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“Ghost Shopping”:
Menelusuri Kepuasan
Konsumen
Andriyansah | Dosen FEKON pada UPBJJ-UT Padang
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KEPUASAN konsumen adalah
utama, begitu Philip Kotler --professor bidang ilmu pemasaran di salah satu universitas di Amerika itu-- selalu menekankan. Kepuasan konsumen, masih menurut Kotler, adalah perasaan senang seseorang atas perbandingan antara kesan
yang didapat terhadap suatu produk/jasa
dengan harapannya.

Kebutuhan
Pribadi

Pengalaman
Masa lalu

Jasa yang
diharapakan
KESENJANGAN 5

Jasa anggapan

Konsumen akan kecewa apabila persepsi yang sudah terlanjur terbentuk begitu tinggi, namun jasa yang dinikmati
dibawah harapan. Padahal, konsumen
yang merasa puas dengan manfaat tambahan, dapat secara alamiah menyebarkan informasi tentang pelayanan yang
baik dan bagus. Memang untuk hal jasa,
banyak perusahaan yang tidak merasa
perlu melakukan promosi akan kualitas
pelayanannya memenuhi atau melebihi
harapan yang dipersepsikan konsumen.
Kini konsumen makin cerdas memilih
jasa yang akan digunakan. Ekspektasi
terhadap produk atau jasa bisa didapat
dari berbagai sumber, misal; pengalaman
pribadi sebelumnya, informasi dari mulut ke mulut, testemoni orang lain, dan
masih banyak lagi. Perkembangan teknologi (khususnya internet) bahkan sangat
membantu konsumen untuk mendapatkan semacam referensi perbandingan
produk atau jasa satu dengan lainnya. Kegagalan pelayan dapat diidentifikasi dari
model kualitas jasa berikut :
Model kualitas jasa dengan lima kesenjangan di atas dapat dijelaskan sebagai

KONSUMEN
PEMASAR
Penghantaran
jasa (termasuk
prakontak dan
pasca kontak)

KESENJANGAN 4

Komunikasi
eksternal
dengan
konsumen

KESENJANGAN 3
KESENJANGAN 1
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Komunikasi
berita dari
mulut ke mulut

Penerjemahan
anggapan
menjadi
spesifikasi
kualitas jasa
KESENJANGAN 2

Persepsi
Manajemen
tentang harapan
konsumen

menafsirkan keinginan konsumen
sudah benar namun saja kurang
tepat menetapkan standar operasionalnya.
3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dengan penghantaran jasa.
Hal ini bisa saja terjadi pada pelayanan jasa, karyawan yang tidak
terlatih atau dengan kata lain tidak
cakap dalam memberikan pelayanan.
4. Kesenjangan antara penghantaran
jasa dan komunikasi eksternal.
Keberadaan pihak eksternal bisa
mempengaruhi harapan konsumen
akan persepsi yang sudah terbentuk
oleh promosi-promosi yang bombastis namun pada kenyataannya
harapan konsumen lumpuh melihat
kondisi riil tidak sesuai.
5. Kesenjangan antara jasa anggapan
dan jasa yang diharapkan.
Kesenjangan ini berada pada pihak
konsumen dimana konsumen salah
beranggapan atas jasa yang diberikan.

Tulisan ini membahas kepuasan konsumen memakai strategi “Ghost Shopping” dengan memanfaatkan “Ghost
Shopper”. Ada tiga langkah untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen,
anneahira.com (2012) menyebutkan 3
hal tersebut adalah :
1. Melakukan proses pemantauan dan
menganalisa apabila terjadi penurunan tingkat kepuasan konsumen
2. Menghubungi pelanggan yang telah
melakukan penghentian pembelian
produk/jasa atau beralih ke produk/
jasa lain untuk mendapatkan alasan
pelanggan atas ketidakpuasan yang
dirasakan.
3. Melakukan “Ghost Shopper” dengan
menemui pelanggan potensial dan
kemudian mendapatkan informasi
mengenai kelebihan dan kelemahan
produk dan juga untuk membandingkan dengan produk lain.
Strategi “Ghost Shopper” ini melibatkan
beberapa orang yang bertindak sebagai
pemakai, tanpa harus memperlihatkan

identitasnya. Fungsi dan tugas Ghost
shoppers adalah mencatat apa saja yang
dilihat, dirasakan olehnya dan perilaku,
yang nantinya akan dianalisa.
Peranan ghost shopper juga dapat mengamati cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan pelanggan,
menjawab pertanyaan pelanggan dan
menangani setiap keluhan. Untuk lebih
meyakinkan, sebaiknya manajer perusahaan disarankan terjun langsung sebagai Ghost shopper untuk mengetahui
bagaimana karyawannya berinteraksi
dan memperlakukan pelanggannya,
tentu tanpa sepengetahuan karyawan
yang bersangkutan, agar diperoleh
data-data yang baik dan akurat.
Kepuasan konsumen adalah kata kunci
dalam berniaga. Ketika perusahaan berhasil melumpuhkan persepsi konsumen
dengan memberikan manfaat yang lebih dari apa yang diharapkan, maka
disanalah keberhasilan bisnis niscaya
mengikuti.

REFERENSI
Model kualitas pelayanan dikutip dari Parasuraman (1985)

berikut:
1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen.
Menyatakan bahwa tidak selamanya persepsi pihak manajemen ten-

tang keinginan konsumen selalu
benar.
2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa.
Persepsi pihak manajemen dalam
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PADA bagian pertama sudah
diuraikan dampak kemiskinan, salah
satunya potensi mereka yang rentan
terhadap berbagai goncangan. Seperti
sulitnya mendapat akses pendidikan, jaminan kesehatan, dan lainnya. Berikut
ini dipaparkan pemicu dan ragam kemiskinan yang dialami oleh umat manusia.

peluang untuk menggunakan sarana–
prasarana dalam melakukan proses
produksi. Keterbatasan akses terhadap penggunaan teknologi, informasi,
kredit, pelayanan kesehatan, sumber
energi dan telekomunikasi. Berikut ini
adalah beberapa faktor yang menyebabkan adanya kemiskinan (Todaro dan
Smith, 2006):

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Masalah kemiskinan umumnya dihadapi oleh masyarakat pesisir, pertanian
dan masyarakat perkotaan. Ada pula isu
gender dalam kehidupan masyarakat
miskin. Banyak faktor penyebab dari
sudut pandang ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat mempunyai keterbatasan modal, sarana – prasarana dalam
menjalankan profesinya.

a. Terbatasnya Kesempatan Kerja
dan Berusaha
Kesempatan kerja di sektor modern
setelah mengalami kontraksi pada
1998. Lambatnya pertumbuhan
ekonomi sangat berpengaruh pada
pertumbuhan sektor usaha. Di sisi
lain pertumbuhan tenaga kerja terjadi dengan sangat cepat. Akibatnya
jumlah pengangguran tinggi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi juga
disebabkan oleh berbagai kebijakan
yang menimbulkan meningkatnya
biaya transaksi, sehingga tidak kondusif terhadap peningkatan investasi. Selain itu pertumbuhan sarana
dan prasarana pendukung kegiatan
usaha juga bergerak dengan sangat
lambat.

Untuk faktor pertanian, umumnya
disebabkan karena rendahnya modal
sumber daya manusia, sumber daya
alam, keuangan, infrastruktur dan sosial. Modal sumber daya manusia meliputi keterampilan, ilmu pengetahuan,
kemampuan untuk bekerja keras dan
kesehatan. Modal sumber daya akan
mencakup tingkat kepemilikan dan kesuburan tanah serta sumber daya alam
lainnya.
Modal keuangan berkaitan dengan
kesulitan memperoleh bantuan dana
dari lembaga- lembaga keuangan. Modal infrastruktur terutama menyangkut
keterbatasan penyediaan fisik, seperti
jaringan irigasi, serta sarana prasarana
lainnya yang memakai untuk memasarkan hasil-hasil produksi pertanian.
Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pada umumnya ditandai oleh rendahnya akses terhadap sumber daya.
Padahal akses tersebut merupakan

b. Terbatasnya Akses terhadap Faktor Produksi
Keterbatasan akses terhadap modal
usaha didefinisikan sebagai persentase kecamatan di suatu kota yang
tidak memiliki salah satu prasarana
penyedia modal usaha. Berarti bahwa
semakin tinggi persentase, semakin
buruk kondisi akses pada kota.
Faktor-faktor tersebut antara lain:
• Aset tidak didapat dengan cepat
menjadi capital terutama tanah.
• Tingkat pendidikan dan keterampilan
• New comer dan daya survive yang
kuat

• Kelemahan dan kepedulian untuk
memperkuat institusi/ lembaga.
c. Rendahnya Kepemilikan Aset
Keterbatasan kepemilikan aset akan
menyebabkan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat miskin untuk
dapat melakukan kegiatan usaha
atau produksi. Suspenas tahun 2002
menunjukkan bahwa jenis aset yang
umumnya dimiliki masyarakat miskin
hanya berupa sebidang tanah.

Jenis-Jenis Kemiskinan
Kemiskinan sekurang-kurangnya diklasifikasikan dalam lima kelas (Todaro,
2006) yaitu: pertama, kemiskinan absolut; apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan atau
jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan sandang,
pangan, papan, dan pendidikan yang
diperlukan untuk hidup dan bekerja.
Dalam kemiskinan absolut, standar kemiskinan dihitung berdasarkan nilai
uang yang dibutuhkan untuk membayar
jumlah kalori minimal yang dibutuhkan
untuk hidup sehat dan kebutuhan nonmakanan tertentu; tingkat pendidikan
yang dianggap tertinggal ditetapkan
berdasarkan kemampuan membaca/
menulis (melek huruf ) atau kelulusan
dari sekolah dasar.
Standar-standar ini tidak akan berubah
meskipun tingkat kemakmuran masyarakat berubah. Standar kemiskinan
absolut digunakan untuk menganalisis
angka kemiskinan oleh dunia dengan
menetapkan garis kemiskinan $ 1 per
orang per hari dan angka kemiskinan
yang dihitung Badan Pusat Statistik
(BPS).

Kedua, kemiskinan relatif; apabila seseorang yang mempunyai
penghasilan di atas garis
kemiskinan tetapi relatif
lebih rendah dibandingkan
dengan
masyarakat
sekitarnya. Kemiskinan relatif memandang kemiskinan berdasarkan kondisi
riil tingkat kemakmuran masyarakat.
Garis kemiskinan ditetapkan sebesar
20% dari rata-rata pendapatan penduduk di suatu daerah dan ketertinggalan
pendidikan diukur berdasarkan ratarata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas.
Standar ini dapat berubah antarwaktu
dan antartempat, sehingga seolaholah kemiskinan akan selalu ada sepanjang waktu. Kemiskinan relatif
dianggap sebagai alat penting untuk
melihat isu ketimpangan yang sering
mendapat sorotan dalam kehidupan
sehari-hari. Meskipun kemiskinan
absolut dapat dihapuskan, isu kemiskinan akan tetap disoroti jika standar
hidup layak suatu masyarakat meningkat sejalan dengan meningkatnya
tingkat kemakmuran masyarakat.
Ketiga, kemiskinan kultural; mengacu
pada sikap seseorang atau masyarakat
yang disebabkan faktor budaya yang
tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada
usaha dari pihak luar yang membantu.
Keempat, kemiskinan kronis; disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi
sosial budaya yang mendorong sikap
dan kebiasaan hidup masyarakat yang
tidak produktif, keterbatasan sumber
daya, taraf pendidikan dan derajat
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perawatan kesehatan yang rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas dan
ketidakberdayaan masyarakat dalam
mengikuti ekonomi pasar.
Kelima, kemiskinan sementara; terjadi
akibat adanya perubahan yang bersifat musiman seperti dijumpai pada kasus kemiskinan nelayan dan pertanian
tanaman pangan, bencana alam, atau
dampak lain dari kebijakan tertentu
yang
menyebabkan
menurunnya
tingkat kesejahteraan masyarakat.
Indikator utama kemiskinan menurut
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional:
1. Kecukupan dan mutu pangan terbatas
2. Mutu dan akses layanan kesehatan
terbatas
3. Akses dan mutu layanan pendidikan rendah dan terbatas
4. Kesempatan kerja dan berusaha
terbatas
5. Perlindungan terhadap aset usaha
rendah dan perbedaan upah
6. Akses layanan perumahan dan
sanitasi terbatas
7. Akses terhadap air bersih terbatas
8. Kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah yang lemah
9. Kondisi lingkungan hidup dan
sumber daya alam memburuk,
serta akses masyarakat terhadap
sumber daya alam terbatas.
10. Jaminan rasa aman rendah

11. Partisipasi rendah
12. Beban kependudukan tinggi yang
disebabkan oleh tanggungan keluarga yang besar
13. Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi
dan inefektivitas dalam pelayanan
publik, korupsi dan jaminan sosial
terhadap masyarakat rendah.
Dalam konteks strategi nasional penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Bappenas (2004), kemiskinan dipandang sebagai kondisi
di mana seseorang atau sekelompok
orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh
dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat.
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya
sebatas kemampuan ekonomi, tetapi
juga kegagalan pemenuhan hak-hak
dasar dan perbedaan perlakuan bagi
seseorang atau sekelompok orang,
laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan bermartabat.
Hak-hak dasar itu antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,
pendidikan,
pekerjaan,
perumahan, air bersih, pertanahan,
sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau
ancaman tindak kekerasan serta hak
untuk berpartisipasi dalam kehidupan
sosial-politik.
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5. Pareto Diagram
Pada suatu diagram Pareto akan dapat diketahui, suatu faktor merupakan faktor yang paling prioritas dibandingkan
faktor-faktor (minimal 4 faktor) lainnya, karena faktor tersebut berada pada urutan terdepan, terbanyak atau pun tertinggi pada deretan sejumlah faktor yang dianalisa.
Bagian II

Gambar 5. Diagram Pareto
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Control Chart
Ini adalah sebuah alat bantu berupa grafik yang akan menggambarkan stabilitas suatu proses kerja. Melalui gambaran
tersebut akan dapat dideteksi apakah proses tersebut berjalan baik (stabil) atau tidak. Control Chart sangat bermanfaat
untuk memonitor proses operasional atau produksi agar
bila terjadi suatu penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti. Menggunakan alat bantu ini secara kontinyu, akan bisa
mencegah persoalan mutu yang berlarut-larut dan cacat produk yang berlebihan.
Gambar 7. Control chart

Pada bagian 1 telah dijelaskan tentang sejarah manajemen mutu, pengertian manajemen mutu terpadu, dan delapan
dimensi mutu. Berikut ini dipaparkan bagaimana mengetahui
kualitas mutu menejeman melalui alat ukur. Penjelasan langsung
dimulai pada huruf D sebagai lanjutan edisi sebelumnya.
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D. Alat dalam TQM
1. Diagram Sebab Akibat (Causes and Effect Diagram)
Diagram sebab akibat dikenal juga dengan sebutan diagram
tulang ikan (fishbone diagram). Model ini rutin digunakan
dalam perusahaan yang menerapkan TQM. Diagram sebab
akibat menunjukan penyebab dari suatu permasalahan yang
lebih besar. Garis horizontal merupakan inti permasalahan
dan garis yang mengarah ke garis tengah merupakan sub inti
masalah, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

3. Scatter Diagram
Scatter diagram memperlihatkan pola hubungan antara dua
variabel yang mungkin saling berhubungan. Scatter diagram
juga menunjukan kekuatan suatu hubungan diantara variabel. Jika digambarkan maka akan terlihat seperti pada halaman berikut ini:
Sumber : http://totalqualitymanagement.wordpress.com

Gambar 3. Scatter Diagram

Gambar 1. Diagram Sebab akibat (cause and effect diagram)

Sumber: http://www.emathzone.com

Sumber : www. lorien.ncl.ac.uk

2. Run Chart
Run chart menunjukan asal dan bentuk berbagai variasi. Alat
ini digunakan pada permulaan perubahan proses untuk mengetahui permasalahan yang ada dan pada akhir proses untuk melihat hasil dari adanya perbaikan, seperti yang terlihat
pada gambar dibawah ini:

6. Histogram
Dikenal juga sebagai grafik distribusi frekuensi, salah satu
jenis grafik batang yang digunakan untuk menganalisa mutu
dari sekelompok data (hasil produksi), dengan menampilkan nilai tengah sebagai standar mutu produk dan distribusi
atau penyebaran datanya. Meski sekelompok data memiliki
standar mutu yang sama, tetapi bila penyebaran data semakin melebar ke kiri atau ke kanan, maka dapat dikatakan
bahwa mutu hasil produksi pada kelompok tersebut kurang
bermutu, sebaliknya, semakin sempit sebaran data pada kiri
dan kanan nilai tengah, maka hasil produksi dapat dikatakan
lebih bermutu, karena mendekati spesifikasi yang telah
ditetapkan.

4. Flow Chart
Flow chart merupakan daftar urutan kegiatan tujuan urutan
kegiatan ini adalah memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan prosedur. Simbol lingkaran pada flow chart
mengambarkan permulaan atau akhir dari suatu proses.
Simbol kotak menunjukkan item tindakan dan gambar
permata merupakan titik keputusan. Keuntungan dengan
penggunaan flow chart ini adalah memetakan proses yang
ideal dan mengidentifikasi ketidaksesuaian dari target untuk
perbaikan.Gambar 4 pada halaman berikut memperlihatkan
urutan kegiatan dengan flow chart

Gambar 6. Histogram

Gambar 4. Flow chart
Sumber : http://www.leanmanufacturingconcepts.com

Gambar 2. Run chart

Sumber: http://thequalityweb.com

E. Kegagalan TQM
Jordan (2008, 19) menjelaskan kegagalan dalam TQM diperusahaan, kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa hal
berikut ini:
1. Proses dalam TQM menghabiskan banyak waktu dan
menuntut kesabaran yang tinggi dari perusahaan.
2. Budaya organisasi sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip TQM, seperti halnya terjadi di negara Uni
Emirat Arab dimana organisasi memfokuskan pada top
down management sehingga ide-ide bawahan sering sekali diabaikan. Disisi lain TQM menuntut adanya kolaborasi semua pihak dalam organisasi baik dari level yang
paling rendah hingga level tertinggi di perusahaan.
3. TQM cenderung dalam memecahkan masalah-masalah
perusahaan secara cepat, pihak manajemen berpikir
bahwa TQM merupakan proses yang sederhana dan
menerapkannya tanpa pemikiran sebelumnya.
F. Kesimpulan
Kualitas pada saat ini merupakan suatu keharusan yang tidak
bisa ditawar lagi. Dalam era globalisasi ini berkenaan dengan
kualitas bukan hanya datang dari para konsumen namun juga
perusahaan-perusahaan yang bersaing secara global. Perusahaan yang berorientasi pada mutu telah terbukti mampu bertahan bahkan menjadi perusahaan nomor satu 
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DALAM dongeng Putri Salju diceritakan ada 7 kurcaci atau orang kerdil.
Sedangkan dalam dongeng Timun Emas
dikisahkan ada raksasa. Si kerdil dan raksasa ini ukuran badannya berbeda dari
orang normal atau orang-orang di sekitar
mereka, lebih pendek dan lebih tinggi.
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Dongeng ini mungkin akan jadi berbeda
jika penulis tahu apa yang dokter telah
pelajari tentang pertumbuhan. Bahwa
dalam pertumbuhan seorang anak ada
kemungkinan bisa terjadi yang namanya gangguan pertumbuhan. Akibat dari
gangguan itu seorang anak memiliki
tubuh tidak normal. Misalnya, pertumbuhan tubuh jauh lebih lambat atau lebih
cepat daripada anak-anak lain pada usia
yang sama.
Pertumbuhan anak yang lambat bisa disebabkan kelenjar pituitari tidak menghasilkan cukup hormon pertumbuhan (growth
hormone). Hal ini sering bisa diatasi dengan pemberian hormon pertumbuhan
setiap hari untuk membantu mereka tumbuh dewasa berukuran normal.
Food and Drug Administration/FDA
(Badan Pengawas Obat dan Makanan)
Amerika Serikat menyetujui penggunaan
hormon pertumbuhan sintetis untuk
anak yang mengalami gangguan dalam
produksi hormon. Selain daripada itu,
penggunaan hormon pertumbuhan tidak dianjurkan. Hormon pertumbuhan
sintetis hanya tersedia sebagai suntikan
yang diberikan secara subkutan(dibawah
lapisan kulit) atau intramuscular (ke da-

lam otot). Tidak ada bentuk lain dari
obat yang mengandung hormon pertumbuhan.
Di masa lalu hormon pertumbuhan
diekstraksi dari kelenjar pituitari manusia. Tapi hormon pertumbuhan sekarang dapat dihasilkan dengan teknologi
rekombinan DNA. Terapi hormon pertumbuhan telah menjadi kontroversi social dan etika selama 50 tahun. Teknik
rekombinan DNA merupakan salah satu
dari teknik molekuler yang menjadi dasar
rekayasa genetika, disamping cloning
gen, dan sekuensing DNA.
Teknik rekombinan DNA pada dasarnya
sama dengan rekombinasi DNA secara
alami yaitu melalui proses pemotongan
dan penyambungan. Teknik ini berkembang setelah ditemukannya suatu enzim
endonuklease yang dapat memotong
DNA pada posisi runtunan basa tertentu.
Enzim ini dinamakan enzim restriksi atau
endonuklease restriksi.
Situs DNA tempat pemotongan enzim ini disebut situs restriksi. Setiap
enzim restriksi akan
dikenali oleh nama dan
runtunan basa situs restriksinya. Dengan sifat
enzim seperti ini maka
kita dapat memanfaatkannya untuk mengisolasi gen-gen tertentu
dari suatu genom dan

kemudian memindahkannya ke organisme lain ( Jusuf, M. 2007).
Langkah-langkahnya, pertama mengisolasi gen tertentu dengan enzim restriksi
kemudian menyisipkannya ke vektor,
vektor yang digunakan bisa plasmid bakteri atau kromosom virus (bakteriofage).
Sebelumnya plasmid vektor dipotong dengan enzim restriksi, selanjutnya dicampurkan dan akan terjadi perpasangan antara ujung fragmen genom dengan ujung
potongan plasmid dengan enzim ligase
sebagai penyambung ujung-ujung yang
berpasangan tersebut.
Proses berikutnya akan muncul plasmid
rekombinan, yang berisi plasmid sebagai
vektor dan fragmen genom sebagai sisipan. Plasmid rekombinan ini selanjutnya
ditransformasikan ke dalam sel bakteri,
dan plasmid bereplikasi memperbanyak
diri dalam sel tersebut ( Jusuf, M.2007).
Sel bakteri dimana hormon pertumbuhan disintesis adalah sel bakteri Escherichia coli.

Di samping teknik molekular, untuk
rekayasa genetik organisme multiselular diperlukan dukungan teknik kultur
sel dan jaringan. Usaha rekayasa terhadap bahan genetik harus dilakukan pada
tingkat sel, dan kemudian dari sel yang
telah direkayasa tersebut diregenerasi
tanaman transgenik utuh. Dengan cara
ini maka seluruh sel dalam jaringan tanaman transgenik akan membawa gengen yang telah direkayasa. Gen tersebut
akan terbawa dalam proses reproduksi
untuk membentuk generasi berikutnya.
Teknik pendukung rekayasa genetika
pada tumbuhan secara garis besar terbagi
atas teknik perbanyakan in vitro, teknik
hibridisasi somatic, teknik penyisipan
gen asing ke dalam sel.
Beberapa protein telah dihasilkan oleh tanaman transgenik, di antaranya hormon
pertumbuhan dengan gen
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disisipkan ke dalam DNA kloroplas dari
tanaman tembakau.

(Sumber : http://cls.casa.colostate.edu/
transgeniccrops/how.html)

Ketika ditumbuhkan di dalam selektif media, hanya jaringan tanaman yang sukses
berintegrasi dengan transgen yang akan
bertahan.
Kultur jaringan tanaman transgenik dalam ruang lingkungan yang terkendali

Metode transfer gen ke dalam sel tanaman bisa dilakukan melalui 3 rute:
1.
Melibatkan pathogen tanah Agrobacterium tumefaciens, yang dapat
mentransfer sebuah segmen kecil
dari DNA dari plasmid (Ti plasmid) kedalam genom tanaman.
Diagram dari sel Agrobacterium tumefaciens
(sumber: http://cls.casa.colostate.edu/
transgeniccrops/how.html)

(Sumber : http://cls.casa.colostate.edu/
transgeniccrops/how.html)
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2.

3.

Metode “gen gun”, elektroporasi,
transformasi dari protoplas yang dimediasi oleh polyethylene glycol.
Mengeksplorasi kemampuan dari virus tanaman untuk penetrasi secara
alami dan membawa asam nukleat
ke dalam. 

http://www.gettyimages.com

REFERENSI
• Jusuf, M. 2007. Buku Materi Pokok Genetika. Jakarta: Universitas
Terbuka.
• Twyman, RM., E Stoger., P Christou. 2003. Molecular Farming. Elsevier
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Segi Empat Saccheri
Sitta Alief Farihati | Dosen FMIPA-UT
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DALAM diskusi tutorial online
mata kuliah geometri program Magister
Pendidikan Matematika, ada satu pertanyaan yang menarik perhatian para mahasiswa. Pertanyaan itu adalah “Mengapa
dalam geometri Euclides tidak ada perbedaan antara segi empat Saccheri dengan
persegi panjang?” Penekanan kata
“geometri Euclides” membuat mereka
bertanya-tanya apa itu segi empat Saccheri. Karena selama mereka mempelajari Geometri Euclides, mereka belum pernah membahas segi empat Saccheri.

KOMUNIKA #7

Pada kesempatan yang baik ini, kita tidak
akan membahas pertanyaan tersebut.
Tapi kita akan mempelajari apa itu segi
empat Saccheri dan seperti apa bentuknya. Untuk bisa memahami konsep
segi empat Saccheri tersebut, kita akan
membahas terlebih dahulu Geometri Euclides dan Geometri Non Euclides.
Geometri sebagai ilmu tentang bentukbentuk geometris merupakan wujud perkembangan kebudayaan manusia sejak ribuan tahun lalu. Sekitar 2500 tahun silam
terjadi perubahan besar dalam hal mempraktikkan geometri. Matematikawan Yunani memperkenalkan abstraksi, deduksi
logis, dan bukti ke geometri. Mereka bersikeras bahwa hasil geometri didasarkan
pada penalaran logis dari prinsip-prinsip
pertama. Akibat pandangan matematikawan Yunani tersebut geometri keluar
dari dunia pengalaman sehari-hari dan
membuatnya sebagai subjek studi dengan
objek pembicaraan yang abstrak.
Euclid adalah pakar geometri Yunani yang
namanya masih terkait dengan geometri
yang kita pelajari di sekolah sampai hari

ini. Sebagian besar ide-ide yang kita sebut sebagai “Geometri Euclid” tidak berasal dari Euclid sendiri, melainkan hasil
kontribusi Euclid dalam menyajikan hasil
geometri Yunani dengan cara yang logis
dan koheren. Ide-ide Euclid tersebut kemudian dia terbitkan dalam serangkaian
tiga belas buku yang dikenal sebagai Elemen.
Dari ketiga belas buku tersebut, konsep
penting yang disampaikan Euclid adalah
memandang titik sebagai objek geometri
murni, tidak menggunakan koordinasi,
dan mengembangkan kebenaran geometri berdasarkan penalaran deduktif dari
aksioma. Aksioma adalah suatu pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian.

(postulat kesejajaran Euclid). Bunyi postulat itu “Jika dua garis sejajar dipotong
oleh garis potong (transerval, sekan),
jumlah sudut-sudut dalam dari satu sisi
sama dengan jumlah sudut-sudut dalam
di lain sisi, sebab garis-garis di satu sisi
dan di lain sisi adalah sejajar”.

m
l
k
Ilustrasi Garis Sejajar (m//l//k)

tikawan. Ketidakpuasan itu mengawali
munculnya penelitian geometri non Euclid, salah satunya Saccheri.
Saccheri (1667-1733) mengajukan ide
menolak kesejajaran Euclid melalui pernyataan reductio ad absurdum (bentuk
kontradiksi). Yaitu pertama-tama Saccheri memperkenalkan segi empat Saccheri ABCD yang dua sudutnya siku-siku
di D dan C dengan AD kongruen BD.
Definisi
Sebuah segi empat ABCD dinamakan segi
empat Saccheri, apabila kaki BC AD
dan apabila sudut alas DAB ABC
dengan u  DAB   900
sisi AB dinamakan alas
sisi CD dinamakan sisi atas
sisi AD dan sisi BC dinamakan kaki
C dan D dinamakan sudut atas
Selanjutnya diajukan tiga hipotesis berikut:
Kedua sudut puncak siku-siku;
Kedua sudut puncak tumpul;
Kedua sudut puncak lancip.
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membuktikan
hipotesis
(3),
hanya diperoleh
hasil-hasil yang aneh,
tetapi bukan merupakan
kontradiksi. Akhirnya dengan perasaan frustasi Saccheri menya-

Pada masa itu perkembangan dan aktivitas matematika di bidang aljabar, analisis, dan geometri sedang meningkat. Sehingga ide postulat kesejajaran Euclid
yang ditafsirkan seperti obyek-obyek
konkrit dalam kehidupan sehari-hari,
menimbulkan banyak pertanyaan dan
ketidakpuasan
p
p
para matemaGambar segi empat Sacheri

Saccheri mencoba membuktikan hipotesis (1) dan (2). Hasilnya dia sukses mendapatkan suatu kontradiksi. Namun untuk

Euclid of Alexandria
(325-265) BCE

Ada satu konsep yang disampaikan Euclides yang
ng
sekitar awal abad 19 mulai
ulai
dipersoalkan, yaitu postulat
stulat
kelima buku pertama Euclid
uclid
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takan bahwa hipotesis sudut puncak lancip merupakan suatu kesalahan mutlak,
karena tidak sesuai dengan sifat alami
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garis lurus. Padahal Saccheri tidak menyadari bahwa yang dia telah menemukan geometri non Euclid.
Dari hasil studi Saccheri tersebut, sekitar
tahun 1830 beberapa matematikawan
mulai menerima adanya geometri non
Euclid. Bahkan mereka mulai berani
memperkenalkan ide-idenya tentang kesejajaran versi geometri non Euclid, antara
lain Farkas Bolyai (1802-1860), F. Gauss,
Lobachevski (1790-1856), dan Riemann.
Dari beberapa versi postulat kesejajaran
non Euclid ini, maka kemudian muncul
geometri hiperbolik (Bolyai, Lobachevski) dan geometri eliptik (Riemann). 

REFERENSI
• Rawuh. 2009. Buku Materi Pokok MATA4221 Geometri. Jakarta :
Universitas Terbuka.
• Kusno. 2004. Geometri. Jember : Universitas Jember.

• http://samsul-arifin.math.web.id/2008/09/10/euclid-325-%E2%80%93265-sm/
• http://nrich.maths.org/6352
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materials); teknologi kapal penangkap
ikan dan perlengkapannya (fishing vessels and auxiliaries); metode dan operasi
penangkapan ikan (fishing methods and
operations); ilmu tingkah laku ikan (fish
behaviour); teknologi pendeteksian dan
penentuan posisi ikan (fish detection and
location); teknologi pengembangan perikanan tangkap (identification and development of new fisheries).

Menjaga Industri
Perikanan Tangkap
Rinda Noviyanti | Dosen FMIPA-UT

Pengelolaan perikanan
mempunyai empat
sasaran, yakni sasaran
biologi, ekologi, ekonomi
dan sosial.
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PERIKANAN tangkap memiliki
peran penting. Agar pemanfaatannya berkelanjutan dan untuk proyeksi jangka
panjang dibutuhkan pengelolaan yang tepat. Di antara peran penting tersebut
adalah jaminan ketersediaan pangan, kesempatan kerja atau membuka lapangan
kerja, perdagangan, kesejahteraan nelayan, serta rekreasi.
Semua itu bisa terwujud apabila pengelolaan perikanan tangkap menerapkan
prinsip-prinsip sustainability management.
Tindakan pengelolaannya adalah pengendalian dan mempertahankan sumber
daya ikan pada tingkat tertentu sesuai
kebutuhan. Salah satu kuncinya, diketahui status perikanan tangkap, tren aspek
sosial ekonomi dan aspek sumber daya.
Sebagai validasi kebijakan dan menjejak
kinerja pengelolaan, perlu data dan informasi status dan tren tersebut, baik kegiatan rutin (statistik) maupun tidak rutin
(riset).
Tren pengelolaan perikanan tangkap di
Indonesia saat ini cenderung sama, yaitu
intensifikasi alat tangkap dengan armada
penangkapan. Kondisi ini didorong oleh
potensi perikanan di beberapa wilayah
pengelolaan perikanan seperti di Selat
Malaka dan Laut Jawa tingkat pemanfaat-

annya melebihi potensi lestari yang tersedia.
Di beberapa wilayah lain masih terdapat
peluang pengembangan usaha perikanan
yang cukup potensial (KKP-Dirjen PSKP,
2009, dalam Laitupa, 2010). Untuk dapat
mengoptimalkan pemanfaatannya, diperlukan pengelolaan perikanan yang
terpadu.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004, yang direvisi menjadi UU Nomor
45 tahun 2009 tentang Perikanan, bisa
disebutkan definisi penangkapan ikan
adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dibudidayakan dengan
alat atau cara apapun. Termasuk dalam
kategori ini adalah kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
Tujuan dari pengelolaan perikanan tangkap sungguh mulia. Mulai dari peningkatan taraf hidup nelayan hingga menambah devisa negara. Namun, pengelolaan
perikanan tangkap Indonesia dihadapkan
pada masalah pemanfaatan pada sumber
daya yang terbatas, pengoperasian alat
tangkap yang sifatnya merusak, konflik
dan sistem regulasi yang tidak memadai.
Untuk mengatasi berbagai hal di atas perlu pengaturan secara terpadu. Misalnya,
jumlah dan ukuran ikan yang ditangkap
serta waktu penangkapan. Beberapa
pendekatan dapat dilakukan antara lain
penutupan daerah atau pemberlakuan
musim penangkapan.

Berikutnya aturan kuota penangkapan,
pembatasan jumlah kapal dan alat tangkap.
TEMPO/Puspa Perwitasari

Sesuai amanah yang termaktub dalam
UU Perikanan, jelas bahwa pemerintah
sepatutnya mengeluarkan petunjuk atau
regulasi batas pemanfaatan sumber daya
ikan di suatu daerah, jumlah, ukuran dan
jenis komoditi tangkap. Jumlah dan jenis
alat serta jumlah dan kapasitas armada
tangkap yang boleh di izinkan beroperasi
di suatu daerah.

mencapai tujuan tersebut. Terkait dengan
perikanan tangkap, setidaknya terdapat 5
hal penting sebagai implementasi CCRF
yakni pengelolaan perikanan, operasi penangkapan, kegiatan perikanan tangkap
yang melanggar hukum, tidak dilaporkan
dan tidak diatur, pendekatan ekosistem
dan indikator keberlanjutan.

-

Pengendalian perikanan tangkap dilakukan dengan aturan yang bersifat teknis,
mencakup pengaturan alat tangkap dan
pembatasan daerah maupun musim perikanan tangkap. Pembatasan alat tangkap
lebih pada spesifikasi untuk menangkap
ikan spesies tertentu atau meloloskan ikan
bukan sasaran tangkap, serta efek terhadap ekosistem. Guna melindungi komponen stok ikan diberlakukan pembatasan
daerah dan musim perikanan tangkap sekaligus dibentuk fisheries refugia maupun
daerah perlindungan laut bagi jenis ikan
yang kehidupannya relatif menetap.
Era baru sektor perikanan dalam konteks
pembangunan yang berkelanjutan adalah
diadopsinya code of conduct for responsible fisheries (CCRF). Perikanan yang berkelanjutan bukan ditujukan semata hanya
pada kelestarian perikanan dan ekonomi.
Tapi juga keberlanjutan komunitas perikanan yang ditunjang oleh masa depan
institusi.
Di sini diperlukan pendekatan pengelolaan yang inovatif dan alternatif untuk
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Pengelolaan perikanan mempunyai 4 sasaran, yakni sasaran biologi (kontinuitas
produktivitas), ekologi (minimasi dampak
terhadap lingkungan), ekonomi (peningkatan pendapatan) dan sosial (peningkatan kesempatan kerja).
Beberapa hal perlu ditingkatan sesuai dengan kaidah perikanan berkelanjutan sebagai berikut.
- Paradigma limited access ditingkatkan.
- Implementasi log-book penangkapan
harus dibarengi dengan peraturan
yang berkaitan dengan kerahasiaan.
- Perbaikan sistem statistik perikanan;

meningkatkan kemampuan diplomasi internasional.
Penyusunan rencana pengelolaan
perikanan diterapkan di setiap upaya
pengelolaan perikanan; partisipasi
pemangku kepentingan diperlukan
dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan.
Meningkatkan efektifitas peradilan
perikanan, dan; meningkatkan peran
sebagai negara pelabuhan (port state)
dan negara bendera (flagstate).

Salah satu faktor pendukung yang tidak
kalah penting dalam industri perikanan
tangkap adalah penggunaan teknologi
tepat guna dan ramah lingkungan. Alat
tangkap ikan yang selektif dan ramah
lingkungan Turtle Excluder Device (TED).
Di Indonesia alat ini dimodifikasi menjadi
Bycatch Excluder Device (BED).
Teknologi penangkapan ikan saat ini
mencakup: teknologi bahan dan peralatan penangkap ikan (fishing gear and

Meskipun sudah banyak teknologi penangkapan yang dipakai para nelayan, namun
pada saat penggunaannya harus direncanakan secara matang dan penuh kehatihatian. Evaluasi dampak pengoperasian
alat tangkap minimal harus mampu menjawab tiga dampak utama, yaitu: dampak
terhadap lingkungan; dampak terhadap
kelimpahan sumberdaya; dampak terhadap target sumberdaya ikan itu sendiri.
Dalam upaya mendukung industrialisasi
perikanan, Kementerian Kelautan dan
Perikanan memprioritaskan peningkatan
daya saing dan nilai tambah. Caranya melalui program peningkatan supply chain
and value chain management dari hulu
ke hilir agar tidak terpotong dan menjadi
mata rantai terpadu.
Salah satu program ini adalah peningkatan
produksi perikanan tangkap melalui pengadaan kapal yang lebih besar ukurannya
untuk mengganti kapal-kapal ukuran kecil. Dengan pergantian ini nelayan dapat
menjangkau daerah penangkapan (fishing
ground) sampai ZEEI (200 mil) (Nikijuluw
dan Mudho, 2011). Selain itu, juga penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung
lainnya, agar terjaganya supply chain dan
value chain, sumber daya manusia yang
terampil. 

REFERENSI
• Sondita, Fedi. 2010. Buku Materi Pokok MMPI5102 Manajemen Sumber Daya
Perikanan. Jakarta : Universitas Terbuka.
• Laitupa, J. P. 2010. Teknologi Penangkapan Ikan Bertanggung Jawab. Tugas
Matakuliah Dosen: DR. Ir. . Roza Yusfiandayani. Program Pascasarjana, IPB.
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• Nikijuluw, V. dan Mudho, Y. 2011 . Industrialisasi Perikanan, Butuh Sinergitas
Pusat-Daerah. Kategori : Siaran Pers. KKP.No. B.160/PDSI/HM.310/XII/2011.
Tanggal 21/12/2011. Alamat Link.
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Evaluasi Pembelajaran di SD

Aljabar Linear Elementer
Sitta Alief Farihati - Dosen FMIPA-UT

Suhartono - Dosen FKIP-UT

selanjutnya dalam kurikulum Program
Studi Matematika.

KOMUNIKA #7

78

BUKU Materi Poko (BMP) Evaluasi Pembelajaran di Sekolah Dasar
(SD) dengan kode mata kuliah
PDGK4301 dikemas untuk mahasiswa
program S1 Pendidikan Guru SD
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan-UT.
BMP ini digunakan untuk semester 5 dengan bobot 2 satuan kredit semester.
BMP ini terdiri dari 6 modul yang membahas berbagai aspek evaluasi pembelajaran.
Secara terperinci, materi modul yang
dibahas dalam BMP meliputi modul 1
menjelaskan pengertian tes, pengukuran,
asesmen dan evaluasi serta kedudukan

dan fungsi penilaian dalam pembelajaran. Modul 2 menjelaskan tentang
pengembangan tes yang mampu
menghasilkan pengukuran yang
valid dan realibel.

tabel serta gambar yang menarik dan interaktif. Berbagai contoh dan kasus dalam mengevaluasi pembelajaran di SD
dijabarkan dalam BMP ini sedemikian
lengkapnya.

Modul 3 membahas pengembangan alat ukur non-tes sebagai
alat untuk memperoleh informasi
hasil belajar siswa. Modul 4 membahas tentang bagaimana cara
mengolah informasi hasil belajar
siswa yang diperoleh dari tes maupun non-tes. Modul 5 membahas
validitas dan realibilitas alat ukur
dan modul 6 membahas pemberian nilai dan tindak lanjut penilaian.

Kelengkapan ini merupakan upaya layanan UT untuk memuaskan pembaca
dan bertujuan agar mahasiswa mampu
belajar secara mandiri, berkelompok
maupun belajar sendiri. Pada halaman
depan juga tersedia peta kompetensi
mata kuliah sebagai tuntunan praktis
bagi mahasiswa dalam memahami materi.

Dalam setiap modul terdapat antara dua sampai dengan empat
Kegiatan Belajar (KB). Sistematika
penulisan pada setiap KB terdiri
dari: tujuan instruksional umum,
tujuan instruksional khusus,
uraian materi, latihan, ramburambu jawaban latihan. Berikutnya ada rangkuman, tes formatif, umpan
balik (rambu-rambu kemampuan mahasiswa dapat menjawab tes formatif dan
untuk memeriksa benar tidaknya dalam
menjawab tes formatif ), dan pada setiap
akhir modul disediakan kunci jawaban
tes formatif.
Di setiap bagian akhir modul disediakan
daftar kata-kata sulit (Glosarium) dan
daftar pustaka. Untuk mempermudah
mahasiswa dalam memahami materi ditampilkan pula berbagai rumus-rumus
untuk penilaian dalam pembelajaran dan

Setelah mempelajari mata kuliah tersebut, Anda diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep dasar untuk menyelesaikan persoalan sederhana mengenai
matriks dan operasinya, determinan,
sistem persamaan linier, dan ruang vektor R2 dan R3. Agar mahasiswa dapat
mencapai kompetensi yang diharapkan,
selain BMP ada juga program komputer
penuntun BMP dalam bentuk CD-ROM
yang disertakan dalam satu paket bahan ajar. Topik materinya adalah
matriks, operasi baris elementer,
dan determinan. Setelah mempelajari materi ini diharapkan
mahasiswa dapat lebih memahami matriks, operasi baris elementer,
determinan, dan penggunaannya.

Materi Pengayaan:
Selain BMP yang interaktif, mata kuliah ini juga dilengkapi dengan materi
pengayaan atau web suplemen yang
dapat diakses dengan mudah dan praktis melalui http://student.ut.ac.id atau
http://www.ut.ac.id/html/suplemen/
pdgk4301/indeks.html.
Anda dapat memanfaatkan layanan ini
dengan membuka materi web suplemen
yang terdapat pada Pembelajaran Digital. Materi evaluasi pembelajaran SD
di dalamnya lebih interaktif terutama
tentang pengembangan tes obyektif.
Detailnya, mencakup materi tentang
pengertian penilaian hasil belajar, prinsip-prinsip penilaian, karakteristik tes
obyektif, bagaimana cara mengembangkan tes obyektif pilihan ganda yang baik
dan penentuan skor hasil tes. Anda pun
akan mendapatkan suguhan khas dalam
web suplemen yaitu berbagai latihan
untuk mahasiswa. 

Referensi:
• Suryanto, Adi. 2008. Buku Materi Pokok Evaluasi Pembelajaran di SD/PDGK4301/2 SKS. Edisi
edisi kesatu cetakan pertama. Jakarta : Universitas Terbuka.

MASIH ingatkah Anda tentang
pelajaran aljabar di sekolah menengah?
Dalam pelajaran aljabar, Anda telah
mempelajari bilangan, hitungan, dan
persamaan linier. Mengapa Anda perlu
mempelajari aljabar? Mungkin tanpa
disadari Anda sudah sering menggunakan konsep aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti soal cerita
berikut ini:
Setiap hari, Andi menabung sebesar x rupiah. Berapa tabungan Andi setelah satu
minggu? Berapa pula tabungannya setelah satu bulan? Jika setelah menabung
selama 1 bulan, uang tabungan itu digunakan untuk membeli dua buah buku
yang harganya y rupiah. Jika nilai x adalah
Rp 1.000 dan nilai y adalah Rp 5.000,
berapakah sisa uang tabungan Andi?

Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, Anda akan menggunakan konsep
aljabar. Pada Program Studi Matematika
FMIPA-UT Anda dapat mempelajari konsep aljabar tersebut dalam mata kuliah
Aljabar Linier Elementer I. Mata kuliah ini
merupakan bagian pertama dari perkuliahan Aljabar Linear Elementer. Untuk
mata kuliah ini Anda akan mempelajari
Buku Materi Pokok (BMP) yang terdiri
dari 6 modul.
Materi yang disampaikan mencakup
konsep tentang matriks, operasi baris
dan matriks eselon, sistem persamaan
linear, determinan, ruang vektor R2 dan
R3, dan perkalian titik dan perkalian
silang. Keseluruhan materi tersebut diperlukan untuk memahami dasar-dasar
aljabar linear elementer, yang menjadi
pondasi untuk mempelajari mata kuliah

Mata kuliah ini juga dilengkapi dengan
Latihan Mandiri (LM) online dan tutorial online. Anda dapat mengakses
bantuan belajar ini melalui website UT
di www.ut.ac.id. Jika Anda ingin mengunjungi langsung LM online , tulis
saja http://student.ut.ac.id/repository/
index.php?act=view&id=468. LM online
dimaksudkan untuk melatih mahasiswa
menjawab/mengerjakan contoh-contoh
soal. Dengan disertai petunjuk jawaban dan kunci jawabannya, diharapkan
dapat membantu Anda menghadapi
ujian akhir semester. Untuk tutorial online, Anda dapat mengunjungi http://
student.ut.ac.id/. Tentunya agar bisa
mengakses mata kuliah ini Anda harus sudah terdaftar sebagai mahasiswa
mata kuliah ini. Untuk itu, lakukan registrasi dan aktivasikan tutorial online
Anda. 

Referensi:
• Pamuntjak, R.J. 2006. Aljabar Linear Elementer I. Jakarta : Universitas Terbuka.
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Perpustakaan Keliling
ala Andarsari
Suhartono - Dosen FKIP-UT

Tidak rumit untuk
menjadi anggota. Cukup
dengan mengisi formulir
dan menyerahkan
fotokopi kartu pelajar.
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INILAH inovasi nyata dari
seorang mahasiswa S1 Pendidikan Guru
Sekolah Dasar (PGSD) di Tangerang. Selama mengikuti kegiatan tutorial mata kuliah Pembelajaran Berwawaskan Kemasyarakatan, ia menciptakan model perpustakaan baru.
Andarsari, mahasiswa semester tujuh
program tersebut telah menciptakan
kendaraan khusus menyerupai armada
safari menjadi perpustakaan keliling.
Perpustakaan keliling ini beroperasi di
Desa Batuceper, Kecamatan Batuceper,
Tangerang.
Pengalaman Andarsari itu dikisahkan sebagai berikut. “Perpustakaan keliling mobil safari yang saya kembangkan bersama
dengan warga memang suatu yang baru di
lingkungan Desa Batuceper. Tapi dengan
cara seperti ini saya memperkenalkan
kepada anak-anak untuk mengenal perpustakaan keliling”.
Andarsari melanjutkan: “Pada awalnya
mereka kurang berminat untuk mengunjungi dan membaca buku, maka saya lakukan sosialisasi dan pendekatan kepada
warga, khususnya anak-anak TK, SD, dan
SLTP. Dalam hal ini saya melakukan beberapa kali pendekatan. Pada awal beroperasi pengunjung hanya 3 orang dan belum
ingin membaca, hanya ingin berkeliling dengan mobil safari”.

Dia juga mengatakan, “Saya terus lakukan pendekatan dan sosialisasi. Akhirnya
ada tujuh orang dan mulai minat dan
mau membaca. Berikutnya bertambah 15
orang, dan terus bertambah menjadi 30
orang. Saya menjadi senang dan wargapun
mendukung kegiatan ini karena semakin
banyak anak-anak yang berkunjung untuk
ikut membaca”.
Perpustakaan keliling ini dibuka seminggu dua kali, yaitu Selasa mulai
pukul 08.00–15.30 dan Kamis mulai
08.00–16.30. Tekniknya, mobil mengelilingi seputar Desa Batuceper dan
mangkal di halaman depan Posyandu
dan lapangan bulutangkis di desa setempat.
Muasal buku tidak sulit diperoleh.
Salah satunya hasil meminjam dari Perpustakaan Umum Kota Tangerang. Sekitar 200 buku bacaan fiksi anak dan 100
buku fiksi orang tua. Adapun sebanyak
50 buku umum sumbangan dari warga.
Buku tersebut disusun rapi pada loker
mobil.
Perpustakaan ini tidak memberikan
persyaratan yang rumit dalam keang-

gotaan. Cukup dengan mengisi formulir
dan foto kopi kartu pelajar/kartu keluarga, warga sudah mendapatkan kartu anggota secara gratis. Apabila warga,
termasuk anak-anak, belum memiliki
kartu anggota pun boleh meminjam.
Hanya saja, mereka yang tidak memiliki
identitas tidak bisa membawa pulang
buku pinjaman. Sedangkan mereka
yang ingin membawa pulang buku wajib
memiliki kartu anggota. Pada mobil safari terdapat sarana pendukung antara
lain satu loker atau rak buku dan meja.
Peran nyata mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat lingkungan sekitar
sangat dibutuhkan. Untuk itu, jadikan
pembelajaran kemasyarakatan sebagai
inspirasi untuk membuat inovasi.

