
ini, kedudukan istri yang bekerja dan kontribusinya terhadap 
kehidupan rumah tangga secara substantive justru di apresiasi 
sebaliknya. Padahal, terlepas dari pandangan simbolik 
tersebut, peranan ekonomi istri nelayan sangat menentukan 
kelangsungan hidup rumah tangganya.

Keterlibatan perempuan pesisir dalam kegiatan public 
dipersepsi secara berbeda oleh sebagian masyarakat. Persepsi 
masyarakat terhadap perempuan pesisir yang bekerja terbagi 
ke dalam tiga kategori, yaitu pandangan konservatif, moderat 
bersyarat dan kontekstual dinamis. Salah satu upaya untuk 
membangun dan mengembangkan kemandirian hidup itu 
adalah dengan mengharapkan kesediaan dan kesadaran istri 
bekerja untuk menunjang ekonomi rumah tangga nelayan, 
khususnya nelayan kecil/tradisional. Keterbatasan kapasitas 
dan teknologi alat langka menjadi penghalang bagi nelayan-
nelayan tradisional untuk mengakumulasi sumber daya 
sosial ekonomi. Oleh karena itu kerawanan ekonomi dan 
kecemasan sosial senantiasa membayangi kehidupan mereka 
setiap saat.

Pola pengambilan keputusan suami dan istri dalam rumah 
tangga nelayan di Legung Timur dan Romben Barat dilakukan 
dengan musyawarah yaitu merupakan diskusi antara suami 
an istri. Sehingga keputusan yang diambil merupakan 
keputusan bersama tetapi masih dengan perbedaan pengaruh 
dari masing-masing responden. Kebanyakan jawaban dari 
responden merupakan keputusan yang dihasilkan bersama 
antara suami dan istri.

Pada keluarga masyarakat pesisir Desa Legung Timur dan 
Romben Barat membawa dampak terhadap peranan wanita 
dalam kehidupan keluarga. Di satu pihak wanita bekerja 
dapat membantu ekonomi keluarga dan sebagai pencari 
nafkah utama dalam keluarga, di sisi lain peranannya dalam 

urusan rumah tangga (domestik) menjadi berkurang karena 
lamanya waktu yang digunakan untuk aktivitas di uar rumah 
tangga.

kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dapat 
disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: (1) 
pada umumnya di desa Legung Timur dan Romben Barat, 
kaum perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan 
juga berperan sebagai pencari nafkah. Dengan demikian, 
ibu rumah tangga di daerah tersebut berperan ganda. Pada 
awalnya para perempuan melakukan berbagai bentuk 
pekerjaan seperti berjualan, memilih ikan dan mengawetkan 
ikan. Akan tetapi, belakangan ini banyak di antara mereka 
bekerja sebagai nelayan. Keterlibatan perempuan dalam 
melakukan kegiatan nelayan merupakan salah satu parameter 
kurangnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi rumah 
tangga nelayan. Cara yang digunakan untuk melaut juga 
masih sangat tradisional dengan menggunakan uncang 
yang diikat di leher dan mengambil kerang dengan tangan 
diraba sampai ke dasar laut juga merupakan salah satu bentuk 
penangkapan kerang yang masih sangat sederhana. Tidak 
adanya modifikasi pekerjaan bagi perempuan di desa legung 
timur juga menjadi salah satu faktor perempuan bekerja 
mencari kerang. (2) adapun faktor yang menyebabkan 
perempuan bekerja sebagai nelayan karena kebutuhan 
ekonomi terutama setelah penghasilan suami semakin 
berkurang. Terjadi perubahan pekerjaan perempuan dalam 
bidang ekonomi yang sebelumnya berperan sebagai ibu 
rumah tangga, namun karena tuntutan ekonomi menjadi 
seorang nelayan dengan tetap tidak melupakan pekerjaan 
seputar rumah tangga, curahan waktu, tingkat pendidikan 
dan status.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti 
mencoba merekomendasikan pertimbangan sebagai 
berikut: (1) pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang 
adanya kesamaan tanggung jawab antara laki-laki dan 
perempuan di dalam kehidupan berumah tangga, sehingga 
tercipta pembagian kerja yang seimbang antara laki-laki 
dan perempuan. (2) masyarakat Sumenep khususnya desa 
Legung Timur Kecamatan Batang-Batang dan Desa Romben 
Barat Kecamatan Dungkek bersikap toleran (menerima 
kondisi) dalam hal tanggung jawab antara laki-laki dan 
perempuan. Adanya pengakuan dari masyarakat tentang 
peranan istri dalam meningkatkan kesejahteraan rumah 
tangga. Serta adanya langkah nyata dari berbagai pihak untuk 
meminimalkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. 
(3) suami dan istri nelayan lebih bersikap toleran terhadap 
para istri, sehingga terjadi peningkatan kerja sama antara 
suami dan istri di dalam kehidupan berumah tangga terutama 
dalam pembagian tugas rumah tangga. Waktu luang yang 
dimiliki oleh suami sebaiknya digunakan untuk membantu 
istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
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abstrak

Kajian ini menekankan bagaimana budaya Using menurut perspektif actor dan bagaimana konsep budaya tersebut terinternalisasi 
ke dalam komunitas self dan other khususnya dalam kontek Upacara Adat Ider Bumi, sebagai salah satu kebudayaan dari sejumlah 
kebudayaan yang masih eksis dan mewarnai kehidupan sosial masyarakat desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi. Interaksionisme 
simbolik konsep looking glass self dari Colley digunakan sebagai pisau analisis. Melalui pendekatan kualitatif  fenomenologi dengan 
model interaktif Mils dan Huberman, memberikan informasi bahwa budaya Using dalam konteks upacara adat Ider Bumi difahami oleh 
aktor sebagai kegiatan yang sakral dan propan sebagai pemertahanan identitas dan kepatuhan terhadap adat-istiadat. Internalisasi 
budaya mengarah kepada sifat sub etnik Using yang aclak, ladak, bingkak dan terbuka. 

Kata kunci: Budaya Using, Sub Etnik Using, Upacara Adat, Ider Bumi

abstract

This study emphasizes how culture Using in the perspective of actors and how the concept of culture is internalized into the self and 
other communities, especially in the context of the Ider Bumi traditional ceremony, as one of the cultures that still exist and coloring the 
social life of Kemiren Society, Banyuwangi. Symbolic interactionism looking glass self concept of Colley is used as the analysis tool. 
Through a qualitative phenomenological approach with interactive models Mils and Huberman, provided that the Using Culture in the 
context of Ider Bumi traditional ceremonies, is understood by actors as sacred, propane activities, identity preservation and adherence 
to customs as well. Internalization leads to the nature of Using sub-ethnic which is aclak, ladak, bingkak and egaliter.

Key words: Using Culture, Using Sub-Ethnic, Traditional Ceremony, Ider bumi

pendahuluan 

Kebudayaan Using diciptakan oleh sub etnik Using di 
Banyuwangi. Yaitu, suatu komunitas masyarakat dalam 
sejarahnya selalu menjadi objek penaklukan berbagai bangsa-
bangsa seperti Jawa, Madura, Bali, Belanda, Inggris, Bugis, 
Cina, Melayu (Margana, 2012). Persoalan politik, ekonomi, 
budaya, agama, hingga persoalan etnis telah dialaminya. Hal 
itu, diyakini dapat membentuk sistem budaya yang mengakar 
dan diartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 
kehidupan kolektif sesama mereka maupun interaksinya 
dengan komunitas lainnya (Anoegrayekti, 2010).

Karakteristik budaya Using tidak terlepas dari pengaruh 
pengalaman sejarah sub etnik Using masa silam, khususnya 
pengaruh Jawa dan Bali. Kebudayaan keduanya menginspirasi 
kebudayaan Sub etnik Using, sehingga membentuk 
kebudayaan baru yang cenderung sinkritik (Beaty, 2001), 
yaitu; suatu kebudayaan campuran berasal dari dominasi 
kebudayaan Jawa (basisi Islam) dan dominasi kebudayaan 
Bali (basis Hindu). 

Budaya Using, sebagai budaya baru hasil akulturasi 
budaya Jawa dan Bali terasa pada fenomena upacara adat Ider 
Bumi yang diselenggarakan oleh masyarakat sub etnik Using 
desa Kemiren. Tidak hanya Ider Bumi, umumnya pada desa-

desa berbasis sub etnik Using Banyuwangi memiliki teste 
akulturasi budaya yang sama, di antaranya budaya Seblang 
di desa Olehsari, budaya Kebo-keboan di desa Alasmalang. 

Ider Bumi, merupakan upacara ritual desa sebagai 
ungkapan rasa syukur atas hasil panen pertanian dan 
keselamatan seluruh warga masyarakat lewat keamanan 
desa. Sebagai etnik yang patuh terhadap nilai-nilai tradisi 
dan religi, wujud syukur pada Yang Maha Kuasa disimbolkan 
dalam bentuk selamatan desa. Kegiatan tersebut menyerupai 
kegiatan etnik Jawa berbasis Islam, hanya saja kemudian 
dikaitkan dengan danyang desa setempat. 

Upacara adat Ider Bumi di desa Kemiren, dikaitkan 
dengan buyut Cili (danyang desa setempat). Mitos buyut 
Cili bagi sub etnik Using desa Kemiren merupakan 
suatu keyakinan, dipercayai memiliki pengaruh terhadap 
keselamatan desa. Sehingga upacara adat Ider Bumi selalu 
dilaksanakan setiap tahun. tepatnya setiap tanggal dua bulan 
Sawal dalam kalender Islam. 

Selain terkait dengan buyut Cili, upacara adat Ider Bumi 
desa Kemiren, dikaitkan dengan ritual “Arak Barong”. 
Karena itu, dalam prosesi upacara Ider Bumi, barong sebagai 
pendukung utama menempati posisi terdepan bersama 
dengan pembawa umbul-umbul khas desa Kemiren dalam 
prosesi mengitari desa tersebut. 
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Barong, pada awalnya merupakan produk kreativitas 
seni sub etnik Using desa Kemiren. Sebagaimana produk 
seni lainnya, seperti bermain angklung paglak, layangan, 
dan lainnya adalah sebuah ekspresi seni pelepas lelah atau 
menghibur masyarakat sub etnik Using setelah seharian 
bekerja di sawah. 

Begitu juga Barong, berawal dari sebuah hiburan pelepas 
lelah masyarakat sub etnik Using melalui mempermainkan 
Barong dengan cara membawa keliling desa (mengaraknya 
mengitari desa) yang diiringi alat musik seperti kendang, 
kecrek, gong dan ketuk. Namun, kemudian lama kelamaan 
menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya menjadi semacam 
kewajiban untuk selalu disertakan dalam prosesi Ider 
Bumi.

Konsistensi dan kepatuhan sub etnik Using terhadap nilai-
nilai tradisi dipertontonkan ketika mereka mempertahankan 
setiap unsur Budaya yang dimiliki. Seperti upacara 
adat Ider Bumi, mereka mempertahankan kelestarian 
kebudayaan tersebut sejak tahun 1800-an (Sulistiyani, 22 (1):  
28–38) hingga sekarang. Meskipun dalam pelaksanaannya 
mengalami benturan-benturan kepentingan dan pengaruh 
budaya pop. 

Dalam perkembangan dunia global, benturan kepentingan 
antara birokrasi, kapital dan agama serta pengaruh budaya pop 
yang mewabah pada setiap generasi terhadap budaya Using 
tidak dapat dihindari. Antara persaingan dan kolaborasi, 
antara pertentangan dan dukungan semua mengarah kepada 
budaya Using. 

Aktor-aktor sosial yang ada di dalamnya berlomba-lomba 
berusaha menunjukkan identitas diri melalui fenomena 
budaya Using. Masing-masing mencari pengaruh dan 
dukungan atas kepentingannya, sehingga tidak jelas antara 
melestarikan kebudayaan Using dengan mempertahankan 
pengaruh atau mencari pengaruh melalui kebudayaan 
Using. 

Padahal, secara etnisitas, sub etnik Using bukan satu-
satunya etnik di Banyuwangi. Beragam etnik dan kebudayaan 
mewarnai kemajemukan daerah ini. Seperti etnik Jawa, 
Madura, Bali, Mandar, Arab, dan Cina (Sunarlan, 2008). Sub 
etnik Using, juga bukan komunitas etnik yang mayoritas, 
berdasarkan catatan statistik dalam profil Banyuwangi 
tahun 2011 jumlah sub etnik Using hanya 20% dari jumlah 
penduduk Banyuwangi, bahkan menurut Edytri (2009) 
menyatakan, bahwa sub etnik Using merupakan komunitas 
yang minoritas di tengah modernitas.

Uniknya, sebagai sub etnik minoritas di tengah 
modernitas, dalam dekade terakhir budaya mereka menjadi 
lebih hidup, spirit ke-Usingan mewarnai di seluruh penjuru 
pelosok Banyuwangi. Gemanya memengaruhi aktivitas dan 
interaksi sosial masyarakat baik dalam komunitas mereka 
sendiri (self) maupun komunitas lainnya (other). 

Upacara adat Ider Bumi dan berbagai jenis upacara adat 
di desa-desa berbasis sub etnik Using serta beragam jenis 
kesenian yang mereka miliki, hampir tidak dapat disangkal 
keberadaannya telah memperoleh tempat di hati masyarakat 

Banyuwangi. Even besar tahunan seperti BEC yang 
diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi, 
penampilan kebudayaan Using salah satunya merupakan 
penampilan paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ketika 
propaganda pertunjukan arak Barong yang dikonsep menjadi 
re-Barong, pertunjukan Gandrung yang di konsep menjadi 
Gandrung Sewu adalah suatu terobosan baru yang menembus 
tradisi.

Spirit budaya Using juga terlihat ketika pemuda-pemuda 
dan masyarakat, baik mereka yang bermukim di dalam 
maupun di luar kabupaten Banyuwangi, kebanyakan di antara 
mereka seakan memiliki kebanggaan terhadap ke Usingan 
dengan menamakan dirinya dengan sebutan, Laros, Imaba, 
Ikawangi, dan lain sebagainya adalah indikasi budaya Using 
sedang “jenggirat tangi”. Di mana, fenomena demikian tidak 
terlihat pada tahun 1970-an.

Berbeda dengan budaya Using, beberapa kebudayaan 
di Indonesia bahkan dunia mengalami kepunahan (Sutarto, 
2004). Seperti budaya Samin di Jawa Timur (Oliez, 2013), 
budaya-budaya di Papua Barat (Bobii, 2013), begitu juga 
beberapa kebudayaan Using lainnya juga mengalami 
kepunahan, seperti budaya “wong mocoan” atau “Aljin” atau 
“mocopat-an”. Tetapi, kepunahan salah satu unsur budaya 
Using ini dapat dikatakan tidak signifikan, karena gema 
budaya Using lainnya masih jauh lebih mewarnai aktivitas 
dan interaksi sosial masyarakat Banyuwangi. Meskipun 
tidak sedikit dari sejumlah kebudayaan yang dimiliki oleh 
sub etnik Using juga mengalami penolakan -penolakan dari 
sekelompok komunitas tertentu.

Upacara adat Ider Bumi, meskipun tidak secara terus 
terang, terdapat pernyataan dari sekelompok orang yang 
menyatakan kurang setuju terhadap upacara adat tersebut. 
Namun demikian, kegiatan Ider Bumi terus berjalan hingga 
sekarang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokok 
yang hendak dikaji adalah bagaimana budaya Using dalam 
konteks upacara adat ider bumi menurut perspektif actor, dan 
bagaimana konsep budaya tersebut terinternalisasi ke dalam 
komunitas self dan other.

teori

Upacara adat Ider Bumi merupakan event cultural yang 
diselenggarakan setiap tahun. Fenomena rutinitas tahunan 
tersebut dipandang sebagai peristiwa yang dapat digunakan 
untuk menafsirkan tindakan dan sikap sebuah komunitas 
dalam interaksinya antar komunitas maupun dengan 
komunitas lainnya. Hal itu didasarkan pada pernyataan 
Blumer bahwa human act toward people or things on the 
basis of the meanings they assign to those people or things, 
artinya manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia 
yang lainnya pada dasarnya dilandasi atas pemaknaan yang 
mereka kenakan kepada pihak lain tersebut. (Griffin. Emory 
A, 2003). 
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Bagi sub etnik Using desa Kemiren, fenomena Ider 
Bumi merupakan fenomena sakral dan menghibur. Sakral 
karena terkait dengan ritual yang diyakini berdampak pada 
kehidupannya. Menghibur, karena pelaksanaan upacara 
tersebut bertepatan dengan kebanyakan umat Islam sedang 
merayakan hari raya Idul Fitri, di mana dalam budaya umat 
Islam Indonesia khususnya umat Islam Banyuwangi pada 
hari raya Idul Fitri terdapat suatu kegiatan yang diberi nama 
“anjang sana” dalam rangka silaturrahim kepada sanak 
saudara, orang tua, hadai taulan. Fenomena demikian tentu 
sangat meriah dan menggembirakan. 

Oleh karena itu, upacara Ider Bumi dipersiapkan secara 
matang jauh sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, dan 
melibatkan banyak orang. Hampir seluruh komponen 
masyarakat yang ada ikut terlibat, mulai dari warga 
masyarakat, pemangku adat, budayawan, pemerintah desa, 
hingga pemerintah kabupaten turut serta menyumbangkan 
tenaga, pikiran dan dana demi suksesnya acara tersebut.

Artinya, kegiatan pelaksanaan upacara Ider Bumi 
dapat ditampilkan secara maksimal sesuai urutan prosesi 
ritual baku yang mereka jalankan, serta menghibur setiap 
orang yang menyaksikan kegiatan tersebut. Terlepas dari 
bagaimana orang menilai atas tampilan atau penyelenggaraan 
upacara adat Ider Bumi. Yang mereka tahu hanyalah ingin 
menampilkan yang terbaik dan menghibur bagi banyak 
orang. 

Tindakan dan sikap sub etnik Using dan kebanyakan 
masyarakat desa Kemiren dalam konteks even cultural 
seperti Ider Bumi, kiranya dapat dicermati melalui teori 
interaksionisme simbolik konsep Cooley tentang looking 
glass self. Dalam teori tersebut, Cooley memberikan tiga 
premis, Pertama; dalam interaksi sosial terdapat adanya 
sikap dan tindakan individu atas penampilannya berdasarkan 
imaginasinya. Kedua, adanya imaginasi apa yang seharusnya 
mereka nilai berkenaan dengan penampilannya. Tiga, adanya 
semacam perasaan diri tertentu seperti rasa harga diri atau 
rasa malu, sebagai akibat dari bayangan individu mengenai 
penilaian oleh orang lain. 

Dalam konsep teori interaksionisme simbolik 
sebagaimana dikemukakan di atas, dipahami sebagai kondisi 
di mana terdapat kecenderungan menafsirkan diri kita (self) 
lebih kepada bagaimana orang lain (other) melihat atau 
menafsirkan self. Self cenderung untuk menunggu, dan 
melihat bagaimana other akan memaknai self, bagaimana 
ekspektasi orang terhadap self. Oleh karenanya konsep 
self terutama dibentuk sebagai upaya pemenuhan terhadap 
harapan atau tafsiran other kepada self.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Cooley 
memandang sikap dan tindakan itu tidak bersifat independen, 
karena sikap dan tindakan murni berasal dari bentukan 
penafsiran yang dimainkan individu. Bahkan, bisa jadi 
bukan hasil atau gambaran realitas seperti apa adanya. 
Dengan kata lain, self yang terbentuk hanya kreasi dari 
pikiran-pikiran, dan pikiran-pikiran itu terbentuk karena 
adanya interaksi sosial. Artinya, reaksi-reaksi other juga akan 

menjadi acuan atau bahan untuk self. Dan, interaksi sosial 
itu menggunakan bahasa komunikasi dengan menggunakan 
simbol-simbol tertentu membuat mereka saling memahami 
dan memaknainya.

Analisis
Model Interaktif Miles dan Huberman

FENOMENA
UPACARA ADAT IDER BUMI 

RUMUSAN MASALAH: 

1. Bagaimana Budaya Using dalam 
konteks upacara adat Ider Bumi 
menurut perspektif aktor ? 

2. Bagaimana konsep budaya 
tersebut terinternalisasi  ke dalam 
komunitas self dan other ? 

Spirit
budaya

TEORI:

1. Interaksi
Simbolik
Cooley
(Looking
Glass Self)

Menghasilkan Proposisi 

Rekomendasi Teori & Praktis  
(Model Teori) 

Roadmap Penelitiani

metode penelitian

Fenomena sosial yang terjadi pada saat persiapan, 
pelaksanaan hingga berakhirnya upacara adat ider bumi 
sub etnik Using desa Kemiren bukan merupakan fenomena 
budaya yang mudah untuk dimengerti dan dipahami makna 
yang terkandung dibalik fenomena tersebut. Oleh karena 
itu, untuk mengetahui bagaimana mereka (self dan other) 
memahami budaya Using, dan bagaimana budaya Using 
menginternalisasi ke dalam self dan other maka digunakan 
suatu pendekatan kualitatif fenomenologis. 

Pendekatan kualitatif fenomenologis memerlukan 
informan kunci dalam menggali fenomena sosial yang terjadi 
terkait kebudayaan sub etnik Using. Untuk memperoleh 
informan tersebut, peneliti menggunakan teknik Snowball 
Sampling, terkait pemahaman mereka terhadap kebudayaan 
Using hingga dicapai titik jenuh.

Teknik trianggulasi digunakan ketika melihat keabsahan 
data dari para informan melalui observasi partisipatif, 
wawancara mendalam, dan mendokumentasikan berbagai 
hal terkait fenomena tersebut. Selain itu, sekali gus peneliti 
memposisikan diri sebagai instrumen utama.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
model interaktif Miles dan Huberman. Langkah-langkah 
yang dilakukan mulai dari proses pengumpulan data dari para 
informan dan dokumentasi, kemudian mereduksi data-data 
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tersebut, selanjutnya melakukan penyajian data (display data). 
Setelah diketemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten 
kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 

hasil dan pembahasan

Asal usul sub etnik Using Banyuwangi dapat dikenali 
dari sejarah kerajaan Blambangan. Sejak awal abad kedua 
belas, Blambangan menjadi bagian dari kerajaan Majapahit, 
hingga pada akhirnya menjadi perebutan kekuasaan atas 
Blambangan oleh Bhre Wirabhumi dan Wikrawardhana 
yang berdampak pada ribuan jiwa dari rakyat Blambangan 
harus menjadi korban. Selain itu, dalam kurun waktu 150 
tahun, Blambangan menjadi perebutan oleh berbagai bangsa-
bangsa, seperti; kerajaan-kerajaan di Jawa dan Bali, Belanda, 
Inggris, Bugis, Mandar, Cina, Melayu. Secara bergantian, 
mereka mencoba untuk menguasai Blambangan, hingga pada 
akhirnya terjadi perlawan oleh rakyat Blambangan terhadap 
para penjajah tersebut, yang dikenal dengan perang Puputan 
Bayu (Anograjekti, 2011: 27; Margana, 2012: 157–185).

Akibat peperangan panjang, berujung pada menyusutnya 
jumlah penduduk Blambangan karena banyak di antara 
mereka yang gugur di medan perang. Sementara sisa-sisa 
penduduk yang masih ada berusaha menyelamatkan diri ke 
daerah pegunungan.

Krisis penduduk pun terjadi. Belanda setelah berhasil 
menguasi wilayah Blambangan, ia mengalami kesulitan 
ketika akan mengolah lahan, khususnya di lahan-lahan 
perkebunan. Akhirnya, Belanda mengusung sejumlah orang 
yang berasal dari penduduk wilayah jajahan lainnya seperti 
Jawa dan Madura untuk mengolah lahan-lahan perkebunan 
di Blambangan. Hingga terjadi migrasi besar-besaran ke 
Blambangan. 

Besarnya jumlah migran berdampak pada makin 
terdesaknya penduduk asli Blambangan, sehingga 
kebanyakan dari mereka tinggal di wilayah-wilayah pedesaan 
dan pegunungan. Kemudian oleh para migran, komunitas 
penduduk asli Blambangan ini disebutnya sebagai “wong 
Using”. (Herusantoso, 1987: 79: Sunarlan, 2008: 133). Tetapi 
Ayu Sutarto menyebutnya sebagai sub etnik Using.

Dalam perjalanan waktu, kemudian Blambangan 
berkembang dan berubah nama menjadi Banyuwangi. Ialah 
kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Jawa di wilayah 
propinsi Jawa Timur Indonesia. 

Kabupaten Banyuwangi memiliki dua puluh empat 
kecamatan. Di antara dua puluh empat kecamatan terdapat 
sebelas kecamatan yang merupakan basis sub etnik Using, 
yaitu kecamatan Cluring, Gambiran, Genteng, Srono, 
Rogojampi, Kabat, Singojuruh, Licin, Banyuwangi kota, 
Giri, dan kecamatan Glagah.

Desa kemiren merupakan tempat situs penelitian 
yang posisinya terletak di kecamatan Glagah kabupaten 
Banyuwangi. Desa ini terbentuk sejak tahun 1837, yang 
sebelumnya merupakan bagian dari desa Tjungking. Karena 

letaknya terpencil, kemudian membentuk pemerintahan 
sendiri. Sejak awal desa berbasis sub etnik Using menyimpan 
potensi budaya, seperti budaya: 1) Ider Bumi, 2) Tumpeng 
Sewu, 3) Rebo Wekasan, 4) Syuroan, 5) Muludan, 6) 
Ruwahan, 7) Nompo, 8) Sedekah Lebaran, 9) Sedekah 
Syawalan, 10) Sedekah Lebaran Haji, 11) Ngaturi Dahar, 
12) Mitoni, 13) Nyukit Lemah, 14) Mudun Lemah. Semua 
kebudayaan tersebut masih eksis, padahal jarak desa Kemiren 
dengan pusat kota kabupaten hanya berjarak lima kilo 
meter.

Potensi kebudayaan sub etnik Using, merupakan 
cerminan dari sisi kehidupan sosial masyarakatnya yang 
kreatif, sebagaimana diketahui munculnya suatu budaya 
adalah merupakan hasil budi, kreativitas, hasil karya manusia. 
Uniknya, kebudayaan sub etnik Using desa Kemiren 
khususnya dan budaya sub etnik Using Banyuwangi pada 
umumnya, diketahui sebagaimana dikemukakan oleh Beaty 
(2001:2), bahwa kebudayaan sub etnik Using merupakan 
pertemuan selaras antara mistisisme, panteisme, pemujaan 
roh halus, dan ketaatan agama normatif dalam sebuah 
kerangka sosial. 

Jika ditinjau secara menyeluruh, kebudayaan sub etnik 
Using terbentuk melalui proses yang sangat dinamis, sesuai 
melalui kreativitas dan pola adaptasi dari budaya Jawa dan 
Bali sehingga menemukan kreativitas baru. Kebudayaan baru 
yang telah diciptakan oleh sub etnik Using itu, oleh Andrew 
Beatty kemudian disebut sebagai kebudayaan variasi baru 
(Beatty, 2001: 13). Dan kini, kebudayaan variasi baru itu 
dikenal dengan sebutan budaya Using. 

Salah satu dari sejumlah kebudayaan tersebut adalah 
Upacara Ider Bumi. Ialah suatu kegiatan upacara ritual 
adat desa Kemiren. Tujuan utamanya adalah memohon 
keselamatan desa dari segala macam penyakit dan mara 
bahaya, keberkahan rizki yang telah dilimpahkan Tuhan 
Yang Maha Esa melalui hasil panen. 

Terkait dengan Ider Bumi, Pak. Serat, seorang tetua 
adat sekaligus sebagai seorang budayawan desa setempat 
mengatakan, bahwa upacara ider bumi bertujuan syukuran, 
di hari Idul Fitri yang suci ini semoga kedepan desa Kemiren 
dan seluruh masyarakat Banyuwangi aman dan tentram juga 
di berikan hasil panen yang melimpah. 

Begitu juga Pak. Timbul, seorang pemuka agama dan 
tokoh masyarakat desa Kemiren juga menyatakan, bahwa 
ritual Ider Bumi terkait dengan buyut Cili seorang danyang 
desa, yang menghendaki selamatan kampung. Selamatan 
kampung ini dilaksanakan sejak terjadinya musibah yang 
melanda desa Kemiren pada tahun 1840-an. Sejak saat 
itu penyelenggaraan selamatan kampung dilaksanakan 
dan dipadukan dengan arak Barong, fenomena demikian 
kemudian oleh sub etnik Using desa Kemiren disebut sebagai 
upacara adat Ider Bumi.

Karekteristik sub etnik Using tergambar dari kebudayaan 
yang mereka miliki, seperti adat istiadat, kesenian dan bahasa 
komunikasi sehari-hari. Jika ditinjau dari adat istiadat, bahwa 
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sub etnik Using memiliki karakter yang patuh terhadap nilai-
nilai yang diwariskan oleh para leluhurnya.

Jika ditinjau dari kesenian yang mereka miliki, sub etnik 
Using memiliki karakter yang sangat kreatif, karena mereka 
dapat memadukan berbagai kesenian dari genre etnik lainnya 
hingga membentuk kesenian baru yang bernuansa etnik 
Using. 

Jika ditinjau dari bahasa komunikasi yang mereka 
gunakan, menunjukkan karakter yang igaliter. Struktur bahasa 
tidak mengenal tingkatan, tidak mengenal kasta sebagaimana 
struktur bahasa Jawa dan Bali.

Di samping itu, sub etnik Using memiliki kemampuan 
yang bersifat magis, mereka memiliki supra natural yang 
sangat kuat. Tetapi sangat egaliter, mudah bergaul dengan 
siapa pun dan tidak takut merepoti diri sendiri demi orang lain, 
berani tampil secara lepas apalagi terkait dengan kebudayaan 
dan kesenian yang mereka miliki, terlepas pertunjukkan itu 
menarik atau tidak, disukai atau tidak disukai, mereka tetap 
menampilkannya atau mempertunjukannya sebaik mungkin 
sebagai pengakuan terhadap kebudayaan atas orang lain. 
Karakter atau sifat sub etnik Using demikian itu mereka 
menyebutnya dengan sebutan Aclak. 

Sub etnik Using memiliki sifat pemberani dan atau 
memberanikan diri tanpa atau dengan memperhitungkan 
situasi apa yang bakal terjadi pada dirinya atau lingkungannya 
atau budayanya. Artinya mereka berani mengambil risiko 
demi obsesi dan kebenaran atau demi identitasnya sebagai 
sub etnik Using meskipun berdampak negatif yang bakal 
menimpa. sifat atau karakter demikian sering disebut oleh 
mereka dengan sebutan Ladak. 

Di samping itu, sub etnik Using memiliki sifat acuh tak 
acuh terhadap kondisi dirinya baik hal itu membahayakan 
atau tidak terhadap dirinya, yang mereka tahu hanyalah 
menunjukkan kreativitas (ukil) dan pandai menyesuaikan diri 
(adaftif) terhadap lingkungan atau budaya baru yang mereka 
temui. Sifat dan karakter demikian mereka menyebutnya 
dengan sebutan Bingkak.

Bertitik tolak dari pengalaman sejarah yang dialami oleh 
sub etnik Using sehingga membentuk sistem budaya yang 
kini mengakar dan diartikulasi dalam kehidupan sehari-hari 
baik dalam kehidupan kolektif sesama mereka (self) maupun 
dalam interaksinya dengan komunitas lain (other). Hal itu 
kemudian membentuk karakter dan sifat sub etnik Using 
yang aclak, ladak dan bingkak.

Intensifitas interaksi diperlihatkan dalam bidang budaya, 
meskipun dirasakan terdapat keterpengaruhan akan budaya 
Jawa dan Bali, tetapi budaya Using dikategorikan sangat 
spesifik. Apa yang mereka tunjukkan merepresentasikan 
wawasan dan sikap sub etnik Using yang egaliter, aclak, ladak, 
dan bingkak, serta membersitkan semangat kebaruan.

Budaya Using terbuka terhadap budaya global. Hal ini 
dipahami karena karakter sub etnik Using ditunukkan dalam 
kesederhanaan struktur bahasanya yang tidak mengenal 
hierarki atau pelapisan bahasa sebagaimana bahasa Jawa 
dan Bali. Demikian juga dalam struktur sosial masyarakat 

Using, bersifat horizontal egaliter, bukan secara hierarkis 
sebagaimana masyarakat Jawa, tetapi lebih bersifat kepada 
penghargaan dalam kesetaraan. 

Sifat tertutup sub etnik Using yang dicitrakan sebelumnya 
ditolak dengan sendirinya melalui atraksi-atraksi budaya yang 
dipertontonkan dalam dekade terakhir, seperti Gandrung 
Sewu, Re-Barong dan lain sebagainya. Terlepas dari adanya 
anggapan bahwa fenomena tersebut merupakan bentuk 
hegemoni, atau suatu bentuk pencintraan identitas diri (self) 
yang berlebihan, atau merupakan strategi mengiternalisasikan 
kebudayaan Using ke dalam self dan other. Yang jelas dalam 
fenomena tersebut ditunjukkan adanya suatu spirit baru 
dari budaya Using, sebuah kemasan baru dari kreativitas 
budayawan dan seniman sub etnik Using, terhadap tantangan 
budaya global, untuk membuktikan keterbukaan budaya 
Using terhadap tantangan budaya global.

Fenomena upacara adat Ider Bumi di desa Kemiren yang 
diselenggarakan setiap tahun dapat dikatakan merupakan 
spirit budaya Using, di mana mereka mengkombinasikan 
ritual sakral dengan pertunjukkan yang profan. Jika ditinjau 
dari konsep awalnya, bahwa upacara adat Ider Bumi 
adalah sebuah ritual sederhana yang biasa dilakukan oleh 
warga masyarakat kampung terkait dengan keyakinannya, 
bahwa musibah pagebluk atau penyakit yang melanda desa 
Kemiren akibat perilaku masyarakat setempat yang tidak 
menyelenggarakan ritual selamatan kampung, sebagaimana 
biasa dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya, yaitu terkait 
dengan danyang desa (mbah buyut Cili). 

Dalam konteks selamatan, tidak hanya dilakukan oleh 
masyarakat Using di desa kemiren. Kegiatan itu merupakan 
ciri khas dari kebudayaan masyarakat Jawa yang sinkritik 
(Beaty, 2001). Tetapi bagaimana kreativitas penduduk 
desa Kemiren dalam hal ini seluruh komponen masyarakat 
desa, kecamatan, dan pemerintah daerah, para budayawan 
dan seniman dalam mengemas sebuah upacara ritual yang 
sakral menjadi profan adalah suatu spirit budaya. Bagaimana 
kebudayaan Using yang sakral itu dapat dipertontonkan 
melalui gabungan ekspresi seni dengan tidak menghilangkan 
testenya. Memang Sutarto (2006) mengatakan, bahwa 
kesenian pada masyarakat Using merupakan produk adat 
yang mempunyai relasi dengan nilai religi. Tetapi penampilan 
pertunjukan upacara adat Ider Bumi tidak terlepas dari 
konsep Cooley terkait teorinya tentang looking glass self. 
Yaitu, the imagination of appearance to the other person, dan 
the imajination of his judgment of that appearance. Bahwa 
bagaimana pikiran kita terhadap penampilan kita di mata 
orang lain, tergantung bagaimana pemikiran kita terhadap 
penampilan kita terhadap orang lain. Dalam konteks yang 
lebih mendalam, bagaimana kesungguhan kita (sepenuh hati) 
terhadap suatu budaya itu akan berdampak pada bagaimana 
orang lain mengasepsi budaya kita di mata orang lain.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat etnik Using desa 
Kemiren terkait upacara Ider Bumi merupakan perilaku 
kesungguhan hati. Hal itu terlihat jelas bagaimana mereka 
mengikuti kegiatan tersebut tanpa memperdulikan faktor 
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tenaga waktu dan biaya. Kerja sama, tolong menolong 
bahu-membahu untuk mensukseskan kegiatan tersebut 
terlihat jelas, meskipun diketahui bahwa penyelenggarakan 
upacara adat Ider Bumi itu tepat dilaksanakan pada hari 
kedua di hari Raya Idul Fitri, yang nota bane pada hari 
tersebut bagi mayoritas umat Islam merupakan hari suci 
dalam menjalankan silaturrahim untuk mengunjungi sanak 
saudara, orang tua dan lain sebagainya. Namun, berbeda di 
desa kemiren bahwa hari itu merupakan hari yang menurut 
mereka merupakan perilaku wujud syukur atas keselamatan 
desa dan hasil panen yang mereka ekspresikan. 

Para aktor budaya dan aktor sosial lainnya yang kemudian 
beberapa kelompok dari aktor-aktor tersebut disebut barikade 
budaya mengatakan, bahwa fenomena upacara Ider Bumi 
merupakan kegiatan yang patut dipertahankan kelestariannya 
dengan terus mengkonsulidasi antar mereka melalui forum-
forum kebudayaan, bahkan di antara kelompok aktor tersebut 
kerap kali menyelenggarakan diskusi-diskusi budaya dalam 
suatu forum yang disebutnya kelompok “100 kurang satu 
sen”. Hal ini menandakan spirit budaya Using, yang dalam 
konsep Samsul Hadi disebut ‘jenggirat tangi”.

Konsep spirit budaya sub etnik Using demikian, dalam 
pandangan peneliti terdapat perbedaan dengan konsep 
budaya-budaya lainnya. Diyakini bahwa budaya-budaya pada 
umumnya dalam menjaga identitas dalam mengekspresikan 
dirinya tidak terlepas dari konsep Cooley tentang teori 
looking glass self karena menyangkut masyarakat. Dalam 
konsep Cooley bahwa masyarakat merupakan kaca cermin, 
ketika masyarakat menyukai budaya tersebut dapat dipastikan 
bahwa ada semangat yang tinggi dari pelaku budaya dalam 
memaknai budayanya sendiri, begitu juga sebaliknya, ketika 
budaya itu tidak dijalankan sepenuh hati dan tentu tanpa 
regenerasi, maka masyarakat tidak dapat mengambil makna 
dari kebudayaan tersebut, bahkan muncul steriotif negatif. 
Oleh karena itu, tidak jarang suatu kebudayaan itu hilang 
begitu saja seiring berjalannya waktu yang menyertainya. 
Hal itu tentu bertentangan dengan konsep Koentjaraningrat 
(1990) yang mengatakan bahwa budaya itu tidak mudah 
hilang, karena prinsipnya kebudayaan itu diwariskan.

Dalam kondisi demikian, konsep looking glass self 
Cooley menemui titik lemah, karena sebatas pada imajinasi 
dan sebatas di pikiran, tidak sampai pada “action” atau 
kegiatan nyata. Dalam konsep budaya Using, masyarakat 
etnik Using memiliki kreativitas tersendiri, meskipun 
pikiran mereka meragukan akan penampilannya tetapi tetap 
dilakukan atau diekspresikan secara sungguh-sungguh maka 
penampilan tersebut memperoleh tempat di mata masyarakat, 
hingga berkembang menjadi spirit baru.

Konsep aclak, bingkak, dan ladak dalam temuan pada 
penelitian ini mungkin berbeda dengan konsep istilah tersebut 
dalam temuan sebelumnya. Konsep istilah aclak, ladak, 
bingkak pada temuan Heru S.P. Saputra dalam Memuja 
Mantra cenderung berkonotasi negatif (steriotif negatif), di 
mana aclak berarti sok tahu, sok memudahkan orang lain, dan 

bingkak dimaknai acuh tak acuh, serta istilah ladak dimaknai 
sombong (Saputra, 2007:xix-xxiii). 

Pada temuan di penelitian ini sifat aclak, bingkak, 
dan ladak jika direlasikan dengan teori looking glass self 
berkonotasi positif. Sifat aclak adalah suatu sifat yang 
mendasari sub etnik using untuk berani tampil secara lepas 
tanpa memperdulikan seperti apa penilaian masyarakat 
terhadap penampilannya itu, yang mereka pikirkan dan 
laksanakan adalah ia ingin menampilkan sebaik-baiknya 
dengan sepenuh hati. Sifat egalitarian mereka tampak dalam 
sifat ini, seperti ditunjukkan dalam fenomena upacara adat 
Ider Bumi, di mana mereka secara bersama-sama, di samping 
menampilkan atraksi budaya dan seni untuk ritualitas dan 
hiburan sesuai porsinya masing-masing secara rukun dan 
damai, mereka juga menyuguhkan makanan khas sub etnik 
Using yaitu “pecil pitik”, suatu jenis makanan yang terdiri 
dari nasi dan lauknya berasal dari ayam kampung yang 
dibakar dan dicampur dengan bumbu-bumbu ala Using dan 
parutan kelapa. Konsep ini kemudian disebut “rahab”.

Karakter atau sifat ladak sebagaimana telah dikemukakan 
di atas prinsipnya adalah menunjukkan keberanian mengambil 
risiko demi kebenaran tanpa memperdulikan berdampak 
pada dirinya. Sikap demikian dikenal sebagai sikap pejuang 
sejati, sikap pejuang sub etnik Using digambarkan oleh John 
Scholle dalam Sunarlan (2008: 136) bahwa sub etnik Using 
memiliki semangat heroisme yang tinggi. Sifat ladak ini juga 
menunjukkan kebersamaan. 

Simbol kebersamaan diwujudkan dalam budaya 
Barong. Barong merupakan salah satu budaya Using yang 
turut mengambil bagian dalam setiap upacara adat, seperti 
Ider Bumi bahkan menjadi bagian yang sangat penting 
karena tinjauan historisnya. Istilah Barong berarti “bareng” 
dalam bahasa Indonesia berarti bersama. Hal inilah, yang 
menunjukkan sifat ladak sub etnik Using.

Analisis karakter atau sifat bingkak sub etnik Using, 
sejalan seperti telah dikemukakan oleh Zainuddin, dkk 
(1997:28-29) bahwa sub etnik Using adalah etnik yang 
kreatif. Sifat ini selalu menemukan situasi yang baru, 
khususnya dalam konteks seni dan budaya. Sebagai contoh, 
budaya atau kesenian Barong, dalam sisi bentuknya, Barong 
Kemiren berbeda dengan barong-banrong lainnya, Barong 
kemiren lebih bagus bentuknya dan pada saat prosesi 
selalu diiringi oleh tariang pengiringnya di mana penarinya 
menggunakan kontum menyerupai binatang ayam dan tentu 
terdapat makna dibalik itu. Hal ini, menunjukkan kreativitas 
yang dimiliki etnik ini.

Sikap kreatif itu juga ditunjukkan oleh sekelompok 
masyarakat pecinta seni jalanan yang biasa melatunkan 
lagu-lagu berkeliling kampung. Para seniman jalanan 
sangat memahami bagaimana mereka menyuguhkan lagu-
lagu agar memiliki nilai jual yang tinggi. Sikap anak-anak 
seniman jalanan ini sebagaimana teori looking glass self 
yang menyatakan kita membayangkan apa yang seharusnya 
mereka nilai berkenaan dengan penampilan kita (Ritzer, 
2010).
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sampai saat ini. Oleh karena itu, berdasar pada temuan-
temuan pada penelitian ini diberikan Proposisi sebagai 
berikut:
1. Kita membayangkan bagaimana penampilan kita di mata 

orang lain dan berani tampil atas bayangan kita.
2. Kita membayangkan apa yang seharusnya mereka nilai 

berkenaan dengan penampilan kita dan berani mengambil 
risiko atas tampilan kita di mata orang lain.

3. Kita membayangkan semacam perasaan diri tertentu 
seperti bangga atas kreativitas kita tampil di mata orang 
lain dan malu atas bayangan kita tidak berani tampil di 
mata orang lain.
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Konsep looking glass self

Model Teori yang dikembangkan:

SELF OTHER

SELF OTHER

Reflect & to Act

Catatan:
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Hubungan Efektivitas Organisasi Kader dengan Hasil Kegiatan 
Tingkat Desa Siaga di Kabupaten Tuban Tahun 2013

(Organizational Effectiveness Cadre Relationship with the Results Event Level 
Alert Village in Tuban 2013)

Miftahul Munir
STIKES	NU	TUBAN

abstrak

Salah satu yang memengaruhi tingkat keaktifan Desa Siaga adalah adanya peran aktif pelaksana Desa Siaga yaitu kader Desa Siaga. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menetapkan bahwa pada tahun 2012, mulai dibentuknya kader khusus pembantu pelaksana Desa 
Siaga di Kabupaten Tuban yaitu 328 kader di 328 Desa Siaga di Kabupaten Tuban, sedangkan target hasil kegiatan setiap tingkat Desa 
Siaga (15%) belum tercapai yaitu pada tingkat Desa Siaga aktif madya 10,37%, purnama 1,52% dan mandiri 0%. Tujuan penelitian 
adalah mengetahui hubungan efektivitas Organisasi kader dengan hasil kegiatan tingkat Desa Siaga di Kabupaten Tuban Tahun 2013. 
Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan variabel independen yaitu efektivitas organisasi kader dan variabel dependen 
yaitu hasil kegiatan tingkat Desa Siaga. Populasi penelitian yaitu seluruh kader Desa Siaga aktif di Kabupaten Tuban sejumlah 328 
orang dan didapatkan besar sampel 180 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling dan pengumpulan 
data menggunakan kuesioner dan data sekunder, sedangkan uji statistik yang digunakan adalah koefisien kontingensi dengan tingkat 
kemaknaan yaitu α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki efektivitas organisasi kader yang kurang 
baik (58,9%) dan hasil kegiatan tingkat Desa Siaga hampir seluruhnya pada tingkat Desa Siaga aktif pratama (87,8%). Dari hasil 
perhitungan dengan menggunakan analisa koefisien kontingensi didapatkan nilai C = 0,219 dan p = 0,011 di mana p < 0,05 sehingga 
H1 diterima yang artinya terdapat hubungan antara efektivitas organisasi kader dengan hasil kegiatan tingkat Desa Siaga di Kabupaten 
Tuban. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi kader dapat memengaruhi hasil kegiatan tingkat Desa Siaga, 
sehingga diharapkan kader Desa Siaga perlu lebih mengerti tentang pentingnya efektivitas organisasi kader sehingga dapat menunjang 
hasil kegiatan tingkat Desa Siaga.

Kata kunci: Efektivitas organisasi kader, hasil kegiatan tingkat Desa Siaga

abstract

One that affects the level of activity Alert Village is an active role for implementing alert village is Allert Village cadres. Tuban District 
Health Office established that in 2012, began the creation of a special cadre of helpers implementing Tuban allert village is 328 cadres 
in 328 Allert Village in Tuban, while the activities target result each level Allert Village (15%) has not been achieved is at the level of the 
Alert Village active Madya 10.37%, purnama, 1.52%, and mandiri 0%. The purpose of the study was to determine the relationship of 
effectiveness cadre organization with activity results level alert village in Tuban district in 2013. The study design was cross-sectional 
with the effectiveness of the independent variables and the dependent variable is cadre organization which activities results alert village 
level. The Study population is all alert village cadres active in Tuban a number of 328 people and obtained a large sample of 180 
respondents. Sampling technique using cluster sampling and data collection using questionnaires and secondary data, while the test 
statistic used is the contingency coeffient the significance level in the α = 0,05. The results showed the majority of respondents have a 
cadre of organizational effectiveness is less well (58.9) and the results of activities alert village level results entirely on the level of alert 
village active pratama (87.8%). From the results of calculations using the contingency coeffient analysis obtained value C- 0.219 and 
P = 0.011 where P < 0.05 means that H1 is accepted that there is a relationship between the effectiveness of the organization’s cadres 
with the activities results of alert village level in Tuban. From the description above it can be concluded that the effectiveness of a cadre 
organization can affect the results of the activities alert village, so hopefully allert village cadres need to understand more about the 
importance of organizational effectiveness cadres so as to support the results of activities allert village level.

Key words: Organizational Effectivenes Cadre, Results Activities allert village level.

pendahuluan

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu bidang dalam 
pembangunan nasional perlu diarahkan guna tercapainya 
kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat 
bagi setiap penduduk. Visi pembangunan nasional tahun 

2005–2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 
adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL 
DAN MAKMUR”. Untuk mewujudkan visi tersebut 
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ditetapkan 8 (delapan) arah pembangunan jangka panjang, 
yang salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya 
saing.1

Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, salah satu 
arah yang ditetapkan adalah mengedepankan pembangunan 
sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Unsur-unsur penting 
bagi peningkatan IPM adalah derajat kesehatan, tingkat 
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Derajat kesehatan 
dan tingkat pendidikan pada hakikatnya adalah investasi 
bagi terciptanya sumber daya manusia berkualitas, yang 
selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam rangka mencapai 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 
pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan dalam kurun 
waktu lima tahun ke depan (Tahun 2010–2014) harus lebih 
diarahkan kepada beberapa hal prioritas.2

Pembangunan kesehatan juga tidak terlepas dari komitmen 
Indonesia sebagai warga masyarakat dunia untuk ikut 
merealisasikan tercapainya Millenium Development Goals 
(MDGs). Dalam MDGs tersebut, kesehatan dapat dikatakan 
sebagai unsur dominan, karena dari delapan agenda MDGs 
lima di antaranya berkaitan langsung dengan kesehatan dan 
tiga yang lain berkaitan secara tidak langsung. Lima agenda 
yang berkaitan langsung dengan kesehatan itu adalah Agenda 
ke-1 (Memberantas kemiskinan dan kelaparan), Agenda 
ke-4 (Menurunkan angka kematian anak), Agenda ke-5 
(Meningkatkan kesehatan ibu), Agenda ke-6 (Memerangi 
HIV dan AIDS, Malaria, dan penyakit lainnya) serta Agenda 
ke-7 (Melestarikan lingkungan hidup).3

Masa kejayaan PKMD hendak diulang dan dibangkitkan 
kembali melalui gerakan pengembangan dan pembinaan 
Desa Siaga yang sudah dimulai pada tahun 2006 yaitu 
dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengembangan Desa Siaga. Sampai dengan tahun 2009 
tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) dari 75.410 
desa dan kelurahan yang ada di Indonesia telah memulai 
upaya mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga. 
Namun demikian, banyak dari antaranya yang belum 
berhasil menciptakan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga 
yang sesungguhnya, yang disebut sebagai Desa Siaga Aktif 
atau Kelurahan Siaga Aktif. Hal ini dapat dipahami, karena 
pengembangan dan pembinaan Desa Siaga dan Kelurahan 
Siaga yang menganut konsep pemberdayaan masyarakat 
memang memerlukan suatu proses. Atas dasar pertimbangan 
tersebut di atas, dirasa perlu untuk melaksanakan revitalisasi 
terhadap program pengembangan Desa Siaga guna 
mengakselerasi pencapaian target Desa Siaga Aktif pada 
tahun 2015.4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya 
urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. 
Salah satu dari antara sejumlah urusan wajib tersebut adalah 
penanganan bidang kesehatan. Dengan demikian, jelas bahwa 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan 
salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh 
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Namun 
demikian, berperan aktif bukan berarti bekerja sendiri. 
Bagaimanapun, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah 
(Pusat) memiliki juga tanggung jawab dan perannya dalam 
menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat desa dan 
kelurahan.1

Bertolak dari kesadaran tersebut di atas, maka 
program Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
harus dilaksanakan dalam rangka akselerasi Program 
Pengembangan Desa Siaga guna mencapai target Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif pada tahun 2015. Dengan kesamaan 
pemahaman diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan kerja 
sama yang baik dalam rangka mengupayakan tercapainya 
Desa dan Kelurahan Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/
Kota Sehat, Provinsi Sehat dan Indonesia Sehat.3

Desa siaga adalah desa yang memiliki kesiapan sumber 
daya dan kemampuan untuk mencegah & mengatasi masalah-
masalah kesehatan (bencana dan kegawatdaruratan kesehatan) 
secara mandiri, di mana kriteria desa siaga memiliki minimal 
satu Poskesdes, di mana sumber daya tenaga Poskesdes 
minimal 1 orang bidan dan 2 orang kader, serta sumber 
daya sarana yang berupa fisik bangunan, perlengkapan 
dan peralatan serta alat komunikasi ke masyarakat dan ke 
puskesmas. Selain itu Sumber Daya Manusia merupakan 
indikator input yang merupakan suatu syarat terlaksananya 
suatu program, karena peran SDM sangat penting yakni 
melakukan fasilitasi, melakukan advokasi dan sosialisasi, 
melakukan bimbingan, pembinaan dan pendampingan, 
melakukan monitoring dan evaluasi melakukan pencatatan 
dan pelaporan.5

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 
tahun 2012 terdapat 38 Kabupaten/Kota, mempunyai 8079 
Desa, 398 Kelurahan, 847 Desa WSLIC. Sarana Kesehatan 
dengan jumlah 929 puskesmas, 2263 Pustu, 102 Puskesmas 
PONED. UKBM terdiri dari 43672 Posyandu, 826 Poskestren 
4977 Polindes. Tenaga terdiri dari 6.245 Bidan di Desa, 
147.088 Kader aktif, 226.829 kader, 205.227 Kader aktif 
di Posyandu, kader terlatih: 165.226, di mana kabupaten 
Tuban termasuk salah satu kabupaten yang mempunyai 
banyak kader yang masih belum terlatih yaitu 1.045 kader 
posyandu.

Dari data Dinas kesehatan kabupaten Tuban Tahun 2011 
pelaksana desa siaga tingkat puskesmas yaitu terdapat 290 
bidan dan belum ada kader pembantu petugas (kader bagas), 
sedangkan pada tahun 2012 pelaksana desa siaga tingkat 
puskesmas yaitu terdapat 371 bidan dan sudah terdapat kader 
pembantu petugas (kader bagas) dan terlatih yaitu sebesar 
328 kader bagas. 
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Berdasarkan hasil data cakupan Standar Pelayanan 
Minimal Puskesmas Dinas Kesehatan Tuban pada tahun 2011, 
belum tercapainya target desa siaga aktif 80% yaitu, 117 desa 
siaga yang belum aktif (35,67%), 211 desa dalam kategori 
desa siaga aktif pratama (64,33%) dan belum terdapat desa 
dalam kategori desa siaga aktif madya, purnama maupun 
mandiri (0%). Sedangkan pada tahun 2012, Dinas kesehatan 
Tuban menetapkan 100% desa siaga aktif dan mencapai 
pada tahapan desa siaga aktif madya 15%, Sedangkan hasil 
data cakupan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Dinas 
Kesehatan Tuban pada tahun 2012 meskipun seluruh desa 
sudah menjadi desa siaga aktif (100%), namun diantaranya 
289 desa dalam kategori desa siaga aktif pratama (88,11%), 
34 desa dalam kategori desa siaga aktif madya (10,37%), 
289 desa dalam kategori desa siaga aktif purnama (1,52%) 
dan belum tercapainya tarjet dinas kesehatan Kabupaten 
Tuban tidak ada desa dalam kategori desa siaga aktif  
mandiri (0%).

Berdasarkan hasil data Dinas kesehatan Tuban tahun 
2011 dan 2012 tentang tahapan pengembangan desa siaga 
dan pelaksana desa siaga tampak perbedaan yang cukup 
signifikan, yakni penambahan jumlah pelaksana desa 
siaga yang terlatih akan tetapi tidak diiringi akselerasi 
pengembangan desa siaga sehingga target desa siaga 
aktif madya 15% yang sudah ditentukan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tuban belum terpenuhi.

Tingkatan Desa Siaga Aktif sangat penting dalam 
perwujudan tujuan desa siaga itu sendiri, salah satu manfaat 
desa siaga yang dapat digambarkan bahwa meski desa siaga 
aktif di kabupaten Tuban semua telah tercapai (100%), 
target keluaran desa siaga yaitu PHBS di Kabupaten masih 
di bawah target. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tuban pada tahun 2012 menunjukkan persentase 
Rumah Tangga Sehat ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
masih di bawah tarjet (65%), rata–rata cakupan PHBS di 
seluruh Puskesmas Kabupaten Tuban masih di bawah target 
yaitu 49,34% dan rata-rata cakupan untuk GHS di kabupaten 
Tuban yaitu 34,66%.

Jika permasalahan ini terus berlangsung, tidak terwujudnya 
Visi Pembangunan Kesehatan Tahun 2010–2014 adalah 
“Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” dan tidak 
terwujudnya tujuan desa siaga (masyarakat desa yang perduli, 
tanggap dan mampu mengatasi masalah kesehatan secara 
mandiri sehingga derajat kesehatan menurun), meningkatkan 
angka kesakitan dan kematian, cakupan Standard Pelayanan 
Minimal tidak akan terpenuhi.2

Sumber Daya Manusia sangat penting untuk dikaji 
dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang 
efektif dan efisien. Perilaku apa yang dikerjakan seseorang 
dapat dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu variabel individu, 
variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga faktor 
tersebut akan memengaruhi perilaku kerja yang berkaitan 
dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk 
mencapai sasaran tugas/jabatan.6

Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan program desa 
siaga tahun 2012, perlu adanya peningkatan hasil kegiatan 
pengembangan desa siaga untuk meningkatkan cakupan 
program kesehatan puskesmas. Sumber daya manusia 
merupakan input suatu proses pencapaian hasil kegiatan 
pengembangan desa siaga, dari beberapa uraian diatas 
mendorong penulis untuk mengetahui hubungan efektivitas 
organisasi kader dengan hasil kegiatan tingkat desa siaga di 
Kabupaten Tuban. Di samping itu kajian ini dilakukan karena 
informasi mengenai beberapa efektivitas organisasi kader 
yang berhubungan dengan hasil kegiatan tingkat desa siaga 
dasar sangat diperlukan dalam perencanaan dan pengelolaan, 
kegiatan tingkat desa siaga sehingga dapat berdaya guna dan 
berhasil guna sesuai keterbatasan sumber daya yang ada di 
puskesmas. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian 
Sumber Daya Manusia yang memengaruhi hasil kegiatan 
tingkat desa siaga di Kabupaten Tuban tahun 2013.

metode penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian 
adalah analitik. Di sini peneliti ingin mengetahui hubungan 
efektivitas organisasi kader dengan hasil kegiatan Tingkat 
desa siaga di kabupaten Tuban 

Dalam penelitian ini penelitian dilakukan dengan 
pendekatan cross sectional, yaitu variabel sebab atau risiko 
akibat kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau 
dikumpulkan secara simultan (dalam waktu bersamaan). 
Pengumpulan data untuk jenis penelitian ini, baik untuk 
variabel sebab (independent variable) maupun variabel 
akibat (dependent variable) di lakukan secara bersama-sama 
atau sekaligus, sehingga tiap variabel di observasi 1 (satu) 
kali saja.7

hasil penelitian

Efektivitas Organisasi Kader dalam Kegiatan Tingkat 
Desa Siaga di Kabupaten Tuban Tahun 2013

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
yang memiliki efektivitas organisasi kader kurang baik 
sebanyak 106 responden (58,9%) dan setengahnya memiliki 
efektivitas organisasi kader baik sebanyak 74 responden 
(41,1%).

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Efektivitas 
Organisasi Kader dalam Kegiatan Tingkat Desa 
Siaga di Kabupaten Tuban Tahun 2013

No
Efektivitas Organisasi 

Kader
ƒ %

1. Kurang 106 58,9%

2. Baik 74 41,1%
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Hasil Kegiatan Tingkat Desa Siaga di Kabupaten 
Tuban

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hampir 
seluruhnya 158 Desa Siaga aktif (87,8%) pada tingkat Desa 
Siaga aktif pratama dan sebagian kecil 3 Desa Siaga aktif 
(1,7%) pada tingkat Desa Siaga aktif purnama.

Hubungan antara Efektivitas Organisasi Kader 
dengan Hasil Kegiatan Tingkat Desa Siaga di 
Kabupaten Tuban Tahun 2013

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil kegiatan 
tingkat Desa Siaga purnama pada efektivitas organisasi yang 
baik sebesar 4,1% lebih tinggi dibanding dengan efektivitas 
organisasi kader yang kurang baik sebesar 0%. Dengan 
demikian hasil kegiatan tingkat Desa Siaga akan lebih tinggi 
pada efektivitas organisasi kader yang baik dibanding yang 
kurang baik.

analisis hasil penelitian

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisa 
koefisien kontingensi didapatkan nilai C = 0,219 dan p = 
0,011 di mana p < 0,05 sehingga H1 diterima yang artinya 
terdapat hubungan antara efektivitas organisasi kader dengan 
hasil kegiatan tingkat Desa Siaga di Kabupaten Tuban. 

pembahasan

Identifikasi Efektivitas Organisasi Kader terhadap 
Hasil Kegiatan Tingkat Desa Siaga

Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa sebagian besar 
responden yang memiliki efektivitas organisasi kader kurang 
baik sebanyak 106 responden (58.9%) dan setengahnya 
memiliki efektivitas organisasi kader baik sebanyak 74 
responden (41,1%).

Kepemimpinan adalah proses untuk melakukan 
pengembangan secara langsung dengan melakukan koordinasi 
pada anggota kelompok serta memiliki karakteristik untuk 
dapat meningkatkan kesuksesan dan pengembangan dalam 
mencapai tujuan organisasi.8

Kompensasi sangat penting bagi karyawan atau pegawai 
karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau 
ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri, sebaliknya 
besar kecilnya kompensasi dapat memengaruhi prestasi 

kerja. Faktor yang penting untuk meningkatkan prestasi 
kerja, motivasi dan kepuasan kerja adalah dengan pemberian 
kompensasi.8

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang 
kegiatan, hal ini dikuatkan oleh pendapat Gibson (2005) yang 
menyatakan ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh 
terhadap kinerja individu.9

Dari hasil penelitian didapatkan responden yang memiliki 
efektivitas organisasi kader yang baik lebih sedikit daripada 
responden yang memiliki efektivitas organisasi kader yang 
kurang baik. Ini dikarenakan oleh beberapa faktor-faktor 
yang memengaruhi efektivitas organisasi kader tersebut, 
yaitu faktor yang memperkuat dan memperlemah.

Faktor-faktor yang memengaruhi kurangnya efektivitas 
organisasi kader sebagian besar responden (58.9%) diketahui 
bahwa faktor yang memengaruhi yaitu pertama persepsi 
kader Desa Siaga terhadap supervisi pimpinan Puskesmas 
bahwa pimpinan Puskesmas belum melaksanakan secara 
maksimal program Desa Siaga, kedua yaitu kurangnya 
ketersediaan sarana dan prasarana penunjang petugas 
tingkat Desa Siaga baik yang difasilitasi oleh pemerintah 
maupun dari masyarakat itu sendiri, ketiga yaitu masalah 
persepsi kompensasi pelaksana Desa Siaga yang kurang 
di mana sebagian besar pelaksana Desa Siaga baik kader, 
tokoh masyarakat tidak mendapatkan kompensasi yang 
seimbang dengan kegiatan yang sudah mereka lakukan selain 
melakukan pekerjaan sebagai pelaksana Desa Siaga, yang 
keempat karena kurangnya motivasi kerja pelaksana tingkat 
Desa Siaga dan yang kelima persepsi pelaksana tingkat Desa 
Siaga terhadap beban kerja di mana target yang begitu besar 
namun tidak didorong dengan faktor yang mendukung.

Sedangkan hampir setengahnya (41,1%) responden yang 
memiliki efektivitas organisasi kader baik hal ini dikarenakan 
mereka sudah menyadari akan pentingnya Desa Siaga aktif, 
sehingga baik masyarakat, tokoh masyarakat, serta tenaga 
kesehatan saling bekerja sama baik dalam hal memotivasi, 
melengkapi sarana prasarana dengan cara bergotong royong 
dan membentuk suatu swadaya dana yang berasal dari 
mereka sendiri. 

Seharusnya efektivitas organisasi kader harus bisa 
dibentuk dengan baik dengan cara mengkomunikasikan 
setiap jajaran baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, tenaga 

Tabel 2. Distribusi Hasil Kegiatan Tingkat Desa Siaga di 
Kabupaten Tuban Tahun 2013

No Tingkat Desa Siaga Aktif ƒ %
1. Pratama 158 87,8%

2. Madya 19 10,6%

3. Purnama 3 1,7%

Jumlah 180 1,7%

Tabel 3. Hubungan antara Efektivitas Organisasi Kader 
dengan Hasil Kegiatan Tingkat Desa Siaga di 
Kabupaten Tuban Tahun 2013

No
Efektivitas 
organisasi 

Kader

Hasil Kegiatan Tingkat Desa Siaga
Total

Pratama Madya Purnama

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ %

1 Kurang 99 93,4% 7 6,6% 0 0% 106 100%

2. Baik 59 79,7% 12 16,2% 3 4,1% 74 100%

Jumlah 158 87,8% 19 10,6% 3 1,7% 180 100%
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kesehatan dan pemerintah, selain itu juga dapat dilakukan 
dengan cara melakukan pelatihan tentang bagaimana cara 
manajemen suatu organisasi kader Desa Siaga secara rutin 
yang dilakukan baik oleh tokoh masyarakat, tenaga kesehatan 
maupun tingkat sektoral yang berkaitan dan yang mempunyai 
kemampuan akan hal tersebut, sehingga dapat terbentuk suatu 
efektivitas organisasi kader yang baik dalam pelaksanaan 
Desa Siaga.

Hasil Kegiatan Tingkat Desa Siaga di Kabupaten 
Tuban

Berdasarkan tabel 2 didapatkan hampir seluruhnya 158 
Desa Siaga aktif (87.8%) pada tingkat Desa Siaga aktif 
pratama dan sebagian kecil 3 Desa Siaga aktif (1.7%) pada 
tingkat Desa Siaga aktif purnama. 

Atas dasar kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang 
telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pentahapan dalam 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, sehingga 
dapat dicapai tingkatan-tingkatan atau kategori Desa Siaga 
Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif sebagai berikut yaitu forum 
Desa/Kelurahan, KPM/Kader Kesehatan, kemudahan akses 
pelayanan kesehatan dasar, Posyandu dan UKBM lainnya 
aktif. 3

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa di Kabupaten 
Tuban Desa Siaga aktif pratama jauh lebih banyak daripada 
Desa Siaga aktif lainnya. Ada beberapa faktor yang dapat 
mendukung dan menghambat hasil kegiatan tingkat Desa 
Siaga. Faktor yang mendukung yaitu pertama adanya Forum 
Masyarakat Desa/Kelurahan yang berjalan rutin baik triwulan 
atau setiap bulan, kedua sudah ada kader lebih dari 2 orang 
dan aktif, ketiga kemudahan akses pelayanan kesehatan 
dasar, keempat sudah ada Posyandu dan UKBM lainnya 
yang aktif, kelima adanya dukungan dana untuk kegiatan 
kesehatan di Desa dan Kelurahan baik dari Pemerintah Desa 
dan Kelurahan, masyarakat serta dunia usaha, keenam adanya 
peran aktif serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 
ketujuh adanya dukungan kebijakan melalui peraturan Kepala 
Desa atau peraturan Bupati/Walikota dan kedelapan sudah 
adanya pembinaan PHBS di rumah tangga lebih dari 70%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di 
Desa Siaga Kabupaten Tuban faktor yang mengakibatkan 
terhambatnya hasil kegiatan tingkat Desa Siaga itu sendiri 
yaitu pertama forum masyarakat desa sudah ada tapi tidak 
berjalan, kedua hanya Posyandu saja yang aktif dan UKBM 
lainnya tidak aktif, ketiga tidak adanya dukungan dana dari 
masyarakat secara mandiri untuk kegiatan kesehatan di Desa 
dan Kelurahan setelah anggaran dari pemerintah sudah tidak 
mencukupi, keempat hanya ada peran aktif serta masyarakat 
namun tidak ada peran aktif dari organisasi kemasyarakatan, 
kelima belum adanya Peraturan Kepala Desa atau peraturan 
Bupati/Walikota dan keenam masih banyaknya pembinaan 
PHBS di rumah tangga kurang dari 20%.

Seharusnya untuk meningkatkan hasil kegiatan tingkat 
Desa Siaga di kabupaten Tuban adalah dengan meningkatkan 
cakupan kegiatan Desa Siaga dengan mengikutsertakan 

seluruh pelaksana Desa Siaga yakni masyarakat sebagai 
pelaksana utama, tokoh masyarakat sebagai motivator, serta 
tenaga kesehatan dan pemerintah dalam mengelola kegiatan 
Desa Siaga.

Analisa Hubungan antara Efektivitas Organisasi 
Kader dengan Hasil Kegiatan Tingkat Desa Siaga di 
Kabupaten Tuban Tahun 2013

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 
perhitungan secara manual dan dengan menggunakan 
program SPSS hasil analisa dari koefisien kontingensi 
didapatkan nilai C = 0,219 dan p = 0,011 di mana p < 0,05 
sehingga H1 diterima dan Ho ditolak. H1 diterima artinya 
terdapat hubungan antara efektivitas organisasi kader dengan 
hasil kegiatan tingkat Desa Siaga. Dengan demikian hasil 
kegiatan tingkat Desa Siaga akan lebih tinggi pada efektivitas 
organisasi kader yang baik dibanding yang kurang baik.

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil kegiatan tingkat Desa 
Siaga purnama pada efektivitas organisasi yang baik sebesar 
4.1% lebih tinggi dibanding dengan efektivitas organisasi 
kader yang kurang baik sebesar 0%. Dengan demikian hasil 
kegiatan tingkat Desa Siaga akan lebih tinggi pada efektivitas 
organisasi kader yang baik dibanding yang kurang baik.

Dapat disimpulkan bahwa hasil kegiatan tingkat Desa 
Siaga dapat dipengaruhi beberapa faktor salah satunya 
efektivitas organisasi kader dan apabila efektivitas organisasi 
kader terhadap hasil kegiatan tingkat Desa Siaga sangat 
kurang maka hasil kegiatan tingkat Desa Siaga itu sendiri 
juga semakin rendah (Desa Siaga aktif pratama), sehingga 
dibutuhkan efektivitas organisasi kader yang baik agar 
hasil kegiatan tingkat Desa Siaga pada tingkat yang lebih 
tinggi lagi yaitu Desa Siaga aktif madya, purnama sampai 
mandiri.

kesimpulan

Sesuai dengan tujuan maka dalam penelitian ini secara 
umum dapat disimpulkan antara lain:
1. Sebagian besar responden memiliki efektivitas organisasi 

kader kurang sebanyak 106 responden (58,9%) tentang 
hasil kegiatan tingkat Desa Siaga di Kabupaten Tuban 
pada bulan April - Juli 2013

2. Hampir seluruhnya hasil kegiatan tingkat Desa Siaga 
sebanyak 158 Desa Siaga aktif (87.8%) pada tingkat 
Desa Siaga aktif pratama di Kabupaten Tuban pada bulan 
April - Juli 2013 mempunyai hasil kegiatan 

3. Terdapat hubungan antara efektivitas organisasi kader 
dengan hasil kegiatan tingkat Desa Siaga di Kabupaten 
Tuban pada bulan April–Juli 2013.
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