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LEMBAR ABSTRAK
POTENSI NILAI EKONOMI TALAS BENENG (Xanthosoma undipesK.Koch) BERDASARKAN
KANDUNGAN GIZINYA
ECONOMIC VALUE POTENCY OF TALAS BENENG (Xanthosoma undipes K.Koch) BASED ON NUTRIENT
CONTENT
Moh. Sofyan Budiarto dan Yunia Rahayuningsih
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, (KP3B) Serang, Banten
Tlp. (0254) 267053 fax. (0254) 267052
Email: budiarto.sofyan@gmail.com
ABSTRAK
Talas Beneng merupakan sumber pangan alternatif yang banyak ditemukan di sekitar Gunung Karang- di Kabupaten
Pandeglang, baik berupa tanaman liar maupun hasil budidaya. Masyarakat sudah mengolah tales beneng menjadi tepung
dan berbagai makanan olahan. Tales beneng merupakan sumber pangan alternatif selain beras yang belum
dimanfaatkan secara maksimal sehingga diperlukan perencanaan pengembangan tales beneng dari hulu sampai
hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan gizi tepung dan makanan olahan tales beneng
sehingga dapat membantu Industri Kecil Menengah (IKM) pengolah talas beneng dalam menyediakan informasi
kandungan gizi produk olahan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan uji
laboratorium terhadap tepung dan keripik talas beneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan
parameter mutu talas beneng telah mendekati SNI tepung terigu. Kadar air dan kadar abu lebih rendah dari SNI
terigu, begitu juga kandungan protein, Fe, Zn, lebih tinggi dari SNI terigu. Mutu mikrobiologis tepung tales beneng
terhadap kandungan E. colli lebih tinggi, begitu pula dengan kandungan asam oksalat. Pada keripik tales beneng,
kadar abu cukup tinggi meskipun masih dibawah keripik pisang, sedangkan kadar lemak dan beta karoten pada talas
beneng cukup tinggi.
Kata Kunci : Potensi Ekonomi, Kandungan Gizi, Talas Beneng

ABSTRACT
Talas Beneng is a native plant of Mount Karang, Pandeglang Regency, which grows abundantly, either wild or cultivated.
Serves as an alternative staple food for lo- cal people, Talas Beneng has not been utilised to its full potential, even though some
people have process this pro- duce into flour and chips. A development strategy is there- fore needed to promote Talas Beneng more
widely. This study aimed to determine the nutrient content of Talas Beneng so that SMEs could provide this information as
nutritional facts on the package of the processed foods. The research employs a descriptive method together with laboratory
testing of Talas Beneng’s flour and chips. The results showed that the overall quality parameters of Talas Beneng’s flour has
approached national standards (SNI), in which moisture and ash contents are lower than wheat, while protein, Fe and Zn contents
are higher than na- tional standard’s reference. Microbiological contents of E-Coli and oxalic acid, however, are higher than the
ref- erence. In comparison to banana chips, Talas Beneng hips’ ash content is slightly lower, whereas fat and beta-caro- tene
contents are higher.
Keywords: Economic Improvement, Nutrition Ingre- dients, Talas Beneng
DAMPAK SOSIAL KEBERADAAN INDUSTRI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI CILEGON
SOCIAL IMPACTS OF INDUSTRIAL EXIST- ENCE TO THE COMMUNITIES AROUND CILEGON
INDUSTRIAL ESTATE
Yunia Rahayuningsih
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, (KP3B) Serang, Banten
Tlp. (0254) 267053 fax. (0254) 267052
Email: yuniarahayuningsih@gmail.com
ABSTRAK
Industrialisasi merupakan salah satu bentuk pendorong menuju modernisasi yang diharapkan dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perubahan pembangunan yang pesat akibat industri selain akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga akan berdampak langsung pada kehidupan sosial budaya masyarakat
setempat. Seperti dua sisi mata uang logam yang berbeda, memiliki dampak positif dan negatif tertentu bagi
masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perkembangan kawasan industri harus memperhitungkan dampaknya.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendapatkan gambaran terkait potensi dan sumberdaya masyarakat sekitar
kawasan industri; 2) mendapatkan gambaran mengenai dampak positif dan negatif keberadaan industri
terhadap masyarakat sekitar kawasan. Penelitian ini menggunakan mixed methode, dan pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik purposive ran- dom sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1) Kota Cilegon memiliki kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial menunjang pembangunan
sosial ekonomi wilayahnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sekitarnya; 2) dampak positif kawasan
industri diantaranya mengurangi pengangguran, terbuka peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan
kualitas kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain lingkungan tercemar,
kemacetan lalu lintas, terjadinya kasus-kasus kriminal, menimbulkan kesenjangan, masyarakat bergaya
konsumtif, dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat.
Kata Kunci: Dampak Sosial, Industri, Kawasan
Industri, Masyarakat

ABSTRACT

Industrialization has long been believed as one of key drivers toward modernization, which is expected to im- prove people’s
lives. Rapid development advancement due to industrialization, in addition to the improvement of the community’s welfare, on one
hand, will also have direct impacts on the socio-cultural life of local communities on the other. Like two sides of a coin, it has
certain positive and negative impacts to the surrounding communities. The development of industrial estate, therefore, needs to consider these impacts. In relation to the growth of industrial estate in Cilegon City, this study aims to: 1) get an over- view of the
potential of community resources surrounding the industrial area; 2) explore the positive and negative impacts of industrial
presence on the surrounding com- munities. This research employs a mixed method, and purposive random sampling technique was applied for data collection. The study found that: 1) Cilegon city benefits from natural
resources and potential human resources to support the socio-economic development of its territory in achieving the welfare of
the surrounding community;
2) the industrial estate has positive impacts, such as re- ducing unemployment, enhancing SMEs opportunities, creating more
job opportunities, and improving the qual- ity of community welfare. The negative impacts , on the other side, include polluted
environments, traffic conges- tion, the occurrence of criminal cases, causing social in- equalities, consumptive-style society, and
a shift in the noble values of local culture.
Keywords: Social, Industrial, Industrial, Community
Impacts
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI
BANTEN: STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT BADUY DAN
CITOREK
LOCAL GOVERNMENT POLICY TO THE INIDIGENOUS PEOPLE PROTECTION IN PROVINCE OF
BANTEN: CASE STUDY ON INDIGENOUS POEPLE OF BADUY AND CITOREK
Muhlisin1), Helmy Faizi Bahrul Ulumi2), dan Ayatullah Humaeni2)
1)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, (KP3B) Serang, Banten
Tlp. (0254) 267053 fax. (0254) 267052
2)
Laboratorium Bantenologi UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
Jl. Jendral Sudirman No.30 Serang-Banten 42118
E-mail: muhlisinsidik@gmail.com
ABSTRAK
Perlindungan terhadap masyarakat adat terpencil dewasa ini masih sekadar menganggap masyarakat adat terpencil sebagai suku
terasing yang merupakan aset budaya yang harus dilindungi tanpa melihat adanya penghormatan terhadap hak-haknya.
Kabupaten Lebak sudah memiliki dua peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat Baduy dan
Kasepuhan Banten Kidul. Namun demikian, belum ada payung hukum di tingkat Provinsi Banten baik berupa Peraturan
Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat. Selain itu pula belum
ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut, sehingga payung hukum yang ada belum mangokomodir
keseluruhan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat yang kompleks. Untuk mengetahui kebijakan Daerah mengenai
perlindungan masyarakat adat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi
kepustakaan dan wawancara. Pengambilan data lapangan dilakukan pada
15 Mei – 15 Juli 2016 di Desa Kanekes dan Kasepuhan Citorek dengan mewawancari 13 informan kunci. Hasil studi
menunjukkan bahwa secara umum, perhatian pemerintah Kabupaten Lebak terkait masyarakat adat/ kasepuhan sudah dilakukan
dengan mengeluarkan dua Perda dan Peraturan Desa Kanekes. Namun, Perda terkait masyarakat Baduy baru mengakomodir
masalah hak ulayat, belum pada hal-hal lain yang sebenarnya sangat krusial dan perlu segera diatasi. Masyarkat Baduy dan
Masyarakat Kasepuhan Citorek secara umum menilai bahwa dua Perda tersebut sudah membantu mengatasi permasalahan yang

ada, walaupun dalam tataran teknis masih ditemui beberapa permasalahan. Masyarakat adat/ kasepuhan berharap ada Perda lain yang
dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait masyarakat adat. Selain itu juga pemerintah perlu proaktif mengawal
iplementasi Perda tersebut.
Kata Kunci: Kebijakan pemerintah daerah, masyarakat adat Baduy, Kasepuhan Citorek.
ABSTRACT
Indigenous people are considered as cultural assets that need be protected regardless of their respectful rights. There are two
indigenous communities In Banten Prov- ince, Lebak Regency in particular, Baduy and Kasepuhan Banten Kidul. While Lebak
Regency has two local regu- lations related to the protection of these indigenous com- munities, there are no regulations at the
provincial level. In addition, there are no operational guidelines to imple- ment those two existing local laws. As a result, the regulations have been unable to accommodate the complex problems faced by the indigenous communities. In rela- tion to indigenous
communities’protection, this research aims to examine the current local and provincial gov- ernment policies utilising a
qualitative-descriptive method through literature study and interview. Field data was collected during May to July 2016 in Kanekes
Vil- lage and Kasepuhan Citorek by interviewing 13 key in- formants. The study found that Lebak Regency has is- sued two local
regulations related to indigenous com- munities/kasepuhan protection, in addition to Kanekes Village Regulation. The regulations
related to Baduy so- ciety, however, barely accommodate the issue of ulayat rights, not on broader issues that are actually very
cru- cial and need to be addressed. Despite some problems in the implementation level, the Baduy and Kasepuhan Citorek
societies generally consider that the two exist- ing local regulations are beneficial. The Indigenous com- munities/kasepuhan,
furthermore, hope that there are another laws for other various problems that arise re- lated to indigenous peoples. In addition,
the local and provincial governments also need to be more active in guarding the implementation of the laws.
Keywords: local government policy, Baduy indig- enous pople, Kasepuhan Citorek.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN
THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERN- MENT FOR PUBLIC SERVICES
IN BANTEN PROVINCE
Yana Suharyana
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, (KP3B) Serang, Banten
Tlp. (0254) 267053 fax. (0254) 267052
E-mail: ysuharyana@yahoo.com
ABSTRAK
Implementasi e-government untuk memberikan pelayanan kepada publik sangat diharapkan demi terjalinnya komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat. Namun demikian masih terjadi ketidakseimbangan antara informasi yang diharapkan masyarakat
dengan informasi yang disajikan oleh pemerintah terutama informasi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Banten didasarkan kebijakan tentang pelayanan publik dan
evaluasi kebijakan e-government dengan metodologi penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan amanat
Inpres No. 3 tahun 2003 tentang pengembangan pelaksanaan e-government, dengan konten pelayanan publik pada situs
web bantenprov.go.id. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya pengelolaan sistem informasi yang belum
terintegrasi dengan unit kerja lainnya, selain itu masih adanya sistem layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat tetapi masih
belum tersedia didalam sistem tersebut. Untuk meningkatkan pelaksanaan
e- government tersebut perlu diberikan
rekomendasi yang mendukung upaya peningkatan dalam pelayanan e-gov- ernment tersebut melalui penyediaan regulasi atau
kebijakan pengelolaan e-government, penyempurnaan pengelolaan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), sumber
daya manusia (brainware).
Kata kunci : e-government, pelayanan publik, Provinsi

Banten
ABSTRACT
To establish communication between the government and the public about the available services, e-govern- ment needs to
be implemented. There is still, however, imbalance between the information expected by the society and the information
presented by the govern- ment, especially information through electronic me- dia. This study seeks to analyse the
implementation of e-government in the Banten Province based on poli- cies about public services and the evaluation of egov- ernment policies in the province. This research em- ploys a qualitative method, and data is collected by
comparing the mandate of Presidential Decree num- ber 3 of 2003 about national strategy and policy for the
development of e-government, and the content of public services available on the bantenprov.go.id website. The study
found that the information manage- ment system is not yet integrated with other work units, in addition to the lack of
information needed by the community about public services. The study further rec- ommended the provision of regulations
and policy man- agement of e-government, alongside with improving the management of software, hardware, and brain ware
(Human Resources) to enhance the implementation of e-government in Banten Province.
Keywords: e-government, province of Banten, pub- lic services.
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH:
STUDI DI TUJUH NEGARA ASEAN
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON INEQUALTY:
A CASE STUDY OF SEVEN ASEAN COUNTRIES
Sugeng Setyadi
Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM. 04. Pakupatan Serang.
E-mail: sugeng.setyadi@untirta.ac.id
ABSTRAK
Makalah ini menguji hubungan antara globalisasi ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah di negara-negara anggota ASEAN,
menggunakan data panel dari tahun 2000 sampai
2012. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik antara globalisasi ekonomi terhadap tingkat
kesenjangan di negara anggota ASEAN. Negara dengan tingkat integrasi ekonomi lebih besar dengan negara ASEAN cenderung
tercatat dengan tingkat ketimpangan wilayah yang lebih tinggi. Temuan ini juga memasukkan variabel penjelas lain yang
hubungan yang relevan terhadap ketimpangan spasial yang terjadi di negara ASEAN. Analisis ini juga mengungkapkan secara spasial
dampak globalisasi ekonomi terhadap negara dengan populasi penduduk yang lebih besar yang menunjukkan tingkat disparitas
wilayah negara-negara ASEAN.
Kata kunci: Tingkat Ketimpangan Wilayah, Globalisasi
Ekonomi
ABSTRACT
This paper examines the relationship between economic globalization and inequality in ASEAN member countries, using panel data
from 2000-2012. The study showed posi- tive and statistically significant interrelation between eco- nomic globalization and
inequality in ASEAN member countries. Countries with a greater degree of economic integration with ASEAN countries tend to
have the higher level of inequality. The findings also incorporate other explanatory variables that are relevant to measure of spatial inequality. This analysis also revealed the spatial im- pact of economic globalization on ASEAN countries with larger
population that show greater disparity.

Keywords: Regional Inequality, Economic Globalization

POTENSI PESISIR UTARA BANTEN SEBAGAI PENGHASIL GARAM
THE POTENTIAL OF NORTH COAST OF BANTEN AS SALT PRODUCER
Yusniah Anggraini1) dan Aris Munandar2)
1)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, (KP3B) Serang, Banten
Tlp. (0254) 267053 fax. (0254) 267052
2)
Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM. 04. Pakupatan Serang.
E-mail: yusnia.anggraini@gmail.com
ABSTRAK
Ketimpangan antara luasan lahan potensial dibandingkan dengan lahan yang telah dimanfaatkan merupakan peluang untuk
peningkatan produksi garam melalui perluasan tambak garam di Indonesia. Selain peluang, berbagai masalah yang
teridentifikasi dalam upaya pencapaian swasembada garam adalah rendahnya produktivitas lahan yang terkait dengan kurangnya
pengembangan teknologi, sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana produksi garam, serta aspek tata niaga. Hal
yang lebih penting lagi, diperlukan ketersediaan data yang valid untuk dapat menentukan angka kebutuhan garam yang
sebenarnya (riil), baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun industri. Hal ini terkait dengan kuantitas garam yang
harus tersedia agar swasembada garam dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kelayakan wilayah untuk
menjadi sumber penghasil garam dan inovasi teknologi dalam pembuatan garam di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa wilayah perairan utara Provinsi Banten memiliki potensi untuk pengembangan produksi garam. Potensi tersebut
ditunjukkan dari hasil pengujian kualitas air dan kajian wilayahnya terutama tambak-tambak yang sudah
idle.Pengembangan produksi garam di Provinsi Banten perlu diberikan sentuhan inovasi teknologi agar dapat meningkatkan
produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan baik dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Inovasi teknologi yang
sesuai dengan wilayah Banten adalah produksi garam dengan sistem termal dan Teknologi Ulir Filter (TUF). Selain itu,
pengolahan limbah dari produksi garam juga dilakukan melalui teknologi Bit- tern yang dapat dijadikan sebagai bahan baku
industri.
Kata Kunci : Pengembangan potensi,Pesisir Utara
Banten, garam.
ABSTRACT
To increase the production of salt through the expan- sion of salt ponds in Indonesia, one of the opportunities is to compare
inequality between the potential land area and the land that has been used. In addition to this op- portunity, a wide range of
issues have been identified in the efforts to achieve salt self-sufficiency, including the low productivity of the land associated
with the lack of development of technology, human resources, supply of salt production facilities and infrastructure, as well
as aspects of the trade system. More importantly, the avail- ability of valid data required to determine the real needs of salt, both
for household and industrial consumption. This actual demand is related to the quantity of salt that must be provided in order to
achieve self-sufficiency. This study aims to determine the feasibility of area to be con- sidered as a source of salt, in addition to
technological innovation in the manufacturing of salt in Banten Prov- ince. The results showed that the northern regions of
Banten province has the potential for salt production expansion. The potential is derived from the results of seawater
quality testing and review of idle ponds. To enhance the quantity and quality of Banten province salt production, a touch of
technological innovation needs to be applied in order to comply with the Indonesian National Standard (SNI). Technological
innovations that are suitable to Banten Province characteristics are the thermal system and Screw Technology Filter (TUF),
in addition to Bittern technology, the processing of salt waste for industrial raw materials.
Keywords: Development potential, the North Coast of
Banten, salt
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BASED ON NUTRIENT CONTENT
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ABSTRAK
Talas Beneng merupakan sumber pangan alternatif yang banyak ditemukan di sekitar Gunung Karang- di
Kabupaten Pandeglang, baik berupa tanaman liar maupun hasil budidaya. Masyarakat sudah mengolah
tales beneng menjadi tepung dan berbagai makanan olahan. Tales beneng merupakan sumber pangan
alternatif selain beras yang belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga diperlukan perencanaan
pengembangan tales beneng dari hulu sampai hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kandungan gizi tepung dan makanan olahan tales beneng sehingga dapat membantu Industri Kecil
Menengah (IKM) pengolah talas beneng dalam menyediakan informasi kandungan gizi produk olahan
kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan uji laboratorium terhadap
tepung dan keripik talas beneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan parameter mutu
talas beneng telah mendekati SNI tepung terigu. Kadar air dan kadar abu lebih rendah dari SNI terigu,
begitu juga kandungan protein, Fe, Zn, lebih tinggi dari SNI terigu. Mutu mikrobiologis tepung tales
beneng terhadap kandungan E. colli lebih tinggi, begitu pula dengan kandungan asam oksalat. Pada keripik
tales beneng, kadar abu cukup tinggi meskipun masih dibawah keripik pisang, sedangkan kadar lemak dan
beta karoten pada talas beneng cukup tinggi.
Kata Kunci : Potensi Ekonomi, Kandungan Gizi, Talas Beneng
ABSTRACT
Talas Beneng is a native plant of Mount Karang, Pandeglang Regency, which grows abundantly, either wild
or cultivated. Serves as an alternative staple food for local people, Talas Beneng has not been utilised to its full
potential, even though some people have process this produce into flour and chips. A development strategy is
therefore needed to promote Talas Beneng more widely. This study aimed to determine the nutrient content
of Talas Beneng so that SMEs could provide this information as nutritional facts on the package of the
processed foods. The research employs a descriptive method together with laboratory testing of Talas
Beneng’s flour and chips. The results showed that the overall quality parameters of Talas Beneng’s flour has
approached national standards (SNI), in which moisture and ash contents are lower than wheat, while protein,
Fe and Zn contents are higher than national standard’s reference. Microbiologi- cal contents of E-Coli and
oxalic acid, however, are higher than the reference. In comparison to banana chips, Talas Beneng hips’ash
content is slightly lower, whereas fat and beta-carotene contents are higher.

Keywords: Economic Improvement, Nutrition Ingredients, Talas Beneng
PENDAHULUAN
Talas beneng (Xanthosoma undipes) sebagai salah satu kekayaan sumberdaya nabati lokal
Banten merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam penguatan ketahanan pangan
melalui strategi diversifikasi pangan. Kandungan zat karbohidrat yang tinggi pada talas
beneng memposisikannya sebagai sumber pangan pokok substitusi beras.
Talas

merupakan

tumbuhan

berbiji

(Spermatophyta)

dengan

biji

tertutup

(Angiospermae) berkeping satu (Monocotyledonae).
Talas beneng tergolong

dalam genus Xanthosoma. Prana dan Kuswara (2002) dalam

Marliana (2011) menjelaskan bahwa taksonomi tumbuhan talas beneng adalah sebagai berikut.
Kingdom : Plantae
Divisi

: Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas

: Monocotyledonae Ordo

:

Arales
Famili

: Araceae

Genus

: Xanthosoma

Spesies : Xanthosoma undipes K.Koch
Talas seringkali dibudidayakan pada daerah tropis dengan curah hujan cukup (175–
250 cm/tahun) serta memerlukan tanah yang subur di daerah lembab dengan temperatur sekitar 21–
27°C. Tanaman ini dapat hidup pada dataran rendah sampai ketinggian 2700 m di atas permukaan
laut namun tidak tahan terhadap temperatur sangat rendah (beku). Tumbuhan ini jarang berbunga,
namun ada daerah yang mempunyai iklim sesuai, bunga dan biji sering ditemukan, seperti di
Kepulauan Solomon, Papua New Guinea, dan Indonesia. Akan tetapi kemungkinan biji tumbuh
menjadi tanaman dewasa sangat kecil karena kemampuan berkecambah rendah serta pertumbuhannya
lambat (Minantyorini dan Hanarida, 2002).
Karakteristik Fisik Talas Beneng
Umbi talas beneng sebagian terpendam di dalam tanah dan sebagian lagi muncul diatas permukaan
tanah berbentuk batang, memanjang, kulit berwarna coklat, daging umbi berwarna kuning muda
dan pada pinggir batang yang berumur 9 bulan dan 12 bulan terdapat umbi-umbi kecil menempel,
dengan akar serabut berwarna putih (Yuliani,
2013; Rusbana et al, 2012). Yuliani (2013), panjang batang

bisa mencapai 1,2-1,5 m dengan

bobot 35-40 kg pada umur 2 tahun. Lingkar umbi mencapai 45-55 cm. Umbi itu dihasilkan dari
pohon setinggi 2-2,5 m dengan daun raksasa sebesar 1 m2. Hasil
karakterisasi dapat dilihat pada Tabel 1

2
i

Potensi Nilai Ekonomi Talas Beneng (Xanthosoma undipes K.Koch)
Berdasarkan Kandungan Gizinya – Sofyan dan Yunia

Tabel 1. Karakteristik fisik batang talas beneng
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Rusbana et.al., (2012) menjelaskan semakin bertambahnya umur panen, maka ukuran panjang
semakin bertambah begitu juga dengan volume yang semakin meningkat. Semakin tua umur
panen, kulit talas semakin tipis, dikarenakan terjadinya peningkatan ketebalan daging yang juga
berpengaruh pada peningkatan volume. Lebih lanjut Rusbana et.al., (2012) menjelaskan bahwa
umumnya talas budidaya
pada setiap umurnya memiliki ukuran volume lebih besar dari talas liar. Ini dikarenakan, talas
budidaya tumbuh dengan pemeliharaan dan pemberian pupuk sehingga memiliki pertumbuhan yang
lebih baik dari talas liar yang tumbuh dengan sendirinya, tanpa pemeliharaan dan tanpa pemupukan.
Talas yang tumbuh secara liar tanpa pemeliharaan akan mengalami perebutan unsur hara dengan
tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Hal ini menyebabkan unsur hara yang terserap oleh talas liar
lebih sedikit. Pada talas budidaya dilakukan penyiangan sehingga unsur hara yang terserap sebagian
kecil terbagi dengan tumbuhan lain (gulma) (Yuliani, 2013).
Kandungan gizi talas dibandingkan dengan bahan pokok sumber

karbohidrat yang lain

dapat dilihat pada Tabel 2.
Salah satu faktor penyebab kurang intensifnya pengembangan talas sebagai produk pangan
di Indonesia adalah konsumsi talas tanpa pengolahan yang tepat dapat menyebabkan munculnya
rasa gatal pada individu yang mengkonsumsi olahan dari talas tersebut. Hal ini

disebabkan

karena talas segar mengandung kristal Kalsium Oksalat. Data yang disajikan Balai Besar Pasca
Panen (2009) menunjukkan bahwa kadar oksalat pada talas beneng menempati urutan tertinggi
dibandingkan kandungan oksalat pada jenis talas lainnya.
Kristal oksalat dalam kadar yang cukup dapat menimbulkan pembengkakan pada bibir dan
mulut atau rasa gatal pada lidah dan tenggorokan.

Mekanisme terjadinya hal tersebut adalah

kristal kalsium oksalat yang berbentuk seperti jarum - jarum tipis menusuk dan mempenetrasi
lapisan kulit yang tipis, terutama yang terdapat di daerah bibir, lidah dan tenggorokan.
Kemudian, iritan akan muncul, yang kemungkinan merupakan sejenis protease, yang
selanjutnya menyebabkan rasa tidak nyaman seperti gatal ataupun perih, Irsyad (2011). Ambang
batas oksalat yang tidak menimbulkan rasa gatal adalah 71mg / 100g talas (Sefa-Dedeh and AgyirSackey, 2004).
Rusbana et.al. (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur
panen dengan komposisi kimia talas beneng. Semakin tua umur panen akan meningkatkan jumlah
protein, lemak, dan abu yang dikandungnya. Akan tetapi, khusus untuk karbohidrat, mengalami fase
puncak (kandungan maksimal) pada rentang enam sampai sembilan bulan dan selanjutnya
mengalami penurunan jumlah yang disertai dengan peningkatan kandungan serat kasar.
Kandungan yang khas lainnya dari talas beneng adalah kandungan beta karoten yang
dicirikan dengan pigmen warna kuning pada bagian daging umbinyanya.

Rusbana et.al., (2012) menyatakan bahwa konsentrasi beta karoten talas beneng baik liar
maupun budidaya memiliki pola yang sama yaitu kandungan beta karoten akan meningkat
sampai berumur 9 bulan dan kemudian menurun pada umur 12 bulan. Namun demikian
konsentrasi beta karoten pada talas beneng budidaya pada umur 9 bulan lebih tinggi (0,2717 µg/gr
sampel) dibanding yang liar (0,070 µg/gr sampel).
Mekanisme pengolahan umbi-umbian yang umum dilakukan adalah ekstraksi pati dan penepungan.
Rusbana et.al., (2012) menyatakan bahwa potenssi pengolahan talas beneng lebih utama
diarahkan pada pembuatan tepung dibandingkan pada ekstraksi pati. Tepung merupakan
bentuk hasil pengolahan bahan yang dilakukan dengan memperkecil ukuran bahan
menggunakan metode penggilingan. Menurut Winarno (1997), tepung merupakan produk yang
memiliki kadar air rendah sehingga daya awetnya pun tinggi. Proses penggilingan bahan
disebabkan oleh bahan yang ditekan dengan gaya mekanis dari alat penggiling. Tepung mekanis
pada proses penggilingan diikuti dengan peremukan bahan dan energi yang dikeluarkan sangat
dipengaruhi oleh kekerasan bahan dan kecenderungan bahan untuk dihancurkan.
Talas memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai bahan baku tepung- tepungan karena
memiliki kandungan pati yang tinggi, yaitu sekitar 70-80% (Quach et al., 2000). Selain itu, menurut
Perez et al. (2007) tepung talas memiliki ukuran granula yang kecil, yaitu sekitar 0.5-5 mikron.
Ukuran granula pati yang kecil dapat membantu individu yang mengalami masalah dengan
pencernaannya karena kemudahan dari talas untuk dicerna (Baker,
2002).
Kandungan oksalat yang ada di talas memang cukup tinggi dan bila tidak dihilangkan ataupun
dikurangi, maka saat pangan olahan dari talas dikonsumsi, orang yang mengkonsumsi akan merasa
gatal-gatal pada tenggorokannya. Pengeringan talas dapat dilakukan baik itu dengan
menggunakan alat pengering maupun sinar matahari (Suarnadwipa dan Hendra, 2008). Kay (1973)
dan Onwueme (1994) terlebih dahulu melakukan proses perendaman talas di dalam asam sulfat dan
perendaman di dalam air mendidih selama 4-5 menit sebelum talas mengalami pengeringan
dengan tujuan untuk mengurangi kandungan oksalat di dalamnya.
Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengurangi kadar oksalat yang terdapat di umbi talas, mulai
dari pemasakan, perendaman di larutan garam, germinasi, hingga fermentasi umbi talas (Winarno,
1997). Akan tetapi, ternyata semua cara tersebut hanya dapat mengurangi jumlah oksalat terlarut,
tetapi tidak untuk oksalat tidak terlarut. Salah satu hasil penelitian Onwueme (1994) menyatakan
bahwa bioavailibilitas oksalat yang terdapat di talas ternyata dapat dikurangi hingga nilai nol jika talas
yang telah dikukus dimakan bersamaan dengan sour cream . Teori yang dikembangkan sehubungan
dengan fenomena tersebut adalah diduga bahwa penambahan kalsium, seperti dari susu, dapat
mengganggu bioavailibilitas dari oksalat yang terkandung di dalam talas (Irsyad, 2011).
Penelitian lainnya untuk mengurangi mengurangi kandungan oksalat dalam talas antara lain
pernah dilakukan dengan menggunakan air hangat. Pada penelitian ini pengunaan air panas
ditujukan untuk mengurangi kandungan oksalat dalam talas yang diduga kuat sebagai aktor
penyebab gatal. Selain itu pengaruh perendaman tepung talas dalam air hangat juga diteliti.

Disimpulkan bahwa perlakuan perendaman dalam air hangat tidak mempengaruhi secara nyata
terhadap penurunan kadar okasalat. Penfurunan kadar oksalat terbesar diperoleh pada suhu 40 0 C
dalam waktu 3 jam perendaman (Wahyudi, 2009).
Pemanfaatan lebih lanjut dari tepung talas adalah dapat digunakan sebagai bahan industri
makanan seperti biskuit ataupun makanan sapihan. Selain itu, tepung talas juga dapat
diaplikasikan untuk membuat makanan bagi orang yang sakit dan orang tua, dengan cara
mencampurkan tepung talas dengan susu skim.
Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tepung talas. Proses
pembuatan tepung dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenis umbi -umbian itu
sendiri. Proses pembuatan tepung talas diawali dengan pencucian dan pengupasan umbi segar.
Lalu dilakukan pengirisan yang ditujukan untuk memperbesar luas permukaan dari talas pada
saat dikeringkan.
Secara umum, pengeringan dengan menggunakan alat pengering lebih baik daripada
menggunakan sinar matahari. Kelebihannya antara lain suhu pengeringan dan laju alir udara
panas yang dapat dikontrol, kebersihan yang lebih terjaga, dan pemanasan terjadi secara merata.
Akan tetapi, pengoperasian alat pengering terkadang memerlukan keahlian dari pengguna
alatnya dan memakan biaya yang lebih mahal. Proses pengeringan pada pembuatan tepung talas
merupakan salah satu tahapan yang krusial, karena menentukan kualitas dan keawetan dari
produk olahan selanjutnya dari tepung tersebut. Suhu dan waktu pengeringan merupakan
faktor penting dalam pengeringan yang akan mempengaruhi mutu produk akhir (Heldman dan
Lund, 2007). Proses pengeringan yang paling optimal menurut Mohamed dan Hussein (1994)
dilakukan pada suhu pengeringan 60ºC selama 22 jam, yang pada akhirnya akan didapatkan
kadar air tepung ± 9.89%. Hasil dari pengeringan tersebut kemudian digiling dengan pin disc mill.
Pemanfaatan talas beneng sebagai karbohidrat alternatif saat ini baru diolah dalam bentuk tepung
dan keripik. Walaupun telah memberikan sedikit nilai tambah sebagai sumber pendapatan
tambahan bagi para petani, agribisnis talas beneng masih membutuhkan dukungan berupa penelitian
atau kajian potensi dan pemanfaatan disertai dengan strategi dan pengembangan pasar olahan
produk talas beneng.
Beberapa penelitian tentang talas beneng telah dilakukan sebagai dasar dalam pengembangan
produksi maupun pengolahannya. Kajian tersebut diantaranya mengenai perbedaan komposisi
gizi pada setiap umur tanam, rendemen dan karakteristik tepung dan pati, penentuan umur
panen, indeks glisemik, kandungan senyawa fungsional, dan pengurangan kadar oksalat.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kandungan gizi tepung dan makanan olahan tales
beneng serta membandingkannya dengan Standar SNI tepung sejenis yang sudah ada. Kandungan

gizi yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi produk dalam pemberian label
produk tepung dan makanan olahan oleh pelaku IKM sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi
lokal berbasis pangan.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini terdiri dari studi literatur, survei lapangan, wawancara dan analisis
laboratorium. Analisis Laboratorium dilakukan di Balai Besar Pasca Panen, Badan Penelitian dan
Pengembangan, Kementerian Pertanian. Analisis laboratorium mencakup Analisis kandungan gizi
tepung dan makanan olahan keripik talas beneng. Ada tiga sampel keripik talas beneng yang diperoleh
dari tiga UKM (Industri Kecil Menengah) yaitu Sampel 1: IKM Ibu Mariam, Sampel 2 : IKM Ibu
Jumsiati, dan sampel 3 : IKM Ibu Ecih dari Kampung Cinyurup, Desa Juhut, Kecamatan karang
Tanjung.
Parameter kandungan gizi yang dianalisis di laboratorium adalah: kadar air, kadar abu,
karbohidrat, protein, lemak, energi, serat pangan, total karoten, kadar oksalat, uji ketengikan
(TBA), Fe, Zn, TPC, dan uji mikrobiologi E. Coli dan kapang.
HASIL DAN PEMBAHASAN Tepung Talas Beneng
Hasil analisis kandungan pada tepung talas beneng yang dihasilkan oleh pengrajin (UKM) di lokasi
penelitian dan perbandingan dengan SNI tepung terigu pada beberapa pa- rameter ditunjukkan pada
Tabel 3.
Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa parameter mutu pada tepung talas beneng telah
mendekati SNI tepung terigu. Kadar air tepung talas beneng sudah cukup rendah yaitu 6,10%. Kadar
air pada level ini sudah cukup aman karena pada biji-bijian dan tepung-tepungan, kandungan
airnya maksimal 14%.
Kadar abu pada tepung talas beneng lebih banyak dibandingkan dengan standar tepung terigu.
Hampir sama halnya dengan kandungan protein dimana jumlahnya hampir mendekati jumlah
minimal SNI tepung terigu. Hasil analisis ini senada dengan karakteristik kimia talas yang
dihasilkan oleh Balai Besar Pasca Panen Badan Litbang Kementerian Pertanian. Secara umum,
talas beneng memiliki kadar abu, kadar protein, dan kadar air yang lebih
tinggi (BB Pasca Panen,2010).
Jumlah protein yang terdapat pada tepung talas beneng (6.70%) mendekati jumlah minimal
protein pada tepung terigu (7.0%). Dari sudut pandang nutrisi, kandungan protein ini
dipandang baik. Namun jika dipandang dari sudut teknologi pengolahan, protein yang terdapat
pada tepung talas beneng tidak bisa difungsikan sebagaimana protein yang terdapat pada tepung
terigu. Kandungan protein pada tepung terigu didominasi oleh protein pembentuk gluten yang
menjadikan terigu sangat mudah untuk dibentuk menjadi berbagai adonan. Karena jumlah gluten
yang tinggi maka terigu dapat dibentuk menjadi roti, mie, dan berbagai bentuk olahan pasta.
Kandungan Fe dan Zn dalam talas
beneng masing-masing sebanyak 16,24 mg/

Tabel 3. Hasil analisis laboratorium tepung talas beneng
Jenis Analisa
Satuan
Hasil
SNI Tepung Terigu
Kadar Air
%
6.10
Maks. 14.5
Kadar Abu
%
6.11
Maks. 0.70
Kadar Lemak
%
0.39
Kadar Protein
%
6.70
Min. 7.0
Karbohidrat
%
80.70
Energi
kkal/100mg
353.13
Serat pangan
%
2.43
Total Karoten
ppm
6.92
Asam Oksalat
ppm
648.87
Fe
mg/100g
16.24
Min. 50
Zn
mg/100g
7.49
Min. 30
6
TPC
cfu/g
2.1 x 10
Maks. 1 x 106
5
Kapang
cfu/g
7.6 x 10
Maks.1 x 104
E Coli
apm/g
>1100
Maks. 10

Tabel 4. Hasil analisis kimia keripik talas beneng
PARAMETER
Kadar air
Kadar Abu
Kadar Lemak
Kadar Protein
Karbohidrat
Energi
Serat Pangan
Total Karoten
TBA
Asam Oksalat

Satuan
%
%
%
%
%
kkal/100mg
%
ppm
ppm
%

Sampel 1
0.96
3.19
20.66
2.33
72.86
486.7
3.62
14.38
0.1613
55.72

Sampel 2
1.95
3.29
23.1
3.41
68.52
494.57
3.81
14.63
0.0677
67.48

Sampel 3
1.61
3.91
18.78
3.42
72.29
471.81
3.24
21.11
0.1401
63.25

Rata-rata
1.51
3.46
20.85
3.05
71.22
484.36
3.56
16.71
0.1230
62.15

100g (16% atau 162,4 ppm) dan 7.4 mg/100g (7.4% atau 74ppm). Jumlah ini lebih tinggi bila
dibandingkan dengan standar SNI tepung terigu. Fortifikasi Fe dilakukan sebagai langkah dalam
penanggulangan anemia gizi besi terutama pada wanita. Kandungan Zn sebagai mineral yang
menjadi kofaktor enzim-enzim antioksidatif. Kadar Fe dan Zn yang tinggi ini bisa menjadi
keunggulan komparatif dengan tepung terigu sehingga tidak perlu dilakukan fortifikasi.
Standar mutu mikrobiologis tepung talas beneng secara umum masih dibawah standar.
Eschericia coli sebagai bakteri indikator sanitasi terdapat dalam jumlah banyak pada tepung
talesbeneng karena sanitasi dan hygiene dari pekerja dan proses produksi yang masih kurang
baik dan memerlukan pembinaan. Jumlah lempeng total dan kapang yang terdapat dalam tepung

dapat memperpendek masa simpan tepung jika tidak dikemas dengan baik atau jika terjadi
peningkatan kadar air selama penyimpanan.
Oksalat pada tepung talas beneng masih cukup tinggi jumlahnya walaupun dalam proses
pembuatan telah dilakukan upaya pengurangan dengan menggunakan perendaman dalam larutan
garam. Dalam pemanfaatan tepung ini dapat dilakukan pengukuran kadar residu oksalat pada
produk olahan tepung talas beneng karena oksalat dapat mengalami kerusakan jika diberi
perlakuan panas.

Keripik Talas Beneng
Hasil analisis laboratorium keripik talas beneng disajikan pada Tabel 4. Perbandingan
parameter mutu standar sesua SNI produk sejenis ditamiplkan pada Tabel 5.
Pada tabel 5, menunjukkan bahwa
kadar air yang dikandungnya sudah sangat sedikit sekali dapat diprediksi bahwa kerusakan
mikrobiologis dapat dihindari jika pengemasan produk dilakukan dengan baik. Kadar abu keripik
talas beneng lebih tinggi dari keripik singkong dan kentang tetapi lebih rendah dari keripik pisang.
Hal ini bukan berarti kandungan abunya jelek melainkan secara alami kandungan mineral umbi
talas beneng memang lebih tinggi dibandingkan dengan umbi yang lain.
Kadar lemak keripik talas beneng hanya dapat dibandingkan dengan Standar SNI keripik pisang
karena keripik yang lain tidak mensyaratkannya. Kadar lemak (minyak) keripik talas beneng
masih berada dibawah Standar SNI pisang namun masih cukup tinggi jika dilihat dari sudut
pandang penyimpanan. Kandungan minyak yang tinggi ini dapat menurunkan kesukaan panelis
karena setelah dikemas akan muncul tetesan minyak pada kemasan. Kondisi minyak yang tinggi
juga akan menyebabkan proses okdsidasi akan banyak terjadi sehingga
menimbulkan bau tengik.
Parameter mutu lain yang bisa dijadikan keunggulan komparatif dari talas beneng adalah
kandungan beta karoten. Beta karoten dapat berfungsi sebagai pewarna alami atau sebagai
provitamin A. Pengolahan yang lebih baik diperlukan agar kandungan provitamin A ini tidak
mengalami kerusakan selama pengolahan.
Jumlah oksalat pada keripik talas beneng yang dihasilkan oleh UKM di Juhut sudah jauh
berkurang sampai 62,15ppm. Nilai ini berada dibawah ambang batas penerimaan konsumen.
Ambang batas oksalat adalah 71 mg/100g (Sefa-dedeh dan Agyir-Sackey, (2004). Pengurangan
ini terjadi karena pengaruh suhu tinggi pada proses penggorengan keripik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Tepung talas beneng secara umum memiliki parameter mutu fisik sudah memenuhi SNI
produk sejenis yaitu kadar air,
kadar abu dan protein cukup tinggi, tetapi

Tabel 5. Perbandingan parameter mutu keripik talas beneng dengan Standar SNI keripik sejenis

Parameter
Kadar air
Kadar Abu
Kadar Lemak
TBA

Satuan

Keripik
Singkong

Keripik
Kentang

Keripik
Pisang

Keripik
Talas Beneng

%
%
%
ppm

Maks. 6
Maks. 2.5

Maks. 3
Maks. 3

Maks. 6
Maks. 8
Maks. 30

1.51
3.46
20.85
0.1230

mutu mikrobiologis masih rendah. Kandungan Fe dan Zn dalam talas beneng masing-masing
sebanyak 16,24 mg/100g (16% atau 162,4 ppm) dan 7.4 mg/100g (7.4% atau 74ppm). Jumlah ini
lebih tinggi bila dibandingkan dengan standar SNI tepung terigu. Parameter lain yang harus juga
menjadi perhatian adalah kandungan oksalatnya yang masih tinggi. Keripik tepung talas sudah
memenuhi SNI produk sejenis.
Kandungan abu dan lemak pada keripik tales beneng lebih rendah dari standar SNI Keripik Pisang,
perlu penirisan yang baik pada keripik sehingga tidak terjadi oksidasi yang dapat
menyebabkan ketengikan. Disamping itu tales beneng juga mengandung beta karoten atau provitamin
A. Asam oksalat pada tales beneng cukup tinggi, perlu ada proses pengolahan yang lebih baik
sehingga tidak menyebabkan gatal saat dikonsumsi.

Rekomendasi
Perlu proses pengolahan tales yang lebih baik dan higienis, sehingga kandungan E colli dapat
diturunkan dan mencapai mutu mikrobiologis. Demikian pula pada proses pembuatan kripik perlu
adanya input teknologi sehingga keripik yang dihasilkan memanfaatkan hasil Uji lab ini sebagai
informasi produk dalam pelabelan tepung tales beneng maupun produk olahannya.
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ABSTRAK
Industrialisasi merupakan salah satu bentuk pendorong menuju modernisasi yang diharapkan dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perubahan pembangunan yang pesat akibat industri selain akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga akan berdampak langsung pada kehidupan sosial
budaya masyarakat setempat. Seperti dua sisi mata uang logam yang berbeda, memiliki dampak
positif dan negatif tertentu bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perkembangan kawasan
industri harus memperhitungkan dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendapatkan
gambaran terkait potensi dan sumberdaya masyarakat sekitar kawasan industri; 2) mendapatkan
gambaran mengenai dampak positif dan negatif keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar
kawasan. Penelitian ini menggunakan mixed methode, dan pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik purposive random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kota
Cilegon memiliki kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial menunjang
pembangunan sosial ekonomi wilayahnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sekitarnya; 2)
dampak positif kawasan industri diantaranya mengurangi pengangguran, terbuka peluang usaha,
kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatif
yang ditimbulkan antara lain lingkungan tercemar, kemacetan lalu lintas, terjadinya kasus-kasus
kriminal, menimbulkan kesenjangan, masyarakat bergaya konsumtif, dan pergeseran nilai-nilai luhur
budaya masyarakat setempat.
Kata Kunci: Dampak Sosial, Industri, Kawasan Industri, Masyarakat
ABSTRACT
Industrialization has long been believed as one of key drivers toward modernization, which is
expected to improve people’s lives. Rapid development advancement due to industrialization, in
addition to the improvement of the community’s welfare, on one hand, will also have direct impacts
on the socio-cultural life of local communities on the other. Like two sides of a coin, it has certain
positive and negative impacts to the surrounding communities. The development of industrial estate,
therefore, needs to consider these impacts. In relation to the growth of indus- trial estate in Cilegon
City, this study aims to: 1) get an overview of the potential of community resources surrounding the
industrial area; 2) explore the positive and negative impacts of in- dustrial presence on the

surrounding communities. This research employs a mixed method, and purposive random sampling
technique was applied for data collection. The study found that: 1) Cilegon city benefits from natural
resources and potential human resources to support the socio- economic development of its territory
in achieving the welfare of the surrounding community;
2) the industrial estate has positive impacts, such as reducing unemployment, enhancing SMEs
opportunities, creating more job opportunities, and improving the quality of community wel- fare.
The negative impacts , on the other side, include polluted environments, traffic congestion, the
occurrence of criminal cases, causing social inequalities, consumptive-style society, and a shift in
the noble values of local culture.
Keywords: Social Impact, Industry, Industrial, Community Impacts

PENDAHULUAN
Kota Cilegon merupakan salah satu kota industri yang strategis di Provinsi Banten. Hal ini
disebabkan posisi kota ini sebagai kota industri dengan pusat-pusat industri khususnya di bagian
barat kota.
Terkait dengan kawasan industri, percepatan pengembangan dilakukan agar pembangunan
di suatu wilayah dapat dicapai secara cepat, tepat, tertib, dan teratur. Oleh karena itu, seiring
pengembangan kawasan industri di suatu wilayah, tetap perlu mengindahkan peraturan
pemerintah yang terkait dengan lingkungan kawasan industri maupun masyarakat sekitar yang
akan memperoleh dampak langsung akibat berdirinya kawasan industri di sekitar
pemukiman mereka. Seperti dua sisi mata uang logam yang berbeda, pengembangan kawasan
industri memiliki dampak positif dan negatif tertentu bagi masyarakat sekitar.
Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan tepat, mengenai potret kondisi existing
masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri, serta mengantisipasi dampak negatif, baik
secara ekonomi, sosial, budaya dan kemasyarakatan, maka perlu adanya penelitian dampak sosial
keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan industri Kota Cilegon. Tujuan penelitian ini
yaitu: (1) Mendapatkan gambaran terkait potensi dan sumberdaya masyarakat sekitar kawasan
industri; (2) Mendapatkan gambaran mengenai dampak positif dan negatif keberadaan
industri terhadap masyarakat sekitar kawasan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yaitu di Kota Cilegon, dipilih 2 lokus penelitian (Kecamatan Cilegon dan
Ciwandan) yang merupakan kawasan industri. Penelitian ini menggunakan mixed method dan
menggunakan teknik purposive random sam- pling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan
pertimbangan tertentu (Sugiyono,
2013:122). Teknik ini termasuk dalam kategori probability and non probability sampling, yaitu
teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013: 120).
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.
Data dan informasi diperlukan antara lain: (1) Kondisi fisik penelitian yang berada di sekitar
kawasan industri; (2) Potensi sumberdaya yang ada di Kota Cilegon; (3) Keragaman dampak
sosial masyarakat di sekitar kawasan industri. Adapun data prime r dikumpulkan melalui: 1)
Observasi, untuk mengamati kondisi dampak keberadaan kawasan industri, dan 2) Angket
dan Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer dari masyarakat.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik melalui pendekatan
deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan
mendeskripsikan karakteristik

dan

sejarah

dan

industri, karakteristik responden, dampak

industri terhadap kondisi fisik (perubahan pengunaan lahan, ketersediaan fasilitas umum dan
kondisi prasarana jalan), kondisi lingkungan (kebisingan, pencemaran udara dan pencemaran
air), serta kondisi sosial ekonomi. Selanjutnya, penelitian juga menggunakan kerangka
analisis model interaktif Miles dan Huberman (1992:16) guna menganalisis informasi selama
penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi dan Sumberdaya Masyarakat
Sekitar Kawasan Industri
Kota Cilegon dikenal sebagai kota perindustrian dan merupakan pusat perindustrian di
kawasan Banten bagian barat yang memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya
jalan darat, dua pelabuhan yaitu Pelabuhan Banten-Merak dan Pelabuhan Karangantu, serta
dukungan sarana pembangkit tenaga listrik, air, gas, dan telekomunikasi.
Letak geografis Kota Cilegon yang strategis memberikan nilai tambah di mata investor asing
maupun dalam negeri. Akses jalur darat, laut dan udara yang mendukung dalam proses distribusi
baik pengiriman bahan baku dan barang jadi menjadi suatu tolak ukur dalam perencanaan
investasi

dalam menetapkan lokasi proyek investasi yang dapat memberikan nilai ekonomis penurunan
biaya transportasi dan penyediaan kebutuhan bahan baku serta pengiriman barang jadi secara just
in time. Selain itu iklim usaha yang kondusif serta dukungan Pemerintah Kota Cilegon
terhadap perkembangan industri skala besar memberikan nilai positif dalam berinvestasi di Kota
Cilegon. Keberhasilan investasi Joint Venture antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Pohang Steel
Corporation asal Korea menjadikan pemicu perusahaan yang sudah ada di Kota Cilegon ikut
memperluas usahanya seperti PT. Nippon Shokubai In- donesia, PT. Candra Asri, serta PT.
Asahimas Petrochemical Indonesia.
Kota Cilegon sebagai daerah tujuan investasi memiliki daya tarik bagi investasi dalam dan
luar negeri, hal ini dapat dilihat dari tingginya minat investor yang menanam modalnya di Kota
Cilegon yang berasal dari USA, Perancis, Jepang, Australia, Jerman, Inggris, Argentina, Austria dan
Korea. Kota Cilegon dengan daya tarik investasi kategori A mendapat penghargaan dari Komite
Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini merupakan indikator yang masih kondusif dan nyaman
sebagai daerah tujuan investasi dengan pertumbuhan investasi pada 2006 mencapai 12,44%. Kota
Cilegon dengan luas lahan 17.550 Ha (175,50 km2) ditunjang dengan sarana prasarana yang
cukup memadai serta letak geografis yang sangat strategis dengan jarak tempuh dari ibukota Jakarta
+ 120 km, perjalanan selama 2 jam tentunya melalui akses jalan tol.
Kota Cilegon sebagai pintu gerbang pulau Jawa dan Sumatera, serta memilih garis pantai
sepanjang 17 km, didukung oleh pelabuhan bertaraf internasional dan adanya pelabuhan khusus, serta
beberapa kawasan industri menjadikan Kota Cilegon sebagai tujuan investasi yang menarik bagi
calon investaor. Kota Cilegon terbuka untuk investasi bidang usaha besi dan baja, kimia, plastik,
manufacture, pariwisata, usaha aneka dan jasa-jasa lainnya.
Selain pembangunan fisik Kota Cilegon, pemerintah juga menjalankan berbagai
kebijakan diantaranya:
a. Peningkatan daya saing yang kompetitif berbasis sumber daya dengan prioritas pada sektor industri
kecil dan menengah.
b. Membudayakan program kemitraan antar pelaku ekonomi berdasarkan pola kemitraan

untuk

menidukung pertumbuhan otonomi daerah.
c. Menjadi fasilitator bagi pengembagan ekonomi daerah dan mendorong asosiasi- asosiasi usaha lebih
berdaya dan mandiri.

d. Bersama kalangan usaha berinovasi dan berprakarsa bagi penciptaan peluang usaha baru,
pengembangan sentra industri kecil unggulan, serta pengembangan dan penataan sentrasentra perdagangan, baik skala lokal maupun regional.
e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyediakan pusat pelayanan terpadu satu atau
atau one stop service.
f.

Mengubah paradigma lama birokrasi pemerintahan menuju entrepreneurship birokrasi atau
reinventing government.
Strategi Kota Cilegon dalam menarik investor, diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Adanya kepastian hukum dan keamanan. b. Stabilitas ekonomi.

c. Akses ke ibukota Jakarta dan Pelindo II Bojonegara.
d. Kota Cilegon sebagai gerbang penghubung Jawa-Sumatera.
e. Adanya sarana dan prasarana pendukung investasi.
Untuk menarik investor tersebut Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel
dan perusahaan lainnya menyediakan berbagai sarana prasarana pendukung untuk kegiatan
investasi terutama dalam menyiapkan kawasan industri yang terdiri dari:
a. Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC I)
Luas kawasan 550 Ha, luas kawasan yang sudah terjual 250,94 Ha, luas kawasan yang belum terjual
198,06 Ha, sarana & prasarana 100,78 Ha.
b. Kawasan Krakatau Industrial Estate
Cilegon (KIEC II)
Luas kawasan 80,9 Ha, sudah terjual 0,9
Ha, belum terjual 80 Ha.
c. Kawasan Pancapuri 250 Ha.
d. Kawasan Cipta Niaga Internasional 22
Ha.
Sedangkan sektor industri kecil yang dikembangkan di wilayah pemerintahan Kota Cilegon,
selain dianggap sebagai kota industri, juga memiliki industri kecil dan menengah yang tersebar di
9 kecamatan, yaitu industri kecil formal 262 unit dan industri kecil non formal 1.197 unit. Adapun
yang menjadi sektor unggulan dari IKM antara lain sentra batu bata dan genteng 689 unit, sentra
kasur 75 unit, dan sentra emping
1.7772 unit.

Untuk membantu pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Cilegon, dibentuk
beberapa lembaga untuk memfasilitasi permasalahan di bidang permodalan, managemen dan
pemasaran diantaranya lembaga inkubasi usaha kecil, lembaga perintis usaha, trading house, dan
badan zakat infaq sadaqoh (Bazis). (Profil Kota Cilegon, 2016)

Dampak Positif dan Negatif Keberadaan
Industri Terhadap Masyarakat Sekitar
Keberadaan kawasan industri di wilayah Cilegon, memberikan dampak positif cukup
signifikan, kecenderungan masyarakat menyambut baik akan keberadaan kawasan industri.
Mereka merasakan banyak hal yang dapat mereka alami. Di samping mampu meningkatkan
kualitas kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan dan
mengurangi pengangguran. Keterbatasan modal menjadi faktor utama bagi keberlanjutan usaha
masyarakat, agar mereka dapat hidup layak dan lebih berdaya. Oleh karena itu, pemerintah perlu
menggalang keterlibatan swasta, dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan
industri untuk membuat program anak asuh bagi masyarakat yang memiliki semangat wirausaha
atau sudah merintis usaha untuk mendapatkan bantuan dana pengembangan usaha.
Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan perusahaan di Kota Cilegon menurut
responden masih belum optimal. Diketahui bahwa mayoritas keberadaan perusahaan mendapat
ijin dan dukungan pemerintah, namun tidak sedikit pula perusahaan yang tidak mendapat
ijin dan dukungan pemerintah, sehingga pemerintah dalam hal ini harus melacak perusahaan yang
tidak berijin, agar meminimal resiko yang berdampak pada lingkungan masyarakat sekitar.
Kemudian, bila ditinjau dari kontribusi perusahaan terhadap kegiatan masyarakat untuk
program jangka panjang, sampai saat ini mayoritas masyarakat masih meragukan kontribusi
perusahaan yang ada di kawasan industri, bagi kemajuan masyarakat sekitarnya. Kepedulian
perusahaan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan masih belum memadai.
Dengan demikian, kegiatan cor- porate social responsibility perusahaan dapat dioptimalkan bagi
kehidupan masyarakat yang makin berkualitas.
Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan berkaitan dengan masyarakat, masih
lemah dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat. Masih terdapat
beberapa perusahaan yang memenuhi fasilitas pendukungnya diambil dari sekitar
pemukiman warga. Hal ini dianggap menganggu kenyamanan dan keamanan kehidupan

warga, dan dikhawatirkan bila tanah dikeruk terus, atau air yang digunakan dalam jumlah yang
banyak, atau lainnya akan mengakibatkan rawan bencana. Kota Cilegon saat ini sedang
menghadapi perubahan besar dengan masuknya industri Korea yang akan menggunakan
tenaga kerja dari negara asal. Begitu banyak perusahaan asing di Kota Cilegon ini yang salah
satunya adalah perusahaan-perusahaan dari Korea. Terkait hal tersebut, Gubernur mengharapkan
terjalin kerjasama yang baik seperti dituangkan melalui MoU antara Pemerintah Provinsi Banten
dengan Pemerintah Korea Selatan. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Banten berjanji akan
berbicara dengan pihak Pemerintah Kota Cilegon untuk menindaklanjuti penerapan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Krakatau-Posco yang diharapkan akan memberikan
sumbangsih bagi peningkatan ekonomi masyarakat Banten.
Keberadaan kawasan industri dekat pemukiman warga mampu meningkatkan kesejahteraan
sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kehadiran perusahaan
membuka lapangan kerja, namun peluang masyarakat setempat mendapat pekerjaan relatif masih
belum optimal, karena harus bersaing dengan para pendatang. Dampak positif yang betul- betul
dirasakan masyarakat dengan keberadaan kawasan industri, adalah perusahaan membantu
masyarakat tidak mampu, hal ini dinyatakan responden sebanyak 74% menyatakan setuju dan
sangat setuju. Sedangkan peluang membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan para pegawai, dan
dengan bertambahnya para pendatang sebanyak 48%. Tetapi dari beberapa responden sebanyak
52% menyatakan netral bahkan cenderung tidak setuju. Sesuai pernyataan responden yang setuju
atau sangat setuju sebanyak 70% perusahaan yang berada di kawasan industri, membantu
masyarakat tidak mampu. Pendapatan masyarakat meningkat dan peluang membuka usaha
juga meningkat, terbukti sebanyak lebih dari 70%.
Keberadaan kawasan industri, didukung dengan banyaknya pendatang yang terus bertambah, tidak
selalu berdampak pada kriminalitas. Tetapi hal ini tetap perlu menjadi perhatian mengingat
pernyataan netral dan cenderung tidak setuju bila kriminalitas tidak menimbulkan dampak
negatif, yaitu sebanyak 50%. Dengan adanya perkembangan kawasan industri, sebanyak
32% menyatakan masyarakat mengalami perubahan gaya hidup dari kehidupan yang sederhana
menjadi konsumtif. Tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang bertahan dengan gaya hidup
sebelumnya, tanpa tergoyahkan oleh keadaan apapun. Mahalnya biaya hidup pun dengan adanya
kawasan industri sebanyak 32% responden menyatakan sangat setuju dan setuju. Sedangkan
pengelolaan lingkungan di kawasan industri dan sekitar sudah cukup baik, untuk menghindari

polusi udara, bau tidak sedap, penghijauan akan berkurang, suara bising, sumber air bersih sulit,
lalu lintas macet, juga dirasakan oleh sebagian responden. Namun masih ada sebagian warga yang
masih merasakan hal ini, terbukti
6-42%, terutama polusi udara yang perlu diimbangi dengan gerakan penghijauan.
Dampak negatif yang paling dirasakan dari keberadaan kawasan industri, tidak dapat dipungkiri
dengan jumlah pendatang yang meningkat, persaingan kerja pun semakin meningkat, sehingga
potensi timbulnya kriminalitas tidak dapat dihindari. Selain itu permasalahan yang terjadi di wilayah
sekitar PT. Posco, PT. Nippon, dan PT. Sankyu, para pendatang terutama warga asing lebih
mendominasi dibandingkan warga pribumi di sekitar kawasan industri (Mahfid, S.Pd Lurah Warnasari
Cilegon). Gejala ini ditimbulkan karena adanya kesenjangan hidup pada masyarakat, sehingga
timbul kecemburuan sosial yang akhirnya mendorong sikap untuk berperilaku anarkis.
Pesatnya pertumbuhan kawasan industri di wilayah Kota Cilegon juga berpengaruh
sangat besar pada penataan lahan, serta dinamika sosial kemasyarakatan selama kurun waktu
1980an-sampai sekarang. Lingkungan pun turut terganggu, seperti ruang terbuka hijau yang tidak
optimal, hutan kota, serta menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran limbah industri yang
melampaui standar mutu penataan kawasan lingkungan. Keadaan ini diperkuat dengan pernyataan
(Halusi, Lurah Katileng Cilegon) bahwa polusi udara dan air dari limbah industri. Pembuangan
sampah ilegal yang sangat membahayakan penduduk, seperti di wilayah lingkaran selatan kecamatan
Citangkil, seperti asap dari industri kimia yang menutupi jalan, serta debu-debu yang dihembus dari
mobil truk perusahaan di sepanjang jalan industri Cilegon.
Berkaitan dengan dampak industri terhadap lingkungan sekitar, rekomendasi strategi
pengelolaan kawasan industri menuju eco industry park/kawasan industri hijau, yang disitir dari
tulisan Fatah Sulaiman (2009) yaitu dengan memprioritaskan 6 (enam) standar, yaitu:
a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah.
b. Penyediaan ruang terbuka hijau, minimal
30% dari kawasan industri yang digunakan.
c. Penegakan implementasi hukum yang tegas terhadap pelanggaran atau perundangundangan terkait kawasan industri.
d. Pemberian sanksi bagi industri yang tidak memperhatikan lingkungan.
e. Membentuk kelembagaan khusus untuk mengelola kawasan industri hijau.

f.

Mempertahankan daerah resapan air untuk menjamin ketersediaan air bagi kelangsungan
operasional perusahaan yang digerakkan

langsung

oleh pemerintah setempat untuk

dibuat peraturan walikota setempat (Perwal).
Optimalisasi keterlibatan, kontribusi dan partisipasi perusahaan terhadap pembangunan
masyarakat setempat, menjadi faktor utama bagi keberlanjutan perusahaan. Sinergi yang terjadi antar
masyarakat dan perusahaan menjadi penunjang keberhasilan sebuah perusahaan yang berada di
kawasan industri. Apalagi sudah menjadi keharusan perusahaan, terutama

yang berada dekat

pemukiman warga, secara langsung mereka merasakan dampaknya dari keberadaan kawasan
industri, dan diperkuat pula oleh ketetapan UU pemerintah mengenai kegiatan CSR perusahaan.
Seperti terurai dalam Undang- undang No. 40 Tahun 2007 mengenai tanggungjawab
sosial dan lingkungan perseroan terbatas, dan PP 47 Tahun 2012 mengenai tanggung jawab
sosial

dan lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini diatur mengenai

tanggungjawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat
bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya. Ketentuan ini
dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai
dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat maka ditentukan bahwa
perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib
melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. (Yusuf, 2007)
Kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, meliputi
kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kemakmuran rakyat
yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara. Dalam hal ini industrialisasi sebaiknya memperhatikan kesejahteraan
sosial yang menjadi masalah dan mendapatkan perhatian utama dan menjadi tanggung jawab
bersama. Hal ini dapat terwujud apabila masing-masing individu memiliki kesadaran untuk
senantiasa memprioritaskan kepentingan bersama, agar kesejahteraan sosial dapat terwujud dan
dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, (Julianti, 2012).
Namun bila ditinjau dampak keberadaan industri terhadap budaya masyarakat, tidak
dapat dipungkiri dari data penelitian yang diperoleh dari responden yang tinggal di area kawasan
industri kota cilegon, menunjukkan bahwa terwujudnya kemajuan di bidang material dengan
keberadaan kawasan industri pada kenyataannya berbanding terbalik dengan merosotnya nilai-

nilai moral, kebudayaan dan agama. Kemajuan teknologi dengan sokongan kapitalisme hadir untuk
membantu manusia mengisi kekosongan dalam kehidupan pribadi. Orang-orang kemudian
menghabiskan uang dari hasil kerjanya di tempat-tempat yang telah disiapkan untuk
menghilangkan kepenatan, diantaranya tempat rekreasi, game zone, shooping cen- ter dengan
aneka macam barang pilihan yang pasti akan mendorong masyarakat pada posisi konsumen dari
apa yang mereka produksi sendiri. Banyak masyarakat yang kemudian terjebak dalam gaya hidup
(life style) konsumtif dan hedonis, sehingga secara tidak sadar menjadi objek pasar. Terkait hal
tersebut, Nurcholish Madjid dalam Ibrahim (2010) menyatakan bahwa untuk menjadi
masyarakat industrial, masyarakat harus disiapkan menerima nilai- nilai yang bakal
menunjang proses industrialisasi, dikehendaki ataupun tidak pasti melahirkan tata nilai yang
kebanyakan tidak dikenal oleh masyarakat pedesaan.
Sedangkan harapan-harapan masyarakat dengan adanya kawasan industri di sekitar
masyarakat, terdapat prioritas kebutuhan yang dapat dipenuhi perusahaan, antara lain:
a.

Perusahaan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, antara lain: peningkatan taraf
hidup, kesehatan, pendidikan, dukungan beragama, nilai moral,

dan

pendukung

aspek

kesejahteraan sosial lainnya.
b. Perusahaan mampu menyediakan lapangan kerja dan peluang berusaha.
c. Perusahaan mampu meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan, perumahan, dan fasilitas
umum.
d. Perusahaan mampu meningkatkan jaminan hukum, ketertiban dan keamanan.
e. Perusahaan

dapat

melakukan penanganan lingkungan hidup yang lebih bijaksana, agar

masyarakat dapat merasakan hidup aman dan nyaman tinggal dan berdekatan dengan kawasan
industri.
Namun sampai saat ini, menurut mayoritas responden menyatakan perusahaan belum
memenuhi harapan warga sebanyak
58%. Namun sebagian lainnya, pihak perusahaan sudah memenuhi harapan warga diantaranya
PT Krakatau Steel beserta anak cabangnya, yang membantu penyediaan air bersih dengan
membangun sumur artesis, memberikan dana pendampingan usaha dalam bentuk kemitraan,
penghijauan agar dapat meminimalisir debu masuk ke rumah warga dan dapat mengakibatkan sesak
napas atau ISPA, Sekolah terpadu, dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian dampak sosial keberadaan industri terhadap masyarakat
sekitar kawasan industri Kota Cilegon, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.

Kota Cilegon sebagai daerah tujuan investasi memiliki daya tarik bagi investasi dalam dan luar
negeri. Hal ini dapat dilihat dari tingginya minat in- vestor, ditunjang dengan sarana prasarana
yang cukup memadai, serta letak geografis yang sangat strategis. Kota Cilegon sebagai pintu
gerbang pulau Jawa dan Sumatera, serta memiliki garis pantai sepanjang 17 km, didukung oleh
pelabuhan bertaraf internasional dan adanya pelabuhan khusus, serta beberapa kawasan
industri menjadikan Kota Cilegon sebagai tujuan investasi yang menarik bagi calon investor.
Kota Cilegon terbuka untuk investasi bidang usaha besi dan baja, kimia, plastik, manufac- ture,
pariwisata, usaha aneka dan jasa- jasa lainnya. Dengan demikian untuk menarik investor tersebut
Pemerintah Kota Cilegon dengan PT. Krakatau Steel dan perusahaan lainnya menyediakan
berbagai sarana prasarana pendukung untuk kegiatan investasi terutama dalam menyiapkan
kawasan industri. Selain itu, untuk membantu pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang
ada di Kota Cilegon agar berkelanjutan, dibentuk beberapa lembaga ekonomi untuk
memfasilitasi permasalahan di bidang permodalan, managemen dan pemasaran.
2.

Di kawasan industri kota Cilegon, keberadaan kawasan industri disambut baik oleh

masyarakat. Perusahaan yang ada mempunyai perhatian terhadap pengusaha kecil menengah
untuk menjaga keberlanjutan usaha, dengandana pendamping atau kemitraan. Peluang usaha dan
kesempatan kerja semakin terbuka, dan penataan lingkungan yang lebih baik. Sedangkan
dampak negatif yang dirasakan masyarakat, dengan adanya kawasan industri di tengah-tengah
pemukiman mereka, banyak pendatang yang mengadu nasib di wilayah cilegon sehingga tingkat
persaingan angkatan kerja masyarakat sekitar semakin tinggi, penurunan kualitas lingkungan, serta
kemacetan lalu lintas membuat masyarakat terganggu. Di samping itu, beragamnya para pendatang
sulit membendung terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat.

Saran
Saran yang dapat diberikan terkait dampak sosial keberadaan industri terhadap masyarakat
sekitar, yaitu:

1.

Pendatang dari berbagai luar daerah dan negara asing, menjadi ancaman bagi masyarakat

untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan perusahaan memprioritas
angkatan kerja setempat, untuk melaksanakan program latihan kerja,
agar para pekerja memiliki keahlian dan keterampilan yang mampu memenuhi kebutuhan
perusahaan.
2.
Pengusaha kecil menengah relatif berjalan stabil,
namun
untuk meningkatkan
hasil usaha, kualitas pemasaran dan produksi, diperlukan dana bantuan pendampingan atau
kemitraan.

Pihak

perusahaan memberikan kesempatan seluas- luasnya

kepada para pengusaha yang ingin melakukan pengembangan usaha, dan memberikan
bantuan pendamping dana.
3.

Untuk mengurangi kriminalitas, aparat pemerintah di wilayah setempat bekerja sama untuk

menekan kasus kriminal yang terjadi di kawasan industri. Di samping itu, agar para generasi
muda dapat memanfaatkan waktunya untuk berorientasi pada kegiatan lebih positif, perlu
dilakukan pembinaan kelompok-kelompok remaja, dengan mengembangkan kegiatan bakat
seni dan olah raga secara berkesinambungan.
4.

Perusahaan berkontribusi dalam pengadaan sarana prasarana publik menjadi lebih layak,

adalah faktor utama yang tidak kalah pentingnya, seperti taman bermain, lembaga
pendidikan dan layanan kesehatan, dan sebagainya.
5.

Penataan lingkungan di sekitar kawasan industri, agar tertata dengan baik, penerapan eco

industry atau kawasan industri hijau merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
perusahaan. Hal ini dilakukan agar lingkungan tidak tercemar, kehidupan masyarakat tidak
terganggu dari polusi udara, air, tanah, dan kemacetan lalu lintas.
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ABSTRAK
Perlindungan terhadap masyarakat adat terpencil dewasa ini masih sekadar menganggap
masyarakat adat terpencil sebagai suku terasing yang merupakan aset budaya yang harus dilindungi tanpa
melihat adanya penghormatan terhadap hak-haknya. Kabupaten Lebak sudah memiliki dua
peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten
Kidul. Namun demikian, belum ada payung hukum di tingkat Provinsi Banten baik berupa
Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang Masyarakat
Hukum Adat. Selain itu pula belum ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut,
sehingga payung hukum yang ada belum mangokomodir keseluruhan permasalahan yang
dihadapi oleh masyarakat adat yang kompleks. Untuk mengetahui kebijakan Daerah mengenai
perlindungan masyarakat adat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif
melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pengambilan data lapangan dilakukan pada 15 Mei – 15
Juli 2016 di Desa Kanekes dan Kasepuhan Citorek dengan mewawancari 13 informan kunci. Hasil
studi menunjukkan bahwa secara umum, perhatian pemerintah Kabupaten Lebak
terkait
masyarakat adat/kasepuhan sudah dilakukan dengan mengeluarkan dua Perda dan Peraturan Desa
Kanekes. Namun, Perda terkait masyarakat Baduy baru mengakomodir masalah hak ulayat, belum
pada hal-hal lain yang sebenarnya sangat krusial dan perlu segera diatasi. Masyarkat Baduy dan
Masyarakat Kasepuhan Citorek secara umum menilai bahwa dua Perda tersebut sudah membantu
mengatasi permasalahan yang ada, walaupun dalam tataran teknis masih ditemui beberapa
permasalahan. Masyarakat adat/kasepuhan berharap ada Perda lain yang dapat mengatasi berbagai
permasalahan yang muncul terkait masyarakat adat. Selain itu juga pemerintah perlu proaktif
mengawal iplementasi Perda tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan pemerintah daerah, masyarakat adat Baduy, Kasepuhan Citorek.
ABSTRACT
Indigenous people are considered as cultural assets that need be protected regardless of their
respectful rights. There are two indigenous communities In Banten Province, Lebak Regency in
particular, Baduy and Kasepuhan Banten Kidul. While Lebak Regency has two local regula- tions
related to the protection of these indigenous communities, there are no regulations at the provincial
level. In addition, there are no operational guidelines to implement those two exist- ing local laws.
As a result, the regulations have been unable to accommodate the complex problems faced by the
indigenous communities. In relation to indigenous communities’ protec- tion, this research aims to
examine the current local and provincial government policies utilising a qualitative-descriptive
method through literature study and interview. Field data was col- lected during May to July 2016
in Kanekes Village and Kasepuhan Citorek by interviewing 13 key informants. The study found that
Lebak Regency has issued two local regulations related to indigenous communities/kasepuhan
protection, in addition to Kanekes Village Regulation. The regulations related to Baduy society,
however, barely accommodate the issue of ulayat rights, not on broader issues that are actually very
crucial and need to be addressed. Despite some problems in the implementation level, the Baduy
and Kasepuhan Citorek societies generally consider that the two existing local regulations are
beneficial. The Indigenous communities/ kasepuhan, furthermore, hope that there are another laws
for other various problems that arise related to indigenous peoples. In addition, the local and
provincial governments also need to be more active in guarding the implementation of the laws.
Keywords: local government policy, Baduy indigenous pople, Kasepuhan Citorek.

PENDAHULUAN
Sejak akhir tahun 90-an, perhatian terhadap masyarakat adat mulai menyeruak khususnya bagi
masyarakat adat terpencil di Indonesia. Perhatian tersebut antara lain adalah perubahan istilah
negatif suku terasing dan masyarakat terbelakang menjadi komunitas masyarakat terpencil atau
masyarakat adat terpencil. Selain itu, perhatian tersebut ditunjukkan dengan adanya
pengakuan dari pemerintah yang berupa: 1) pengakuan eksistensi komu-nitas;
2) hak sosial dan ekonomi komunitas adat terpencil; 3) perlindungan tradisi dan adat- istiadat; dan
4) pengakuan terhadap program pemberdayaaan komunitas adat terpencil.
Masyarakat adat atau tepatnya disebut masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia
yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya
satu dengan yang lainnya, berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar
hidup karena diyakini dan dianut, yang jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari
penguasa

adat

(Samosir,

2013;

Arizona,

2016). Suatu komunitas dikatakan sebagai masyarakat adat bila warganya memiliki perasaan
kelompok (in-group feeling), adanya pranata pemerintahan adat; adanya harta kekayaan dan/atau
benda-benda adat; dan adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat
hukum adat yang bersifat territorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu (Bahar, 2008).
Perlindungan terhadap masyarakat adat terpencil khususnya dalam keberpihakan
hukum Indonesia masih sekadar menganggap masyarakat adat terpencil sebagai suku
terasing yang merupakan aset budaya Indonesia yang harus dilindungi tanpa melihat adanya
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya
mendapat porsi yang sama di mata hukum dan instrumen hukum lainnya seperti masyarakat
Indonesia yang lain. Pelanggaran dan pelecehan terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat masih
sering saja terjadi, dan justru hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirinya berpendidikan dan jauh dari keterbelakangan.
Keberadaan komunitas masyarakat adat sebenarnya telah mendapat porsi hukum dalam
setiap instrumen hukum nasional bahkan internasional, namun masih banyak perdebatan dan
tafsir terhadap isi dan pelaksanaan terhadap pasal-pasal yang mengatur penghormatan,
pengakuan dan perlindungan tentang hak dan kewajiban masyarakat adat sebagai bagian dari
warga Negara Indonesia.
Lahirnya Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa, merupakan angin segar bagi pengakuan masyarakat adat yang
mendiami nusantara ini. Di samping desa, dalam UU 6/2014, juga diakui adanya Desa Adat.
Pemerintah daerah dapat melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan menetapkannya menjadi Desa Adat melalui sebuah peraturan daerah. Asalkan tiga kriteria Desa Adat
terpenuhi, yakni kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata
masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta sejalan dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di samping itu, terbitnya Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dapat dijadikan acuan bagi kepala daerah untuk
memberikan pengakuan dan perlindung-an masyarakat hukum adat. Dengan adanya kedua
payung hukum nasional maka bagi pemerintah daerah disarankan untuk disegerakan
memiliki kebijakan terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Provinsi Banten memiliki masyarakat adat Baduy dan 522 masyarakat kasepuhan yang tersebar
di beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Lebak. Semua masyarakat adat dan kasepuhan ini masih
hidup dan memilki karakteristik dan keunikan historis dan budayanya masing-masing (Perda
No.8/
2015). Kabupaten Lebak sudah memiliki Perda No. 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan
dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan , dan Perda No.32/
2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Namun demikian, belum ada payung
hukum di tingkat Provinsi, belum ada Perda/Pergub yang mengatur tentang Desa Adat/Masyarakat Hukum
Adat, dan belum ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut. Di samping itu,
payung hukum yang ada belum mangokomodir keseluruhan permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat adat yang kompleks. Berdasarkan latar belakang tersebut, adalah penting untuk mengkaji
mengenai kebijakan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Banten untuk memahami hak-hak
dan kebutuhan masyarakat adat dalam mewujudkan keberadaannya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptik kualitatif. Penelitian idilakukan di masyarakat
adat Baduy dan masayarakat Kasepuhan/Wewengkon Citorek pada tanggal 15 Mei – 15 Juli
2016. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung terhadap tigabelas
informan kunci yang mengetahui permasalahan masyarakat adat baik di Baduy maupun
Citorek (Tabel 1).
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi
berdasarkan

kualitas dan kebenarannya sesuai dengan relevansinya dengan materi penelitian,

untuk kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan metode berfikir deduktif untuk
menjawab permasalahan yang diajukan (Soekanto, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Masyarakat Adat di Provinsi Banten
Provinsi Banten memiliki masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul yang seluruhnya
berada di Kabupaten Lebak. Masyarakat adat Baduy berada di Desa Kanekes, Kecamatan
Leuwidamar. Sementara Kasepuhan Banten Kidul berada di Kecamatan Cibeber dan di wilayah
Kabupaten

Sukabumi

Provinsi

Jawa

Barat.

Tabel 1. Informan Kunci Masyarakat Adat Baduy dan Citorek
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Masyarakat Adat Baduy
berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar – Kabupaten Lebak.
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45%. Tipe tanahnya adalah vulkanik (di bagian Utara), tanah endapan (di bagian Tengah), dan tanah
campuran (di bagian selatan). Suhu berkisar antara 16 oC – 30 oC dengan suhu udara rata-rata
20°C (Suparmini, Setyawati, dan Sumunar, 2012).
Secara adminitrasif Desa Kanekes diapit oleh 11 desa dari 6 kecamatan: Sebelah Utara berbatasan
dengan Desa Bojongmenteng, Desa Cisimeut Raya dan Desa Nayagati (Kecamatan Leuwidamar).
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parakan Besi, Desa Kebon Cau (Kecamatan Bojongmanik)
dan Desa Karang Nunggal (Kecamatan Cirinten). Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa

Cikate dan Desa Mangunjaya (Kecamatan Cijaku). Sebelah Timur

berbatasan

dengan

Desa Karangcombong (Kecamatan Muncang), Desa Hariang dan Desa Cicalebang (Kecamatan
Sobang).
Masyarakat Adat Baduy dibedakan menjadi Baduy Dalam (Baduy Kajeroan) dan Baduy Luar
(Panamping). Baduy Dalam menempati sekitar 30% wilayah Baduy,
terdiri dari tiga kampung, yaitu: Cibeo, Cikatarwana dan Cikeusik. Baduy Luar memiliki
sekitar 49 kampung yang menempati areal sisanya yang langsung berbatasan dengan dunia
luar.
Selain kampung-kampung tersebut terdapat wilayah yang disebut Babakan dan Tanah
Dangka.
Babakan merupakan perkampungbaru yang dibentuk apabila jumlah populasi

Gambar 1. Peta Wilayah Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak Provinsi Banten
(Sumber: Iskandar, 1999)

dari kampung yang ada sudah melebihi batas populasi yang ditentukan. Sedangkan Tanah Dangka
(disebut Kampung Dangka) adalah areal yang secara administratif berada di luar wilayah Desa
Kanekes, yang secara umum penduduknya masih memiliki keterikatan kekerabatan dan kosmik
dengan warga serta tata aturan dan sistem yang berlaku di Tatar Kanekes (Perdes Kanekes No. 01
2007). Kampung Dangka menurut Hakim (2012) adalah kampung tempat pengasingan
pelanggar adat. Tetapi menurut Permana (2010), Kampung Dongka merupakan buffer zone atas
pengaruh dari luar.
Masyarakat Baduy Dalam sangat kokoh mempertahankan adat kebiasaanya dibandingkan
dengan Baduy Luar. Mereka menolak budaya luar yang tidak sesuai dengan adat istiadatnya
dan senantiasa memegang teguh aturan-aturan adat (pikukuh) yang diwariskan oleh
leluhurnya. Mereka pantang ( teu wasa ) untuk mengubahnya. Mereka juga sangat berhatihati dalam memperlakukan lingkungannya, dan sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan
alam tersebut (Danasasmita dan Djatisunda. 1984)
Menanam padi di huma adalah mata pencaharian utama masyarakat Baduy, baik yang tinggal di
kampung dangka, penamping maupun kejeroan. Selain itu yang menjadi mata pencaharian
masyarakat Baduy di Desa Kanekes adalah membuat hasil tenun, anyaman bambu, dan atap
kiray, serta menjual hasil hutan ke luar wilayah desanya.
Pakaian Masyarakat Baduy Dalam terdiri dari baju (jamang) berwarna putih, sarung tenun hitam
bergaris putih (samping aros), dan ikat kepala warna putih (telekung), sabuk putih, dan gelang
benang (gelang kanteh). Sedangkan Baduy Luar selalu mengenakan kemeja kamprét dua
rangkap (warna putih di dalam dan warna hitam di luar), sarung poléng hideung dengan ikat
pinggang adu mancung, dan ikat kepala yang terbuat dari kain mérong yang bermotif ba- tik warna
biru gelap (lomar atau romal). Sekarang, banyak lelaki Baduy yang mengenakan celana berjahit
sebatas lutut.
Bahasa yang digunakan Masyarakat Adat Baduy adalah Sunda Kuno yang tak mengenal tingkatan
tata bahasa. Sementara itu, kepercayaannya adalah beriman kepada Allah dalam naungan Agama
Sunda Wiwitan. Mereka menyebutnya Batara Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa), Batara Jagat
(Penguasa Alam), dan Batara Seda Niskala ( Yang Gaib). Mereka juga mempercayai Sang
Hiyang Keresa (Yang Maha Kuasa) atau Nu Ngersakeun (Yang Menghendaki) sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi. Tuhan Sunda Wiwitan bersemayam di Buana Nyungcung (Dunia Atas). Bahkan

diyakini semua Dewa Agama Hindu tunduk terhadap Batara Seda Niskala (Wahid, 2011; Sucipto dan
Limbeng. 2007).

Kasepuhan Banten Kidul
Kasepuhan Banten Kidul

adalah kelompok masyarakat adat sub etnis Sunda yang

tinggal di sekitar Gunung Halimun, terutama

di

wilayah Kabupaten Sukabumi sebelah

barat hingga ke Kabupa- ten Lebak, dan ke utara hingga ke Kabupaten Bogor. Kasepuhan merujuk
pada adat istiadat lama yang masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat
Kasepuhan Banten Kidul meliputi beberapa desa tradisional dan setengah tradisional, yang masih
mengakui kepemimpinan adat setempat. Terdapat beberapa Kasepuhan di antaranya adalah
Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Cicarucub,
Kasepuhan Citorek, serta Kasepuhan Cibedug. Kasepuhan Ciptagelar sendiri melingkup dua
Kasepuhan yang lain, yakni Kasepuhan Ciptamulya dan Kasepuhan Sirnaresmi (Buku Kepustakaan
Online, 2017).
Salah satu keasepuhan Banten Kidul yang berperan penting di Kabupaten Lebak adalah
Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek. Kasepuhan Citorek secara admin-istratif
kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.

Wilayah

berada di

ini dikelilingi ooleh Taman Nasional

Gunung Halimun Salak (TNGHS), berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan
Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
Setelah mengalami beberapa kali pemekaran menjadi lima desa, yaitu: Citorek Timur,
Citorek Tengah, Citorek Barat, Citorek Kidul dan Citorek Sabrang. Dari kelima desa tersebut
yang paling istimewa adalah Citorek Timur, karena tempat Kasepuhan Kaolot (Pupuhu) sehingga
setiap acara besar diselenggarakan di Desa Kaolotan Citorek Timur seperti Seren Taun, Hajatan
Masal, dan sebagainya.
Luas Desa Citorek Timur sekitar
1.712,4 Ha, yang terdiri dari pesawahan, pesawahan 24,8 Ha, perkebunan 129 Ha, kehutanan
1326,25 Ha, perkantoran
0,25 Ha, dan komplek pemakaman 0.32 Ha. Sebelah Utara Desa Citorek Timur berbatasan
dengan Desa Suka Maju kecamatan Sobang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten
Bogor Provinsi Jawa Barat, Sebelah Barat berbatasan dengan Citorek Tengah, Sebelah Selatan
Berbatasan dengan Citorek Sabrang.
Jumlah penduduk desa Citorek Timur adalah

2685

jiwa,

terdiri

dari

1320

perempuan dan 1365 laki-laki. Penduduk Desa Citorek adalah mayoritas pribumi, walaupun ada
beberapa penduduk pendatang lebih karena pekerjaan dan perkawinan yang menyebabkan mereka
tinggal di desa tersebut. Di sisi lain penduduk Citorek juga
ada yang tinggal di luar Desa Citorek juga karena alasan pekerjaan dan perkawinan, tapi tetap
masih merasa terikat dengan adat istiadat, sehingga ketika Upacara Seren Taun mereka berusaha
berkunung ke desa asalanya.
Bentuk rumah masyarakat Citorek sudah banyak yang menggunakan batu-bata

Gambar 2. Peta Wilayah Wewengkon Citorek
(Sumber: Lampiran II Perda Kab. Lebak No. 08 Tahun 2015)
seiring dengan pembangunan sarana transportasi. Meskipun begitu masih ada beberapa rumah
yang mempertahankan bentuk dan corak rumah dulu. Rumah tersebut merupakan rumah yang
terbuat dari hasil hutan masyarakat setempat, seperti kayu, bambu, daun kelapa/daun kirai. Rumah
Masyarakat Adat Citorek disebut juga dengan Rumah Panggung.
Desa Citorek secara adat dipimpin oleh satu orang kasepuhan yang tinggal di Citorek Timur.
Kasepuhan mempunyai perwakilan Setiap Desa yang disebut gurumulan .

Struktur

kasepuhan pada dasarnya mirip dengan dengan struktur desa, yaitu: kasepuhan sebagai kepala

adat, kemudian dibawah kasepuhan ada keamanan adat, pangulu, jaro adat, baris kolot
(perangkat adat), ronda adat yang bertugas keamanan kampung, dan indung beurang atau paraji.
Mata pencaharian masyarkat

Citorek pada umumnya adalah petani. Selain petani ada yang

pedagang, penambang emas. Di antara mereka ada juga yang berjualan keluar wilayah Desa Citorek,
seperti jualan tudung, dan lain-lain. Petani di Citorek adalah petani adat yang tidak
memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Setiap masyarakat harus mempunyai minimal satu
lumbung padi, sebagai persediaan masyarakat setelah panen.
Bagi masyarakat Citorek, padi sangat pantang dijual, termasuk menjual nasi. Hal ini sebagai
antisipasi untuk menjaga kekurangan stok bahan makanan pokok, sehingga terhindar dari
bencana kelaparan. Masyarakat boleh menjual padi atau beras, tapi dari sisa hasil panen
sebelumnya.
Salah satu ritual masyarakat adat Banten Kidul setelah panen padi adalah Seren Tahun yang
didahului dengan ritual “Serah ponggokan” sebagai bentuk perwujudan permintaan maaf kepada
Bumi sebagai ibu yang telah digali, dicangkul, dibakar, dan dibajak. Semua kegiatan ini
berhubungan dengan cara-cara bertani, mengolah lahan/tanah yang dilakukan oleh masyarakat
adat, dan diakhiri dengan upacara syukuran kepada Sang Pencipta yang telah memberikan rejeki,
sehingga kegiatan pertanian berhasil dengan baik (Suganda,
2015).

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Perlindungan Masyarakat Adat
Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan publik, yang merupakan sejumlah aktivitas
pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui
lembaga yang mempengaruhi

kehidupan

masyarakat.Pengaruh dari tindakan atau

aktivitas pemerintah tersebut ialah: adanya pilihan kebijakan yang dibuat, output kebijakan, dan
dampak kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Tangkilisan, 2003). Kebijakan
pemerin-tah daerah yang diharapkan oleh masyarakat adat adalah dalam perlindungan hak-hak
masyarakat adat.
Hak-hak Masyarakat Kasepuhan yang harus diakui, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh
Pemerintah Daerah menurut Perda Kabupaten Lebak No 8 Tahun 2015 adalah: 1) hak ulayat; 2)
hak perorangan warga Kasepuhan atas tanah dan sumber daya alam; 3) hak memperoleh
pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar; 4)
hak atas pembangunan; 5) hak atas spiritualitas dan kebudayaan;

6) hak atas lingkungan hidup;

7) hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus; 8) hak untuk mendapatkan layanan
kesehatan; 9) hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; 10) hak untuk
mengurus diri sendiri; 11) hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; 12) hak untuk
didengar aspirasinya dalam penyelenggaran pemerintahan desa dan pemilihan kepala desa; dan
13) hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah dan sumber daya
alam merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak
tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat (Arizona, 2010).
Sedangkan Nababan (2009) menyebutkan dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan
dengan masyarakat adat, setidaknya ada empat hak masyarakat adat yang paling sering disuarakan,
antara lain: 1) Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga,
memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya; 2) Hak untuk mengatur diri sendiri
sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati
bersama oleh masyarakat adat; 3) Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem
kepengurusan/ kelembagaan adat; dan 4) Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (‘agama’),
sistim pengetahuan (kearifan tradisional) dan bahasa asli. Di tingkat Internasional, persoalan hak atas
tanah dan sumber daya alam ini sudah diatur dalam United Nation Declaration on the Right of
Indigenous Peoples (UNDRIP) tahun 2007. Demikian pula pada tataran nasional hak-hak
masyarakat adat juga sudah diatur oleh undang-undang seperti yang ditunjukkan oleh UU
Pemerintahan Daerah, UU HAM, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Di tingkat Provinsi Banten belum ada aturan-aturan khusus mengenai masyarakat adat.

Namun

demikian setidaknya ada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten mengenai Budaya Daerah
2015 yang mengarah pada perlindungan masyarakat adat. Pasal yang menyentuh pada perlindungan
masyarakat adat pada Raperda Budaya Daerah tersebut antara lain adalah:
Pasal 13
(1) Penyelenggaraan kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
dapat dilaksanakan
oleh pranata kebudayaan di Daerah.
(2) Pranata
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lembaga adat;
b. lembaga pengelola kebudayaan;
c. komunitas kebudyaan; dan d. komunitas adat
Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah bertanggung- jawab dalam
a.
warisan sejarah dan kebudayaan daerah;dan

Pasal

melakukan engembangan terhadap:

12

b. nilai-nilai tradisional yang berniiai luhur.
Berdasarkan gambaran dua pasal Raperda di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi Banten belum
memiliki aturan khusus mengenai perlindungan masyarakat adat.
Lebak sebagai kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki masyarakat adat Baduy dan
Kasepuhan Banten Kidul. Kabupaten Lebak memiliki setidaknya memiliki dua Peraturan
Daerah yaitu:

1) Perda Kabupaten Lebak No.32/2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat

Masyarakat Baduy dan 2) Perda Kabu-paten Lebak No.
8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pember-dayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.
Di tingkat Pemerintahan paling bawah, Desa Kanekes sudah memiliki Perdes No. 01/2007 tentang
Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy).

Perda Kabupaten Lebak No. 32/2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat
Baduy
Isi dari Perda Kabupaten Lebak No. 32/
2001

mencakup: ketentuan umum; hak ulayat masyarakat baduy yang meliputi: penetapan

hak ulaya dan pengecualian terhadap hak ulayat masyarakat baduy; batas- batas hak ulayat
masyarakat baduy yang meliputi: batas desa dan batas alam, ketentuan pidana; ketentuan
penyidikan; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup.
Perda ini lahir atas inisiatif masyarakat Baduy karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu:
1) banyaknya penebangan dan pembalakan liar di wilayah/lahan Baduy oleh masyarakat luar Baduy;
2) pencurian hasil tanaman masyarakat Baduy oleh orang luar; dan 3) pergeseran batas wilayah
yang dilakukan oleh orang luar di daerah perbatasan Baduy, yaitu Sobang, Muncang,
Bojongmanik, dengan alasan bahwa tanah yang digarap itu milik negara.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
Jaro Baduy, Edih Mulyadi (tanggal 23/06/
2016) sebelum Perda ini muncul, terdapat 17 titik lahan yang digarap oleh masyarakat luar yang
sebenarnya itu adalah wilayah Baduy. Karena alasan dan permasalahan tersebut, masyarakat
Baduy berusaha mengatasi masalaah tersebut bersama tokoh masyarakat Baduy di Desa Kanekes,
Dinas Kehutanan, dan Kementrian Lingkungan Hidup, sampai ke Presiden Abdurahman Wahid.
Tahap awal yang dilakukan Jaro mendesak para tokoh adat agar segera bermusyawarah
atas usulan pembuatan perda hak ulayat. Selanjutnya, Jaro Daenah bersama pejabat Desa, tokoh
lembaga adat, melakukan koordinasi dengan Mentri Dalam Negeri (Yogi S. M.), Menteri Lingkungan

Hidup (Erna Witular) hingga menghadap ke Presiden. Hasil koordinasi mendapatkan respon yang
baik hingga Perda hak ulayat terwujud.
Walaupun Perda sudah diundangkan namun implementasinya masih mengalami beberapa
prmasalahanm diantaranya adalah:
1) sosialisasi masih minim, sehingga masih ada kasus penebangan, pembalakan liar, dan pencurian
hasil hutan di wilayah perbatasan Baduy; dan 2) adanya kasus rencana pengeboran minyak di
wilayah Baduy. Perda Kabupaten Lebak No. 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan
Pemberdayaan Masyarakat Hukum
Adat Kasepuhan
Isi Perda Kabupaten Lebak No. 8/2015 terdiri dari: ketentuan umum; asas, tujuan, dan ruang
lingkup; keberadaan dan kedudukan hukum kasepuhan; wilayah adat; hak masyarakat hukum adat
kasepuhan; lembaga adat; hukum adat; pemberdayaan masyarakat hukum adat kasepuhan;
penyelesaian sengketa; ketentuan penutup.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, pada umumnya masyarakat di Citorek sudah
mengetahui perda No.8/
2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan
karena perda ini lahir dari tuntutan masyarakat Citorek dan masyarakat adat lainnya yang
menginginkan hak-hak masyarakat adat terlindungi oleh negara.
Sebelum lahirnya Perda tersebut, Citorek hanya sebatas desa pada umumnya berbasis
masyarakat adat. Dengan adanya Perda Masyarakat Adat, eksistensi masyarakat adat akan
terjaga karena masyarakat adat berbeda dengan masyarakat desa pada umumnya. Salah satu
perbedaan sistem pemerintahan masyarakat adat dengan sistem pemerintahan desa pada umumnya
adalah dalam proses pemilihan Kepala Desa di mana masyarakat adat tidak mengikuti aturan
pemilihan yang sudah ditetapkan pemerintah, tetapi berdasarkan sistem yang dibuat oleh
masyarakat adat itu sendiri dan lembaga adat dikontrol oleh lembaga adat.
Salah satu faktor yang mendorong lahirnya Lahirnya Perda No.8/2015 adalah tumpang
tindihnya pengeleloaan lahan antara masyarakat Citorek dengan Taman Nasional Gunung
Halimun Salak. Pada mulanya Taman Nasional Halimun Salak tidak mencakup masyarakat adat.
Namun, setelah dikeluarkannya SK Kemenhut No.
Gambar 1 : Tahapan Pembentukan Perda Masyarakat Adat

175/Kpts-II/2003 tentang perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak oleh pemerintah,
luas Taman Nasional semakin melebar dan mencakup wilayah adat. Undang-Undang
No.41/1999 tentang kehutanan menjelaskan bahwa “Hutan adat adalah Hutan Negara yang berada
di Wilayah Masyarakat adat”. Atas dasar undang-undang ini pihak Taman Nasional lebih leluasa dalam
mengelola lahan, bahkan bisa menuntut masyarakat ke ranah hukum. Undang- undang
tersebut menimbulkan konflik di masyarakat, sehinga masyarakat mengajukan banding ke
Mahkamah Konstitusi. Akhirnya MK

merevisi poin dalam undang-undang tersebut yang disebut

MK 35, yang berbunyi: “Hutan Adat adalah Hutan yang berada di Wilayah Masyarakat Adat”.
Meskipun MK sudah merevisi undang- undang tersebut, namun Citorek sebagai masyarakat
adat belum diakui secara legal oleh pemerintah, karena berdasarkan undang-undang
No.41/1999, dalam point yang lain, disebutkan bahwa keberadaan masyarakat adat ditentukan
oleh pemerintah daerah. Berdasrkan itulah

masyarakat Citorek mendorong pemerintah agar

segera membuat perda tentang masyarakat adat.
Menurut narasumber (H. Ace) perda no.8/2015 tentang kasepuhan adalah perda yang
sangat

mahal

karena

proses pembuatannya memakan waktu yang sangat lama, sekitar 7

tahun (2009-2015). Orang- orang yang terlibat dalam proses ini tidak hanya kelompok-kelompok
elit, seperti pemerintah, organisasi adat, atau NGO, melainkan melibatkan semua unsur
masyarakat dari semua kalangan dengan tahapan sebagai berikut.

Harapan masyarakat adat terhadap kebijakan pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil wawancara dari responden, beberapa harapan yang disampaikan msyarakat
adalah berkaitan dengan infrastruktur, sistem pemerintahan khusus di masyarakat adat,
perlindungan tanah masyarakat adat, dukungan pengembangan upacara adat, dan
perlindungan eksistensi masyarakat adat.
Masyarakat membutuhkan infra- struktur yang baik, terutama akses jalan. Diakuinya Citorek
sebagai masyarakat adat, akan menjadi perhatian masyarakat dari luar. Akses yang mudah akan
mendorong Citorek menjadi desa Wisata yang pada gilirannya dapat meningkatkan
perekonomiannya masyarakat. Salah satu hak masyarakat yang juga harus dipenuhi adalah
anggaran untuk Seren Taun dan pesta adat lainnya harus dianggarkan
Masyarakat berharap

jangan

sampai

ada

pemerintah meminta sumbangan untuk acara Seren Taun.

kesan

dari

APBD.

masyarakat mengemis kepada

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan otonomi kepada masyarakat adat dalam
pemilihan Kepala Desa tidak melalui pemilihan kepala desa dengan pencoblosan, tetapi
melalui musyawarah menurut adat. Menurut masyarakat adat Desa Citorek, pemilihan melalui
sistem pemilu hanya akan menimbulkan disharmoni antar masyarakat. Dalam tradisi
masyarakat Citorek, bagaimanapun perpecahan adalah hal yang sangat dilarang, masyarakat Citorek
menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.
Berkaitan dengan masalah tanah adat, pemerintah juga harus membuat sertifikat khusus untuk
hutan atau lahan yang dikelola masyarakat adat atas nama kasepuhan adat, bukan atas nama pribadi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan
Secara umum, perhatian pemerintah daerah (Kab.Lebak) terkait masyarakat adat/ kasepuhan
sudah dilakukan dengan mengeluarkan 2 Perda, yaitu:1) Perda Kabupaten Lebak
No.32/2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy; 2) Perda Kabupaten
Lebak No. 8/
2015 tentang Pengakuan, Perlindungan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Namun, Perda terkait masyarakat
Baduy baru mengakomodir masalah hak ulayat, belum pada hal-hal lain yang sebenarnya sangat
krusial dan perlu segera diatasi.
Dua Perda tersebut lahir dari aspirasi masyarakat karena berbagai permasalahan yang sebelumnya
muncul. Masyarkat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan Citorek secara umum menilai bahwa dua
perda tersebut sudah membantu mengatasi permasalahan yang ada, walaupun dalam tataran teknis
masih ditemui beberapa permasalahan.
Masyarakat adat/kasepuhan berha-rap ada Perda lain yang dapat mengatasi berbagai permasalahan
yang

muncul terkait masyarakat adat, dan pemerintah perlu proaktif mengawal Perda

tersebut.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil kajian atas kebijakan pemerintah daerah terkait perlindungan keberadaan
masyarakat adat di wilayah Provinsi Banten, ada beberapa rekomendasi yang perlu kami
sampaikan kepada pemerintah daerah:

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Lebak

segera membuat pedoman pelaksanaan

kedua Perda tersebut
2. Pemerintah Kabupaten Lebak perlu pro- aktif

mengawal

dan

mengontrol

implementasi dari dua Perda tersebut.
3. Pemerintah Provinsi Banten perlu segera membuat Perda Masyarakat Adat yang dapat Mengatasi
berbagai Permasalahan Masyarakat Adat.
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ABSTRAK
Implementasi e-government untuk memberikan pelayanan kepada publik sangat diharapkan demi
terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian masih terjadi
ketidakseimbangan antara informasi yang diharapkan masyarakat dengan informasi yang disajikan
oleh pemerintah terutama informasi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Banten didasarkan kebijakan
tentang pelayanan publik dan evaluasi kebijakan e-government dengan metodologi penelitian
kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang
pengembangan pelaksanaan e-government, dengan konten pelayanan publik pada situs web
bantenprov.go.id. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya pengelolaan sistem
informasi yang belum terintegrasi dengan unit kerja lainnya, selain itu masih adanya sistem
layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat tetapi masih belum tersedia didalam sistem
tersebut. Untuk meningkatkan pelaksanaan e-government tersebut perlu diberikan rekomendasi
yang mendukung upaya peningkatan dalam pelayanan e-government tersebut melalui penyediaan
regulasi atau kebijakan pengelolaan e-government, penyempurnaan pengelolaan perangkat lunak
(software), perangkat keras (hardware), sumber daya manusia (brainware).
Kata kunci : e-government, pelayanan publik, Provinsi Banten

ABSTRACT
To establish communication between the government and the public about the available services, e-government needs to be implemented. There is still, however, imbalance between the
information expected by the society and the information presented by the government, especially information through electronic media. This study seeks to analyse the implementation of
e-government in the Banten Province based on policies about public services and the evaluation
of e-government policies in the province. This research employs a qualitative method, and data
is collected by comparing the mandate of Presidential Decree number 3 of 2003 about national
strategy and policy for the development of e-government, and the content of public services
available on the bantenprov.go.id website. The study found that the information management
system is not yet integrated with other work units, in addition to the lack of information needed

by the community about public services. The study further recommended the provision of regulations and policy management of e-government, alongside with improving the management of
software, hardware, and brain ware (Human Resources) to enhance the implementation of egovernment in Banten Province.
Keywords: e-government, province of Banten, public services.
PENDAHULUAN
E-Goverment (electronic govern-ment) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi baik
internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien
terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah (priyatno, 2009).
Implementasi e-governmnet untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat merupakan kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tertuang dalam
Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk menjawab tuntutan
tersebut pemerintah Provinsi Banten telah membuat website bantenprov.go.id, selain itu
pemerintah Provinsi Banten juga memayuni tentang keterbukaan informasi ini melalui peraturan
Gubernur Banten no. 16 tahun 2011 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi
di lingkungan Provinsi Banten. Peraturan Gubernur tersebut dimaksudkan sebagai upaya peningkatan
layanan informasi kepada masyarakat. Kemajuan teknologi informasi sekarang ini secara
perlahan mengubah pola interaksi dan komunikasi yang modern baik antar masyarakat maupun
pemerintah dengan masyarakat, hal ini menjadi tugas aparatur pemerintah untuk bisa
menyesuaikan perkembangan zaman melalui penyediaan informasi dan pola komunikasi yang
lebik baik, efektif dan efisien. Namun didalam perjalanannya, e-government pada Pemerintah
Provinsi Banten masih memiliki banyak kekurangan terutama konten yang berhubungan dengan
informasi layanan publik, sebagai contoh kekurangan yang ada di dalam website bantenprov.go.id
adalah belum adanya informasi menyangkut data perencanaan mulai dari perencanaan jangka
pendek sampai dengan jangka panjang pada tahun berjalan, belum adanya informasi keuangan
terutama pelaksanaan anggaran tahun berjalan, belum lengkapnya konten yang menyediakan
informasi layanan masyarakat bidang kesehatan misalnya pendaftaran pasien di RSUD Banten,
bidang pendapatan daerah misalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan beberapa
layanan lainnya yang berbasis online. Dalam implementasi e-government untuk pelayanan kepada
masyarakat, kendala yang sering dihadapi tidak hanya menyangkut ketersediaan perangkat

keras, perangkat lunak atau biaya operasional, regulasi atau kebijakan operasional layanan
informasi publik online-nya saja tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut komitmen
bersama dalam persoalan manajerial (Dwiyanto, 2006). Salah satu faktor yang mempengaruhi
keberhasilan suatu program adalah komitmen pimpinan serta kompetensi Sumber daya manusia yang
mengelolanya (Faizah dkk, 2009). Penelitian ini sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti
diantaranya : analisis pengembangan e-gov- ernment di Kota Semarang (Alifian Adi Prasetyo
dkk, 2009, hal 10), framework strategi implementasi e-government (Suhono Harso Supangkat, 2006
hal 37), E-govern- ment : studi pendahuluan di kabupaten Sragen (Ikhsan Darmawan, 2011, hal 74)
dari ketiga tulisan diatas lingkupnya sudah baik dalam membahas strategi pengembangan egovernment namun demikian secara khusus tidak membahas pelaksanaan e-governmnet
berdasarkan kebutuhan sumber daya teknologi informasinya maupun regulasinya. Pada tulisan
lain : tantangan dan hambatan dalam implementasi e-government di Indo- nesia (Edwi Arief
Sosiawan, 2008, hal 108) pada tulisan ini sudah membahas berkaitan dengan Sumber Daya
Manusia (SDM), infrastruktur, dan regulasinya tetapi belum membahas secara detail hal-hal apa
saja harus di evaluasi terkait ketiga faktor tersebut. Maka tulisan ini mengisi kekosongan
tersebut dengan membahasn faktor apa saja yang harus menjadi fokus perhatian baik dari aspek
sumber daya teknologi informasi, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun regulasi pelaksanaan egov- ernment tersebut yang sesuai dengan aturan pengembangan e-government.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan e-government di Provinsi Banten baik
dari sisi sumber daya teknologi informasi dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan egovernment di Provinsi Banten .

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui wawancara dengan informan
sesuai tugas pokoknya dalam mengelola informasi publik melalui wawancara dan pengamatan
langsung dengan cara mengidentifikasi, menilai dan menganalisis implementasi e-government
dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik melalui situs bantenprov.go.id yang didasarkan
pada Instruksi Presiden Nomor
3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government.

HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN
E-government untuk pelayanan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik secara
penuh kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi meliputi penyampaian
informasi program kerja, visi misi, pelayanan publik, hingga hubungan ke setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) termasuk pada pihak eksternal (mustafid dkk, 2014). Pelayanan
publik yang berkualitas merupakan amanat dari UU RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik yang didalamnya mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi
pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik dapat berjalan efektif.
Pelayanan publik berbasis e-govern- ment dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses
berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan (Junaidi, 2011).
Kelengkapan dan keterbukaan informasi pada e-government yang dapat diakses akan
mendorong terciptanya

good

governance

dalam pemerintahan melalui peningkatan

transparansi dan akuntabilitas pada lembaga- lembaga layanan publik. E-government juga
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi, sehingga dapat
meningkatkan kreatifitas dan inovasi, baik dari pihak penyelenggara pelayanan publik ataupun
bagi masyarakat. Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government, pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas
tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :
1.

Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di

seluruh wilayah Indonesia, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara
interaktif;
2.

Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus

memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah daerah
dituntut secara otonom harus dapat melaksanakan proses transformasi dari penyajian informasi
dan komunikasi yang konvensional menuju penyajian informasi dan komunikasi secara
elektronik hal ini sesuai definisi dari Bank Dunia, e-government merupakan penggunaan
teknologi

informasi

mentransformasikan

oleh

pemerintah,

hubungan

dengan

yang

memungkinkan

masyarakat,

dunia

bisnis

pemerintah
dan

pihak

untuk
yang

berkepentingan. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003, pengembangan e-government
diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yaitu ;
1.

Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki

kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh
wilayah Indonesia pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya
terjangkau
2.

yang

oleh masyarakat.

Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia

usaha

perkembangan perekonomian
memperkuat kemampuan menghadapi perubahan

dan

untuk meningkatkan
nasional

dan

persaingan perdagangan

internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta
penyediaan fasilitas dialog bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan
kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta
memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Beberapa faktor utama pada setiap dimensi yang menjadi kelemahan dalam implementasi egovernment untuk pelayanan publik. Faktor utama tersebut menjadi perhatian dalam melakukan
perbaikan atau penyempurnaan implementasi e-government yang bertujuan untuk peningkatan
kinerja pelayanan publik diantaranya adalah sebagai berikut :

Kebijakan
Koordinasi kegiatan dan anggaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) setiap OPD sangat berperan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi
atas efektifitas dan efisiensi anggaran TIK sebagaimana tujuan diselenggarakannya egovernment. Standard Operating Procedure (SOP) pengadaan, perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian hal yang dimaksud diatas tentunya harus didukung regulasi di tingkat daerah harus
disediakan sebagai dasar pelaksanaannya. Penggunaan SOP pengadaan, perencanaan, pemanfaatan
dan pengendalian terkait dengan pengembangan dan pengelolaan e-govern- ment akan
mendorong keberhasilan dalam penyelenggaraan pengadaan dan pemanfaatan TIK agar setiap
OPD dapat menyesuaikan dengan standar anggaran dan operasional yang telah ditentukan.

Kelembagaan
a)

Organisasi fungsional. Organisasi ini hendaknya dipimpin langsung oleh kepala daerah

dengan fungsi yang menentukan kebijakan dan anggaran pengembangan dan pemanfaatan TIK.
Belum adanya organisasi fungsional seperti
pengarahan

dari Kementrian

Dewan

Komunikasi

TIK

daerah sebagaimana

dan Informasi pada Peraturan Menteri

Kominfo Nomor 41 Tahun 2007 (tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi Nasional) beresiko banyak usulan kebijakan dari pejabat Eselon 3 tidak bisa
menjangkau ke seluruh SKPD yang sebagian besar berada di Eselon II.
b)

Lembaga khusus yang menangani teknologi informasi seharusnya memiliki sebuah

lembaga khusus yang menangani TIK untuk pengelolaan e- government. Sehingga kewenangan
pengelolaan TIK menjadi jelas, apakah pada Bagian Kominfo, Bagian PDE ataupun Bagian Humas.
Keberadaan lembaga ini akan memberikan kontrol atas pengembangan dan pemanfaatan TIK, serta
kontrol anggaran secara terintegrasi agar dapat dilaksanakan dengan baik, dan mampu menyediakan
e-government yang efektif dan efisien
c)

Tenaga teknis dalam bidang TIK.

Adanya tenaga teknis programer, analis sistem dan teknisi jaringan yang cukup disertai dengan
pelatihan berjenjang dapat meminimalkan kurang optimalnya layanan infrastruktur.

Implementasi e-government memerlukan sistem terintegrasi, sehingga data dapat diolah
dalam sistem yang terintegrasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang satu dengan
OPD yang lain. Resiko yang muncul atas kondisi data dengan sistem yang terintegrasi antara lain
dapat menyebabkan kesulitan dalam pencarian data, kesulitan dalam pelaporan data, resiko
dalam keamanan data, serta resiko dalam integritas data. Pengelolaan bandwidth. Pengelolaan
bandwidth dilakukan secara terintegrasi, sehingga bandwidth yang tersedia dapat secara optimal
yang dapat digunakan oleh setiap OPD sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan bandwidth
secara tidak terintegrasi pada OPD beresiko pada penggunaan sumber daya TI dan kegiaatan
pemanfaatan TIK tidak bisa terkontrol dengan baik. Perangkat akses, server dan storage. Perlu
dibangun adanya data center yang sesuai dengan standar, sehingga kebutuhan perangkat akses,
server dan stor- age dapat dikelola oleh OPD tertentu, misalnya pada Kominfo, PDE maupun

Humas. Pengelolaan data center secara mandiri akan mereduksi kerawanan keamanan
informasi.

Evaluasi Implementasi E-Government
Provinsi Banten
Provinsi Banten merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Jawa Barat yang secara legal berdiri
sejak tahun 2000. E-gov- ernment di Pemerintah Provinsi Banten telah dioperasionalkan dengan
situs www.bantenprov.go.id menggunakan sistem jaringan yang belum efektif terkoneksi antar OPD
untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. Pengembangan sistem e- government telah
dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyeragaman konten website tipa OPD oleh dinas kominfo,
namun sebagai gambaran awal bahwa pelaksanaan e-gov- ernment di Provinsi Banten belum
menggambarkan sebagai layanan publik sebagaimana terkandung dalam amanat Inpres
Nomor 3 Tahun 2003. Pada kenyataannya memang sulit mengubah kebiasaan kerja manual
ke sistem yang berbasis elektronik sesuai dengan tujuan dan fungsi e-government, transformasi
proses kerja dari sistem secara manual seharusnya terjadi perubahan yang disesuaikan untuk
memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Hal- hal yang
ditemukan pada proses implementasi e-governmnet di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Aspek Kebijakan
Pada aspek kebijakan, di Provinsi Banten belum ada regulasi yang secara operasional
mengatur

informasi yang dikecualikan, pengelolaan sistem informasi apa saja yang harus

disedikan sesuai tugas, pokok dan fungsi setiap OPD dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat serta pelaksanaan fungsi pengawasan yang berkaitan pemberian reward dan punishment
dalam proses pelaksanaan e-government dipemerintah Provinsi Banten.
Aspek Aplikasi :
Berdasarkan hasil yang ditemukan hal- hal yang berkaitan dengan pengelolaan aspek aplikasi
diantaranya sebagai berikut :
1.

Secara umum isi konten website bantenprov.go.id menggambarkan komunikasi
satu

arah

antara pemerintah dengan masyarakat.

2.

Kurangnya informasi berkaitan dengan perencanaan program dan kegiatan pada lingkup

Pemerintah Provinsi Banten yang meliputi rencana jangka pendek, menengah, dan jangka
panjang.
3. Belum ada keseragaman konten pada isi website tiap OPD sehingga pencarian informasi
tertentu sulit ditemukan misalnya pada konten yang harus di sediakan oleh setiap OPD.
4. Kurangnya informasi rincian belanja berdasarkan program-program yang ditangani Provinsi
Banten terutama pada tahun berjalan.
5. terintegrasinya informasi layanan publik antar OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Banten
yang disampaikan melalui situs web bantenprov.go.id sebagai media untuk mempublikasikan
semua layanan yang ada di tiap OPD provinsi Banten.
6. Belum ada koneksi layanan dengan lembaga penyelenggaran negara lainnya yang
menyediakan fasilitas layanan publik misalnya di wilayah kewenangan provinsi Banten terdapat
beberapa kantor imigrasi yang tersebar di kab/kota tetapi pada konten layanan masyarakat

di

website bantenprov.go.id tidak memfasilitasi layanan yang dilakukan kantor imigrasi misalnya
menu pendaftaran paspor online dsb.

Dari gambaran diatas menunjukan bahwa masih perlu perhatian dalam pengelolaan aplikasi
serta upaya pengembangan untuk mentigerasikan aplikasi yang satu dengan yang lainnya, baik
aplikasi layanan publik yang ada pada lingkup kewenangan Provinsi Banten maupun
aplikasi yang disediakan oleh intansi vertikal yang memberikan pelayanan di wilayah Provinsi
Banten. sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) / Brainware
Berdasarkan hasil wawancara ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber
Daya Manusia (SDM)
diantaranya sebagai berikut :
1. Belum efektifnya pembinaan Sumber Daya Manusia

(SDM)

yang bertanggung jawab

pada pengelolaan bidang teknologi informasi sebagai contoh masih terjadi perpindahan pegawai
sehingga proses pengelolaan bidang teknologi informasi terganggu.

2. Sudah ada pertemuan berkala antara pengelola sistem informasi utama (misalnya kominfo)
dengan pengelola sistem informasi pembantu (tiap OPD) tetapi belum membahas bagaimana upaya
perbaikan konten layanan masyarakat.
3. Komitmen pimpinan dalam menjalankan konsep dan aturan pelaksanaan e-government di
setiap OPD Provinsi Banten yang diatur oleh kebijakan yang berlaku dan wajib dilakukan oleh
setiap perangkat daerah.
4. Masih terjadi double job (pekerjaan ganda) pegawai yang melaksanakan pengelolaan website
dengan tugas- tugas administrasi lainnya sehingga proses pengelolaan tidak berjalan
sebagaimana mestinya.
Dari situasi diatas menggambarkan ketidak-konsistenan pola pengelolaan serta komitmen
sumber daya manusia dalam pelaksanaan aturan yang mendukung pelaksanaan egovernment yang ideal. Aspek Perangkat Keras (Hardware)
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilapangan ditemukan hal-hal sebagai
berikut :
1.

Belum adanya keseragaman spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam menunjang

pelaksanaan e-government terutama spesifikasi server dan perangat inti lainnya yang harus di
sediakan.
2.

Misalnya spesifikasi komputer server.

Alokasi bandwidht di tiap OPD sebagai penunjang pelaksanaan e-gov- ernment sering

digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menggangu proses pengelolaan sistem
tersebut.

Dari temuan di atas menggambarkan bahwa harus ada aturan yang mengatur tentang
spesifikasi perangkat keras (haedware) sehingga kecepatan akses bisa membantu dalam
implementasi e-govern- ment di Provinsi Banten.

Pengembangan E-Government untuk
Pelayanan Publik
Implementasi e-government untuk pelayanan publik berdasarkan Inpres No. 3
Tahun 2003 memerlukan beberapa strategi, antara lain membangun e-government secara sistematik
melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti

oleh semua pihak. Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2009, pengembangan dan implementasi egovern- ment dapat dilaksanakan melalui 4 tahapan (sosiawan, 2008) yaitu :
Tahap 1 Merupakan tahap persiapan meliputi

pembuatan

situs informasi di setiap

lembaga, penyiapan sumber daya manusia (SDM), penyiapan sarana akses misalnya jaringan
internet.
Tahap 2 Merupakan tahap pematangan, meliputi
interaktif, dan pembuatan

antar

pembuatan

situs informasi publik

muka keterhubungan dengan lembaga lain.

Tahap 3 Merupakan tahap pemantapan, meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan
pembuatan interoperabilitas.
Tahap 4 Merupakan tahapan pemanfaatan, meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang
bersifat G2G (Government to Government), G2B (Government to Busines) dan G2C (Government
to Citizen) yang terintegrasi. Sebagai obyek layanan, G2G berorientasi layanan ke intra
kelembagaan pemerintah daerah, G2B berorientasi layanan dikhususkan untuk kalangan bisnis
dan dunia usaha, sedangkan G2C berorientasi layanan ditujukan untuk masyarakat umum

Implementasi e-government Pemerintah Provinsi Banten masih banyak yang harus di benahi
jika mengacu pada amanat Inpres no. 3 tahun 2003. Sebagai salah satu yang menjadi parameter
adalah sebagai mana telah digambarkan pada hasil temuan yang sudah tersaji pada pembahasan
diatas. Oleh karena itu upaya perbaikan sistem informasi melalui website bantenprov.go.id
harus lebih diutamakan pada penyajian konten-konten yang berkaitan dengan layanan unit kerja
pemerintah Provinsi Banten yang di tampilkan pada website tersebut dan dapat diakses secara
elektronik oleh penggunanya/masyarakat. Hal tersebut bisa terealisasi jika aplikasi- aplikasi
tersebut saling terhubung atau terintergrasi dengan semua unit di SKPD, maka akan menjadi
sangat powerfull dalam pelaksanaan kegiatan administratif maupun layanan publik berbasis egovernment selain itu harus ada dukungan regulasi berupa peraturan gubernur yang membahas
secara operasional terkait pengelolaan dan pelaksanaan e-government dipemerintah Provinsi
Banten.
Dalam mengatasi adanya kelemahan dalam pengelolaan e-government untuk pelayanan publik,
diperlukan adanya sistem informasi terintegrasi atau Enterprise Inte- gration (EI), sebagai konsep
untuk membuat setiap aplikasi yang bekerja pada berbagai platform berbeda dapat bekerja sama,
dan

berhubungan

guna

menghasilkan

suatu

kesatuan

fungsionalitas,

sehingga

memungkinkan untuk saling berbagi informasi di dalam lembaga/ unit maupun diluar
lembaga/ unit. Sistem ini juga melibatkan berbagai pihak di dalam dalam pelaksanaannya,
dengan mengakomodir hubungan antara G2G (Pemerintah dengan pemerintah), G2B
(pemerintah dengan pelaku bisnis), G2N (pemerintah dengan masyarakat).
Untuk mengintegrasikan sistem informasi yang ada di Pemerintah Provinsi Banten dapat
menggunakan pendekatan yang dipandang sebagai integrasi lapisan (layer) yang proses integrasinya
dapat dilakukan sesuai arsitektur berikut (Juric, dkk, 2007).
1.
Integrasi
data.
Integrasi
ini memusatkan adanya perpindahan data pada antar
aplikasi dengan tujuan membagi data yang sama kepada beberapa aplikasi yang berbeda.
Integrasi pada level ini merupakan titik awal dari proses integrasi. Dari sudut pandang teknis,
integrasi data relatif sederhana dan tidak memerlukan adanya perubahan aplikasi. Masalah yang
muncul adalah adanya kompleksitas dan jumlah basis data.
2.
Integrasi aplikasi. Integrasi pada level aplikasi menitikberatkan
integrasi antara aplikasi yang ada diwebsite utama (bantenprov.go.id) dengan aplikasi-aplikasi
teknis yang ada di unit kerja masing-masing (OPD).
3.

Integrasi presentasi. Integrasi presentasi menghasilkan sistem terintegrasi yang

menyediakan lapisan presentasi yang menyatu dimana pengguna akan dapat mengakses
fungsionalitas dari sistem terintegrasi.
4.

Integrasi B2B. Saat ini integrasi aplikasi dalam Pemerintah Povinsi Banten

memerlukan

banyak

faktor

sesuai

dengan

kebutuhan.

Terdapat

kebutuhan

yang

memungkinkan integrasi antar instansi yang sering diacu sebagai Business to Business (B2B)
dimana syarat yang harus dipenuhi untuk B2B yang efisien adalah sebuah sistem informasi
enter- prise yang terintegrasi pada level proses bisnis.
5.

Integrasi sistem pelaporan. Integrasi sistem pelaporan merupakan bagian yang sangat

penting dalam proses integrasi. Sistem pelaporan ada pada setiap SKPD atau unit pelayanan,
misalnya sistem pelaporan bidang kesehatan atau pendidikan yang mencakup data di
Kabupaten/Kota.

KESIMPULAN
Implementasi e-government untuk pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Banten
menggunakan situs bantenprov.go.id masih banyak hal yang harus diperbaharui sesuai amanat Inpres
no.3 tahun 2003. Salah satu adalah masih banyak aplikasi dan sistem informasi belum tersedia

sebagai bentuk layanan yang baik kepada pengguna/ masyarakat hal ini demi menunjang
kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui situs bantenprov.go.id. karena dalam pelaksanaan egovernment sekarang ini masih belum adanya integrasi data dan sistem informasi yang
ditampilkan melalui website baantenprov.go.id dengan website yang ada di unit kerja lingkup
pemerintah Provinsi Banten, selain itu konsep penyajian informasi belum bisa dirasakan secara
luas oleh masyarakat karena masih banyak konten yang tidak tersedia berkaitan layanan apa saja
yang bisa diberikan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui unit kerjanya. Oleh karena itu dalam
pelaksanaannya perlu dukungan regulasi tentang pengelolaan dan pelaksanaan e-government,
penyempurnaan aplikasi, penyeragaman perangkat keras baik yang menyangkut besaran bandwidht
yang khusus digunakan untuk mendukung pelaksanaan e-government maupun spesifikasi
hardware lainnya misalnya spesifikasi komputer, peningkatan pengelolaan sumber daya
manusia (SDM) sehingga penanggung jawab pengelolaan dalam pelaksanaan e-government di
setiap OPD bisa berjalan maksimal misalnya pegawai yang bertanggung jawab di bidang
pengelolaan e-government tidak mudah dipindahtugaskan tanpa memenuhi persyaratanpersyaratan yang sudah ditentukan.Untuk memandu dan memudahkan dalam pelaksanaan egovernment maka dapat di identifikasi tahapan-tahapan pengembangan pelaksanaannya
sehingga tidak ada tahapan yang terlewati dan pada akhirnya pelaksanaan e-government bisa
berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu harus ada upaya untuk mengintegrasikan antar
komponen yang dibutuhkan baik menyangkut integrasi data, aplikasi, bahkan komunikasi sistem
informasi dengan pihak entitas eksternalnya misalnya G2G (Govern- ment to Government), G2B
(Government to Busines) dan G2C (Government to Citizen).

DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, A. 2006. Mewujudkan Good Governance :MelaluiPelayanan Publik. Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press.
Harso Supangkat Suhono. 2006. framework strategi implementasi e-government. Prosiding
Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indone- sia
Arief Sosiawan Edwi. 2008. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Gov- ernment di
Indonesia
Faizah, N. & Sensuse D. I. 2009. Faktor- Faktor Sukses Implementasi E-Govern- ment di Empat
Kabupaten di Indonesia. Digital Information & System Confer- ence.

Darmawan Ikhsan. 2011. E-Government : Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen. Proceeding
Simposium Nasional Otonomi Daerah Untirta
Fitriansyah, A., H. Budiarto, dan J. Santoso.
2013. Metode Pemeringkatan E-Govern- ment Indonesia (PEGI) Untuk Audit TataKelola Teknologi
Informasi. Seminar
Nasional Sistem Informasi Indonesia. 24 Desember.
Junaidi. 2011. Dukungan E-Government dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di
Era Otonomi Daerah
: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Proceeding Simposium Nasioal
Otonomi Daerah. Lab-ANE FISIP Untirta. Raharjo, B. 2001. Membangun E- Government.
Bandung : ITB.Sosiawan,
E.
A.
2008.
Evaluasi Implementasi E-Government pada
Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia : Perpektif Content dan Manajemen. http:/
/edw.dosen.upnyk.ac.id. Utomo, S. D. 2008. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Mengenai Pelayanan Publik. Jurnal
Ilmu
Administrasi
dan Organisasi,
Bisnis dan Birokrasi. 15 (3).

DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH: STUDI DI TUJUH
NEGARA ASEAN
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON INEQUALTY: A CASE STUDY OF SEVEN ASEAN
COUNTRIES

Sugeng Setyadi
Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM. 04. Pakupatan Serang.
E-mail: sugeng.setyadi@untirta.ac.id

ABSTRAK
Makalah ini menguji hubungan antara globalisasi ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah di
negara-negara anggota ASEAN, menggunakan data panel dari tahun 2000 sampai 2012. Hasil
penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik antara globalisasi
ekonomi terhadap tingkat kesenjangan di negara anggota ASEAN. Negara dengan tingkat integrasi
ekonomi lebih besar dengan negara ASEAN cenderung tercatat dengan tingkat ketimpangan
wilayah yang lebih tinggi. Temuan ini juga memasukkan variabel penjelas lain yang hubungan yang
relevan terhadap ketimpangan spasial yang terjadi di negara ASEAN. Analisis ini juga
mengungkapkan secara spasial dampak globalisasi ekonomi terhadap negara dengan populasi
penduduk yang lebih besar yang menunjukkan tingkat disparitas wilayah negara-negara ASEAN.
Kata kunci: Tingkat Ketimpangan Wilayah, Globalisasi Ekonomi

ABSTRACT
This paper examines the relationship between economic globalization and inequality in ASEAN
member countries, using panel data from 2000-2012. The study showed positive and statisti- cally
significant interrelation between economic globalization and inequality in ASEAN mem- ber
countries. Countries with a greater degree of economic integration with ASEAN countries tend to
have the higher level of inequality. The findings also incorporate other explanatory variables that
are relevant to measure of spatial inequality. This analysis also revealed the spatial impact of
economic globalization on ASEAN countries with larger population that show greater disparity.
Keywords: Regional Inequality, Economic Globalization
PENDAHULUAN
Adanya komitmen bersama Masyarakat Ekonomi ASIAN (MEA) di Wilayah ASEAN
menunjukkan tidak ada lagi batas dan halangan antar negara anggota dengan integrasi pasar dan

produksi, dengan bebasnya pergerakan barang, jasa, investasi, skill tenaga kerja serta bebas modal
masuk (freer flow of capital) (Austria, 2012). Hal ini akan berdampak baik positif maupun negatif
terhadap pelaksanaan komitmen bersama ini. Komitmen bersamaa ini imbas dari globalisasi
ekonomi yang telah dilaksanakan oleh negara-negara maju sejak perang dunia II, yaitu
terbentuknya Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO). Untuk dampak positf tidaklah menjadi soal, namun dampak negatif yang muncul dari
adanya perjanjian ini yang harus disikapi oleh negara-negara di kawasan ASEAN seperti tingkat
ketimpangan yang terjadi di kawasan ASEAN akan menyebabkan ketidakadilan ekonomi yang
berujung pada tidak terwujudnya kemakmuran akibat dari dampak globalisasi ekonomi.
Globalisasi ekonomi seperti yang disampaikan oleh (Dreher, 2006) berdampak penting tehadap
tingkat kesenjangan wilayah, adapun indikator yang digunakan adalah KOF yaitu indek
globalisasi yang dibentuk dan telah di perbaharui oleh (Dreher, Gaston, et all, 2008). Secara
keseluruhan indeks globalisasi terdiri dari berbagai aspek sosial, ekonomi dan politik dalam
integrasi ekonomi yang tepat digunakan dalam perspektif kebijakan,
sebagai jawaban atas keraguan indikator

Gambar.1 Perkembangan Indeks Globalisasi di Negara-negara ASEAN pada Tahun 2000
Sumber: http://globalization.kof.ethz.ch/0-2012

Gambar.2 Perkembangan Pendapatan Per kapita Negara-negara ASEAN pada Tahun
2000- 2012. [Sumber: WDI (World Development Indicators), 2014]
keterbukaan ekonomi dan investasi langsung luar negeri yang biasa digunakan untuk menganalisis
hubungan antara ketimpangan dan globalisasi ekonomi (Bank Dunia, 2008). Gambaran mengenai
perkembangan globalisasi di kawasan ASEAN disajikan pada Gambar 1. Rata-rata trend dari
perkembangan cenderung positif dimana indeks globalisasi ekonomi yang mengalami peningkatan
yang cukup signifikan 48,44 pada tahun 2000 dan sebesar 54,77 pada tahun 2011. Indek globalisasi
tertinggi adalah negara Malaysia dengan rata-rata indeks sebesar 76,85 dan terendah adalah negara
Laos dengan indeks rata-rata sebesar 25,67 dari tahun 2000-2012.
Disisi lain, perkembangan pendapatan per kapita negara-negara ASEAN masih menunjukkan
adanya perbedaan yang cukup mencolok, ini bisa dilihat pada gambar 2, sejalan dengan
perkembangan indeks globalisasi ekonomi, Malaysia menjadi negara ASEAN dengan tingkat
pendapatan per kapita tertinggi dibandingakan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang penulis
teliti.
Perkembangan rata-rata pendapatan per kapita selama periode tahun 2000-2012 adalah Malaysia
sebesar 16210 USD, Thai- land sebesar 9896.92 USD, Indonesia sebesar
6070.77 USD, Philipina sebesar 5669.54
USD, Vietnam 3325.38 USD, Laos sebesar
2812.31 USD dan Kamboja sebesar 1835.38
USD. Walaupun secara keseluruhan rata-rata pendapatan per kapita di negara-negara ASEAN
mengalami peningkatan sebesar
4467.14 USD pada tahun 2000 menjadi
8934.29 USD pada tahun 2012. Namun, masih menunjukkan terdapatnya perbedaan (gap)
tingkat pendapatan per kapita yang cukup besar di kawasan ASEAN.
Makalah ini bertujuan untuk meneliti dampak globalisai ekonomi terhadap tingkat kesenjangan
pendapatan di negara-negara anggota ASEAN. Penelitian ini juga menggunakan variabel

penjelas lain seperti tingkat perndapatan per kapita dan jumlah penduduk

secara panel

mempengaruhi tingkat ketimpangan penadapatan di Kawasan ASEAN. Sistematika penulisan
makalah ini adalah setelah pendahuluan ini, bagian 2 menyajikan kajian teoritis dan literatur yang
secara empirik menunjukakn korelasi antara globalisasi ekonomi dengan tingkat kesenjangan.
Bagian 3 menguraikan metode penelitian yang digunakan, bagian 4 menyampaikan hasil penelitian
yang telah diuji secara empiris hubungan antara globalisasi ekonomi dengan tingkat
kesenjangan pendapatan di negara-negara objek penelitian. Bagian akhir adalah kesimpulan
hasil penelitian.
Dampak globalisasi ekonomi terhadap suatu wilayah masih menjadi topik yang menarik
untuk dikaji, adalah (Ezcurra dan Rodríguez-Pose, 2013) yang telah menguji hubungan
globalisai ekonomi dan tingkat kesenjangan regional, dengan menggunakan data Crosssection di 47 negara secara panel menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif dan
signifikan antara globalisasi ekonomi dengan tingkat kesenjangan regional, negara dengan tingkat
integrasi ekonomi tinggi akan diikuti pula dengan tingginya tingkat ketimpangannya, disisi lain
globalisai ekonomi berpengaruh besar terhadap negara dengan tingkat pendapatan menengah dan
rendah.

Disamping itu, secara empirik menunjukkan tingkat disparitas yang tinggi terjadi

secara signifikan jika dibandingkan dengan negara dengan tingkat pendapatan tinggi. Varibelvariabel yang digunakan adalah KOF indeks globalisasi ekonomi, tingkat pendapatan per
kapita, tingkat populasi penduduk, fraksionalisasi etnis, ukuran pemerintah dan dasar
pemerintahan suatu negara.
Secara teoritis untuk menjelaskan tentang integrasi ekonomi di suatu wilayah dengan
menggunakan teori New Economic Greograpy (NEG) pengembangan dari teori klasik, dengan
meningkatnya perdagangan di dunia akan menyebabkan ongkos yang murah ini dikarenakan
distribusi yang merata secara spasial antar negara sehingga assumsi yang digunakan adalah pasar
kompetitif sempurna dengan skala ekonomi di tingkat regional. Disisi lain, Tori New Economic
Greograpy (NEG)

menjelaskan tentang kerangka pikir dari faktor penentu dari lokasi aktivitas

ekonomi dinamis antar wilayah di suatu negara (Krugman, 1990). Implikasi teoritis, secara
spasial selam 20 tahun terakhir menunjukkan adanya hasil yang berbeda secara fungsional
maupun asumsi yang berbeda dari dampak integrasi perdagangan.
Beberapa model (Monfort dan Van Ypersele, 2003) serta (Paluzie, 2001)) menunjukan bahwa
dampak integrasi perdagangan (globalisasi ekonomi) akan mengurangi tingkat disparitas
ekonomi antar negara, namun disisi lain (Krugman & Elizondo, 1996) menunjukan bahwa
liberalisasi perdagangan akan berdampak positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan

antar negara di suatu wilayah terentu. Sedangakan dampak dari integrasi ekonomi terhadap tingkat
ketimpangan di suatu negara bisa di lihat hasil penelitian (Lipton & Zhang, 2007; Zhang &
Kanbur,
2005) yang menyatakan bahwa tingkat liberalisasi perdagangan di Cina secara positif
berdampak pada meningkatnya tingkat kesenjangan antar wilayah. Hal yang sama ditemukan pada
penelitian di Meksiko (Faber, 2007) yangg menyatakan bahwa tingkat ketimpangan antara
daerah meningkat sejalan dengan peningkatan perdagangan yang terbuka.

METODE PENELITIAN
Data yang digunakan adalah Pooled data negara-negara anggota ASEAN yang diteliti yaitu
Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Thailand dan Vietnam pada periode waktu 2000 sampai
dengan tahun
2012. Sumber data penelitian ini adalah dari WDI (World Development Indicators) dan Situs Bank
dunia. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pooled Least square (PLS), yaitu
mengestimasi data panel dengan metode OlS. Model yang digunakan untuk menguji pengaruh
globalasi ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di ASEAN adalah merujuk model (Ezcurra &
Rodríguez-Pose, 2013) dengan spesifikasi sebagai berikut:

Dimana:
gini

= Tingkat Ketimpangan yang diukur dari Indeks Theil

glob = KOF Indeks globalisasi ekonomi
D

= Vektor variabel lain seperti tingkat pendapatan per kapita dan

jumlah populasi
= Koefisien estimasi i
t

= Tahun

= Variabel gangguan

= Negara

PEMBAHASAN
Globalisai ekonomi yang terjadi di negara-negara ASEAN bisa ditunjukan dengan adanya KOF
yaitu suatu indeks globalisai ekonomi yang dikembangkan oleh (Dreher, 2006), Pada tabel. 1.
Menyajikan variabel actual flows dari globalisasi ekonomi seperti, Perdagangan, investasi langung dan
surat berharga (stock), investasi portofolio dan pendapatan dari pembayaran warga negara asing.
Sementara untuk komponen restric- tions antar negara dari globalisai ini adalah hambatan impor,
tingkat rata-rata tarif, pajak perdagangan internasional, dan sejumlah hambatan modal. Dengan
menggunakan indikato KOF indeks globalisasi yang terdiri dari variabel tersebut telah menjawab
adannya keraguan dari hubungan salah satu variabel variabel globalisasi ekonomi terhadap tingkat
kesenjangan pendapatan. Adapun gambaran tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara
ASEAN terlihat dalam Gambar 3. Indek globalisasi menunjukkan perkembangan yang positif
dengan median di ASEAN sebesar 54.77, dan pada scater plot menunjukkan bahwa Cambodia
(49.04),Viet- nam (48.58), dan Laos (27.7) masih memiliki nilai indeks di bawah median di ASEAN.
Sedangkan Malaysia (79.55) menempati peringkat tertinggi yang diikuti oleh Thailand (65.34),
Filipina (57.40) dan Indonesia
(56.41).
Tabel 1. Komponen dari KOF Indeks Globalisasi Ekonomi
Indikator dan variabel

Weights (%)

i)

Actual Flows

(50%)

Trade (percent of GDP)

(21%)

Foreign Direct Investment, stocks (percent of GDP)

(27%)

Portfolio Investment (percent of GDP)

(24%)

Income Payments to Foreign Nationals (percent of GDP)

(27%)

ii) Restrictions

(50%)

Hidden Import Barriers

(24%)

Mean Tariff Rate

(28%)

Taxes on International Trade (percent of current revenue)

(26%)

Capital Account Restrictions

(22%)

Sumber: http://globalization.kof.ethz.ch/

Gambar 3. Perkembangan Indeks Globalisasi pada beberapa negara anggota ASEAN
2011 Sumber: http://globalization.kof.ethz.ch/ (data diolah)
Disisi lain, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dari indek gini re- gional di ASEAN
menunjukkan penurunan, hal ini bisa terlihat dari nilai indek gini rasio
di Kawasan ASEAN adalah sebesar 0.41pada tahun 2002 menjadi 0.37 pada tahhun
2012. Artinya adalah tingkat ketimpangan menurun antar negara-negara yang diteliti di kawasan
ASEAN dan masuk kategori
ketimpangan

rendah

yaitu

antara

0,3

sampai

Gambar 4. Kurva lorenz tingkat ketimpangan pada tahun 2012 di ASEAN
Sumber: Hasil Pengolahan
0,5. Hal ini bisa ditunjukkan pada Gambar
4. terkait kurva Lorenz yaitu kurva yang memberikan gambaran presentase penduduk yang
menerima total pendapatan atau pengeluaran.
Tingkat kemerataan menurut Bank Dunia (dilihat dari persebaran atau distibusi pendapatan
pada kelompok penduduk) dibagi menjadi 3 yaitu 40% pertama kelompok kurang beruntug,
40% kedua kelompok menengah dan 20% kelompok kaya. Pada kurva Lorenz semakin mendekati
nol atau garis diagonal maka distribusi
pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk, artinya pendapatan
semakin merata.
Sementara untuk hasil estimasi model penelitian pengaruh globalisasi ekonomi terhadap tingkat
ketimpangan pendapatan di negara-negara ASEAN yang menjadi pengamatan bisa diperlihatkan
pada Tabel 2, penelitian ini dibagi menjadi tiga model penelitian sebagai berikut: Model 1
merupakan estimasi

hubungan antara variabel jumlah penduduk dan goblalisasi ekonomi

terhadap tingkat ketimpangan. Untuk melihat apakah model estimasi
tersebut sahih atau tidak dan baik dari suatu

Tabel 2 Hasil Estimasi Regresi Pooled Data (Tingkat Ketimpangan)

Pop

Glob

Model 1

Model 2

Model 3

-1.054

-0.983

-0.985

(17.27)**

(33.17)**

(33.32)**

1.924

-0.036

-0.017

(9.02)**

(0.23)

(0.11)

1.020

-3.209

(16.47)**

(0.98)

Gdpc

gdpc2

2.110
(1.29)

_cons

-1.303

-1.854

-1.849

(4.11)**

(11.90)**

(11.90)**

R2

0.79

0.95

0.95

N

84

84

84

* p<0.05; ** p<0.01

model salah satunya dapat dilihat dari nilai R2. Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien
determinasi (R 2) sebesar 0.79 artinya variasi dalam variabel independen dapat dijelaskan sebesar
79%. Sementara untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara
parsial sekaligus untuk menguji hipotesis yang didugakan. Hasil uji menunjukkan bahwa
variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan dengan tingkat kepercayaan 99 %
terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan ASEAN, dimana ketika jumlah
penduduk meningkat sebesar 1 % maka tingkat ketimpangan pendapatan akan turun sebesar
1,05 %. Sedangkan globalisasi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat
ketimpangan pendapatan di negara ASEAN, dimana ketika globalisasi meningkat sebesar 1
% maka tingkat ketimpangan pendapatan akan meningkat pula sebesar 1,92 %.
Model 2 merupakan estimasi hubungan antara variabel jumlah penduduk goblalisasi
ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita terhadap tingkat ketimpangan. Untuk melihat apakah
model estimasi tersebut sahih atau tidak dan baik dari suatu model salah satunya dapat dilihat dari
nilai R2. Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R 2) sebesar 0.95 artinya
variasi dalam variabel independen dapat dijelaskan sebesar 95%. Hasil uji parsial menunjukkan
bahwa dengan tingkat kepercayaan 99 % variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan
terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan ASEAN, dimana ketika jumlah penduduk
meningkat sebesar 1 % maka tingkat ketimpangan pendapatan akan turun sebesar
0.983 %. Sedangkan tingkat pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat ketimpangan pendapatan di negara ASEAN, dimana ketika pendapatan per kapita meningkat
sebesar 1 % maka tingkat ketimpangan pendapatan akan meningkat pula sebesar 1.02 %. Namun
hasil yang berbeda pada variabel globalisasi yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan
terhadap tingkat ketimpangan di negara ASEAN.
Model 3 merupakan estimasi hubungan antara variabel jumlah penduduk goblalisasi ekonomi
dan square tingkat pendapatan per kapita dan pendapatan per kapita terhadap tingkat
ketimpangan. Meskipun hasil estimasi menunjukkan koefisien determinasi (R 2) sebesar 0.95
artinya variasi dalam variabel independen dapat dijelaskan sebesar 95%. Namun Hasil uji parsial
menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 99 % hanya variabel jumlah penduduk
berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan ASEAN,
dimana ketika jumlah penduduk meningkat sebesar

1 % maka tingkat ketimpangan pendapatan akan turun sebesar 0.983 %. Sedangkan variabel lain
yang dimasukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di negara
ASEAN.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Globalisasi ekonomi tidak bisa lagi dihindari oleh
negara-negara di kawasan ASEAN, terlebih lagi dengan adanya kesepakatan bersama
membentuk adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun
2015, artinya sudah tidak ada lagi jarak antar negara baik dalam bidang memasarkan dan proses
produksi, arus barang dan jasa, ketrampilan (skill), dan arus bebas modal yang masuk antar
negara. Disisi lain, dampak yang terjadi dengan adanya globalisasi ekonomi ini adalah
munculnya tingkat kesenjangan baik dalam bidang ekonomi, sosial politik dan bidang lainnya. Hal
ini lah yang masih menjadi issu menarik untuk dikaji dan dibahas terkait kontradiksi dampak dari
globalisasi

terhadap

tingkat ketimpangan wilayah. Makalah ini menguji dengan 3 hasil

model penelitian dengan hasil yang cukup menarik dimana terdapat perbedaan hubungan antara
globalisasi ekonomi dan tingkat kesenjangan. Hanya model 1 yang menyatakan hubungan positif
dan signifikan, hal ini sesuai dengan penelitian dari Ezcurra (2013) namun disisi lain, model 2 dan 3
menunjukkan tidak terdapat hubungan antara globalisasi dengan tingkat kesenjangan wilayah,
hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Milanovic (2005). Sedangkan variabel
jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan dan tingkat
pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan.
Akhinya, rekomendasi penelitian selanjutnya adalah perlu dimasukkan variabel-variabel
lain seperti tingkat fraksionalisai Etnik, dominasi agama, ukuran negara, sistem pemerintahan dan
variabel lain ke dalam model determinan tingkat kesenjangan wilayah. Disamping itu
penggunaan metode analisi lain yang bisa digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang disusun.
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ABSTRAK
Ketimpangan antara luasan lahan potensial dibandingkan dengan lahan yang telah dimanfaatkan
merupakan peluang untuk peningkatan produksi garam melalui perluasan tambak garam di Indonesia. Selain peluang, berbagai masalah yang teridentifikasi dalam upaya pencapaian
swasembada garam adalah rendahnya produktivitas lahan yang terkait dengan kurangnya
pengembangan teknologi, sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana produksi garam, serta
aspek tata niaga. Hal yang lebih penting lagi, diperlukan ketersediaan data yang valid untuk dapat
menentukan angka kebutuhan garam yang sebenarnya (riil), baik untuk kebutuhan konsumsi rumah
tangga maupun industri. Hal ini terkait dengan kuantitas garam yang harus tersedia agar
swasembada garam dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kelayakan wilayah
untuk menjadi sumber penghasil garam dan inovasi teknologi dalam pembuatan garam di Provinsi
Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah perairan utara Provinsi Banten memiliki
potensi untuk pengembangan produksi garam. Potensi tersebut ditunjukkan dari hasil pengujian
kualitas air dan kajian wilayahnya terutama tambak-tambak yang sudah idle.Pengembangan
produksi garam di Provinsi Banten perlu diberikan sentuhan inovasi teknologi agar dapat
meningkatkan produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan baik dan sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI). Inovasi teknologi yang sesuai dengan wilayah Banten adalah produksi garam dengan
sistem termal dan Teknologi Ulir Filter (TUF). Selain itu, pengolahan limbah dari produksi garam
juga dilakukan melalui teknologi Bittern yang dapat dijadikan sebagai bahan baku industri.
Kata Kunci : Pengembangan potensi,Pesisir Utara Banten, garam.

ABSTRACT
To increase the production of salt through the expansion of salt ponds in Indonesia, one of the
opportunities is to compare inequality between the potential land area and the land that has been
used. In addition to this opportunity, a wide range of issues have been identified in the efforts to
achieve salt self-sufficiency, including the low productivity of the land associated with the lack of
development of technology, human resources, supply of salt production facilities and infrastructure,
as well as aspects of the trade system. More importantly, the availability of valid
data required to determine the real needs of salt, both for household and industrial consumption. This actual demand is related to the quantity of salt that must be provided in order to
achieve self-sufficiency. This study aims to determine the feasibility of area to be considered as
a source of salt, in addition to technological innovation in the manufacturing of salt in Banten

Province. The results showed that the northern regions of Banten province has the potential for
salt production expansion. The potential is derived from the results of seawater quality testing
and review of idle ponds. To enhance the quantity and quality of Banten province salt production, a touch of technological innovation needs to be applied in order to comply with the Indonesian National Standard (SNI). Technological innovations that are suitable to Banten Province
characteristics are the thermal system and Screw Technology Filter (TUF), in addition to Bittern technology, the processing of salt waste for industrial raw materials.
Keywords: Development potential, the North Coast of Banten, salt
PENDAHULUAN
Garam telah dicanangkan sebagai komoditas pangan strategis dalam “Feed In- donesia,
Feed the World II” tahun 2012, sehingga Indonesia membutuhkan strategi untuk mewujudkan
swasembada garam. Namun, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, produksi garam
nasional hingga November 2011, baru mencapai
48,3% dari kebutuhan garam dalam negeri. Potensi lahan tambak garam di Indonesia diperkirakan
34.000 ha, tetapi hanya sekitar
20.000 ha (60 %) yang telah dimanfaatkan untuk produksi garam. Lahan yang telah dimanfaatkan
tersebut tersebar di beberapa provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pulau Madura yang merupakan lumbung
produksi

garam

terbesar

nasional, mempunyai

lahan

garam

yang

telah

dieksploitasi seluas 15.347 ha.
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan beberapa langkah strategis
untuk mencapai swasembada garam. Pada tahun 2011, Pemerintah melaksanakan Program
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang merupakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat petambak garam rakyat. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kesempatan kerja serta mencapai swasembada garam nasional. Hanya saja,
program ini dinilai belum dapat mendorong petambak garam untuk meningkatkan kuantitas
maupun kualitas produksi garam. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif sehingga
PUGAR secara efisien dan efektif mendorong petambak garam meningkatkan kuantitas dan
kualitas produksinya dalam rangka mencapai swasembada garam. Hal ini terkait dengan kuantitas
garam yang harus tersedia agar swasembada garam dapat tercapai.
Salah satu daerah yang berpotensi untuk dikaji sebagai wilayah yang dapat memproduksi
garam adalah di wilayah pesisir

Utara Banten. Provinsi Banten memiliki luas perairan

11.134,22 km 2 , panjang pantai 509 km, pembudidaya sebanyak 28.480 orang, luas lahan
budidaya
16.725 Ha, laut 835 Ha, dan tambak 10.358

Ha. Namun, sampai saat ini ketersediaan garam di Provinsi Banten masih menjadi kendala. Masih
ada garam yang ditemukan di Provinsi Banten tidak layak untuk di konsumsi. (Prihantono et al
2014). Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat untuk dapat memenuhi
ketersediaan garam dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Dengan luasnya area perairan di
Provinsi Banten, pemerintah bisa melakukan kajian secara mendalam untuk melihat potensi daerah
sebagai sumber penghasil garam.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir utara Provinsi Banten. Pengambilan data dilakukan pada
sembilan stasiun. Pemilihan stasiun didasarkan pada letak terhadap permukaan air laut,
topografi, sifat fisik tanah, adanya tambak idle, kondisi kualitas air, mewakili pesisir utara Banten.
Terdapat
6 Stasiun kajian yaitu Karangantu, Pulau Dua, Domas, Lontar, Tanjung Kait dan Tanjung Pasir.
Keberhasilan pembuatan garam sangat ditentukan oleh kualitas air laut sebagai bahan baku
utama (Suhelmi et al
2013). Oleh karena itu, untuk mengetahui potensi tambak garam di wilayah pesisir utara banten
maka dilakukan pengambilan sampel air laut. Sampel air laut diambil dari wilayah perairan utara
Provinsi Banten.
Titik pengambilan sampel air laut di wilayah utara Provinsi Banten dilakukan di enam stasiun, yaitu
Karangantu (stasiun 1), Pulau Dua (stasiun 2), Domas (stasiun 3) Lontar (stasiun 4), Tanjung Kait
(stasiun 5) dan Tanjung Pasir (stasiun 6). Penentuan lokasi pengambilan sampel dilakukan
berdasarkan persyaratan tambak garam dan kondisi tambak idle pada wilayah tersebut. Pengambilan
sampel di Stasiun 1 dilakukan di Karangantu pada titik koordinat yaitu
06º01’53.73’’ LS, 106º09’13.11’’ BT (elevasi
23 m), 06º01’30.87’’ LS, 106º09’22.14’’ BT (elevasi 25 m) dan 06º01’27.87’’ LS
106º09’21.25’’ BT (elevasi 20 m).
Pengambilan sampel pada Stasiun 2 dilakukan di Pulau Dua, tepatnya pada koordinat
06º01’47.98’’ LS, 106º11’ 55,88’’ BT (elevasi 16 m), 06º01’11.58’’ LS,
106º11’53.11’’ BT (elevasi 16 m) dan
06º01’03.45’’ LS 106º11’43.40’’ BT (elevasi
17 m). Pulau Dua merupakan kawasan cagar alam, dimana pada wilayah tersebut juga banyak
terdapat tambak ikan bandeng. Kondisi tambak tersebut beberapa sudah tidak dimanfaatkan
sebagai lokasi budidaya. Pengambilan sampel pada Stasiun 3 pada koordinat 05º58’13.96’’ LS
106º15’45.50’’ BT (elevasi 16 m) dan S 05º57’56.69’’ LS,

106º15’44.77’’ BT (elevasi 17 m), tepatnya di Desa Domas. Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa
menjadi lokasi selanjutnya, dimana wilayah tersebut merupakan salah satu sentra rumput laut jenis
Kappaphycus alvarezii. Selain itu, pada lokasi tersebut juga banyak terdapat tambak ikan bandeng
(Chanos chanos) yang tidak dimanfaatkan. Tambak tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi
penambangan pasir, padahal masih dapat digunakan sebagai tambak garam. Lokasi pengambilan
sampel dilakukan pada koordinat 05º52’07.59’’ LS, 106º17’55.43’’ BT (elevasi 10 m).

Tabel 1 Kualitas air di perairan utara Banten
No

1

Parameter

Satuan

+
Sulfat (SO
mg/L
4 )

1

2

3

Stasiun
4

6

BM

10.00/T 1619.14 1164.79

1283.20

2 Khlorida (Cl) + mg/L

4.00

19710.20 43958.00

34032.00 22688.00 15598.00 22688.00

3 Boron (B) +

mg/L

0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

4 Fluorida (F) +

mg/L

0.010

1.022

1.520

1.733

1.627

1.947

1.893

5 Kadmium (Cd) + mg/L

0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0.001

6 Timbal (Pb) +

mg/L

0.006

<0.006

<0.006

<0.006

<0.006

<0.006

<0.006

0.008

7 Natrium (Na)

mg/L

0.005

4481.9

2701.998

2678.756 2698.717 2666.999 2661.256

8 Kalium (K)

mg/L

0.005

283.37

231.806

202.239

193.964

215.56

9 Magnesium
(Mg)

mg/L

0.005

1284.7

887.584

840.956

850.948

805.985 734.378

mg/L

0.005

784.77

783.295

730.597

737.525

698.434 684.579

10

Kalsium (Ca)

1284.42

5

1261.23 1352.78

222.018

Keterangan: *DL (Deteksi Limit); **Baku Mutu berdasarkan Kepmen-LH 51 Tahun 2004
Wilayah perairan utara lainnya yang dijadikan sebagai lokasi pengambilan sampel adalah Kabupaten Tangerang,
tepatnya di daerah Tanjung Kait dan Tanjung Pasir. Pada wilayah tersebut, mulai dari Mauk hingga Tanjung
Pasir banyak terdapat tambak ikan dilakukan di Tanjung Pasir, dimana koordinatnya adalah
06º00’50.54’’ LS
106º40’39.25’’ BT (elevasi 16 m). Berdasarkan hasil pengambilan sampel kualitas air di di 6
Stasiun dapat di lihat pada tabel 1.

Tabel 2 Komposisi air laut
N
o

9

IG
o1r
1C
2N
ln19/
K+ -a0,k
+
Mg,3g2+
75
74A
2+ i
Ca
r
SO 2-4
Br- L
a
F- u
t
B+

10

Sr2+

3
4
wilayah perairan utara Banten
5
6
7
8

11

IO

0,399
1,29

0,4121
2,712
0,0637
0,0012
0,0045
0,0079

3

6,0 x 10-5

Sumber: Riley & Skirrow (1975)
bandeng dan udang. Namun, pada kenyataannya tambak tersebut yang tidak dimanfaatkan
sebagaimana mestinya. Wilayah Tanjung Kait dipilih sebagai Stasiun
5 untuk dilakukan pengambilan sampel kualitas air. Lokasi pengambilan dilakukan tepat pada
koordinat 06º01’14.51’’ LS,
106º31’ 44.78’’ BT (elevasi 18 m). Pengambilan sampel pada Stasiun 6

HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara keseluruhan, ke enam stasiun di perairan utara Banten mempunyai salinitas pada kisaran 32 –
34 ppt. Menurut Adi et al (2007) salinitas air laut sebagai bahan baku garam adalah berkisar 25 – 35
ppt. Selain salinitas, kualitas dan kandungan mineral air laut juga menentukan kandungan dan
kualitas garam yang dihasilkan. Hasil analisis ion makro menunjukkan bahwa perairan di pantai utara
Banten memiliki kandungan Na dan Cl lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil yang
didapat oleh Riley & Skirrow (1975). Namun, kandungan sulfat yang lebih rendah memungkinkan
garam yang dihasilkan dari perairan Pantai Utara Banten lebih baik. Hasil tersebut sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2014).
Selain itu, adanya kandungan logam berat berupa kadmium (Cd) dan timbal (Pb) pada
perairan pantai utara Banten. Namun, kandungannya masih di bawah batas ambang normal untuk
biota laut. Hal ini disebabkan karena wilayah utara merupakan kawasan industri sehingga
dimungkinkan terjadi pembuangan limbah ke laut yang menyebabkan terjadi pencemaran di
perairan laut. Pencemaran akibat aktivitas industri menyebabkan tingginya logam berat di
perairan, jika pH perairan juga naik. Logam berat akan terakumulasi ke biota maupun manusia jika
terkonsumsi secara terus menerus sehingga membahayakan kesehatan.

a. Karangantu
Salinitas pada Stasiun 1 (Karangantu)
terukur dalam kisaran yang rendah. Rendahnya salinitas pada titik pertama pengambilan
sampel di Karangantu terjadi karena hujan sehari sehingga menyebabkan rendahnya kandungan
salinitas. Perairan teluk Banten dalam beberapa tahun terakhir telah mendapat tekanan serius dari
daratan dan perairan sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas industri,
kawasan pemukiman penduduk, dan adanya penambangan pasir secara besar-besaran di dalam
perairan teluk. Aktivitas tersebut menyebabkan tingginya pencemaran logam berat di perairan.

Berdasarkan hasil laboratorium kualitas air didapatkan bahwa kandungan logam berat di
perairan Karangantu masih di bawah baku mutu. Prihatini (2013) menyatakan pencemaran
lingkungan secara berlebihan dan terus menerus dapat menyebabkan penurunan pH
(pengasaman) air laut. Proses tersebut mengakibatkan logam di dasar perairan dapat kembali lepas
(terlarut) ke badan air, sehingga konsentrasinya di perairan melebihi batas ambang yang
ditentukan.

b. Pulau Dua
Berdasarkan pengukuran salinitas, Pulau Dua memiliki berada pada kisaran yang baik
untuk tambak garam. Pada stasiun tersebut, terdapat tambak-tambak idle yang sangat
dimungkinkan untuk digunakan dalam pembuatan tambak garam dan jauh dari muara sungai.
Namun, permasalahan terjadi karena di Pulau Dua merupakan kawasan cagar alam atau hutan
konservasi sehingga dibutuhkan kerjasama antar pihak terkait.

c. Domas
Gambaran umum pada Stasiun 3 adalah terdapatnya tambak yang oleh masyarakat
setempat digunakan untuk budidaya rumput laut dan ikan bandeng. Selain itu, pada daerah
tersebut juga tersedia saluran tambak sehingga pada saat air laut pasang memudahkan aliran ke
saluran dan petak tambak. Salah satu syarat tambak bisa dijadikan tambak garam adalah tanahnya
harus kedap air (Adi et al 2007).
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa untuk mengetahui suatu tanah memiliki
kekedapan tinggi adalah terdapatnya rumput teki (Cyperus rotundus). Keberadaan rumput teki di
areal tambak menandakan kondisi tanah adalah liat dan berpasir yang mempunyai kemampuan untuk
menahan air (Harjadi et al 2014). Sedangkan untuk pembenihan garam menggunakan tanah liat
yang dapat menekan resepan air (kebocoran). Permasalahan lainnya adalah tingginya endapan
lumpur dan banyaknya serasah dari hutan mangrove yang akan menyebabkan turunnya kualitas
garam yang dihasilkan.

d. Lontar
Berdasarkan observasi langsung di lapangan didapatkan, bahwa daerah tersebut mengalami
degradasi lingkungan akibat penambangan pasir yang mengakibatkan kerentanan pesisir di
Lontar semakin tinggi. Salah satu akibat dari penambangan pasir secara besar-besaran di Lontar
adalah terjadinya erosi dan akresi pantai di kawasan penambangan pasir dan di sekitarnya. Akresi

adalah perubahan garis pantai menuju laut lepas karena adanya proses sedimentasi. Tercampur
lumpur akibat penambangan pasir sehingga dapat berpotensi terhadap penurunan kualitas air,
dimana kekeruhan air yang kontinyu dan atau tersuspensinya biogeokimia yang lain
(Prihantono et al
2014).

e. Tanjung Kait
Berdasarkan observasi langsung di Tanjung Kait diketahui terdapat tambak idle yang tidak
termanfaatkan maksimal oleh masyarakat

setempat.

Namun,

untuk menentukan suatu

lokasi bisa dijadikan sebagai tambak garam harus mengetahui indeks kerentanan pesisir sebagai
acuan dalam memberikan rekomendasi lokasi penggaraman. Variable fisik yang berinteraksi
antara lain geomorfologi pantai, kelerengan atau kemiringan pantai, kenaikan muka air laut laju
perubahan garis pantai (abrasi dan akresi) dan gelombang laut.

f. Tanjung Pasir
Tanjung Pasir merupakan pantai wisata yang dikelola oleh TNI AL Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan hasil observasi, diketahui telah mengalami penurunan lingkungan akibat abrasi
pantai dan terjadinya penurunan kualitas perairan tersebut diakibatkan aktivitas wisata serta
adanya pengaruh dari wilayah lainnya.
Pada saat angin barat dan timur terjadi di Tanjung Pasir mengakibatkan perairannya sangat
keruh dan terjadinya erosi dan akrasi. Selain itu, Perairan Tanjung Pasir berbatasan dengan Perairan
Jakarta yang menyebabkan rentannya terhadap pencemaran.
Secara umum, kegiatan dalam pembuatan garam dibagi menjadi empat, yaitu
penampungan air, peminihan, kristalisasi serta perawatan dan pemantauan (Adi et al 2007).
a)
Penampungan air laut Tahapan pembuatan garam di mulai dengan menampung air laut. Pada
tahap ini diharapkan air laut sebagai bahan baku utama bebas dari limbah dan jauh dari muara sungai
(kurang dari 10 km) yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pengkristalan air laut dari tepi
pantai ke lokasi penggaraman. Tambak garam di Desa Cikeusik berada jauh dari muara sungai.
Proses pengambilan air laut dapat melalui pompa atau menggunakan kincir.
Pada bak penampungan diharapkan salinitas sudah lebih dari 35 ppt (3,5 oBe) dan terjadi
pengendapan partikel lumpur yang ada dalam air laut sekaligus terjadi evaporasi, sehingga terjadi
kenaikan salinitas berkisar antara 50 ppt (5 °Be) - 100 ppt (10
°Be) yang kemudian dipindahkan ke kolam peminihan I. Di dalam bak penampungan ini pekerjaan
Kesap Guluk (K/G) pertama dilakukan setelah air meja mencapai salinitas

40 ppt - 60 ppt (4 °Be - 6 °Be).

b)

Peminihan

Air laut yang keluar dari bak penampungan diharapkan bersalinitas lebih dari 50 ppt (5 °Be)
dimasukkan ke dalam peminihan I. Kolam peminihan diharapkan terjadi pengendapan partikel
lumpur kembali serta sebagian senyawa Magnesium, Kalsium lumpur kembali serta
sebagian senyawa Magnesium, Kalsium dan Sulfat mengendap. Pada proses peminihan I
diharapkan terjadi kenaikan salinitas mencapai 150 ppt (15 °Be). Kemudian air disalurkan pada
bak peminihan II. Dalam peminihan II ini pengendapan juga terjadi sehingga air laut (brine) yang
akan masuk ke dalam kolam kristalisasi I sudah tinggi dengan senyawa NaCl yang akan menjadi
garam. Pada kolam kristalisasi II dengan salinitas sudah mencapai > 150 ppt (15 °Be) dilakukan
pekerjaan Kesap Guluk II (K/G II) yang dilakukan setelah air meja mencapai salinitas 180 ppt – 220
ppt (18 °Be - 22 °Be) dan meja/kolam diatasnya dilakukan Kesap Guluk II (K/G II) dengan
perlakuan yang sama.

c)

Kristalisasi

Air laut yang diasumsikan sudah mengandung NaCl pekat dari bak peminihan II dengan salinitas
mencapai 250 ppt (25 °Be) masuk ke dalam kolam kristalisasi atau meja garam. Pada kolam ini
diharapkan NaCl yang terkandung dalam air laut sebesar > 98%. Pada kolam kristalisasi atau meja
garam I ini diharapkan salinitas naik menjadi 280 ppt (28 ° Be). Kemudian air dikirim masuk ke meja
kristal/garam II. Kolam kristalisasi II atau meja garam II NaCl yang terendapkan
> 72% dan air yang masih ada dikenal sebagai air bittern. Pada proses kristalisasi perlu
diperhatikan pemeliharaan meja garam dan dilakukan aflak (perataan permukaan dasar garam.
Proses kristalisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu udara, kelembaban, intensitas
cahaya, suhu air dan pH (Arwiyah et al 2015).
d)

Perawatan dan Pemantauan

Selama proses penggaraman diharapkan selalu ada pemantauan dan perawatan dari lokasi
penggaraman, baik pemantauan dari masuknya debit air laut ke dalam kolam penampungan dan
kenaikan salinitas pada tiap-tiap kolam penggaraman. Kegiatan perawatan dan pemantauan
sebaiknya dilakukan setiap hari sehingga dapat mempercepat proses penggaraman.

Inovasi Teknologi
Produksi Garam dengan Sistem Termal

Garam rakyat tradisional pada umumnya dibuat dengan cara menimba air laut dengan
menggunakan kincir atau secara manual yaitu dengan menimba air laut kemudian dimasukkan
ke dalam ladang penguapan sehingga langsung dihasilkan kristal garam. Kadar garam yang
dihasilkan berkualitas rendah yaitu di bawah 90%. Hal ini dikarenakan petani garam masih
menggunakan model terasering pada tambak

Tabel 3 Fungsi kolam pada tambak TUF
No Jenis Kolam

Fungsi

1

Tempat awal untuk menampung air laut dengan kadar

Penampungan (reservoir)

kepekatan 1 – 5 oBe dan mengendapkan material organic
2

Peminihan (condesor)

Merupakan tempat proses penuaan air laut dengan evaporasi
sinar matahari. Pada sistem TUF, dibuat dalam bentuk
petakan-petakan berseri (ulir) semacam saluran berukuran
seragam dengan lebar 3 m. Pada kolam peminihan
berlangsung penuaan air laut menjadi 25oBe. Air tua (brine)
dengan kepekatan 25oBe merupakan bahan baku garam
yang akan dialirkan ke dalam meja kristal (crytalizers)

3

Kanal brine

Merupakan saluran kecil dan petakan tempat menampung
brine densitas 25 oBe yang siap dikristalkan

4

Meja kristal (crystalizers)

Merupakan petakan – petakan dimana terjadi kristalisasi
brine menjadi Kristal garam

Sumber: (Suhelmi et al 2013)

garamnya. Selain itu, petani tambak masih mengandalkan faktor alam yaitu dengan penguapan
yang dibantu oleh sinar matahari sehingga apabila cuaca tidak mendukung (hujan) maka produksi
garam akan berhenti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat menggunakan inovasi
teknologi produksi dengan sistem termal.
Prinsip pembuatan garam dengan menggunakan sistem termal adalah meningkatkan
konsentrasi NaCl air laut dengan memisahkan air murninya. Efisiensi pemisahan
dari

air

air

murni

laut menggunakan cara termal dan penurunan titik didih. Cairan yang berada dalam

tekanan tinggi akan memiliki titik didih lebih tinggi jika dibandingkan dengan cairan pada
tekanan rendah. Pada proses penguapan, tekanan uap jenuh (saturated vapor pressure (SVP) atau
vaporpressure) lebih kecil dari tekanan udara luar. Sementara proses mendidih dapat tercapai

jika tekanan uap jenuh (SVP) sama dengan tekanan tekanan luar. Terdapat dua prinsip pada alat
pembuatan garam dengan menggunakan sistem termal, yaitu dengan sistem perebusan dan
pengovenan (P3SDLP 2013). a)

Sistem perebusan

Prinsip dasar pada sistem perebusan yaitu optimasi pelepasan air murni dalam air laut menggunakan
media rebus tertutup dibantu recervoir destilator serta centrifugal blower vacuum. Pengoperasian
alat ini dimulai dengan tabung rebus bervolume
1000 liter diisi air laut bersalinitas 3% sebanyak 750 liter. Air direbus dengan barner LPG berkalori
700 °C dapat mendidih dalam waktu 3 jam dengan pengurangan volume
113 liter tiap jam. Selanjutnya,air murni diambil melalui tabung reservoir.

b)

Sistem pengovenan

Prinsip sistem pengovenan adalah mengeringkan garam hasil spinner dengan kadar air (± 30%)
dengan cara mengadopsi dari penjemuran alam dibawah terik matahari. Cara tersebut diadaptasi
menjadi pemanasan disertai dengan sirkulasi udara di dalam ruang oven. Untuk menghindari
gosong dan bau digunakan heat charger didorong dengan kipas sirkulasi. Penggunaan heat charger
memungkinkan penggunaan oli bekas, solar dan briket sebagai bahan pemanas tanpa
terpengaruh bau bahan di dalam ruang ovennya. Stabilitas panas dan humidity dalam ruang oven
terkontrol melalui buka tutup inlet/outlet ruang oven serta kontrol panas dalam heat charger
Hasil penelitian yang dilakukan oleh P3SDLP (2013) menunjukkan bahwa pembuatan
sistem garam dengan menggunakan sistem termal menghasilkan kandungan NaCl dengan kadar
low (< 40%), medium (40 - 90%) dan high (> 90%) serta dapat mengurangi kadar air dalam garam (±
30 %) menjadi e” 7% diperlukan waktu 30 menit. Keunggulan dari sistem ini adalah
menggunakan sistem “boiler” untuk mempercepat waktu proses peminihan air laut, dengan
pemanfaatan energi termal yang tidak tergantung pada lahan dan iklim. Benih garam dapat diproduksi
dengan mengurangi ketergantunganterhadap cuaca agar produksi garam dapat dilakukan sepanjang
tahun dan ketersediaan benih garam berkualitas sebagai bahan baku proses kristalisasi.
Produksi Garam dengan Tambak Ulir
Filter
Kualitas garam sangatlah ditentukan oleh teknologi yang digunakan oleh petambak garam.
Pada saat ini, banyak para petambak memproduksi garam dengan teknologi sederhana sehingga
menghasilkan kualitas garam berkualitas 3 (NaCl< 94%). Pembaharuan teknologi produksi untuk

peningkatan kualitas produksi garam harus dilakukan. Adapun beberapa teknologi dalam pembuatan
garam antara lain penggunaan zat aditif berupa ramsol (Aris 2011; Amelia
2013), penggunaan membran atau terpal sebagai alas pada meja garam (Mustofa & Turjono
2015). Setiap teknologi di atas mempunyai beberapa permasalahan dalam penerapannya di
masyarakat, misalnya penerapan ramsol atau zat aditif hanya dapat memutihkan Kristal garam dan
memerlukan biaya produksi yang tinggi (Kadarwati et al
2010). Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah teknologi pembuatan garam dengan
Tambak Ulir Filter (TUF).
Tambak Ulir Filter (TUF) merupakan suatu teknologi yang membutuhkan perubahan struktur
tambak menjadi ulir. Adapun prinsip utama dalam pembuatan garam dengan menggunakan TUF
yaitu evaporasi air laut dengan bantuan sinar matahari dialirkan melalui petakan-petakan berseri
dalam proses penuaannya dan dalam proses tersebut ditambahkan material alam (ijuk, kelapa, dan
batu alam) yang digunakan sebagai filter untuk purifikasi air tua (Suhelmi et al 2013). Adapun
persyaratan teknis dan kriteria pada tambak TUF ini adalah sebagai berikut (Dir. PMPPU 2014): a)
Petak kristalisasi memanjang searah
dengan arah angin;
b)

Petakan lahan tambak dibuat menurut elevasi;

c)

Sumber air harus cukup, lancer dan bersih dengan menempatkan filter pada setiap petak;

d)

Ukuran petakan disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia, dengan persentase sebagai

berikut:Kolam penampungan besar 32%, Kolam ulir besar 17%, Bak penampungan 2%,Ulir kecil
19%,Bak

penampungan

2%,Kolam kristalisasi 25%,Gudang
1% dan jalan 2%.
e)

Ketinggian air di petak ulir besar dan kecil 5 cm dan petak kristalisasi 10 –

15 cm;
f)

Sebelum dipanen harus ada sisa air di petak kristalisasi 1 – 2 cm

Proporsi antara reservoir, kolam peminihan dan meja kristalisasi memperhitungkan 2 aspek
yaitu luas area dan volume air tua (brine) yang dihasilkan dengan melihat kapasitas volume masingmasing kolam. Komposisi perbandingan antara luas kolam penampungan, kolam peminihan dan
kristalisasi pada tambak TUF adalah
25%:25%:50%, dan untuk rasio volume kolam pada tiap-tiap kolam adalah 75% kolam penampungan
: 14% kolam peminihan : 11% meja kristalisasi. Rasio volume kolam dapat menggambarkan

ketersediaan brine sebagai bahan baku garam (Santosa 2014). Konstruksi tambak TUF memiliki
perbedaan apabila dibandingkan dengan kontruksi tangga dan konstruksi kompleks meja, yaitu
pada tambak TUF menggunakan konstruksi tangga pada kolam ulir yang dibuat dengan
kemiringan 1-2 derajat dan pengaliran brine dilakukan secara gravitasi dari kolam ulir ke tempat
penampungan brine. Teknik ulir filter menerapkan system bertahap pada proses penuaan air laut
dengan membagi sistem ulir menjadi dua bagian, yaitu sistem ulir besar dan sistem ulir kecil.
Penggunaan ulir besar dan ulir kecil dapat disesuaikan dengan kondisi dan luas lahan. Penggunaan
kolam ulir diduga berkontribusi terhadap percepatan ketersediaan brine yang siap dikristalkan (20 –
25 oBe), sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dalam suatu periode musim panen garam.
Pada prinsipnya, penggunaan saluran pada tambak konvensional maupun kolam ulir pada tambak
TUF bertujuan untuk proses penguapan sehingga dapat meningkatkan kuantitas produksi
garam. Adapun tahap pembuatan tambak garam sistem TUF.

Pemanfaatan Limbah Pembuatan Garam (Bittern) Sebagai Bahan Baku Industri
Bittern atau limbah dari pembuatan garam merupakan hasil samping dari pembuatan garam
berupa sisa cairan pekat yang oleh petani garam tradisional belum dimanfaatkan secara maksimal
dan dibuang ke laut sehingga terjadi pencemaran. Hal ini dikarenakan petambak garam menganggap
bittern sudah tidak ada nilainya dan mempunyai nilai Be (derajat Beume) di atas
29o Be serta tidak dapat digunakan lagi dalam pembuatan garam. Namun, oleh beberapa petambak
garam menggunakan kembali bit- tern yang dihasilkan ke dalam air laut atau air tua dengan
densitas ± 10 o Be untuk mempercepat penuaan air sehingga mempercepat pembuatan garam.
Dalam proses tersebut, dapat menyebabkan terikutnya mineral lain (zat pengotor/impu- rities)
dalam garam terbentuk dikarenakan di dalam bittern kandungan Na (natrium) lebih relatif rendah
dibandingkan kandungan mineral lain.
Selain natrium (Na), mineral lain yang terkandung di dalam bittern antara lain Mg
(Magnesium), K (Kalium) dan Ca (Calsium) (Hapsari 2008). Suhelmi et al (2013)
menambahkan untuk menghasilkan
11 ton garam dibutuhkan 50 m3 air laut dan sebagai produk sampingan berupa bittern
sekitar 1,9 m3.
Magnesium adalah salah satu kandungan mineral terbesar di dalam bittern. Apabila bittern
diolah dengan
menggunakan soda api (NaOH) dan air maka diperoleh Mg(OH) atau magnesium
2
hidroksida. Proses selanjutnya dilakukan pemisahan padatan magnesium dengan menggunakan
mesin pemutar cepat dan oven pengering. Hasil yang diperoleh dari teknologi tersebut mampu

mengolah 200 L bittern menjadi padatan mag- nesium sebanyak 21 kg dalam waktu 3 hari kerja
(Suhelmi et al 2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh P3SDLP (2014) diperoleh
pengolahan bittern melalui penambahan soda api 1 M (4%) dengan laju
30 mL/min (untuk kadar Mg dalam bittern
3,9%) dan dicuci dengan akuades dapat produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan
baik dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Inovasi teknologi yang sesuai dengan
wilayah Banten adalah produksi garam dengan sistem termal dan Teknologi Ulir Filter (TUF).
Selain itu, pengolahan limbah dari produksi garam juga dilakukan melalui teknologi Bittern yang
dapat dijadikan sebagai bahan baku industri.
Rekomendasi
1.

Peran serta Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemda) perlu ditingkatkan dalam pengembangan
tambak garam
memberikan produk Mg(OH)2dengan kadar di Provinsi Banten.
80% dan berstruktur heksagonal. Magnesium hidroksida dapat bermanfaat sebagai bahan aktif antasida
dalam farmakologi dan bahan tahan api dalam industri.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Wilayah perairan utara Provinsi Banten memiliki potensi untuk pengembangan
produksi garam. Potensi tersebut ditunjukkan dari hasil pengujian kualitas air dan kajian
wilayahnya terutama tambak-tambak

yang

sudah

idle . Pengembangan produksi garam di

Provinsi Banten perlu diberikan sentuhan inovasi teknologi agar dapat meningkatkan
2. Koordinasi antara petambak garam dengan Pemda maupun antar Pemda penting untuk
dilakukan sehingga produktivitas dan kualitas garam dapat ditingkatkan.
3. Perlu dilakukan peningkatan sumberdaya manusia (petambak garam) agar dapat
menerapkan teknologi terkini.
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