BUKU

Mengejar
Profesi Dambaan
Judul: 23 Episentrum
Penulis: Adenita
Penerbit: Grasindo
Cetakan: I, 2012
Tebal: x + 278
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NOVEL ini bercerita tentang
perjalanan tiga tokoh bernama
Matari, Awan, dan Prama dalam
mengejar dan menemukan
profesi yang didambakan. Matari
mengejar penghasilan untuk
membayar utang kuliah dan
menjalani hidup sebagai reporter.
Awan adalah pegawai bank yang
menunggu waktu untuk
mewujudkan impiannya sebagai
penulis skenario film. Prama,
karyawan perusahaan minyak
yang dilimpahi materi tapi belum
menemukan kebahagiaan dan
makna hidup. Mereka mencari

Adenita--nama pena dan nama
siaran Yuli Anita--ingin pembaca
menikmati kisah dalam novelnya
sebagai sebuah inspirasi. Itu
sebabnya, selain novel, Adenita
menyertakan suplemen dalam
paket bukunya. Suplemen berisi
kisah nyata yang memberi
ilham dari 23 narasumber anak
muda, mereka yang memilih
bekerja seturut kata hati dan
kecintaannya.

Arsitek
Penjaga Pantai
Indonesia

Adenita adalah salah seorang
penulis muda berbakat yang
berhasil menancapkan cakarnya
di dunia literasi Indonesia.
Novel pertamanya, 9 Matahari
(2008), mendulang sukses besar
menjadi best seller dan dicetak
sampai tujuh kali. Atas karyanya
tersebut, Adenita berhasil
menjadi nomine Penulis Muda
Berbakat Khatulistiwa Literary
Awards 2009. 

Judul: Perencanaan Bangunan Pantai
Penulis: Bambang Triatmodjo
Penerbit: Beta Offset, Yogyakarta
Tahun: Januari 2012
Tebal: 327 halaman

TINGGAL di tepi pantai
sungguh impian yang indah.
Pandangan serasa seluas
samudra. Namun orang masih
takut akan bahaya yang
ditimbulkan, dari soal erosi,
abrasi sampai terjangan
gelombang air laut. Apalagi
jika disertai tsunami, efek dari
gempa besar.
Penulis, guru besar Jurusan
Teknik Sipil dan Lingkungan
Fakultas Teknik Universitas
Gadjah Mada, memaparkan
secara lengkap perencanaan
pembangunan di tepi pantai.
Maksudnya agar tidak

Maniak
Peniru Film
Pembunuhan

tujuan, ambisi, dan keinginan,
sampai akhirnya menemukan
makna "23 Episentrum".

merusak alam dan menjadi
korban, karena tak cermat
dalam mengelolanya.
Memang, akhirnya buku ini

bukan bacaan yang mengalir.
Namun informasi teknis,
lengkap dengan gambar
dan sketsa, memudahkan
dan berguna bagi setiap
pihak yang merencanakan
pembangunan di tepi pantai.
Sebab, Indonesia sebagai
negara kepulauan mempunyai
pantai yang sangat pajang,
sekitar 80 ribu kilometer.
Banyak orang bergantung
hidup padanya, bukan hanya
untuk menikmati indahnya
pantai. Tak salah, pantai harus
dijaga dan ditata secermat
mungkin. Buku ini bisa menjadi
pegangan. 

Judul: Smash Cut - Dramatis
Penulis: Sandra Brown
Penerjemah: Dharmawati
Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama
Cetakan: I, Maret 2012
Tebal: 568 halaman

JUTAWAN Paul Wheeler
tewas terbunuh. Keluarganya
menyewa pengacara terkenal
Derek Mitchell untuk membela
keponakan sang korban,
Creighton, meskipun polisi belum
menjadikan pemuda itu sebagai
tersangka. Creighton hobi
menonton film, terutama film-film
karya Alfred Hitchock yang
bertema pembunuhan.
Kekasih sang jutawan, Julie
Rutledge, yang juga dicurigai,
percaya bahwa Creighton si
pembunuhnya, meskipun orang
itu mempunyai alibi kuat. Julie
bertekad untuk membuktikan
bahwa si keponakan bersalah.
Derek dan Julie berpacu dengan
waktu, bekerja sama untuk
mengungkap kebenaran.
Alur cerita mengalir lancar dan
bagaikan menonton film saat
membacanya. Beberapa kejutan
di akhir cerita memang khas
Sandra Brown yang sudah tidak
diragukan lagi kemampuan
menulisnya. Seperti kata
Stephen King, “Ingin membaca
romantic suspense yang
menggigit? Sandra Brown-lah
pengarangnya.” 

REFERENSI

Memaksimalkan

pemasok, dan stakeholders yang lain
secara terus menerus dan secara
langsung dapat berpartisipasi untuk
menciptakan nilai tambah
perusahaan. Organisasi
sosial perusahaan mampu
secara strategis menerapkan
kolaborasi massal untuk
menghadapi tantangan dan
peluang secara meyakinkan.
Terdapat tiga komponen utama
kolaborasi massal yaitu pertama,
media sosial yaitu lingkungan
online yang dikembangkan untuk
tujuan membangun kolaborasi
massal. Kedua, komunitas

Fungsi Media Sosial
Judul:

The Social Organization:
How to use social media
to tap the collective genius
of your customers and
employees.

Penulis:

Anthony J. Bradley dan Mark
P. McDonald

Penerbit:

Harvard Bussiness Schools
Publishing, Massachussets
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Tahun:

2011

Tebal:

252 halaman

PADA masa-masa
awal perkembangan
manajemen dan organisasi,
manusia hanyalah salah satu
faktor produksi, selain bahan
dan modal. Dalam masa
berikutnya, Aliran Perilaku,
faktor ini mulai dihargai
keberadaannya sebagai
sesuatu yang memiliki jiwa.
Lalu muncullah Aliran
Modern dan Aliran
Kontingensi yang menjadikan
manusia sebagai pusat dalam
manajemen dan organisasi.
Pada masa perkembangan
aliran-aliran tersebut,
organisasi masih dipandang
sebagai wadah saja. Wadah
kegiatan manusia yang
terspesialisasi dan terpisah
berdasarkan fungsi, wilayah,
dan produk.
Perkembangan teknologi
komunikasi, informasi,
komputer, dan transportasi
telah mengubah pandangan
secara mendasar terhadap
organisasi. Ia tidak lagi
sekedar kumpulan manusia,
tapi juga kumpulan
kepentingan. Organisasi
bukan lagi hanya sebagai
wadah orang-orang yang
bekerja, namun juga
suatu jaringan kehidupan
personal para anggotanya.
Keunikan individu diakui

dan bahkan dikembangkan
dalam organisasi. Interaksi
dan komunikasi informal
yang selama ini dianggap
sekedar asesori komunikasi
formal diakui dan difasilitasi.
Komunikasi informal
diakui sebagai media yang
ampuh untuk menunjang
keandalan komunikasi
formal. Hal penting lain
yang menjadi trend
perkembangan organisasi
adalah manajemen mulai
melibatkan stakeholders
dalam pengambilan
keputusan manajerial, baik
dalam bentuk keterlibatan
langsung maupun tidak.
Perkembangan lain yang
menarik adalah munculnya
situs-situs yang berfungsi
sebagai media untuk
membangun jaringan
sosial. Twitter, Facebook,
LonkedIn, YouTube, dan
blog adalah beberapa media
yang dapat digunakan untuk
membangun jaringan sosial.
Media jejaring sosial cukup
efektif untuk berkomunikasi
secara global dan hampir
tanpa batas. Image, teks,
suara, dan video dapat
ditransmisikan dengan
cukup cepat dan real time.
Keunggulan inilah yang
dieksplore oleh beberapa

yaitu sekelompok individu yang
memiliki tujuan bersama. Dan
ketiga adalah tujuan bersama yang
menyatukan komunitas.

perusahaan untuk meningkatkan
kefektifan dan efisiensi operasionalnya.
Perusahaan-perusahaan pada awalnya
tumbuh, kemudian berkembang
menjadi besar. Mereka membangun
jaringan dengan karyawan, pelanggan,
pemasok, pemerintah, dan pihak-pihak
lain yang berkepentingan. Mereka
terlibat dalam sebagian atau seluruhnya
proses rekruitmen, perencanaan,
pembiayaan, kepemimpinan, evaluasi,
sampai pelaporan. Kolaborasi karyawan,
pelanggan, pemasok, pemerintah, dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan
telah membentuk suatu jaringan
komunikasi dan jaringan hubungan
personal yang rumit dan luas. Bayangkan
betapa sibuknya arus komunikasi dan
arsip. Munculnya teknologi jaringan
dan digital telah membantu memotong
rantai komunikasi dan mengurangi
secara drastis penggunaan kertas. Media
jejaring sosial telah mulai diadopsi oleh
beberapa organisasi untuk memetik

keuntungan dari
kolaborasi yang telah
terbangun tersebut.
Dalam konteks seperti itulah buku The
Social Organization ditulis. Buku tentang
jejaring sosial telah banyak ditulis,
namun buku ini memiliki kelebihan
yaitu buku ini mampu menunjukkan
bagaimana para manajer dan pemimpin
organisasi mampu membangun
kompetensi dengan menggunakan media
sosial untuk meningkatkan produktivitas
sebuah kolaborasi dengan pelanggan,
klien, karyawan, dan pihak-pihak
lain yang berada dalam value chain
organisasi. Jadi yang dibangun adalah
kolaborasi dalam skala besar dengan
tujuan untuk meningkatkan sukses
bisnis.
Mengapa penulis memberi nama
kolaborasi ini Organisasi Sosial? Penulis
memberikan argumen karena dalam
organisasi sosial, karyawan, pelanggan,

Disamping menyajikan tentang
kolaborasi massal buku ini juga
memberikan petunjuk bagaimana
membangun sebuah organisasi
sosial, sampai dengan strategi
pembentukan organisasi sosial yang
ditulis dalam sebelas bab. Penulis
bermaksud menunjukkan kolaborasi
sementara menjadi strategi kolaborasi
permanen untuk mencapai tujuan
perusahaan. Perusahaan yang berhasil
membangun kolaborasi sosial melalui
media sosial secara terus menerus
menggunakan metode dan praktik
praktik yang mampu mendorong
pelanggan dan karyawan untuk secara
terus menerus menyumbangkan gagasan
dan pikirannya bagi perusahaan.
Buku ini sangat menarik untuk dibaca,
terutama karena kebaruan idenya.
Pengalaman beberapa perusahaan yang
dijadikan contoh dapat menjadi landasan
pengembangan perusahaan-perusahaan
kecil dalam mengembangkan kolaborasi
massal. Buku ini bukan buku dasar
tentang media sosial sehingga bagi
pembaca yang belum mengerti apa itu
media sosial agak sulit mengikuti uraian
dalam buku ini. 
Agus Joko P.
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tutorial

Materi Bahan Ajar Universitas Terbuka

Menggambar

Surat-menyurat

Lokasi:
Museum Keramik, Jakarta

Lokasi:
Kantor Pos Besar Jemur
Andayani Surabaya

TEMPO/Subekti

TEMPO/Fully Syafi
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Memberi makanan pada satwa
Lokasi:
Kebun Binatang Surabaya
TEMPO/Fully Syafi

SEKOLAH ALAAM
Belajar tak selalu di ruang
kelas. Sawah, sungai, gunung,
hutan, dan perkampungan,
juga merupakan ruang belajar.
Bagi anak-anak, aktivitas
menulis, membaca, menyanyi,
dan menggambar di luar ruang
sungguh mengasyikkan. Bermain
sambil belajar inilah ciri khas
sekolah alam.
Keberadaannya terus
berkembang berkompetisi dengan
model sekolah formal dalam
memajukan dunia pendidikan.
Rupa-rupa sekolah ini utamanya
memperkenalkan lingkungan
terbuka kepada anak didik.
Mereka belajar memahami
tumbuh-tumbuhan sekaligus cara
menanamnya. Mereka melihat
aneka binatang berikut mengenal
cara berkembangbiaknya.

Mengenal teknologi
Lokasi:
Pusat Peragaan IPTEK
Taman Mini Indonesia
Indah (TMII), Jakarta

Belajar sejarah
Lokasi:
Museum Fatahillah, Jakarta

TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO/Nunu Nugraha
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Menjadi Pendengar
yang Baik
Asmara Juana Suhardi | Tutor FISIP pada Pokjar Natuna UPBJJ-UT Batam

KOMUNIKASI tidak lain
adalah proses interaksi dalam penyampaian pesan dari seseorang atau kelompok kepada pihak lain. Dalam berinteraksi seseorang bisa mengunakan media
atau cara-cara tertentu. Keberhasilan
dalam berkomunikasi sangat ditentukan
oleh kemampuan seseorang menyampaikan pokok pikirannya secara efektif.
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Ada sejumlah unsur-unsur komunikasi
yang penting diperhatikan. Antara lain
unsur pembicara, pesan, interaksi, media, pendengar, umpan balik dan kepercayaan. Untuk mencapai keberhasilan
dalam berkomunikasi, baik itu komunikasi satu arah, komunikasi dua arah
dan maupun multiarah, pastikan dulu
keberadaan unsur-unsur tersebut.

Penting pula diperhatikan, yaitu menganalisa lawan bicara atau audensi. Siapa
pendengar (komunikan), pesan apa yang
akan disampaikan, dan prioritas pesan
pesan penting untuk dikemukakan. Ini semua menentukan penekanan-penekanan
dalam rangka mencapai tujuan berkomunikasi. Analisis tersebut akan optimal
apabila dilakukan dengan pikiran yang
jernih, logis, sistimatis sehingga jelas dalam penyampaiannya.
Langkah-langkah tersebut baru sebagian
dari upaya untuk mencapai keberhasilan
dalam berkomunikasi. Sebagian lagi ditentukan oleh kemampuan kita sebagai
pendengar. Perlu diingat, bahwa dalam
berkomunikasi terkadang kita berperan
sebagai komunikator dan sekaligus sebagai komunikan. Sehingga ibarat dua sisi
mata uang, kedua keterampilan/kemampuan tersebut sama-sama memegang
peranan penting.
Gaya mendengar yang salah
Keterampilan atau kemampuan sebagai pendengar yang baik merupakan
salah satu teknik komunikasi yang paling
menentukan kelangsungan hubungan
antarmanusia secara efektif dan intim.
Menurut Karl Maninger, ada beberapa
gaya yang menunjukkan ketidakterampilnya atau ketidakprofesionalannya seseorang sebagai pendengar yang baik.
Pertama, pendengar gadungan. Pendengar jenis ini biasanya hanya berpura-pura mendengarkan hasil
pembicaraan lawan bicaranya.
Ketika seseorang sedang berbi-

cara dengannya, biasanya ia selalu tersenyum. Bahkan menganggukkan kepala
seakan-akan sedang memusatkan perhatiannya terhadap apa yang diungkapkan
lawan bicaranya tersebut. Namun sesungguhnya apa yang ada dalam pikirannya
pada saat ia tersenyum adalah hal-hal
yang lain, sehingga ia tidak dapat memahami apa yang tengah dikomunikasikan.
Kedua, pendengar dependen. Pendengar
jenis ini akan lebih mengutamakan keinginan untuk menyenangkan lawan bicaranya. Biasanya pendengar tersebut
tidak berusaha untuk memahami apa
yang dikatakan lawan bicaranya. Namun
lebih mengutamakan perolehan kesan
disukai oleh lawan bicara tersebut. Jadi
bila ia menyetujui argumen yang sedang

dibicarakan bukan berarti ia benar-benar
setuju, namun semata-mata demi mendapatkan goodwill dari lawan bicara.
Ketiga, pendengar interuptor. Orang ini
cenderung melakukan interupsi terhadap
apa yang diungkapkan lawan bicaranya,
meskipun pembicaraan belum selesai.
Biasanya ia lebih tertarik pada apa yang
sedang dipikirkannya dari pada pikiran
dan saran-saran lawan bicaranya.
Keempat, pendengar sadar diri. Pendengar jenis ini selalu berupaya mempertahankan status yang diinginkannya di hadapan lawan bicara. Sehingga bila lawan
bicaranya mengatakan sesuatu, ia akan
memberikan respons sesuai status yang
ia harapkan melalui kesan dari lawan bicaranya itu. Biasanya ia akan merespons
pembicaraan lawan bicaranya menurut
versi lain, sehingga terkesan menjadi pemikir yang berkualitas, penolong yang
bijaksana, dermawan, dan lain-lain.
Kelima, pendengar intelektual. Pendengar jenis ini biasanya selalu memberikan respons sesuai analisis rasionya, sehingga sering mengabaikan penyertaan unsur-unsur emosional yang
merupakan ekspresi nonverbal dari
ungkapan lawan bicaranya. Misalnya
lawan bicara yang selalu memberikan
tantangan berpikir, membuat ia terpojok dan merasa dikritik, bahkan sering
mengakibatkan ia terpuruk dalam keadaan depresi dan prustasi karena respons intelektualnya tanpa disertai pujian-pujian yang sangat ia butuhkan.
Kiat praktis
Bagaimana kiat-kiat menjadi komunikan

yang baik? Bagaimana cara mendengar
agar kita dapat memahami orang lain?
Bagaimana pula agar orang lain (communicator) pun mengetahui bahwa kita
tengah memahami pembicaraannya?
Perlu diingat bahwa bila communicator merasa didengar pesan-pesannya,
pernyataan-pernyataannya, ungkapanungkapannya, argumen-argumennya,
dan lain-lain, maka ia pasti merasa
dihargai. Sebagai timbal-baliknya kita
pun sebagai komunikan yang mendengarkan akan diperlakukan sama oleh
communicator.
Hal lain yang perlu diingat adalah pada
saat kita berusaha mendengar dan memahami apa yang dibicarakan lawan
bicara kita, maka pada saat itu pula
kita mendapat kesempatan mendengar
suara sendiri. Tanpa disadarai akan terjadi proses psikis tertentu dalam diri
lawan bicara kita yang membuatnya
mampu menemukan solusi yang terbaik
bagi dirinya dalam menghadapi kita.
Kesimpulannya bahwa dengan mendengar yang baik, sekaligus dapat berperan sebagai konduktor bagi perolehan
solusi terbaik atas masalah yang dihadapi lawan bicara kita. Selain harus menjauhkan diri atau menghindari sikap-sikap tidak profesional yang disebutkan
Karl Maninger tadi, ada beberapa kiat
praktis yang dapat kita lakukan untuk
menjadi pendengar yang baik, antara
lain :
• Menjadi pendengar efektif , artinya
kita harus aktif bukan pasif. Perhatikan lawan bicara dan pusatkan
perhatian kepadanya manakala ia

•

•

•

•

•
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sedang mengungkapkan sesuatu.
Perhatikan tanda-tanda penyertaan
emosi ungkapannya, baik melalui
mimik wajah maupun gerak-gerik
anggota tubuhnya sambil menyimak
kata-kata yang diucapkan, sehingga
apa yang akan dikomunikasikan
akan tertangkap dengan sempurna.
Lepaskan apa yang sedang berada
dalam pikiran kita, karena akan
mengganggu proses pemusatan perhatian kepada lawan bicara.
Kendalikan emosi dan jangan
memotong pembicaraan lawan sebelum ia selesai berbicara. Emosi
akan membuat kita terhenti mendengar dan membuat kita segera ingin
memberikan jawaban. Kondisi ini
dapat menggiring kita menjadi pendengar interupsi (interuptor) yang
harus kita hindari.
Bertanya dan klarifikasikan pada lawan bicara, tentang apa yang telah
kita tangkap dari hasil pembicaraan
tersebut.
Coba menyimpulkan apa yang telah
diungkapkan lawan bicara, sehingga bila terjadi salah pengertian
maka lawan bicara itu akan segera
memperbaikinya.
Tanamkan keinginan dan niat baik
serta senantiasa melatih diri untuk
menjadi pendengar yang baik.

Kesimpulannya, semakin terampil kemampuan mendengar akan semakin
tinggi tingkat pemahaman kita terhadap
orang lain, kian meningkat pula kapasitas toleransi kita terhadap orang lain.
Pada akhirnya semua itu akan membuat
hubungan kita dengan orang lain menjadi intim, efektif dan langgeng.
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Transformasi Korea Selatan:

Dari Pertanian
hingga ’K’ Pop
Florentina Ratih Wulandari | Dosen FISIP-UT
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KOREA Selatan telah berubah. Perubahan itu tak hanya mencengangkan
dunia, tapi juga berpengaruh pada banyak aspek kehidupan manusia di pelbagai negara. Dari bidang sains, teknologi,
hingga gaya hidup. Tengok saja produk
elektronik, otomotif, alat-alat berat, fashion hingga seni pertunjukan dari negeri
gingseng ini, diam-diam mereka telah
merangsek, dan menguasai sebagian pasar industri, tak hanya di negara-negara
kawasan asia, tapi juga merambah hingga
ke Eropa dan Amerika.
Proses perubahan atau transformasi di
Korea Selatan yang mengagumkan ini
dimulai ketika masyarakat agraria Korea
Selatan beralih menjadi masyarakat industrial. Secara kronologis, perjalanan
Korea Selatan mengokohkan diri sebagai negara industri tercermin melalui
tahap-tahap perjalanan industrialisasi
Korea Selatan dalam kerangka modernisasi, antara lain:
Pertama, sepanjang tahun 1950-an,
Korea menggantungkan bantuan pinjaman moneter dari Amerika Serikat
untuk membiayai proyek. Kedua, pada
dekade tahun 1960-an, pemerintah Korea Selatan melakukan strategi promosi
ekspor guna meningkatkan investasi asing. Ketiga, tahun 1972 - tahun 1974 karena krisis minyak, negeri ini mengubah
kebijakan promosi ekspor dan melaku-

kan mengalihkan komposisi ekspornya
ke alat-alat industri berat dan industri
kimia dibarengi dengan percepatan
pembangunan industri dan teknologi
besar-besaran (elektronik, pembuatan
kapal ) tahun 1973-an.
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Keempat, terjadi globalisasi di tahun
1990, artinya terjadi penyebaran politik demokrasi dalam hubungan industri
di Korea Selatan, dengan naiknya gaji
para pekerja industri yang memacu
tuntutan produktivitas dan mendorong
kompetisi antarindustri.
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Transformasi masyarakat agraria Korea Selatan menjadi masyarakat industria telah teruji oleh beberapa kali
kondisi kritis, yang justru menjadikan
Korea Selatan sebagai negara industri
yang cepat bangkit dari krisis.

Strategi baru Korea Selatan berupa
ekspor dengan menggunakan tenaga kerja murah dari negara-negara
berkembang termasuk Indonesia yang
menguntungkan karena menekan biaya
produksi, sekaligus menjaga pasar domestik terlindungi dari kompetisi asing.
Kelima, Korea Selatan dari tahun 2000
dan tahun selanjutnya, berfokus pada
upaya pemerintah Korea Selatan bergeser dari restrukturisasi massal sektor
perusahaan ke penyelarasan kebijakan
sektor perusahaan ( fine-tuning) untuk
profitabilitas dan efektifitas prosedur
ijin usaha. Kebijakan di atas disertai kebijakan rekayasa sosial dan penguatan budaya nasional secara konsisten. Sebagai catatan akhir, mengutip
pernyataan Tulus Warsito (http://www.

Pelajaran yang dapat kita ambil dari
strategi cerdas Korea Selatan menghadapi krisis ekonomi tahun 1997
sampai tahun 1998 sehingga bangkit
dengan sukses dan cepat, adalah kiat

ugm.ac. id/index.php?page=rilis & artikel=237) bahwa keberhasilan Korea
Selatan mengatasi krisis, didukung beberapa faktor fundamental lainnya yang
telah tumbuh dalam masyarakat Korea
Selatan, yakni tingkat pendidikan masyarakat Korea Selatan dan tingkat GNP
perkapita yang relatif tinggi saat krisis
($8000).

strategis Pemerintahan Korea Selatan
melakukan: (1) restrukturisasi ekonomi atau reformasi keuangan, (2)
mereformasi sektor-sektor perusahaan
untuk mengurangi utang perusahaanperusahaan dan melembagakan struktur pemerintahan wirausaha (corporate
governance ) melalui peningkatan keunggulan kompetensi inti (core competencies), (3) reformasi ketenagakerjaan,
(4) reformasi sektor publik, antara
lain memangkas birokrasi, melikuidasi

badan-badan usaha milik negara dan
institut yang didanai oleh pemerintah,
mengurangi intervensi langsung pada
sektor publik, privatisasi sektor publik,
dan memperbaiki struktur keuangan
dengan keluarnya ijin bagi konglomerat
Korea Selatan (chaebol) mengambil alih
beberapa perusahaan, (5) perbaikan
struktur pemerintahan dengan tetap
menjaga hak saham pemerintah bagi
kaum minoritas dan menguatkan disiplin pasar. 

REFERENSI
• Kadarwati, Tri. 2008. Buku Materi Pokok ADPU4510 Perbandingan
Administrasi Negara. Jakarta: Universitas Terbuka

• “Solusi Krisis Ala Korea Selatan” pada http://www.ugm.ac. id/index.
php?page=rilis & artikel=237 diunduh hari Senin 9 April 2012 pukul.
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MERUMUSKAN masalah merupakan salah satu tahapan penting dalam
sebuah penelitian. Menurut Sugiyono
(2010), mengetahui masalah merupakan
intisari dari penelitian. Tanpa memahami
masalah dalam kegiatan penelitian tidak
akan menghasilkan apa-apa. Seorang pakar penelitian menyatakan bahwa ketika
seorang peneliti sudah berhasil memformulasikan atau menemukan masalah,
bisa dikatakan 50 persen kegiatan penelitian sudah berjalan. Sebaliknya, ketika
masalah penelitian belum ditemukan,
seorang peneliti bisa dibilang belum malkukan apa-apa.
Merumuskan masalah penelitian memang bukan hal mudah. Langkah awal
yang perlu dilakukan adalah mengetahui
dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan masalah. Dalam pengertian seharihari masalah dapat didefinisikan sebagai
suatu hambatan yang dialami dan memmbutuhkan pemecahan dengan cara yang
ang
tepat dan benar.
Aslichati, dkk (2008) menyatakan bahwa
wa
masalah akan muncul jika ada kesenenjangan (gap) antara das sollen (apa yang
ang
seharusnya) dan das sein (apa yang ada
dalam kenyataan), antara apa yang dipererlukan dan apa yang tersedia, yang akhirhirnya menimbulkan pertanyaan mengapa
apa
demikian atau apa sebabnya demikian.
an.
Dengan kata lain, masalah penelitian
ian
adalah pernyataan mengenai hubungan
gan
yang terdapat pada seperangkat perististiwa (variabel-variabel) dalam suatu bidang
ang
ilmu. Lebih jelasnya, Fraenkel (1993) dalam Sugianto (2010) menyatakan bahwa
wa

masalah penelitian merupakan hal yang
ingin diteliti, “ a problem that someone would like to research”.
Sebenarnya masalah yang harus dipecahkan atau dijawab dalam penelitian
selalu tersedia dan cukup banyak. Tentu
saja masalah tersebut sesuai dengan
kompleksitas masalah yang berkembang
dalam kehidupan masyarakat. Namun,
selama ini banyak mahasiswa yang menemukan kesulitan dalam menentukan masalah penelitian sehingga menghambat
kegiatan penelitian yang akan dilakukan.
Untuk memudahkan mahasiswa mencari
dan mempunyai kemampuan menemukan masalah penelitian, Aslichati, dkk
(2008) menjelaskan beberapa hal yang
menjadi sumber masalah.
Pertama, bacaan, terutama yang berisi
laporan hasil penelitian mudah dijadikan sumber masalah penelitian karena
laporan penelitian yang baik pasti mencantumkan rekomen-

dasi untuk penelitian lebih lanjut. Terkadang penelitian justru memunculkan
masalah yang lebih banyak daripada yang
dijawabnya, tapi justru dari beberapa
masalah tersebut ilmu pengetahuan bisa
berkembang.
Kedua, seminar, diskusi, dan pertemuan
ilmiah, merupakan sumber masalah
penelitian yang sangat kaya karena dalam kegiatan-kegiatan tersebut terungkap hal-hal yang dijadikan topik pembicaraan. Dengan demikian akan mudah
sekali muncul masalah-masalah yang
perlu dikaji atau diteliti lebih lanjut.
Ketiga, pengalaman pribadi, terutama
dalam ilmu-ilmu sosial sering sekali pengalaman pribadi seseorang menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, pengalaman bekerja di salah satu perusahaan,
disiplin kerja mempengaruhi terhadap
jenjang karier.
Buckley dkk (1976: 5) dalam Djunaedi
(2000) membagi dua cara penemuan
masalah penelitian, yaitu cara formal dan informal. Cara formal
meliputi; (1) rekomendasi
suatu riset, umumnya
menunjukan kemungkinan penelitian lanjutan atau penelitian

lain yang berkaitan dengan kesimpulan
yang dihasilkan. Saran ini dapat dikaji
sebagai arah untuk menemukan permasalahan, (2) analogi adalah suatu cara
penemuan permasalahan dengan cara
“mengambil” pengetahuan dari bidang
ilmu lain dan menerapkannya ke bidang
yang diteliti.
Berikutnya (3) renovasi, dapat dipakai
untuk mengganti komponen yang tidak
cocok lagi dari suatu teori, (4) dialektik,
berarti tandingan atau sanggahan, (5)
ekstrapolasi adalah cara untuk menemukan permasalahan dengan membuat tren
(trend) suatu teori atau tren permasalahan
yang dihadapi, (6) morfologi, suatu cara
untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kombinasi yang terkandung dalam suatu permasalahan yang rumit dan
kompleks, (7) dekomposisi, penjabaran
(pemerincian) suatu pemasalahan ke
dalam komponen-komponennya, dan
(8) agregasi merupakan kebalikan dari
dekomposisi.
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jawabannya melalui sumber yang jelas,
tidak banyak menghabiskan dana, tenaga,
dan waktu, (2) jelas, masalah harus dapat
memberikan persepsi yang sama bagi semua orang terhadap masalah tersebut, (3)
memiliki batas/ ruang lingkup tertentu,
dan (4) signifikan, dalam arti jawaban masalah yang diberikan harus memberikan
kontribusi terhadap pengembangan ilmu
dan pemecahan masalah kehidupan manusia.

biaya, waktu, alat-alat dan perlengkapan,
bekal kemampuan teoritik, dan apakah
permasalahan yang telah dirumuskan
dapat dijawab secara empirik dengan
penelitian yang akan dilakukan.

Anggoro, M. Toha (2009) menyatakan
bahwa untuk menentukan apakah suatu
masalah layak dan sesuai diteliti, dapat
dilihat dari dua sisi, yaitu; sisi substansi
masalah dan sisi subyektif (peneliti). Dari
substansi masalah, harus berbobot dan
orisinil. Berbobot artinya mempunyai nilai kegunaan walaupun tidak ada kriteria
yang jelas, tetapi setidak-tidaknya dapat
didekati dengan melihat kemanfaatan
atau kegunaannya pada tiga hal, yaitu terjawabnya permasalahan, mempunyai nilai
kegunaan secara teoritik, metodologi dan
aplikatif. Orisinil artinya belum terjawab
oleh teori maupun penelitian yang pernah
dilakukan. Sedangkan, dari sisi subyektif
atau si peneliti, perlu dipertimbangkan

ngandung setengah jawaban, jelas, tajam
dan akurat menyangkut inti masalah yang
dikehendaki. Kedua, rumuskan masalah
dalam bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih karena suatu permasalahan
tidak pernah berdiri sendiri dan terpisah
dari faktor-faktor lain. Ketiga, rumusan
masalah dapat dibentuk dari variabel yang
menjadi tema pokok penelitian, dapat
pula berupa kasus yang menjadi fokus
suatu penelitian. Misalnya, pada waktu
berbicara tentang “kinerja KPK” berarti
berbicara tentang suatu permasalahan,
tetapi berbicara tentang “mengapa terjadi kemerosotan kinerja KPK” adalah
sesuatu permasalahan yang memerlukan
pemecahan. Silakan mencoba.

Setelah masalah ditentukan dan benarbenar layak untuk diteliti, maka langkah berikutnya yang harus diperhatikan
adalah; Pertama, rumuskan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan yang me-
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Sedangkan cara nonformal, meliputi; (1)
konjektur (naluriah), permasalahan dapat
ditemukan secara naluriah, tanpa dasardasar yang jelas, (2) fenomenologi, permasalahan baru dapat ditemukan berkaitan
dengan fenomena (kejadian, perkembangan) yang dapat diamati, (3) konsensus, merupakan sumber untuk mencetuskan permasalahan, dan (4) pengalaman,
merupakan sumber permasalahan.
Setelah masalah ditemukan, masalah
tersebut belum tentu layak dan sesuai
untuk diteliti, karena rumusan masalah
penelitian minimal harus memenuhi persyaratan berikut: (1) feasible, dalam arti
masalah tersebut harus dapat dicarikan

REFERENSI
• Aslichati, Lilik dkk. 2009. Buku Materi Pokok Metode Penelitian Sosial.
Jakarta : Universitas Terbuka.
• Anggoro, M. Toha. 2009. Buku Materi Pokok Metode Penelitian. Jakarta:
Universitas Terbuka.
• Djuanedi, Ahmad. 2000. dalam www.mpkd.ugm.ac.id/dosen/djunaedi/
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Regional
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ISTILAH kutub bukan hal asing
bagi kita semua yang pernah belajar geografi. Kutub menunjuk pada dua wilayah
terujung dalam wilayah geografis global,
yakni Kutub Utara dan Kutub Selatan. Begitu juga ada istilah kutub pada magnet,
baik kutub utara dan kutub selatan. Dalam konsep perencanaan regional yang
juga meliputi perencanaan perkotaan, istilah kutub diadopsi untuk menggambarkan mekanisme penyebaran pembangunan suatu wilayah-wilayah, termasuk
(dalam) pembangunan nasional.
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Kutub pertumbuhan regional (growth
pole), oleh Boudeville diartikan sebagai
sekelompok industri yang mengalami
ekspansi yang berlokasi di suatu daerah
perkotaan
dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut
ke seluruh daerah pengaruhnya. Dalam
kutub pertumbuhan ada “leading industri” (industrie motrice) yang menunjuk
pada pusat-kutub pertumbuhan. Dalam
“leading industri” terdapat perusahaan
propulsip besar yang mendominasi unit
ekonomi lainnya. Karakteristik dari leading industry, antara lain:
1. Industri tersebut relatif baru, bersifat
dinamik dan menggunakan tingkat
teknologi maju yang mempengaruhi
iklim kondusif akan pertumbuhan
suatu daerah
2. Menghasilkan produk yang memiliki
pangsa pasar nasional dan permintaan akan hasil produknya memiliki
elastisitas pendapatan yang tinggi,
artinya jika permintaan produknya
banyak maka harganya akan naik, sebaliknya jika permintaan produknya
sedikit maka harganya turun.
3. Memiliki kaitan-kaitan antara industri

yang kuat dengan sektor-sektor lainnya, berupa kaitan ke depan (forward
lingkage) dengan rasio penjualan hasil antara yang tinggi terhadap penjualan total/ ke belakang (back lingkage) dengan rasio input-antara (dari
industri-industri lainnya) yang tinggi
terhadap input total.
Faktor-faktor yang menentukan lokasi
geografik asli “leading industri” adalah
lokalisasi akan (1) sumber daya alam
(air, perlindungan, bahan bakar), (2) kemanfaatan buatan manusia (komunikasi/
tempat sentral kegiatan jasa yang menguntungkan dari segi prasarana, sarana,
penawaran tenaga kerja) dan (3) bersifat kebetulan saja yakni dicangkok pada
kerangka tempat-tempat sentral yang
ada. Contoh dari leading industri adalah
industri telekomunikasi, industri plastik,
industri otomotif.
Dalam kutub pertumbuhan juga ada
polarisasi, yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dari “leading industries” (“propulsive growth”) yang mendorong unit-unit ekonomi lainnya ke
kutub pertumbuhan dengan adanya
berbagai macam keuntungan aglomerasi baik interen dan eksteren dari
skala. Perusahaan propulsip (Propulsive
Firm), adalah industri yang relatif besar, menimbulkan dorongan-dorongan
pertumbuhan kepada lingkungannya,
berkemampuan inovasi yang tinggi
dan berkategori industri yang sedang
bertumbuh cepat. Contoh perusahaan
propulsip, antara lain perusahaan pengolahan minyak bumi, industri makanan,
perusahaan pengolahan hasil laut, per-

sebaliknya, jika aspek pemerataan ditingkatkan maka cenderung mengurangi
aspek pertumbuhan (ekonomi) di suatu
wilayah. Oleh karena itu perlu diterapkan
konsep pusat pertumbuhan (growth pole)
dalam perencanaan pembangunan regional, sebab konsep pusat pertumbuhan
ada unsur konsentrasi dan desentralisasi.

Tentunya konsentrasi kegiatan ekonomi
dalam kutub pertumbuhan dapat menimbulkan keuntungan aglomerasi, sebab
dalam kutub pertumbuhan ada upaya
desentralisasi untuk menyebarkan kegaiatn ekonomi ke seluruh wilayah (aspek
pemerataan.

Polarisasi ekonomi menimbulkan polarisasi geografik dengan mengalirnya sumber daya dan konsentrasi ekonomi pada
pusat-pusat yang jumlahnya terbatas di
dalam suatu daerah. Misalnya polarisasi
pembangunan di Kota Bandung maka di
sekitar wilayah Kota Bandung akan tumbuh kegiatan ekonomi yang akan merujuk dan mendukung Kota Bandung dan
sekitarnya.

4.

5.

Menetapkan lokasi pusat pertumbuhan dengan memperhatikan keuntungan lokasi yang dimiliki daerah
yang bersangkutan
Meneliti potensi ekonomi wilayah terkait beserta komoditi unggulan yang
dimiliki/potensinya
Meneliti keterkaitan hubungan input
dan output dari masing-masing industri dan kegiatan yang potensial yang
dapat dikembangkan pada pusat pertumbuhan bersangkutan
Menentukan jenis prasarana dan sarana yang diperlukan untuk pengembangan pusat pertumbuhan
Membentuk organisasi yang mengelola dan mengkoordiansikan komplek industri / pusat pertumbuhan
tersebut.

Pada akhirnya, wilayah pembangunan ditentukan dengan memperhatikan aspek
kesamaan kondisi sosial ekonomi dan
potensi ekonomi (homogeneous region)
serta keterkaitan ekonomi dengan daerah
sekitarnya (nodal region). Jadi, pada akhirnya kutub pertumbuhan dapat menimbulkan keuntungan aglomerasi yang berguna bagi pembangunan dengan memicu
keseimbangan tingkat pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan. Harapan
kita semua, agar pemekaran daerah yang
“booming” setelah implementasi kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan menggunakan strategi kutub pertumbuhan. Hakikat strategi kutub pertumbuhan adalah untuk memakmurkan
dan menyejahterakan masyarakat sekaligus wilayahnya dengan pendekatan pembangunan yang manusiawi, konstruktif
serta berkelanjutan.

Pembangunan yang tumbuh cepat pada
suatu wilayah sebagai suatu hasil strategi kutub pertumbuhan, yang didorong
oleh peningkatan kulaitas industri besar
atau perusahaan propulsip yang bersifat dinamis, akan memancar keluar atau
menyebar (spread effect) dan merembes
ke daerah sekitarnya atau daerah pengaruhnya (trickling down). Contohnya,
kegiatan ekonomi yang dinamis dan
pembangunan di wilayah Surabaya akan
menyebar dan mempengaruhi kegiatan
ekonomi dan pembangunan ke wilayah
Mojokerto, Sidoarjo, Tuban, Lamongan
dan seterusnya.
Oleh sebab itu, kutub pertumbuhan memegang peranan penting untuk meningkatkan dan menyebarkan pembangunan
di suatu wilayah. Pertumbuhan dan pemerataan sebagai dua unsur pokok dalam pembangunan tetapi sering tidak sejalan. Sifat hubungan pertumbuhan dan
pemerataan dalam pembangunan bersifat trade-off, dimana aspek pertumbuhan
diutamakan maka cenderung mengurangi aspek pemerataan demikian pula

2.

3.
Untuk menerapkan kutub pertumbuhan dalam pembangunan regional,
perlu melaksanakan beberapa langkah
pendirian pusat pertumbuhan, antara
lain:

usahaan informasi dan telekomunikasi
dan lainnya.

1.
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Penitipan Anak
Alternatif Bagi Ibu Bekerja
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Kemunculan berbagai jenis TPA ini selain
patut disyukuri, juga perlu terus dipantau dan dikaji. Bagaimana pun, kualitas
pengasuhan anak usia dini memegang
peranan penting bagi tumbuh kembang
anak tersebut selanjutnya. Oleh karena
itu, ketika seorang ibu memutuskan untuk menitipkan anaknya di sebuah TPA
sebaiknya dia mempunyai informasi yang
cukup tentang standar pelayanan yang
mestinya dimiliki oleh TPA tersebut.

”APA? Nitipin anak ke TPA?
Kok tega amat? Kayak sendal aja, masak
anak dititipin.” Kalimat di atas adalah
komentar seorang ibu muda saat
dijelaskan tentang keberadaan Taman
Penitipan Anak atau TPA. Benarkah seperti itu?
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Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memang
mengamanatkan bahwa orang tualah
yang pertama-tama bertanggung jawab
atas terwujudnya kesejahteraan anak,
baik secara jasmani, rohani, maupun
sosial. Namun seiring dengan meningkatnya kegiatan orang tua di luar
rumah, khususnya bagi mereka yang
memiliki anak balita, kebutuhan anak
baik pengasuhan, bimbingan sosial dan
pendidikan menjadi kurang terpenuhi
lagi.
Hadirnya TPA diharapkan dapat menjadi
keluarga pengganti yang mengisi kesenjangan dalam pengasuhan, pembinaan,
bimbingan sosial dan pendidikan anak
selama ditinggal orang tuanya bekerja.
Saat ini TPA sudah banyak bermunculan
terutama di kota-kota besar.
Pengertian TPA adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan
anak yang berfungsi sebagai pengganti
keluarga untuk jangka waktu tertentu.
Batasan TPA yang lain diberikan oleh
Menteri Sosial RI. Disebutkan bahwa TPA
adalah wahana kesejahteraan sosial yang
berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak, yang orang
tuanya berhalangan (bekerja, mencari
nafkah atau halangan lain).
Sehingga bisa disimpulkan, tidak berkesempatannya orang tua dalam memberikan pelayanan kebutuhan kepada

Selain di perkantoran, ada pula TPA yang
terdapat di lingkungan perumahan dan
pusat-pusat perbelanjaan. TPA semacam
ini biasanya memberikan layanan per jam
atau paruh waktu, sehingga dapat dimanfaatkan ibu-ibu rumah tangga yang ingin
melakukan suatu kegiatan lain namun
anaknya tidak dapat diajak serta. Selama
ibu tersebut pergi, dia dapat menitipkan
anak ke TPA jenis ini.

Pada 2006 di seluruh Indonesia terdapat
513 TPA dan 20 di antaranya terdapat di
kawasan Jabotabek (http://anak.i2.co.id/
datainfoanak/info.asp? id=213). Sementara informasi tentang keberadaan berbagai TPA tersebut belum memadai dan
belum merata.

http://www.sxc.hu

anaknya, mulai dari usia prasekolah
sampai memasuki pendidikan dasar
(Keputusan Menteri Sosial RI Nomor
47/HUK/1993, dalam Dep Sosial RI,
1998). Usia anak yang dititipkan di TPA
biasanya berkisar antara 0-3 tahun.
Namun ada juga TPA yang menyediakan layanan sampai usia 5 tahun.
Nalurinya sebagai ibu menginginkan
bahwa bayi/anaknya tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik meskipun
sang ibu tidak dapat mendampinginya
setiap waktu. Pada situasi seperti ini banyak ibu-ibu muda yang menyerahkan
pendidikan bayi/anaknya ke TPA yang
dekat dengan kantor tempatnya bekerja, apalagi jika dia tidak menemukan
pembantu atau baby sittter yang dapat

dipercaya dan dianggap patut mengasuh anaknya.
Beberapa TPA bahkan menerima penitipan bayi baru lahir (newborn), yaitu
bayi yang berumur ± 2 bulan. Pilihan menitipkan bayi baru lahir ke TPA yang dekat
kantor ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu
yang mulai menyadari pentingnya pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur 6
bulan.
Ketika cuti bersalin habis, seorang ibu sudah harus bekerja kembali tetapi masih
tetap ingin memberikan ASI eksklusif pada
anaknya atau bertemu bayinya setidaknya
tengah hari. Dengan alasan inilah ia menitipkan bayinya tersebut ke TPA terdekat.

Berbeda dengan TK, usia anak yang
dititipkan di TPA lebih beragam, dari bayi
baru lahir sampai dengan anak yang siap
masuk SD. Oleh karena itu, dibutuhkan
pendidik dan pengasuh yang memliki
keahlian khusus untuk tiap rentang usia
anak tersebut. Biasanya, pengasuh untuk
bayi dibedakan menjadi dua yaitu bayi
di bawah umur 1 tahun dan bayi yang
berumur 1-3 tahun. Bayi usia 1-3 tahun
ini kadang-kadang disebut dengan usia
toddler. Sedang untuk anak 3-5 tahun tidak dipisahkan secara khusus. Namun
kadang juga dibagi dua yaitu anak yang
berumur 3-4 tahun.

Pengasuhan dan pelayanan, TPA mengacu pada Konvensi Hak-hak Anak
(KHA). Prinsip-prinsip yang mendasari
konvensi tersebut adalah bahwa semua
keputusan yang menyangkut kesehatan
anak, kesejahteraan, harga diri, dan harus mempertimbangkan kepentingan
yang paling baik bagi anak. Menurut konvensi tersebut, anak memiliki beberapa
hak sebagai berikut:
a. Hak untuk kelangsungan hidup. Artinya bahwa anak harus mempunyai
akses pada pelayanan kesehatan
dan dapat menikmati standar hidup
yang layak, termasuk makanan yang
cukup, air bersih dan tempat yang
aman untuk tinggal.
b. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu
memberi kesempatan kepada setiap
anak untuk mengembangkan potensinya secara penuh. Anak mempunyai hak menperoleh pendidikan,
ketenangan, istirahat dan hak untuk
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.
c. Hak untuk memperoleh perlindungan, yaitu anak perlu dilindungi
dari kelalaian, tindakan sewenangwenang, eksploitasi dan diskriminasi.
d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu memberi kesempatan bagi anak untuk
berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan dan kehidupan sosial. Hal ini
juga mengacu pada kebebasan untuk
berekspresi, akses pada informasi
dan perlunya mempertimbangkan
pandangan dan ide-ide anak (Departemen Sosial, 1998).
Pelayanan TPA perlu memiliki prinsipprinsip berikut.
a. Pelayanan sosial bagi anak ditujukan untuk menjamin terwujudnya
kesejahteraan anak, terutama terlindunginya hak-hak anak untuk
tumbuh kembang dan kelangsungan
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hidupnya.
b. Pelayanan sosial bagi anak dilaksanakan secara utuh, baik pada anak
maupun pada orang tua.
c. Pelayanan sosial bagi anak yang
dititipkan tidak mengambil alih tanggung jawab orang tua terhadap tugas
pembinaan kesejahteraan anak di dalam keluarga.
d. Pelayanan sosial bagi anak berupa
asuhan, rawatan, pendidikan dan
bimbingan sosial mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya.
e. Pelaksanaan kegiatan mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi pelayanan sosial, berdasarkan metode, pendekatan serta
prinsip-prisnsip pekerjaan sosial, dan
profesi lain sebagai pendukung.
f. Potensi anak tidak terbatas dan setiap
anak adalah individu yang baik, sehingga bermain merupakan wahana
dalam mengembangkan kemampuan
dan kepribadian anak agar dapat belajar mandiri.
g. Aksesibilitas orang tua terhadap
anak-anaknya yang berada di TPA
mendukung pengawasan, dukungan
dan pemberian kasih sayang bagi
anak.
h. Pelayanan sosial kepada orang tua selalu berlandaskan pada upaya untuk
meningkatkan hubungan antara anak
dan orang tua semakin serasi dan harmonis.
i. Pelayanan sosial kepada masyarakat
berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
melindungi hak-hak anak demi masa
depan anak yang terbaik (Departemen Sosial, 1998).
Berbekal pemahaman tentang prinsipprinsip TPA ini, diharapkan orang tua
atau ibu tidak bersikap apriori lagi terhadap keberadaan TPA.
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