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ABSTRACT 
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This study examines local potentials for empowering BUMdesa. Local 

potential in this study is local governance, social capital, and 

potential new business unit. Approach CIPOO ( context-input-process 

dan output-outcome) used to analyze the empowernment of BUMdesa. 

While role of social capital of society seen from several indicators are 

commitment, trust, norm, social network. Next, local potential 

identified with considering needs and supports in this village. This 

study use diskriptif qualitative research. Data collection technique use 

observation, indepth interview, and documentation. While , data 

analyze done through stages as (1) data reduction, (2) presentation of 

data, (3) conclusion. So that, the results of this study can be credible, 

then data triangulation technique used during validation. This 

research result show that empowerment of BUMdesa still less 

successful. in progress and Implementation, BUMdesa in Lembengan 

Village from year 2010-2017 has not contributed significant to local 

governance income. Becose of the weak role of social capital of 

society as commitment, trust, norm, social network to support 

BUMDesa empowernment in Lembengan village. Industryes in 

Lembengan village as brick industry, petulo cracker industry, and 

tobacco industry can be business partners BUMdesa as new local 

potential that can be developed. BUMdesa empowerment model based 

that be proposed is BUMdesa empowerment model based local 

potential. This model need support of stakeholders, need social modal, 

need capacity building 

Keywords 

BUMdesa 

empowernment, 

local potentials,  

local governance,  

social capital 

 

1. PENDAHULUAN  
 

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah 

menjadi spirit baru bagi pemberdayaan Badan 

Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dukungan dana 
desa terus meningkat tiap tahun. Berdasarkan data 

dari Kementrian Keuangan, Pada tahun 2015 

tranfer dana desa mencapai 20,776  trilyun. Pada 

tahun 2016 meningkat menjadi 46,9 trilyun. Selain 
dana desa, desa juga menerima pendapatan dari 

pos lain berupa alokasi dana desa, bagi hasil pajak 

dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari 

APBD provinsi dan Kabupaten/Kota, pendapatan 
asli desa dan pendapatan lain-lain yang sah. 

Besarnya anggaran yang diterima desa menjadi 

peluang bagi desa dalam meningkatkan 

mailto:dwi.mkpugm@gmail.com
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kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat 

pembangunan desa.     
Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menegaskan 

salah satu program yang dijadikan sebagai 

gerakan nasional adalah mewujudkan 5.000 desa 
mandiri dari dana desa yang diberikan tersebut 

melalui BUMDes. Tujuannya adalah agar desa 

mudah mengembangkan perekonomian yang 
harapannya dan dapat mendongkrak kesejahteraan 

masyarakat perdesaan (Kompas.com, 2015). 

Jumlah BUM Desa di daerah Jawa Timur 

terbanyak di seluruh Indonesia. Berdasarkan data 
direktorat PUED, Kementrian Desa PDT & 

Transmigrasi mencatat bahwa hasil rekap BUM 

Desa di Jawa Timur tahun 2014 mencapai 1136 
desa yang memiliki BUM Desa  dari total 7722 

Desa. Hal ini menunjukkan jumlah BUM Desa 

mencapai 14,7% dari total desa. Sedangkan pada 
tahun 2015 Kemendesa mencatat terdapat 869 

BUM Desa yang terbentuk. Banyaknya BUM 

Desa terbentuk pada tahun 2015 sangat 

dipengaruhi oleh adanya bantuan dana desa 
sehingga BUM Desa mampu tumbuh hingga 76% 

.  

BUM Desa Sebagai sebuah lembaga 
perekonomian yang masih relatif baru, banyak 

tantangan dihadapi oleh pemberdayaan BUM 

Desa. Pengalaman di beberapa daerah 
menunjukkan bahwa implementasi BUMDesa 

belum berjalan sebagaimana mestinya dan banyak 

faktor yang mempengaruhinya. Terdapat beberapa 

penelitian yang menyatakan pengelolaan BUM 
desa kurang berhasil diantaranya, menurut CB 

Ramadana (2013), dan Wulandari (2014) 

menyatakan BUM Desa belum bisa memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan PADes karena 

lemahnya sumber daya manusia di bidang 

manajemen. Penelitian Wijanarko (2013) 

menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dan 
partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan BUM 

Desa. Berdasarkan penelitian terdahulu 

disimpulkan bahwa pelaksanaan BUM Desa 
dipengaruhi oleh aktor pelaksana dan partisipasi 

masyarakat.  

Berangkat dari persoalan penting diatas, 
penelitian ini mengkaji pemberdayaan BUM Desa 

dengan mengetahui upaya dalam mengoptimalkan 

pemberdayaan BUM Desa. Pendekatan yang akan 

digunakan dalam mengetahui sejauh mana upaya 
pemberdayaan dilakukan oleh local governance 

ini, peneliti menggunakan pendekatan CIPOO ( 

context-input-process dan output-outcome). 

Disamping itu  mengetahui potensi modal sosial di 
masyarakat untuk mendorong terjadinya partispasi 

yang tinggi dalam pemberdayaan BUM Desa 

menjadi sangat menarik dan penting dilakukan. 

Selain itu, potensi unggulan desa yang belum 
tergarap juga menarik dilakukan analisis  potensi 

desa yang dapat dikelola untuk pengembangan 

unit usaha desa yang baru sehingga dana desa 
dapat dioptimalkan untuk mengembangkan BUM 

Desa supaya menjadi kekuatan baru ekonomi 

desa.   

 
2. KAJIAN TEORI 

 

Pemberdayaan BUM DESA 
Pemerintahan desa merupakan lembaga 

perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki 

peran strategis dalam pengaturan masyarakat 
desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan 

nasional (Rafsanzani, et.al., 2010).  Sementara itu, 

menurut Sunartiningsih (2004) pemberdayaan 

desa dalam konteks masyarakat desa adalah 
kemampuan individu yang bersenyawa dalam 

mayarakat dan membangun keberdayaan 

masyarakat yang bersangkutan 
Berkenaan dengan konsep pemberdayaan 

Winarni (1998) mengungkapkan bahwa inti dari 

pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu, 
pengembangan (enabling), memperkuat potensi 

atau dan (empowering), terciptanya kemandirian. 

Bertolak dari pendapat tersebut, berarti 

pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat 
yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada 

masyarakat yang memliki daya yang masih 

terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai 
kemandirian. Maksud dari kegiatan 

Pemberdayaan BUM Desa adalah untuk 

mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui 

pengembangan kelembagaan dan pengelolaan 
usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan 

baik melalui konsolidasi atau integrasi UPKu 

maupun LED lainnya sehingga berperan optimal 
dalam menumbuh kembangkan perekonomian 

desa. 

 

Pendekatan Modal Sosial Masyarakat  

Modal sosial dapat menjadi modal 

produktif untuk mencapai suatu tujuan. Sebab, 

tujuan institusi masyarakat yang tidak akan 
tercapai bila modal sosial tidak ada. Modal sosial 

juga dipandang dari sisi ekonomi sebagai bentuk 
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modal yang sangat penting (Westlund, 2006). 

Dimensi modal sosial menurut Dudwick, et. al. 
(2006) terdiri dari kelompok dan jaringan (groups 

and network), kepercayaan dan solidaritas (trust 

and solidarity), tindakan bersama dan kerja sama 

(collective action and cooperation), informasi dan 
komunikasi (information and 

communication),kohesi sosial dan inklusi (social 

cohesion and inclusion) dan pemberdayaan dan 
tindakan politik (empowerment and collective 

action). Kemudian, Putnam (dalam Field, 2010) 

lebih spesifik menjelaskan bahwa modal sosial 

memberikan sumbangsih pada tindakan kolektif 
yang merujuk pada bagian organisasi sosial seperti 

kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat 

meningkatkan efesiensi masyarakat dengan 
memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi 

yang kemudian mendorong partisipasi bertindak 

bersama-sama secara lebih efektif untuk mencapai 
tujuan bersama. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 
Penelitian yang digunakan untuk Analisis 

potensi lokal dalam Pemberdayaan BUM Desa  di 

Desa Lembengan Kabupaten Jember merupakan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 
wawancara (indepth interview),dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data 

di lapangan dan setelah semua data terkumpul 

dengan teknik analisis model interaktif. Analisis 
data berlangsung secara simultan yang dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data 

dengan alur tahapan: pengumpulan data (data 
collection), reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan kesimpulan 

atau verifikasi (conclution drawing & verifying). 

(dalam Miles, Matthew. 1994) 
Agar hasil kajian memiliki derajat 

kepercayaan (credibility) yang tinggi dan dapat 

dipertanggunggjawabkan terutama oleh penulis 
selaku instrumen pokok dalam penelitian ini, 

maka penulis melakukan triangulasi. Triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan data yang manfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Peneliti menggunakan triangulasi sumber 

yang berarti membandingkan dan mengecek balik 
derajad kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan informan (alat)  yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif.  
 

4. HASIL PENELITIAN 

 

Local governance dalam pemberdayaan 

BUMdesa 

Dalam rangka meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan desa, Pemerintah Desa 
Lembengan mendirikan BUMDes dengan nama 

“Lembengan Sejahtera” melalui peraturan desa 

(Perdes) tentang Pembentukan dan Pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa Tahun 2010.  
Pembentukan BUMDes dimaksudkan dalam 

rangka meningkatkan pendapatan desa 

Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten 
jember guna mendukung terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat Desa Lembengan 

kecamatan ledokombo Kabupaten jember dan 
menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat dan 

pengelolaan aset milik desa sesuai dengan 

kebtuhan dan potensi desa lembengan Kecamatan 

Ledokombo. 
Dalam konteks ini, penulis menganalisis 

peran-peran aktor pemerintahan lokal dalam 

melakukan pemberdayaan BUMDesa. Konsep 
pendekatan yang akan digunakan dalam analisis 

pemberdayaan ini yaitu CIPOO  ( context-input-

process dan output-outcome). Hasil analisis 
diuraikan seperti berikut:  

1. Level Pemberdayaan evaluasi kondisi riil 

Pembentukan BUMdesa berdasarkan 

instruksi Kepala Desa tahun 2010. Akan tetapi 
pada saat itu BUMdesa yang didirikan belum 

memiliki kegiatan. BUMdesa mulai memiliki 

kegiatan pada tahun 2015 dengan ditetapkannya 
Keputusan Kepala Desa Lembengan Nomor 

141/15/35.09.28.2001/2015. Unit usaha yang 

dkembankan yaitu yaitu pembuatan HIPAM 

(Himpunan Pemakai Air Minum), fotocopy, dan 
simpan pinjam. HIPAM berjalan dengan baik 

hingga sekarang tetapi belum menghasilkan 

keuntungan besar bagi BUMdesa. Sedangkan 
usaha fotocopy tidak berjalan karena terkendala 

tidak ada pegawai yang mau menjalankan 

fotocopy. Usaha simpan pinjam mengalami kredit 
macet di masyarakat. Dengan demikian, program 

kerja BUMDesa di lembengan masih terdapat 

sebagian yang belum dilaksanakan dan belum 

berjalan dengan baik.  
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2. Level Kekuatan kelembagaan 

Proses pendirian BUMdesa melalui musyawarah 
desa tetapi tidak ada kajian usaha. Pengurus 

BUMdesa terdiri dari 6 orang dengan susunan 

ketua, bendahara, sekretaris dan anggota. 

Pengurus ditetapkan oleh SK Kepala Desa. Hanya 
saja tugas pokok dan fungsi hanya dijalankan oleh 

salah satu struktur oganisasi yaitu ketua dan 

bendahara. BUMdesa Lembengan belum 
memiliki SOP dan Unit Usaha Berbadan Hukum. 

BUMdesa Lembengan belum memiliki kantor 

permanen dan inventaris kantor. Diamping itu, 

BUMdesa Lembengan belum melaksanakan 
kerjasama dengan pihak lain untuk upaya 

pengembangan dan pemberdayaan BUMdesa. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 
kekuatan kelembagaan masih lemah.  

3. Kemampuan manajerial 

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa 
pengelolaan administrasi dan pembukuan cukup 

memadai, tetapi belum tertib. Disamping itu, tidak 

ada laporan keuangan secara rutin terhadap 

kelurahan maupun kelompok masyarakat. 
Pertanggungjawaban keuangan dan 

perkembangan usaha tidak dilakukan melalui 

muyaswarah desa.  
Dari aspek permodalan diketahui modal dari 

penyertaan modal desa. Jumlah aset mencapai 225 

juta. Dengan sejumlah modal dan aset yang telah 
diinvestasikan tetapi BUMdesa belum mampu 

menghasilkan keuntungan hal ini sangat 

dipengaruhi oleh lemahnya kemampuan 

manajerial dari pengurus.  
4. Tingkat kinerja 

BUMdesa Lembengan hanya memiliki 2 unit 

usaha yang berjalan. Usaha yang dilaksanakan 
berbasis potensi desa , sangat prospek dan 

didukung oleh pemerintah desa dan masyarakat. 

Akan tetapi 2 unit usaha tersebut belum berjalan 

optimal. BUMdesa sudah menguatkan usaha yang 
ada di masyarakat tetapi belum memberikan 

keuntungan usaha yang ada di masyarakat. 

BUMdesa juga telah memberi dampak terhadap 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat tetapi 

belum berdampak pada penyediaan lapangan 

kerja, dan daya beli masyarakat. BUMdesa belum 
memberikan kontribusi signifikan terhadap 

pendapatan asli desa.  

 

 

 

Peran Modal Sosial Warga dapat Mendorong 

dalam Memberdayakan BUM Desa 
Modal sosial dapat menjadi modal 

produktif untuk memberdayaan BUMDesa. 

Sebab, tujuan BUMDesa tidak akan tercapai bila 

modal sosial tidak ada. Hal ini dibuktikan dari 
hasil penelitian ini, bahwa modal sosial di 

masyarakat Lembengan sangat lemah. Oleh 

karena itu, upaya pemberdayaan BUMdesa sangat 
sulit dilakukan.  

Dalam melakukan analisis modal sosial, 

peneliti menggunakan parameter seperti 

komitmen, kepercayaan, pranata sosial/norma, 
dan jaringan sosial. Dari hasil penelitian diperoleh 

informasi seperti berikut:  

1. Komitmen  
Komitmen masyarakat untuk ikut peran serta 

dalam pemberdayaan BUMdesa sangat 

lemah.  
2. Kepercayaan (trust) 

Pengelolaan BUMdesa di desa Lembengan 

belum mendapatkan kepercayaan besar dari 

masyarakat di Lembengan. kepala desa 
Lembengan manyatakan bahwa masyarakat 

teralu menyepelekan program dari BUMdesa 

3. Pranata sosial /norma 
Pengelolaan BUMdesa masih bersifat 

sentralistis oleh Kepala Desa Lembengan. 

BUMdesa menjadi korban dinamika politik 
lokal di desa Lembengan 

4. jaringan sosial (social networks). 

Tidak ada jaringan sosial baik di tingkat 

BUMdesa ataupun masyarakat 
 

 

Potensi Desa yang dapat Dikelola untuk 

Pengembangan Unit Usaha Desa yang Baru. 

Desa lembengan merupakan desa dengan 4 

dusun yaitu dusun klonceng, dusun krajan, dusun 

oloh dan dusun darungan. Desa Lembengan 
masyoritas penduduk berpencaharian sebagai 

petani dan wiraswasta. Di desa lembengan 

terdapat beberapa potensi unggulan seperti:  
1. Penghasil krupuk pertulo 

2. Penghasil batu bata yang banyak diambil 

oleh proyek-proyek di Jember  
3. Penghasil tembakau  

Selama ini industri-industri di desa 

Lembengan belum tersentuh oleh BUMDesa. 

Oleh sebab itu, BUMdesa selayaknya tidak lagi 
terfokus pada simpan pinjam dan air bersih saja. 

Akan tetapi bisa memperbesar sektor riil dan 
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menjalin kerjasama dengan indusri-industri yang 

berjalan di Desa lembengan.  
 

Berdasarkan hasil analisis  mengenai 

pemberdayaan BUMdesa, modal sosial dan 

potensi lokal maka dapat dirumuskan model 

pemberdayaan yang disebut model pemberdayaan 
BUMdesa berbasis potensi lokal. 

Model tersebut dapat di gambarkan seperti berikut:  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Gambar1. Model pemberdayaan BUMdesa Berbasis Potensi Lokal 

 

 

5. PENUTUP 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pemberdayaan BUMDes masih dinilai kurang 

berhasil karena dari pada level pemberdayaan 

masih terdapat unit usaha ataupun program yang 
belum terlaksana, pada level kelembagaan 

dikatehuai memiliki kekuatan kelembagaan yang 

lemah,  pada level kemamuan manajerial 
dikatehui belum tertibnya laporan pembukuan, 

administrasi dan pertanggungjawaban, pada level 

kinerja diketahui BUMdesa belum berdampak 
signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, 

kondisi sosial masyarakat dan pembangunan 

desa.  

Upaya pemerintah desa melalui 
BUMDes untuk mewujudkan desa mandiri 

menghadapi banyak kendala.  Hal ini tidak lepas 

dari lemahnya peran modal sosial yang dimiliki 
warga seperti komitmen,  Kepercayaan,Norma, 

dan Jaringan dalam mendukung pemberdayaan 

BUMdesa Lembengan.  Industri-industri di 

desa Lembengan seperi industri batu bata, 

industri krupuk petulo, dan tembakau dapat 

dijadikan mitra usaha BUMdesa sebagai 

potensi baru desa yang dapat dikembangkan.  

Model pemberdayaan BUMdesa yang 
diusulkan yaitu model pemberdayaan BUMdesa 

berbasis potensi lokal. Komponen utamanya 

yaitu perlunya dukungan stakeholder (baik 

pemerintah, swasta, LSM, maupun perguruan 
tinggi) untuk melakukan program-program 

pemberdayaan dan kajian usaha BUMdesa. 

Selain itu, perlu memperkuat modal sosial 
masyarakat, perlu adanya  capacity building agar 

pengelolaan BUMDes lebih profesional 

transparan dan akuntabel.  
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Constitutionalism within a country is defined as 

setting of two vertical and horizontal relations. 

Constitution contains various matters relating to the 

management and regulation in three important matters: 

(1) the provision on the limit of the state institution 

power, (2) the rule in relation to the correlation and 

inter-relation among institutions, and (3) the regulation 

of power relation between institutions and citizens. 

How the state institutions perform their constitutional 

duties and authorities and how the relationship among 

the institutions are indicators of the successfull goal of 

the state. The arrangement of the state institution and 

the relation among the state institutions are the 

reflection of the choice of state fundamentals. 

However, DPRD elected through the election gets 

dilemmatic position between demand of the role and 

handcuff of constitution. DPRD is required to act as a 

representative and because of law DPRD also acts as 

part of regional government administration. 

Keywords 

constitution, 

 state,  

DPRD, 

power 

 

A. Introduction 

This paper is based on the result of 

literature review through documentation 

study. This observation will be started from 

the long discussion of the implementation of 

regulations that regulate position of DPRD 

from old order, new order, reformation order 

till now. The discussions of the power 

movement from regional leader as the 

excecutive move to DPRD as the legislative, 

then it moves to regional leader again. Now 

the relationship of power between both 

institutions is called equal partners. The 

discussions about views on whether DPRD 

should be said and positioned as local 

legislative institution considering the proccess 

of formation and task is not different from 

DPR or it is suitable as regional government 

administration because the constitution of 

Indonesia doesn’t recognize the legislative 

institution in the region. 

 

B. Legal Status of DPRD 

Legal status of DPRD in this reformation 

era has got big revitalization. In the new order, 

the position of DPRD is as an element of the 

local government or excecutive (article 11 

Law No. 5 of Year 1974). With this position, 

DPRD can’t do its fucntion as control and 

balance to excecutive power, but DPRD is 

functioned as a partner of regional leader in 

formulating and implementing policies in the 
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region. This position of DPRD doesn’t reflect 

as the representative of its region. Considering 

this matter, article 14 Law No. 22 of Year 

1999 gives it back the position of DPRD to its 

real fucntion, that is as a legislative institution. 

DPRD is also given a right to ask a 

responsibilty from regional leader. Something 

didn’t happen in the new order. 

Indonesian government implements 

decentralization since the enactment of Law 

No. 22 of 1999. This law put DPRD as local 

legislative institution with a big power such as 

the impeachment to the regional leaders. But 

the policy of decentralization make many new 

problems. The implementation of Law No. 22 

of Year 1999 failed to encourage the progress 

and changes in the region as it was envisioned 

when it was planned. Finally, DPR revised 

Law No. 22 of Year 1999 dan replaced it with 

Law No. 32 of Year 2004. 

There are some fundamental things that 

differentiate the decentralization policy from 

Law No. 22 of 1999, Law No. 32 of 2004 and 

Law No. 23 of 2014. Those fundamental 

things are the position of DPRD, the election 

of regional leader, the role of governor as the 

representative of central government in the 

region, and others. According to Law No. 32 

of Year 2004, DPRD is not a local legislative 

institution that has a big power to elect and 

impeach regional leader. In Law No. 32 of 

Year 2004, regional leader and the members 

of DPRD are elected by citizens directly. This 

law also clasifies that the regional leader 

doens’t have responsibilty to DPRD; both of 

them have equal position and have 

responsibility to their constituent. 

In practice, some regulations in Law No. 

32 of Year 2004 haven’t responsed the rapid 

dynamics in the ragion. Those dinamics are 

regional expansion, the management of 

government affairs between government 

structures, the development of the regional 

apparatus, the implementation of public 

service, and the involvement of society in the 

implementation of the government. Based on 

those dinamics, it needs to revise Law No. 32 

of Year 2004. In 2004, the government and 

DPR rearrange to affirm decentralization and 

regional autonomy with Law No. 23 of Year 

2014 on Regional Government. 

The different definitions and position of 

DPRD based on various laws that govern 

DPRD can be seen in the table below:  

 

 

 

Table 1. 

The Different Definitions and Position of DPRD 

according to Various Laws on Regional Government 

The 

Differences 

Law No. 22 of Year 

1999 

Law No. 32 of Year 

2004 

Law No. 23 of Year 

2014 

Definition DPRD (Local House of 

Representative) is a 

regional legislative 

institution (article 1) 

DPRD is Local House 

of Representative as part 

of government 

administration (article 

1) 

Local House of 

Representative called 

DPRD is the 

representative house of 

sociey that has a task as 

part of government 

administration (article 

1) 
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Position (1) DPRD as 

representative house of 

sociey is a place to 

conduct democracy 

based on Pancasila. 

(2) DPRD as regional 

legislative institution 

has equal position as 

partner with regional 

government 

DPRD is Local House 

of Representative and 

part of regional 

government 

administration. (article 

40) 

(1) DPRD city or 

regency is 

representative house of 

sociey as regional 

government 

administration. 

(2) the members of 

DPRD is regional 

officials (article 148) 

 

 

When Law No. 23 of 2014 was 

implemented, DPRD was given authority to 

elect regional leader but this provision was 

revoked by Perppu (Government Regulation 

in Lieu of Law) No. 1 of Year 2014 on the 

Election of Governors, Regents and Mayors 

(Perppu Pilkada). 

There are many cricics on that law 

coming from many sides. President Susilo 

Bambang Yudhoyono responsed it by 

releasing two Government Regulations in 

Lieu of Law before the end of his term. Both 

Government Regulations in Lieu of Law are 

legalized by DPR. The first Perppu is Perrpu 

No. 1 of Year 2014 on the Election of 

Governors, Regents, and Mayors that 

revoked Law No. 22 of Year 2014 and it said 

the election of regional leader will be elected 

by society directly. The second Perppu is 

Perppu No. 2 of Year 2014 on Amendment 

to Law No. 23 of Year 2014 on Regional 

Government. In that Perppu, DPRD doesn’t 

have authority to elect regional leader. The 

main point of both Perppu are to answer the 

critics, advices, and the evaluation result 

coming from many sides. 

 

1. The position of DPRD and Its 

Relationship with Regional Leader 

The wish comes from a half side to make 

DPRD regional parliament, so DPRD has 

separated position and independent from 

excecutive. That wish is based on the 

pretension to stregngthen check and balance 

in regional government administration. This 

perspective argued that the material in Law 

No. 32 of Year 2014 that placed DPRD as 

regional government administration tend to 

limit the independent of DPRD. The 

construct of this regulation makes check and 

balance function unoptimal. To make check 

and balance function effective, this 

perspective said that DPRD should be placed 

as regional legislative institution and its 

members is subjected as official state such as 

DPR members. The reason conveyed by this 

group is that both DPR or DPRD are elected 

by society directly. DPR not only has the 

function of representative but also DPRD. 

Another perspective is the perspective of 

the group that wants to maintain the 

construction of the relationship between the 

DPRD and regional leader as contained in 

Law No. 32 of Year 2004 and Law No. 23 of 

Year 2014. This perspective argued that the 

delegation of authority of regional leader in 

decentralized unitary states is only on the 

regional government administration, not 

legislative authority. This second perspective 

said the construction of Law No. 32 of Year 

2014 and Law No. 23 of Year 2014 on the 

position of DPRD is strong. The position of 

DPRD can do check and balance function. 

With the right of budgetting, DPRD with its 

members has big role to make a decision on 

the budget. Some studies reveal that there 



P a g e  | 10 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

many tricks done by the members of DPRD 

to give the project to their clients to get the 

regional budget. This condition is very 

dfficult to handle by the constituent or their 

partner from executive. 

Both perspectives above have their own 

rationality and argumentation. In other sides, 

it is must for us to elect one of them, if we 

choose one, we’ll leave another. Some 

considerations to be seen in taking a good 

choice are: 

First, Indonesia is a unitary state, and it 

is national consensus and guaranteed by 

constitution. The form of a unitary state is 

embodied in UUD 1945 in Chapter I (Form 

and Sovereigntie) article 1 paragraph (1) 

"Indonesia is a Unitary State in the 

Republic". In the fourth amendment text of 

UUD 1945, it is affirmed that the form of this 

unitary state cannot be changed. This is 

clearly stated in chapter XVI (Amendment of 

Constitution) Article 37 Paragraph (5): 

"Especially regarding the form, the Unitary 

State of the Republic of Indonesia cannot be 

changed". Thus, as long as the articles and 

paragraphs have not been amended, the form 

of the Unitary State of the Republic of 

Indonesia (NKRI) cannot be changed. The 

emergence of the desire of a group of people, 

either elite or society, to change the form of 

the state into a federal state is not possible by 

the constitution. The existence of Article 37 

Paragraph (5) stated NKRI is a must and it 

cannot be changed. 

 

2. Dilemma Position of DPRD 

The main principle in a unitary state is 

that the region doesn’t have legislative and 

judicial institutions that are separate from the 

parliamentary and judicial institutions at 

national. The authority delegated to the 

regions is limited to the sphere of 

governmental power, but not legislative and 

judicial power. This principle is very 

different from federal state. In a federal state, 

a region or state has its own legislative and 

judicial institution, whereas in a unitary state, 

autonomous region doesn’t have legislative 

and judiciary competence. Based on these 

principles, the first perspective; that is the 

opinion that wants to place DPRD as a 

regional parliamentary instituton which has 

legislative power as DPR. It has lack of solid 

foundation. 

Second, the determination of the status 

of DPRD should pay attention to what is 

mandated by the constitution. However, the 

views from various parties on what is 

mandated by the constitution are often 

different. The main difference lies in the 

interpretation of several provisions in UUD 

1945. A group of parties uses Article 18 

Paragraph (3) where it is stated that DPRD 

members are elected through general 

election, therefore DPRD has a 

representational function and should be 

treated as regional parliaments. While the 

other party uses Article 18 Paragraph (2) and 

Paragraph (6) stating the meaning of regional 

government is regional leader and DPRD, 

DPRD should be an element of regional 

government administration. The second 

argument which uses articles on regional 

government administration raises the 

question: can DPRD not perform the 

representational function? What are the 

obstacles to perform the representational 

function and check and balance caused by 

status, position, or limited capacity of 

members? 

Third, international experience and/or 

practice should be material of study and 

consideration in determining DPRD status. 

There are many countries that make local 

house of representative as council. Instead of 

being a legislative institution, council is a 

regulatory institution in these countries. As 

regulatory institution, council doesn’t have 

legislative authority like DPR, but it has 

authority to make regulation to its own 
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region. This international practice can be 

used as a benchmark, thus the position of 

DPRD cannot be equated with DPR which 

becomes legislative institution. This is 

reinforced by the perspective that in 

decentralization in Indonesia, the authority 

assigned to the regions is the authority of the 

government, not legislative and judicial 

authorities. Based on those arguments, the 

idea to place DPRD as a legislative as DPR 

seems difficult to accept. 

The idea to make DPRD as regional 

parliament with its power attributes is driven 

by an effort to control the power of regional 

leader. Various phenomenons show that 

when a power is given to regional leader 

without controlling, the directionary tend to 

be corrupt such as when Law No. 22 of Year 

1999 is implemented, DPRD is placed as 

regional parliament that is given a big power 

for instance impeachment of regional leader. 

The corruption was very massive at that era 

from executive to DPRD.. 

The question that emerges is whether the 

form of DPRD has become effective 

supervisory institution to regional leader and 

bureaucracy today. What are the obstacles 

faced by DPRD to carry out supervisory 

function? Are the obstacles related to legal 

standing as regional government 

administration or low capacity of its 

member? Those question are needed to 

answer clearly in order to the problems of the 

position of DPRD can be solved. In this case, 

Sadu Wasistiono (2010) said: 

The position of DPRD as element of 

government administration doesn’t have 

significant obstacles for DPRD to carry out 

the functions of regulation, budget and 

supervision. The obstacles faced by DPRD 

and its member to carry out the functions are 

not caused by the position as government 

administration, but capacity of institution, 

limited individual of DPRD to carry out its 

function effectively. Unlike executive who 

has professional staff and adequate resources, 

DPRD and its members have very limited 

support, and unequal with their partners. How 

DPRD can perform check and balance 

function if they do not have equal capacity as 

regional leader has. Therefore, DPRD 

empowerment can be undertaken if the 

capacity of DPRD and its members can be 

improved. Therefore, budget support for 

DPRD to perform representational function 

and improve the capacity of its members to 

perfom the functions is very important so that 

DPRD and its members can be equal partner 

for regional leader. By improving the 

capacity of DPRD and its members, they can 

stand equally with regional leader, and check 

and balance function in the administration 

government can be realized. 

With various phenomena and arguments 

above, the revision of Law No. 32 of Year 

2004 to Law No. 23 of Year 2014 is 

understandable. The problems such as the 

relationship between the structure and level 

of government, and unclear job description, 

the role of DPRD in performing check and 

balance functions, and staffing reform in the 

region are important problems to solve. 

Those problems arise and develop aren’t 

caused by improper implementation of 

decentralization policies, but because of the 

regulatory void and limitation of legal 

instruments used by stakeholders to 

encourage the implementation of local 

governance to achieve their ideal goals. 

The revision of Law No. 32 of Year 2004 

to Law No. 23 of Year 2014 raises hopes for 

new regulations that will be able to solve the 

problems above. Revision is absolutely 

necessary to solve problems that arise as a 

result of inanition of policy and the inability 

of existing policies in response to the rapid 

dynamics of local politics, social and 

economic conditions. The urgency of 

revision is also useful to create policies that 

encourage sustainable regional progress so 
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that the welfare of society can be 

immediately realized. 

 

 

C. Conclusions 

The explanations above lead to several 

implications from the formulation of position 

of DPRD as an element of regional 

government administration, like: 

First, with the formulation that 

emphasizes DPRD as an element of regional 

government administration rather than as a 

local house of representative, DPRD is 

stronger if it is seen from governance 

perspective than political perspective. 

Consequently, DPRD as a political 

representative institution that becomes a 

vehicle for society to engage in political 

process of government, such as running the 

functions of articulation and aggregation to 

be reduced. 

Second, based on a psycho-political 

view, the position of DPRD as an element of 

regional government administration makes it 

equivocal position in front of local 

governments, so that check and balance 

mechanisms cannot be done effectively. 

Third, DPRD is weak in front of regional 

leader and it is also weak in front of central 

government. The position of DPRD enters to 

hierarchical structure of the regional 

government regime led by President because 

it is as an element of regional government 

administration. As a consequence of this 

hierarchical structure, DPRD cannot escape 

from political processes and legal products 

issued by the central government, in this case, 

Minister of Home Affairs. 
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Pada dasarnya, sistem pemilu yang dilakasanakan pada pemilu legislatif 

2014lalu merupakan sistem pemilu yang diangggap kurang ideal. Masifnya 

politik uang antarcaleg, kanibalisme antar caleg, stigma liberalisme dan 

individualme, pemborosan anggaran, dan sistem yang rumit, menjadi 

stigma negatif yang disematkan dalam sistem ini, bakan sampai pada 

kekhawatiran sistem ini akan melemahkan institusionalisasi parpol. 

Namun kenyataannya sampai dengan pemilu 2019 sistem ini tetap 

dipertahankan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, respon elit politik lokal di 

provinsi Bali terkait pelaksanaan sistem pemilu legislatif pada pemilu 

legislatif 2019. Sebuah sistem pemilu  diketahui publik merupakan sistem 

pemilu terkompleks yang ada di Indonesia dan bahkan dunia. 

Metodologiyang digunakanuntukmenjawab rumusan masalah dalam 

risetini,adalah metode penelitiankualitatif. Dengan teknik 

pengumpulandata,wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menemukan pertama, sistem ini memindahkan arena 

persaingan dalam pemilu dari partai politik ke antar calon legislatif yang 

dipasang oleh partai politik itu sendiri. 

Kedua, Sistem ini hanya menghasilkan anggota legislatif berpikiran 
sektoral. Ketika seorang calon berhasil menjadi anggota dewan yang 

diperhatikan hanyalah konstituen dan pemilihnya.. 

Ketiga, kedaulatan partai politik menjadi berkurang karena mekanisme 

perekrutan yang instan menyebabkan setiap partai tidak siap karena demi 

mengejar electoral (suara), sehingga idealisme para calon belum tentu 

sesuai dengan visi dan misi partai yang bersangkutan. Keempat, 

Reorientasi parpol membuat partai menjadi alat elite atau kelompok 

kepentingan membeli kekuasaan. Parpol didorong jadi “rahim” lahirnya 

pemimpin-pemimpin politik yang responsif dengan komitmen kuat pada 

proses demokrasi 

Keywords 

Respon Elit Parpol Lokal, Sistem Pemilu, 

dan Sistem Daftar Terbuka 
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A. Pendahuluan 

 Di negara kita sistem pemilu 

seringkali tidak menghasilkan fungsi pemilu 

yang dapat menyelesaikan persoalan 

demokrasi. Hal tersebut, tercermin  dalam 

sejarah perjalanan demokrasi tidak adanya 

satu sistem pemilu yang ideal bagi partai-

partai politik dan konstituennya. Kenyataan 

ini dibuktikan dengan tidak adanya satu pun 

kesepakatan sistem pemilu dari beberapa 

sistem pemilu yang disepakati untuk 

dipraktekan secara permanen. 

 Masih segar dalam ingatan publik 

ketika Mahkamah Konstitusi (MK) pada 

tahun 2009 mengabulkan gugatan dua orang 

calon legislator asal partai Golkar dan Partai 

Demokrat mengenai ketidakadilan partai 

politik dalam pengalokasian jumlah suara 

kepada calon tertentu sesuai dengan nomor 

urut. Dari permohonan lembaga ini dalam 

amar putusannya sitem pemilu perwakilan 

proporsional tertutup sebagaimana tercantum 

dalam UU pemilu nomor 10 tahun 2008 

dirubah menjadi sistem pemilu perwakilan 

proporsional terbuka. Perubahan tersebut, 

menyebabkan semua partai politik 

melakukan pembenahan di lingkungan 

internalnya dalam menentukan calon 

legislatifnya,dari penerapkan model sistem 

proporsional tertutup (closed list system) 

menjadi sistem proporsional terbuka (open 

list system) pada pemilu tahun 2009. 

Penerapan model seperti ini rupanya terus 

dipertahankan, terbukti dalam undang-

undang nomor 7 tahun 2017 masih 

mempertahankan sistem proporsional 

terbuka (open list sysitem) dalam 

penyelenggaraan pemilu. 

 Di sisi lain sistem ini, jika dilihat dari 

perpektif kedaulatan calon anggota legislator, 

sistem pemilu terbuka dinilai lebih baik dari 

pada sistem tertutup. Sejumlah argumen pun 

hadir ditengah pro-kontra pemberlakuan 

sistem ini dalam wacana publik. Beberapa 

argumentasi pembenaran tersebut misalnya, 

sistem ini mensyaratkan para kader-kader 

untuk turun langsung ke tengah 

masyarakatnya. Masyarakat tentunya 

menginginkan 100 % calon-calonnya akan 

dipilih langsung. 

Dengan sistem terbuka para calon 

tidak semata-mata dapat membalikan 

tanggung jawab ke partaianya tetapi nantinya 

kader-kader tersebut akan betul-betul 

bertanggung jawab kepada konstituennya. 

Kelebihan sistem ini menjadikan partai 

politik itu tidak terlalu dominan. Sistem ini 

dinilai akan cocok bagi pembelajaran 

demokrasi rakyat Indonesia.Akan tetapi pada 

sisi lain jika dilihat dari perspektif 

institusional kepartaian, sistem ini 

melemahkan posisi partai politik dihadapan 

kadernya. Sejumlah argumen mengenai 

kekurangan sistem ini misalnya, kebijakan 

yang mendadak membuat para kader 

mengambil jalan pintas,  sistem ini akan 

menciptakan konflik karena adanya 

persainganantarcaleg bisa bermuara 

padapembelian suara, terutama oleh caleg 

yang memiliki dana besar untuk kampanye. 

Kekuatan dana akan menjadi salah satu faktor 

penentu perolehan suara besar bagi para 

calon legislator. 

 Penelitian ini mencoba menganalisa 

respon elit-elit partai politik yang ada di 

provinsi Bali utamanya partai-partai politik 

yang duduk untuk di dewan perwakilan 

rakyat. Alasan pemilihan lokus penelitian ini 

karena masih minimnya jenis penelitian 

seperti ini dilakukan di daerah ini. Selain itu 

alasan visibilitas menjadi faktor utama 

karena kemudahan akses pengambilan 

sampel dalam penelitian ini. Dengan alasan-

alasan tersebut, penelitian ini kemudian 

mencoba merumuskan pertanyaan-

pertanyaan sebagaimana berikut ini.(1). 

Bagaimana Respond elit-elit Parpol di 

Provinsi Bali terhadap Pelaksanaan sistem 

pemilu 2019? (2) Sejauhmana sistem pemilu 

tersebut berdampak pada kekuatan 

institusional partai baik secara internal 

maupun secara eksternal? 
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B. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, karena sebagaimana dikemukakan 

oleh Atmaja (2005), metode penelitian yang 

paling tepat untuk penelitian yang 

menekankan pada aspek pemahaman adalah 

metode penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini, akan dianalisa 

mengenai respon elit-elit partai politik di 

Provinsi terhadap implementasi closed list 

system pada pemilu legislatif 2014. Maka 

metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif dan analitis untuk menjabarkan 

bagaimana respon elit terhadap realitas 

politik tersebut, maka akan digunakan 

sumber-sumber tertulis maupun lisan. 

Sumber tertulis yang digunakan berasal dari 

dokumen, majalah, surat kabar, dan jurnal, 

sedangkan sumber lisan didapatkan dari hasil 

wawancara dengan pengurus-pengurus 

maupun tokoh-tokoh partai politik yang 

duduk di DPRD di Provinsi Bali. 

Penelitian ini akan mengambil lokasi di 

pusat Ibu Kota Provinsi Bali Denpasar, 

dimana tempat ini merupakan partai-partai 

politik dan anggota dewan perwakilan rakyat 

bertempat tinggal. Objek pengamatan yang 

menjadi fokus kajian dalam riset ini adalah 

“respon elit partai politik yang ada di tingkat 

provinsi Bali terhadap implementasi open list 

systempada pemilu legislatif 2019 ”.  

Adapun analisa data yang tersaji dalam 

penelitian ini, Data-data yang telah 

dikumpulkan baik data primer maupun 

sekunder yang diperoleh dari hasil 

wawancara, studi dokumen maupun 

observasi, kemudian disusun secara 

sistematis sesuai dengan kategori atau tema-

tema tertentu setelah dilakukan reduksi 

padanya. Hasil reduksi tersebut kemudian 

didisplay sesuai dengan kategori atau tema 

tertentu agar mudah difahami, sehingga 

akhirnya dapat diambil pemahaman-

pemahaman darinya sebagai bahan untuk 

membuat kesimpulan. Proses pengumpulan 

data, reduksi, display data dan penarikan 

kesimpulan bukanlah sesuatu yang 

berlangsung linear melainkan sebuah siklus 

interaktif atau bersifat timbal balik yang tidak 

terpisahkan, sebagaimana diagram berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temuan dan Hasil Pembahasan  

Data hasil pemilu legislatif 2014 yang 

dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum 

Daerah (KPUD) Provinsi Bali, konfigurasi 

calon legislatif yang terpilih atau anggota jadi 

yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Provinsi Bali, berasal dari 

delapan partai politik yaitu; PDIP, Golkar, 

Demokrat, Gerindra, Nasdem, Hanura,PAN 

dan PKPI. Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP) di tahun 2014 adalah 

partai yang memiliki keterwakilan anggota 

DPRD terbesar di Provinsi Bali sebanyak 24 

kursi. Disusul oleh partai-partai; Golkar 11 

kursi, Demokrat 8 kursi, Gerindra 7 kursi, 

Reduksi 

Data 

Pengumpulan 

Data 

Penggambaran/Kesimp

ulan 

Display 

Data 
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Nasdem 2 kursi, dan Hanura PAN dan PKPI 

masing-masing 1 kursi.2 

Untuk lebih jelasnya, peta kekuatan 

(konfigurasi)politik partai politik anggota 

dewan yang terpilih atau yang duduk di kursi 

DPRD Provinsi Bali dapat dilihat ke dalam 

Tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Konfigurasi calon legislatif (Caleg) 

terpilih DPRD Provinsi Bali periode 2014 

– 2019 

No.  Nama caleg Asal 

partai 

Jumlah 

suara 

Dapil  

1. AA. 

Kompyang 

Raka 

PDI-P 19.782 Denpasar 

2 . Wayan 

Kariarta 

PDI-P 13.868 Denpasar  

3. Gusti Putu 

Budiarta 

PDI-P 13.356 Denpasar 

4. AA Adhi 

Ardana 

PDI-P 10.841 Denpasar 

5. Ketut 

Suwandi 

Golkar 21.558 Denpasar 

6. IB Gde 

Udiana 

Golkar 12.4476 Denpasar 

7. Utami Dwi 

Suryadi 

Demokrat 4.459 Denpasar  

8. Jro Gde 

Komang 

Suastika 

Gerindra 6.671 Denpasar 

9. Wayan Disel 

Astawa 

PDI-P 32.721 Badung 

10. Ketut Tama 

Tenaya 

PDI-P 16.607 Badung 

11. Wayan 

Rawan 

Atmaja 

Golkar 18.034 Badung 

12. IB Pada 

Kesuma 

Golkar 17.931 Badung 

13. IGB Alit 

Putra 

Demokrat 19.181 Badung 

14. Bagus 

Suwitra 

Wirawan 

Gerindra 4.511 Badung 

15. Nyoman Adi 

Wiryatama 

PDI-P 51.574 Tabanan 

16. Ketut 

Purnaya 

PDI-P 31.954 Tabanan 

17. Gde Suamba PDI-P 27.446 Tabanan 

18. Nyoman 

Wirya 

Golkar 17.663 Tabanan 

19. Wayan 

Adyana 

Demokrat 17.444 Tabanan  

20. Ketut 

Nugrahita 

Pendit 

Gerindra 8.154 Tabanan  

21. IB Ketut 

Birawa 

PDI-P 34.856 Jembrana 

                                                             
2Radar Bali, Jawa pos Group, 2014, edisi 10 Mei 

2014 

22. Wayan 

Rayun 

PDI-P 6.387 Jembrana  

23. Ketut Suania Golkar 7.866 Jembrana  

24. Nengah 

Tambah 

Demokrat 14.969 Jembrana  

25. Ketut 

Karyasa 

Adyana 

PDI-P 21.697 Buleleng 

26. Gde Kesuma 

Putra 

PDI-P 18.353 Buleleng  

27. Dewa 

Mahadnya 

PDI-P 18.059 Buleleng 

28. Kadek 

Setiawan 

PDI-P 15.351 Buleleng 

29. Dewa 

Nyoman Rai 

adi 

PDI-P 11.784 Buleleng 

30. IGK Kresna 

Budi 

Golkar 11.730 Buleleng 

31. Nyoman 

Sugawa Kori 

Golkar 10.886 Buleleng 

32. Komang 

Nova Sewi 

Putra 

Demokrat 7.887 Buleleng 

33. Made Arini Hanura 6.508 Buleleng 

34. Ketut 

Jenghiskan 

PAN 6.234 Buleleng  

35. Nyoman 

Tirtawan 

Nasdem 3.684 Buleleng 

36. Nyoman 

Budi Utama 

PDI-P 29.933 Bangli 

37. Nyoman 

Adyana 

PDI-P 18.012 Bangli 

38. Wayan 

Gunawan 

Golkar 22.472 Bangli 

39. Made 

Sumiati 

PDI-P 17.519 Karang 

Asem 

40. Kadek 

Darmini 

PDI-P 17.063 Karang 

Asem 

41. Ni Putu 

Yuliartini 

Golkar 24.458 Karang 

Asem 

42. Wayan Kari 

Subali 

Nasdem 1.645 Karang 

Asem 

43. IGP Widjra Demokrat 8.909 Karang 

Asem 

44. Kadek 

Nuartana 

PKPI 8.646 Karang 

Asem 

45. Nyoman 

Suyasa 

Gerindra 7.031 Karang 

Asem 

46. Katut 

Mandia 

PDI-P 16.904 Klungkung 

47. Nengah 

Wijana 

Gerindra 8.306 Klungkung 

48. Ngakan 

Made 

Samudra 

Demokrat 13.118 Klungkung 

49. Nyoman 

Parta 

PDI-P 44.348 Gianyar 

50. Kadek Diana PDI-P 21.180 Gianyar 

51. Made 

Budastra 

PDI-P 19.293 Gianyar 

52. Tjok Raka 

Kertyasa 

Golkar 22.246 Gianyar 

53. Tjok Asmara 

Putra 

Demokrat 21.047 Gianyar 

54. Wayan Tagel 

Arjana 

Gerindra 16.192 Gianyar 

55.     
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Membaca peta kekuatan antar partai 

politik tersebut diatas, tentu tidak diperoleh 

dengan sangat mudah. Lazim diketahui oleh 

publik, sejak pemilu 2009 sampai 2014 lalu 

sistem pemilu di Indonesia menggunakan 

mekansime/sistem pemilu terbuka dengan 

suara terbanyak. Sistem sangat dikenal 

dengan pemilu yang rumit dan kompleks, 

sehingga untuk mendapatkan dan 

menghasilkan konfigurasi politik seperti 

diatas, tentu sangat berat mengingat kerasnya 

persaingan antar calon legsilatif dalam dua 

kali pelaksanaan tersebut. 

Riset ini akan menganalisa respon 

elit-elit partai politik yang ada di provinsi 

Bali, mengenai pelaksanaan sistem pemilu 

terbuka dengan suara terbanyak sebagai 

pemenang dan peraih kursi di dewan 

perwakilan rakyat daerah (DPRD). 

Dengan memfokuskan pada 

perjuangan para kader partai politik dalam 

pemilu legislatif tahun 2014, riset ini 

mengambil data dari hasil wawancara dan 

beberapa narasumberdan informan baik dari 

kader dan anggota dewan fraksi partai PDIP, 

Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, Hanura 

dan juga wartawan dari beberapa media lokal 

di Bali. 

 

1. Pemilu sebagai Constitusional 

Engineering 

Menurut Samuel P. Huntington 

(2000; 167), sebuah sistem politik disebut 

demokratis apabila si pembuat keputusan 

yang tertinggi dalam sistem itu dipilih 

melalui pemilihan umum yang adil, jujur, 

berkala, dan dalam sistem itu semua 

calon yang bersaing diberi peluang sama 

untuk memperoleh dukungan rakyat dan 

semua penduduk dewasa diberikan 

kesempatan untuk ikut memilih. 

Pendapat Huntington ini mengandung 

empat makna. Pertama, pemimpin yang 

paling kuat itu dipilih secara demokratis. 

Kedua, melalui pemilu yang adil, jujur, 

dan berkala. Ketiga, semua calon 

diberikan peluang yang sama, Keempat, 

semua penduduk dewasa diberikan 

kesempatan untuk memilih. 

Dalam system politik demokrasi 

penyelengaraan pemilihan umum yang 

terbuka bebas dan adil merupakan salah 

satu unsur penting. Bahkan pemilihan 

umum merupakan esensi demokrasi, 

karena dengan pemilihan umum ada 

mekanisme untuk menyeleksi pemimpin 

dan jaminan perubahan secara periodik 

kepemimpinan, sehingga dapat 

mencegah terjadinya kesewenang-

wenangan sang pemimpin setelah duduk 

dalam kekuasaan. Schumpeter 

menyebutkan ada dua mekanisme yang 

secara efektif dapat mencegah terjadinya 

penyelewengan kekuasaan dalam system 

yang demokratis, yaitu (1) pemilihan 

umum yang bersifat regular, (2) 

kompetisi terbuka dan sederajad diantara 

partai-partai politik (Rasyihd; 2000, 118-

119). 

Beranjak dari pendapat 

Schumpeter diatas, ada empat alasan 

mengapa pemilihan umum dipandang 

sebagai unsur penting system politik 

demokrasi. Pertama, pemilihan umum 

merupakan prosedur dan mekanisme 

pendelegasian sebagian kedaulatan 

rakyat kepada penyelenggara negara, 

baik yang akan duduk dalam lembaga 

legislatif maupun dalam lembaga 

eksekutif di pusat dan daerah. Kedua, 

pemilihan umum merupakan prosedur 

dan mekanisme pemindahan perbedaan 

aspirasi pertentangan kepentingan dari 

masyarakat kedalam lembaga 

penyelenggara negara baik pusat dan 

daerah untuk kemudian dibicarakan dan 

diputuskan secara beradab. Ketiga, 

pemilihan umum merupakan prosedur 

dan mekanisme perubahan politik secara 
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teratur tertib dan periodik baik perubahan 

sirkulasi elit politik mapun pertubahan 

arah dan pola kebijakan publik. Keempat, 

pemilihan umum juga dapat digunakan 

sebagai prosedur dan mekanisme 

engineering untuk mewujudkan tatanan 

politik dan pola perilaku politik yang 

disepakati bersama (Surbakti 2003, 7). 

Satu diantara empat pernyataan 

Schumpeter di atas, menjadi fokus 

perhatian dalam penelitian ini, yakni 

faktor ke empat pemilihan umum sebagai 

prosedur dan mekanisme engineering 

untuk mewujudkan tatanan politik dan 

pola perilaku politik yang disepakati 

bersama. 

Hal ini sejalan dengan pandangan 

neo-institusionalism dalam melihat 

hubungan antara sistem pemilu dan 

fungsi pemilu. Menurut aliran pemikiran 

ini sistem pemilu tertentu akan 

melahirkan fungsi pemilu tertentu pula. 

Sehingga demikian, sistem pemilu itu 

merupakan constitusional engineering. 

Dikatakan demikian, karena istilah 

tersebut jika dikaitkan dengan sistem 

pemilu maka konsep ini dapat dijadikan 

sebagai upaya mendesain atau 

mengkondisikan terjadinya perubahan 

dalam pemilu secara terencana.Upaya ini 

sering disebut dengan rekayasa sistem 

pemilu. 

Rekayasa sistem pemilu 

mengandung makna bahwa pemerintah 

bersama penyelenggara pemilu (KPU dan 

bawaslu) adalah lembaga yang bertugas 

mendesain atau membuat formula sistem 

pemilu yang dapat menjamin suara rakyat 

sampai pada sistem politik. Disamping 

itu membuat sistem pemilu dapat menjadi 

tempat seleksi yang ketat sehingga 

menghasilkan aktor politik yang menjadi 

calon pemimpin atau wakil rakyat 

berkualitas dan memiliki kemampuan 

yang memadai untuk mengemban 

amanah rakyat. 

Dalam sejarah berdirinya negara 

ini, yang menjadi persoalan adalah tidak 

satu pun sistem pemilu yang dianut dapat 

dipakai secara permanen, terlebih lagi 

sistem pemilu yang dianut tersebut bisa 

menghasilkan fungsi pemilu yang ideal. 

Dari semua pilihan mengenai sistem 

pemilu yang dianut tidak satupun 

menghasilkan demokrasi yang 

berkualitas. 

Memang, pilihan tentang system 

pemilu tidak mengurangi derajad 

demokrasi, sepanjang dilakukan secara 

bebas dan adil. Tetapi pilihan tentang 

sistem pemilu yang tepat memiliki 

implikasi yang signifikan terhadap 

jalannya kehidupan demokrasi di suatu 

negara. 

Dewasa ini dengan kembali 

diterapkannya sistem ini pada pemilihan 

umum tahun 2014, negara kita kembali 

dihadapkan kepada kebijakan sistem 

pemilu mana yang bisa dijalankan untuk 

menentukan hasil wakil rakyat yang 

duduk di kursi perwakilan. 

Masih segar dalam ingatan 

publik, perdebatan yang terjadi dalam 

UU pemilu nomor 10 tahun 2008, apakah 

sistem pemilu yang kita anut pemilu 

tertutup (open list sytem) atau terbuka 

(closed list system). Perdebatan semakin 

seru ketika Mahkamah Konstitusi (MK) 

dalam amar putusannya memutuskan 

bahwa sistem pemilu yang dilaksanakan 

sebaiknya memakai sistem terbuka. 

Alasan MK memutuskan pilihan pada 

sistem ini karena sistem pemilu terbuka 

lebih menghargai dan memenuhi 

kedaulatan rakyat, dibanding dengan 

sistem tertutup. Dengan keluarnya amar 

putusan MK ini, menandai babak baru 

sistem pemilu negara kita dari yang 

tertutup menjadi terbuka. 

Namun demikian, keluarnya amar 

putusan ini ternyata tidak serta merta 

membawa persoalan demokrasi kita 
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berjalan baik, keluarnya amar putusan 

yang diikuti dengan pengesahan 

kebijakan sistem proporsional terbuka 

dengan pengesahan suara terbanyak 

menimbulkan sikap pro-kontra di level 

elit politik di tanah air. 

Walaupun sebelumnya dianggap 

sebagai sejarah baru apabila ditinjau dari 

aspek pemilu dan perjalanan kepemiluan, 

akan tetapi dalam prakteknya tetap 

menimbulkan dampak yang cukup besar 

bagi kualitas demokrasi di Indonesia. 

Fakta inilah kemudian menjadi alasan 

bagi peneliti untuk menjadikannya 

sebagai sebuah kajian yang menarik 

dalam sistem pemilu. 

Namun sebelum kajian ini 

dielaborasi lebih jauh, terlebih dahulu 

peneliti mengisahkan perjalanan sistem 

pemilu di Indonesia dari era setelah 

kemerdekaan sampai pada era sekarang. 

Sistem open list dengan suara terbanyak 

sebagai penentu kemenangan dalam 

pemilu, sebenarnya bagian dari sistem 

pemilu proporsional perwakilan 

(representatif proporsional). 

Jika ditelisik dari akar sejarahnya 

pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia, 

ternyata sistem pemilu dengan sistem 

proporsional telah lama mendapatkan 

tempat dihati para penguasa di negara ini. 

Hal itu terbukti, belum satu pun penguasa 

yang memerintah di negeri ini memilih 

dan menjalankan kebijakan pemilu di luar 

sistem ini. 

Setiap pemerintahan atau rejim 

yang berkuasa menggunakan sistem ini 

dengan beragam variannya. Hal tersebut, 

menunjukkan bahwa sistem pemilu 

dengan perwakilan proporsional menjadi 

kebijakan yang tepat untuk menjalankan 

sistem pemilu di Indonesia. Tidak satu 

pun pemerintahan yang berganti 

                                                             
3 Dawam Rahardjo, (1996). Sistem pemilu; 
demokratisasi dan pembangunan, hal. 29, 29. 

menjalankan roda pemerintahan di negeri 

ini ingin menggantinya dengan pilihan 

sistem lain.  

Rejim atau pemerintahan orde 

baru pun yang dikenal dengan otoriternya 

ternyata tidak mengubah sistem pemilu 

kita yang telah dijalankan pemerintahan 

sebelumnya. Hanya satu kali daam 

sejarahnya rejim ini pernah mengusulkan 

mengganti sistem pemilu dengan sistem 

distrik. Usulan ini didasari oleh kondisi 

real politik yang terjadi saat itu dengan 

adanya kebijakan penyederhanaan partai 

politik3. 

Berikut ini adalah tabel yang 

menjelaskan perjalanan sistem pemilu 

yang di Indonesia dengan penggunaan 

sistem proporsional tertutup dan terbuka. 

Dalam tabel ini nampak dengan jelas 

bahwa penggunaan sistem pemilu 

proporsional telah menjadi bagian dari 

pemilu ke pemilu. Adapun munculnya 

perdebatan apakah menggunakan sistem 

proporsional terbuka atau tertutup, hal 

tersebut muncul setelah era reformasi 

sekarang. 

Tabel 2. 

Sistem Pemilu yang dianut Indonesia 
Pemilu Tahun Sistem Pemilu 

Orde Lama 1955 Sistem proporsional dengan 
bilangan pembagi pemilih 

Orde Baru 1971 Sistem proporsional berimbang 
dengan stelsel daftar 

1977 Sistem proporsional tertutup 
dengan party list, sebagian kecil 
dipilih presiden 

1987 Sistem proporsional tertutup 
dengan party list, sebagian kecil 
dipilih presiden 

1992 Sistem proporsional tertutup 
dengan party list. 

1997 Sistem proporsional tertutup 
dengan party list. 

Orde 
Reformasi 

1999 Sistem proporsional tertutup 
dengam party list. 
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2004 Sistem proporsional terbuka 
dengan BPP ditambah sistem 
nomor urut. 

2009 Sistem proporsional terbuka 
dengan BPP, direvisi MK dengan 
sistem proporsional terbuka suara 
terbanyak 

2014 Sistem proporsional terbuka suara 
terbanyak 

Sumber : Jawa Pos, Edisi Kamis 2  Mei 

2013 

1. Sistem Pemilu Proporsional terbuka 

dengan suara terbanyak 

Landasan hukum dikeluarkannya 

sistem pemilu proporsional terbuka 

dengan suara terbanyak ada pada 

produk UU nomor 8 tahun 2012 

tentang pemilihan anggota DPR, DPD 

dan DPRD pasal 5 dan 215 tentang 

penentuan calon terpilih berdasarkan 

suara terbanyak. Dalam pasal 5 

disebutkan, pemilu untuk memilih 

anggota DPR, DPD dan DPRD 

provinsi dan DPRD kabupaten/kota 

dilaksanakan dengan sistem 

proporsionalterbuka. Sedangkan pasal 

215 menyebutkan penetapan calon 

terpilih anggota legislatif didasarkan 

pada perolehan kursi parpol peserta 

pemilu disuatu daerah pemilihan 

dengan ketentuan calon terpilih 

anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota ditetapkan 

berdasarkan suara terbanyak. 

Sebagai sebuah produk undang-

undang maka konsekuensinya, sistem 

pemilu yang disepakati pada pemilu 

2014 antara pemerintah dan DPR 

adalah sistem pemilu proporsional 

terbuka dengan suara terbanyak. 

Kesepakatan ini juga merupakan 

kelanjutan dari konsekuensi keluarnya 

amar putusan Mahkaman Konstitusi 

(MK) sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya diatas. 

Sistem ini dinilai sangat tepat 

untuk masyarakat Indonesia. Berbagai 

argumen yang keluar mengenai 

kelebihan sistem ini mengemuka. 

Kelebihan dari sistem pertama, dengan 

sistem ini para kader-kader turun 

langsung dan menjadikan partai politik 

itu tidak terlalu dominan. Kedua, 

dengan sistem terbuka masyarakat bisa 

melihat langsung siapa calonnya, kader 

betul-betul bertanggungjawab kepada 

konstituennya. ketiga Sistem ini dinilai 

representatif untuk kemajemukan 

politik di Indonesia dan menjamin 

akuntabilitas politik kepada konstituen 

jika diterapkan secara konsisten. Salah 

satu penyempurnaan pokok dalam 

sistem ini adalah menyangkut 

penetapan calon terpilih yang 

didasarkan atas ranking perolehan 

suara calon, bukan lagi pada nomor 

urut pada daftar calon. Pola urutan ini 

dinilai sebagai wujud penghargaan 

terhadap prestasi, dedikasi, dan 

loyalitas kepada partainya. 

Namun demikan sistem ini 

bukannya tidak memiliki kekurangan. 

Menurut Indra J Piliangpeneliti Centre 

for Strategic and International Studies 

(CSIS), ide ini menarik akan tetapi 

perlu kehatian-hatian penerapannya. 

Ide (sistem) ini menarik hanya mesti 

diperhitungkan konsekuensi dan 

implikasi politiknya. 

Beberapa kekurangan apabila 

sistem ini dijalankan/menerapkan 

adalah terjadinya ultraliberalisme 

politik. Istilah ini sejalan dengan 

pemikiran Sutradara Ginting Politisi 

Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan yang menyatakan, sistem 

ini sama dengan memindahkan 

demokrasi liberal kapitalistik, dimana 

basis politik kolektif diubah menjadi 

basis politik individual dan kapital. 

Dana pemilu yang ditanggung oleh 

masing-masing kandidat menyuburkan 
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mentalitas individual dan pengambilan 

jarak terhadap partai politik. 

Dengan adanya kesenjangan 

ekonomi yang lebar, akan terjadi 

kompetisi politik menjadi tidak fair 

antar caleg. Hanya kandidat yang 

bermodal besar atau populer saja yang 

akan tampil dalam kompetisi politik, 

sementara mereka yang tidak cukup 

modal dan tidak populer, walau 

memiliki kemampuan mumpuni belum 

tentu bisa memenangkan kompetisi. 

Hal ini membuktikan walaupun modal 

itu tidak berbanding lurus dengan 

kemampuan, akan tetapi faktor 

sokongan dana dan popularitas ini 

selalu lebih dominan dalam kontestasi 

antar caleg selama ini. 

Selain persoalan danayang terjadi 

dalam perkembangan berikutnya, 

adalah disiplin fraksi di parlemen pun 

menjadi amburadul. Hal ini berdampak 

kepada kedaulatan partai semakin 

lemah karena pertanggungjawaban 

bukan lagi kepada partai akan tetapi 

beralih kepada konstituen (pemilih). 

Bahkan menurut Catatan Pipit W 

Kartawidjaja dari Watch Indonesia, di 

negara seperti Indonesia yang belum 

cukup stabil demokrasinya sistem 

kepartaian bisa bubar akibat penerapan 

proporsional terbuka.Contoh yang 

paling gampang, misalnya banyak 

kader atau ketua partai politik yang 

telah lama dan bersusah payah 

membangun partai dikalahkan dengan 

mudah oleh anggota biasa (yang bisa 

jadi untuk membayar iuran partai pun 

tidak pernah). 

Dari pengalaman beberapa 

pilkada terakhir cukup jelas fenomena 

ini bahkan tampil merajalela setelah 

dikombinasi dengan jiwa primordial. 

Mereka yang menduduki jabatan di 

birokrasi, dan karena itu dikenal di 

wilayah kerjanya, berpeluang besar 

untuk terpilih. ‘Basis massa’ 

ditentukan tidak lagi berdasarkan 

kedekatan ideologis, persetujuan 

terhadap program politik partai, 

melainkan berdasarkan wilayah. 

Adalah ikatan klan, etnik dan agama 

yang mengarahkan kecenderungan 

orang memilih, tentu dengan dukungan 

finansial yang memadai pula. 

Kesetiaan pada ideologi, cita-cita, 

program dan organisasi politik semakin 

tipis. 

2. Tanggapan Elit parpol di Provinsi Bali 

Sistem pemilu proporsional daftar 

terbuka telah diterapkan pada Pemilu 

2009 dan pemilu 2014 lalu. Latar 

belakang penerapan sistem pemilu ini 

di Indonesia, salah satunya untuk 

memutus oligarki partai. Tagline 

kampanye "saya gak mau beli kucing 

dalam karung" saat pertama kali sistem 

ini disosialisasikan, menekankan 

adanya kontrol publik dalam menjamin 

wakilnya untuk duduk di legislatif. 

Sebelumnya, sistem proporsional 

daftar tertutup dinilai memungkinkan 

partai dikuasai elit untuk menentukan 

caleg yang mendapatkan kursi. 

Pada pelaksanaanya, sistem 

proporsional daftar terbuka banyak 

dipermasalahkan dan dikritik. Lebih 

masifnya politik uang antarcaleg, 

kanibalisme caleg, stigma liberalisme 

dan individual, boros anggaran, dan 

rumit, semuanya menjadi penilaian 

negatif sistem ini. Namun demikian 

selama ini tidak menghentikan sistem 

pemilu ini dijalankan. Buktinyapada 

pemilu legislatif 2019yang akan 

datang, sistem ini kembali menjadi 

pilihan. Sistem pemilu yang 

menekankan pada pilihan caleg/bukan 

partai ini kembali dipertahankan, meski 

penilaian negatif terus bermuncul. 
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2.1. Respon Elit Partai Demokrast 

Dalam penyampaian sikap 

politik fraksi tentang sistem ini, yang 

dirilis oleh majalah parlemetaria 

edisi…. th XL no.70, salah satu 

politisi partai ini Sutradara Ginting, 

menyatakan pelaksanaan sistem ini 

diibaratkan “silakanmenikmati 

kebahagiaan atau penderitaan baru”. 

Sistem ini dianggap masih bagian dari 

eforia yang salah satu bentuknya 

adalah terlalu berlebihan melakukan 

perubahan tanpa suatu pemikiran 

yang holistik, sehingga ketika eforia 

itu selesai atau dilakukan barulah 

dipikirkan resikonya.Apa yang terjadi 

saat ini, kebijakan yang diawali 

dengan keputusan MK itu disebut 

sebagai penggenapan demokrasi 

liberal kapitalistik dimana basis 

politik kolektif diubah menjadi basis 

politik individual dan kapital. Bagi 

partai demokrasi perjuangan 

implementasi sistem ini memiliki 

beberapa dampak. Pertama, 

kedaulatan partai yang lemah. 

Kandidat terpilih tidak merasakan 

kemenangannya karena faktor partai. 

Padahal dalam konstitusi disebutkan 

peserta pemilihan umum legislatif 

adalah partai politik. Dalam sistem ini 

konstelasi berubah yang dipilih 

adalah bukan lagi partai politik akan 

tetapi calon yang saling berkontestasi 

di internal kepartaian. Sehingga yang 

terjadi adalah pertanggungjawaban 

bukan lagi kepada partai politik akan 

tetapi kepada konstituen, partai 

praktis hanya sebagai kendaraan 

politik calon.Kedua, kedaulatan 

pemilih yang dibajak oleh kekuatan 

                                                             
4 Wawancara dengan Ni Made Sumiati, denpasar 13 
Agustus 2017 

uang atau pemodal besar. Kedaulatan 

pemilih yang dibajak inin terjadi 

ketika para caleg ada yang 

menanggung sendiri atau cukong 

untuk biaya kamapanye. Dana pemilu 

ditanggung oleh masing-masing 

kandidat atau cukong yang membayar 

yang pasti mengharapkan imbalan 

pascakemenangan, yang pada 

perkembangannya wakil rakyat kerap 

kali mencederai janjidan 

lebihmengutamakan kepentingan 

pengembalian modal dan kepentingan 

cukong yang mendanainya pada saat 

kampanye politik.Suara partai ini 

tidak sejalan dengan pandangan 

politik di daerah. Bali yang 

merupakan kajian dalam penelitian 

ini memandang bahwa baik yang 

open list maupun yang closed list 

sama saja. 

Hal itu sebagaimana  didapat 

dari kutipan wawancara dengan kader 

PDI-Perjuang provinsi Bali sebagai 

berikut: 

Mengapa demikian, pemilu 

tidak lepas dari dana, besar kecilnya 

yang digunakan oleh anggota 

berbeda-beda. Perbedaan 

dipengaruhi oleh karakteristik 

daripada masyarakat, letak geografis 

masyarakat (konstituen), 

keintelektual dari masyarakat. 

Pemilu sekarang sangat kompleks 

dinamis; adanya money politic yang 

sulit dibuktikan, walaupun ada.4 

Terkait dengan baik tidaknya 

sistem ini terhadap kader dan non-

kader elit parpol ini memandang tidak 

perlu mempermasalahkan tersebut. 

Alasannya, dengan dijalankannya 
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sistem ini telah ada bukti anggota 

dewan sekarang kualitasnya sudah 

jauh lebih baik dari sebelumnya. 

Kalau ingin demokrasi 

diterapkan atau demokrasi yang 

sejatinya dan sebenar-benarnya 

memang harus begini, tidak 

memandang calon itu kader struktur 

atau non kader, kalau tidak 

berkualitas untuk apa?5 

Terkait dengan kedaulatan 

partai dalam sistem ini, pandangan 

elit partai ini datar-datar saja. Artinya, 

hadirnya sistem ini bukan menjadi 

persoalan dalam kedaulatan partai, 

padahal selama ini keluhan terbanyak 

akibat dari berlakunya sistem ini 

minimnya peran partai atau paling 

tidak meniadakan peran partai politik. 

Hal tersebut dapat dibaca 

dalam kutipan wawancara sebagai 

berikut;Semua sistem memiliki 

kelemahan dan kelemahan. Bagi kita 

Sekarang kita tinggal kembangkan 

bagaimana demokrasi yang sejatinya 

dan yang sebenar-benarnya sesuai 

yang diinginkan. Tidak ada unsur 

kepentingan, kepemihakan atau 

unsur nepotisme terhadap salah satu 

kader. Inilah yang terbaik sehingga 

berkembanglah demokrasi ini ke 

generasi-generasi muda, tidak ke 

generasi tua saja.6 

2.2. Respon Elit Partai Golkar 

  Ditinjau dari segi kebijakan 

partai baik dari pusat sampai ke 

daerah, partai Golkar telah 

mengeluarkan pernyataan sikap 

menerima sistem ini. Dalam sebuah 

jajak pendapatn (survey) nasional 

yang dilakukan koran kompas pada 

                                                             
5 ibid  
6 ibid 

bulan oktober 2007 mengeluarkan 

pernyataan politik mendukung sistem 

ini dengan beberapa catatan. Dalam 

judul“proporsional terbuka sistem 

yang bikin dilema”, Partai Golkar 

menyatakan posisi dalam mendukung 

akan tetapi tidak terlalu ekstrem. 

Artinya Golkar mendukung dan 

menyebutnya sebagai "sistem 

proporsional terbuka terbatas". Jika 

penetapan anggota terpilih 

berdasarkan suara terbanyak dengan 

minimal perolehan suara 25 persen 

angka BPP. Apabila batas 25 persen 

BPP tidak terpenuhi, yang menjadi 

acuan penentuan calon terpilih tetap 

nomor urut. Sistem model Partai 

Golkar itu dinilai lebih terbuka dengan 

mengutamakan kualitas calon, 

komitmen, dan tanggung jawab 

partai.Pandangan Golkar mengenai 

mekanisme ini ternyata sama sampai 

ke tingkat pengurus daerah (DPD). 

Bali yang menjadi lokus penelitian ini 

pun menyatakan pandangan yang 

sama. Sebenarnya satu hal yang 

diinginkan partai Golkar baik dari 

pusat maupun daerah, yakni adanya 

prinsip keseimbangan apabila sistem 

ini diterapkan. Keseimbangan yang 

dimaksud disini adalah berjalannya 

mekanisme pemilu legslatif terbuka 

dengan tidak mengurangi kualitas 

calon dan tanggungjawabnya kepada 

partai politik. 

Hal tersebut seperti 

disampaikan oleh salah satu kader 

Golkar di Provinsi Bali, Ibu Sri 

Wigunawati7. Biasanya partai politik 

akan teradaptasi dengan sistem 

pemilu tertentu, demikian pula yang 

7 Wawancara dengan Sri Wigunawati pukul 10.00 

wita. Denpasar 11 Agustus 2017 
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terjadi pada Partai Golkar. Sebagai 

sebuah institusi demokrasi, partai 

politik merupakan pillar yang penting 

dalam kehidupan berdemokrasi. 

Untuk menciptakan kehidupan seperti 

itu biasanya pemilu merupakan ajang 

untuk mengetes eksistensi parpol. 

Pemilu adalah jalan/pintu gerbang 

bagi partai politik untuk menuju 

puncak kekuasaan.  

Untuk mencapai tujuan 

tersebut,biasanya partai politik 

sebagai institusi (lembaga) demokrasi 

perlu persiapan untuk menghadapi 

pemilu. Salah satu yang dihadapi 

adalah mekanisme dan atau sistem 

pemilu seperti apa yang akan dilewati 

untuk tetap menampilkan 

eksistensinya. 

Terkait dengan pandangan 

DPD partai Golkar provinsi Bali 

tentang mekanisme pemilu terbuka 

dengan suara terbanyak ini, menurut 

Sri Wigunawati ada sisi positif dan 

ada sisi negatifnya. Segi negatifnya, 

bagi Golkar dengan dilaksanakannya 

sistem ini kader menjadi lebih bekerja 

kurang optimal karena yang dihadapi 

kader adalah sistem persaingan bebas 

dengan sesama kader yang berasal 

partai di luar  struktur partai. 

Bagi kader. Dengan open list 

sistem, kader bekerja menjadi tidak 

optimal buat partai, karena partai 

politik tidak lagi mengandalkan 

kader sebagai calon akan tetapi bisa 

saja juga berasal dari luar partai.  

Semua ini dilakukan oleh partai 

politik hanya untuk meraih suara. 

Calon-calon baik yang berasal dari 

kader maupun non kader hanya 

diperlukan sebagai mesin 

penyumbang suara dalam pemilu. 

Sebagaimana diketahui 

dengan diberlakunnya sistem ini 

partai menjadi gamang, disatu sisi 

ingin menampilkan kadernya sebagai 

calon, tetapi disisi lain demi 

perburuan suara elektoral, partai 

harus merekrut calon diluar kader 

dimana tingkat elektabilitasnya lebih 

tinggi daripada kader. Padahal yang 

namanya kader itu adalah pillar 

penting bagi sebagai penggerak dan 

eksistensi sebuah partai politik. 

Sebagaimana diketahui kader 

kader sebagai pilar utama dalam 

unsur kepartaian. Hal ini sejalan 

dengan tinjauan konstelasi kekuatan 

dalam partai politik. Dari segi 

konstelasi kekuatan disebutkan 

bahwa ada tiga pilar kekuatan partai 

politik; soliditas basis massa, 

kekuatan ideologi, dan 

kepemimpinan. Kepemimpinan 

merupakan pillar yang sangat erat 

dengan kader, sehingga kader inilah 

aktor yang 

menggerakan/mengarahkan parpol 

dalam mencapai tujuan (goal). 

Namun apa yang terjadi 

dalam mekansime seperti ini, seorang 

kader bekerja  menjadi tidak mudah 

bekerja optimal dan menjadi tidak 

gampangmenjadi populer, karena 

apabila seorang kader ingin tampil 

seperti itu terikat aturan partai. Situasi 

ini menjadikan kader menghadapi 

dilema dalam pencalonan. Hal 

tersebut sebagaimana terungkap 

dalam wawancara sebagai 

berikut;Dilema lain bagi seorang 

kader dengan adanya sistem ini, 

menjadi tidak mudah bekerja optimal.  

Disisi lain, untuk menjadi populer 
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tidak gampang, karena seorang kader 

harus menjalankan aturan partai. 

Dilihat dari struktur 

kepengurusan, yang disebut dengan 

kader dalam partai politik sebenarnya 

terdapat dua kelompok8. Pertama, 

kelompok sebagai stel-sel aktif, 

mereka ini adalah kelompok yang 

masuk dalam pilar struktur partai, dan 

sebagian kader yang telah duduk di 

kursi legislatif dan eksekutif. 

Biasanya adalah mereka-mereka yang 

aktif dalam struktur partai. Kedua, 

kader adalah musiman. Kader 

musiman adalah kader yang muncul 

ketika musim pemilu (legislatif dan 

kepala daerah) tiba. 

Namun yang diperlihatkan 

dalam pelaksanaan mekanisme 

pemilu ini baik kader maupun non- 

kader sama saja hingga seringkali 

kader mengharuskan dia mencari 

strategi lain, sama seperti strategi 

yang dilakukan non kader dalam 

mencari jumlah pendukung untuk 

meraih suara. 

Kerja keras bagi seorang 

kader dengan sistem ini dihadapkan 

pada kerja dua arena, yakni diarena 

partai dan diarena luar partai. 

Dalam arena partai, dimana kader 

menjadi tidak optimal, 

memungkinkan dia harus mencari 

strategi lain sama seperti calon-calon 

yang tidak masuk struktur partai. 

Selain dari sisi negatif 

(ruginya), sistem ini menurut Sri 

Wigunawati memiliki sisi positifnya, 

dimana hasil akhir dari bekerjanya 

mekanisme dan sistem pemilu ini, 

adalah mendidik partai supaya tidak 

                                                             
8 . wawancara Sri Wigunawati. Denpasar 11 Agustus 
2017 

menjadi partai eksklusif tetapi 

menjadi partai yang inklusif.Bagi 

parpol, dengan sistem ini partai 

politik tidak lagi menjadi partai 

kader, karena sudah tidak ada lagi 

mekanisme perangkingan dalam 

rekruitmen kandidat. Kedaulatan 

partai menjadi berkurang dan partai 

menjadi partai terbuka. Efek dari 

kebijakan ini sifat partai berubah 

menjadi partai terbuka, karena 

semua komponen anak bangsa 

dianggap memiliki potensi untuk 

dicalonkan menjadi pemimpin 

bangsa. 

 

2.3. Respon Elit Partai Gerindra  

Partai Gerindra merupakan pendatang 

baru diantara partai-partai politik 

yang berkontestasi dalam sistem ini. 

Gerindra adalah partai politik yang 

muncul bersamaan dengan 

mekanisme sistem ini dilaksanakan 

sejak tahun 2009. 

Ditingkat nasional respon elit 

yang terjadi sejak tahun 2007 dimana 

isu sistem ini diwacanakan belum 

muncul, disebabkan partai ini belum 

sahkan sebagai lembaga demokrasi 

modern (partai politik) yang baru bagi 

masyarakat Indonesia.  

Namun sebagai bagian dari 

peserta dalam pemilihan umum 

legislataif, partai ini sejak 

kemunculannya sudah dihadapkan 

dengan realitas politik pelaksanaan 

pemilu terbuka dengan suara 

terbanyak bagi calon-calon 

legislatifnya.  

Secara  nasional perolehan suara 

partai ini menduduki peringkat ke-8 
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diantara sembilan partai yang berhasil 

lolos mencapai angka ambang batas 

parlemen (parlemen thresshold) pada 

pemilu 20099. 

Sebagai pendatang baru, 

dinamika tentu akan terjadi terkait 

pelaksanaan mekanisme pemilu 

dengan sistem suara terbuka dalam 

pemilu. Di tingkat nasional sikap pro-

kontra elit partai terkait pelaksanaan 

mekanisme pemilu terbuka dengan 

dukungan suara terbanyak sebagai 

calon jadi dalam kursi parlemen. 

Dalam suatu kesempatan 

wawancara dengan salah satu politisi 

partai Gerindra yang juga salah satu 

anggota dewan provinsi Bali. Sistem 

ini sangat menguntungkan bagi 

dirinya. Dikatakan menguntungkan, 

karena dengan sistem ini telah 

mengantarkan dia menjadi salah 

seorang legislator sebanyak dua 

kali.Sistem ini justru memberikan 

ruang yang cukup besar kepada 

masyarakat luas yang mempunyai 

potensi untuk ikut selaku caleg atau 

legisltor. Jadi sistem ini peluang 

masyarakat semakin terbuka10. 

Satu hal yang tidak dapat 

dipungkiri dengan hadirnya sistem ini 

adalah besarnya peluang orang yang 

berniat maju untuk menjadi anggota 

legislatif. Individu atau orang yang 

memiliki minat dan berpotensi besar 

menjadi politisi, asalkan dia bersedia 

maka dengan mudahnya berkiprah 

dalam dunia politik. Hal itu tidak 

lepas dari berlakunya sistem seperti 

ini, karena dengan berlakunya sistem 

ini partai politik juga semakin terbuka 

untuk merekrut orang yang berminat 

                                                             
9 Sumber Reportase Jawa Pos, edisi 6 September 2013 

dalam politik walaupun dia bukan 

kader tulen partai. 

Kalau dibandingkan sistem 

tertutup dimana partai berwenang 

penuh menentukan calon legsilatif, 

tentu perekrutan calon diluar kader 

tidak akan terjadi dalam sistem ini. 

Sistem pemilu dengan mekanisme 

terbuka memberikan informasi 

langsung kepada masyarakat, supaya 

mampu memilih siapa yang layak 

untuk dipilih. Dan tidak lagi memilih 

partai tetapi figur, karena figur yang 

dianggap mampu membawa aspirasi 

masyarakat yang memilihnya.Sistem 

ini tidak semua calon diambil dari 

kader partai, karena dari lur kader 

pun banyak muncul dengan 

sejauhmana mampu membawah 

aspirasi masyarakat. Masyarakat 

sekarang sudah mampu melihat 

kiprah kader dan memiliki keyakinan 

kader seperti apa, yang akan 

membawah aspirasinya. 

Sistem pemilu terbuka dengan 

mekanisme suara terbanyak memiliki 

pemikiran bahwa tidak akan ada 

pemilih yang disebut memilih kucing 

di dalam karung. Munculnya plesetan 

pemilu seperti ini karena ketatnya 

pelaksanaan pemilu yang berorientasi 

kepada mekanisme sistem pemilu 

tertutup dan kuatnya pengaruh partai 

sebagai penentu dalam kemenangan 

calon. 

Kini dengan mekanisme 

terbuka, munculnya calon yang 

dikenal oleh masyarakat sangat 

terbuka, karena yang dicalonkan oleh 

partai politik adalah benar-benar figur 

yang dikenal luas oleh masyarakat.  

10 Wawancara dengan I Wayan Tagel Arjana, 
Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Bali 
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Respon lain yang ditemukan 

dalam penelitian ternyata tidak semua 

dari pengalaman yang alami oleh elit 

parpol Gerindra merasakan 

keuntungan dari berlakunya sistem 

ini. 

Pandangan menurunnya 

pengaruh partai politik dalam 

penentuan calon jadi dengan 

diberlakukannya sistem ini dirasakan 

pula oleh kader Gerindra di 

Bali.Kelemahan terutama di partai., 

untuk apa saya dari lima tahun 

berusaha dari bawah,ujung-

ujungnya saya kembali kepada 

masyarakat. Partai menginginkan 

legislator yang layak, partai akan 

berpikiran siapa yang layak, apa 

tetap kader dimasukan atau dari 

diluar kader yang akan dimasukan. 

Justru saya melihat, kebanyakan 

yang jadi di luar kader. 

Minimnya pengaruh partai 

dalam penentuan calon jadi saat ini 

disebabkan sikap pragmatisme partai 

dalam pemilihan dan penentuan calon 

legislatornya. Selain itu menurut 

pandangan partai ini, menurunya 

pertimbangan partai untuk memasang 

kadernya sebagai calon legislatornya 

disebabkan kader biasanya kurang 

bisa bersosialisasi dengan 

masyarakat. Terutama yang berada di 

struktur partai, sehari-harinya akan 

mengurus urusan partai, waktu 

banyak dihabiskan diinternal partai 

sehingga jarang bersosialisasi dengan 

masyarakat. Sementara yang 

diinginkan partai adalah calon yang 

dikenal dan tentunya memiliki 

elektabilitas. Calon yang dikenal dan 

mempunyai elektabilitas, sudah pasti 

adalah calon-calon yang dikenal dan 

selalu bersosialisasi dengan 

masyarakat. Sehingga dengan 

lemahnya pengaruh partai ini secara 

tidak langsung akan mengakibatkan 

kaderisasi di struktur partai akan 

lemah karena kaderisasi tidak lagi 

faktor penentu dalam pengisian calon 

legislator. 

Alasan ini diperoleh 

sebagaimana pengakuan dalam 

wawancara sebagai berikut ini; Bisa 

dibuktikan dari struktur partai yang 

ada misalnya di propinsi Bali, pasti 

strukturnya dari sepuluh kader 

strukturnya, paling-paling yang aktif 

sekitar dua tiga saja atau pengurus 

inti saja (ketua, bendahara, 

sekretaris), lain-lain biasanya cuek-

cuekan saja. Hal itu disebabkan 

partai tidak dapat memprioritaskan 

kadernya sebagai calon utama 

legislatornya. 

Tentu yang disayangkan 

dengan situasi seperti ini adalah 

menurunnya semangat militansi 

kader-kader partai politik. Orang-

orang yang di dewan ini sebagian 

besar adalah orang di luar struktur 

partai, sementara orang di struktur 

berkeringat merasa membikin partai 

ini ada orang lain yang menikmati. 

Maka disinilah, kadang-kadang orang 

berpikiran negatif justru sistem ini 

menteror dewan dengan ketentuan 

partai. 

Sisi lain dari pandangan 

negatif mengenai sistem ini adalah 

munculnya konflik internal partai 

yang tidak dapat dihindarkan. Konflik 

ini biasanya terjadi, karena adanya 

ego pribadi dari kader dan pengurus 

partai. Pandangan ini sebagaimana 

tercermin dalam pernyataan dari hasil 
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wawancara sebagai berikut;Musuh 

kita ternyata bukan saja di luar 

partai, di internal partai justru paling 

berat karena terjadi persaingan 

internal. Disini tidak terjadi 

kekondusifan partai karena dia 

merasa bersaing, tidak ada rasa 

persatuan untuk membesarkan partai 

karena ego pribadi. Akan terjadi 

gesekan di internal partai. Partai 

akan tidak bisa rukun dan pada saat 

pemilu partai itu akan pecah. Kalau 

ini terjadi tentu tujuan kita bernegara 

akan terpecah, karena di internal 

partai terjadi perpecahan. 

Seperti yang dikatakan diatas, 

terjadinya konflik internal biasanya 

pada saat pemilu dimulai. 

Sehubungan dengan pelaksanaan 

sistem pemilu terbuka ini sepertinya 

terjadinya konflik internal partai 

semakin bertambah. Hal itu 

disebabkan tingkat persaingan yang 

bebas dan ongkos politik yang tinggi 

diantara calon. Hal tersebut 

sebagaimana terungkap dalam 

kesempatan wawancara sebagai 

berikut;Secara ekonomi sistem 

pemilu ini sangat mahal. Terkadang 

satu dapil dua orang wakil masing-

masing ingin memiliki baliho sendiri. 

Tidak mau menyatukan baliho 

dengan sesama calon dipartainya. 

Fenomena pamasangan baliho yang 

cenderung menyatu dengan nomor 

urut yang sama pada masing-masing 

dapil. 

Fenomena ini menjadi 

pemandangan umum yang terjadi 

dalam masa-masa kampanye pemilu. 

Persaingan tidak hanya melibatkan 

seberapa banyak baliho dan spanduk 

yang dipasang di ruang publik, akan 

tetapi persaingan sampai melibatkan 

antar pendukung berdiri berhadap-

hadapan, sehingga terkadang satu 

keluarga terpecah hanya karena 

dukungan pada salah satu calon 

tertentu. 

Hal itu sebagaimana dalam 

wawancara berikut;Dalam konteks 

demokrasi sistem ini sebenarnya 

memberikan peluang kepada 

masyarakat untuk memilih siapa 

dikenal atau yang disukai, tetapi 

eksesnya juga besar, misalnya. 

Diantara saudara sendiri pecah, 

hubungan suami istri bisa pecah, 

demikian juga hubungan kakak 

beradik, karena berbeda idola. 

Ekses lain dengan 

pelaksanaan sistem ini, ketika ada 

calon yang sudah menjadi anggota 

dewan, dia hanya akan 

memperhatikan konstituennya saja, 

padahal seharusnya ketika menjadi 

salah satu anggota dewan dia menjadi 

wakil rakyat secara keseluruhan. 

Fenomena inilah yang saat ini 

diidentikan dengan istilah 

“dianaktirikan”. Artinya dalam 

penentuan kebijakan setelah dia 

terpilih akan ada pemetaan dan 

penetapan bantuan hanya kepada 

siapa yang memilih dia dan berapa 

persentase wilayah yang memilihnya.  

Hal ini juga terungkap dalam 

wawancara sebagai berikut;Setelah 

dia duduk akan memetakan dan 

menempatkan bantuan. siapa yang 

memilih dia, berapa prosentase 

wilayah yang memilih dia. Sehingga 

dia akan merencanakan aksi 

program. Sudah jelas program yang 

dijalankan hanya kepada wilayah 
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dan besarnya prosentase yang 

memilih dia. 

Satu hal yang tidak dapat 

dihindari dari pelaksanaan sistem ini 

berdasarkan wawancara diatas adalah 

sistem ini mengajari masyarakat 

supaya berorientasi kepada materi 

bukan pada hati nurani. Setiap calon 

atau politisi yang akan maju sebagai 

anggota lagislatif dibajak oleh 

masyarakat dengan tawaran 

pernyataan, sebagai berikut; “kalau 

tidak ada uang maka tidak ada suara”, 

bahkan suara dalam sistem ini bisa 

dijual ke banyak orang, padahal ini 

hanya suara. 

2.4. Respon Elit Partai HANURA   

Sama seperti Partai Gerindra, 

partai Hanura atau Hati Nurani 

Rakyat adalah partai baru dalam 

konfigurasi politik masyarakat Bali. 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, 

partai ini bersama partai Gerindra 

sama-sama muncul dengan hiruk 

pikuknya pelaksanaan sistem pemilu 

terbuka dengan suara terbanyak. 

Secara nasional perolehan kursi 

partai ini berhasil mendudukan 

wakilnya sebanyak 17 orang/kursi. 

Atau menduduki peringkat ke-9 

diantara sembilan partai yang berhasil 

lolos mencapai angka ambang batas 

parlemen (parlement thresshold) 

pada pemilu 2009. 

Di tingkat provinsi Bali, partai ini 

berhasil mendudukan wakilnya 

sebanyak satu orang atau 0, 01 persen 

dari semua partai politik yang duduk 

di kursi dewan Provinsi Bali, Periode 

2009 sampai 201411. 

                                                             
11Data KPU provinsi Bali 2010 

Dari beberapa kali wawancara 

diatas, dapat digambarkan kelebihan 

dan kekurangan open list system 

pemilu legislatif dalam tabel sebagai 

berikut; 

Tabel 3. 

Kelebihan dan kekurang sistem pemilu 

terbuka dan tertutup 
Sistem 

Pemilu 

Sisi positif Sisi negatif 

A. Pemi

lu 

open 

list 

syste

m 

1. Mendekatkan 

calon kepada 

konstituennya. 

2. Memperbesar 

peran individu 

dan 

mengecilkan 

peran partai 

politik dalam 

memilih calon 

legislatif. 

3. Seseorang 

benar-benar 

menjadi 

anggota 

legislatif 

karena 

dukungan 

rakyat, bukan 

karena 

posisinya di 

partai politik. 

4. Masyarakat 

akan lebih puas 

karena pilihan 

populernya 

yang akan 

menjadi 

anggota 

parlemen. 

Sebaliknya, 

wakil terpilih 

pun akan 

merasa lebih 

dekat dengan 

pemilihnya. 

5. Memindahkan 

cara lama 

anggota 

legislatif untuk 

memilih 

bermanufer 

dari lebih 

berinteraksi 

dengan elit 

partai menjadi 

lebih 

berinteraksi 

dengan 

konstituen. 

6. Menjamin 

akuntabilitas 

politik anggota 

legislatif/parle

men kepada 

konstituennya. 

1. Menurunkan 

kedaulatan partai 

dalam memilih 

kandidat. 

2. Biaya pemilu sangat 

mahal 

3. Berpotensi 

menjadikan 

kehidupan politik 

partai (party 

politics) korup, 

tanpa ideologi dan 

prinsip. 

4. Tidak 

menghasilkan/menj

amin Parlemen 

berkualitas. 

5. Rawan terjadi 

konflik, karena 

adanya persaingan 

calon yang tidak 

sehat. Banyak calon 

dan kader yang 

belum dewasa dan 

teruji dalam 

berkompetisi secara 

sehat. 

6. Membentuk kader 

instan, karenayang 

bekerja bukan 

mesin komunitas 

akan tetapi 

penyertaan uang 

dan sebagainya. 
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B. Pemi

lu 

close

d list 

syste

m 

1. Biaya pemilu 

amat murah 

2. Seleksi calon 

legislatif 

dilakukan 

secara ketat 

oleh partai 

politik. 

3. Hanya calon 

yang memiliki 

kapasitas, 

kompetensi 

dan 

akseptabilitas 

yang dipinang 

oleh parpol 

sebagai 

kandidat. 

4. Konflik 

horisontal 

terhindarkan. 

5. Penyelenggara

an relatif 

sederhana. 

1. Menarik kembali 

kedaulatan rakyat 

dalam memilih 

pemimpinnya, 

sehingga hak rakyat 

secara langsung 

terkebiri 

2. Berpotensi memilih 

kucing didalam 

karung karena 

rakyat tidak 

dilibatkan memilih 

pemimpinnya. 

3. Berpotensi terjadi 

politik dagang sapi. 

4. Potensi suap 

berpindah dari 

rakyat ke elit wakil 

rakyat. 

Sumber; diolah dari hasil wawancara elit 

parpol Bali 

 

D. Kesimpulan  

 

Berdasarkan pengalaman empirik di 

lapangan, setelah proses penelitian ini selesai 

dilaksanakan, maka terdapat beberapa 

kesimpulan pokok yang menarik mengenai 

penelitian respon elit partai politik provinsi 

Bali terhadap open list system dalam pemilu 

legislatif 2014. Beberapa kesimpulan pokok 

tersebut sebagaimana disebutkan sebagai 

berikut; 

Dalam sistem ini melahirkan sebuah 

paradigma baru partai politik yang disebut 

reorientasi parpol. Paradigma baru ini 

membuat partai tidak lagi alat elite atau 

kelompok kepentingan membeli kekuasaan. 

Parpol didorong jadi “rahim” lahirnya 

pemimpin-pemimpin politik yang responsif 

dengan komitmen kuat pada proses 

demokrasi. 

Pola rekruitmen parpol lebih memilih 

orang-orang populer, seperti pesohor atau 

anak-anak pejabat, karena ingin memperoleh 

suara terbanyak. Mereka dipilih bukan   

karena memiliki kemampuan, melainkan 

karena populer atau memiliki modal untuk 

mendulang suara. 

Kondisi ini merupakan dampak 

negatif dari sistem pemilu yang saat ini 

menggunakan sistem keterpilihan dengan 

suara terbanyak. Kondisi ini juga 

diproyeksikan akan berdampak pula pada 

kinerja anggota dewan. 

Kedaulatan partai politik menjadi 

berkurangkarena mekanisme perekrutan 

yang instan menyebabkan setiap partai tidak 

siap karena demi mengejar electoral (suara), 

sehingga idealisme para calon belum tentu 

sesuai dengan visi dan misi partai yang 

bersangkutan. 

Sistem ini hanya menghasilkan 

anggota legislatif berpikiran sektoral. Ketika 

seorang calon berhasil menjadi anggota 

dewan yang diperhatikan hanyalah 

konstituen dan pemilihnya. Sementara diluar 

konstituennya tidak diperhatikan, padahal 

seharusnya mereka dituntut harus berpikir 

secara menyeluruh, mereka terpilih menjadi 

milik bagi semua konstituen. 

Sistem ini memindahkan arena 

persaingan dalam pemilu dari partai politik 

ke antar calon legislatif yang dipasang oleh 

partai politik itu sendiri. Persaingan bukan 

lagi miliknya partai politik sebagain 

kontestan dalam pemilu akan tetapi 

persaingan itu telah menjadi milik calon 

legislatif baik sesama partai maupun dari 

partai lain. 
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Tourism industry have an important role in reconstruction and 

development of an area .Even in some regions show that tourism 

industry bazis gained the area of retardation into their primary 

source of income .The market basically has tourism interesting 

and can be developed .In this study attempts to educate 

important role to play in building brand destination tourism 

karangtawulan coast in district cikalong , Tasikmalaya. Brand 

destination is a strategy for potential how a region .In the 

destination branding in many places at least six important 

element forming destination branding or precondition the good 

destinations , and tourism is one of its components .A concept 

destination branding , based on passion and identity interesting 

that related to many things will facilitate. 

 

Keywords 

Brand destination, pendapatan asli 

daerah (PAD) 

 

1. PENDAHULUAN 

Negara Indonesia dikaruniai oleh 

Allah.SWT, dengan berbagai macam potensi 

kekayaan alam dan paranoma keindahan yang 

luar biasa. Sayangnya potensi dan asset 

keindahan alam yang ada kurang dikelola 

dengan baik. Kawasan Asia Tenggara 

merupakan salah satu wilayah tujuan 

pariwisata dunia. Thailand merupakan negara 

dengan kunjungan wisatawan mancanegara 

(wisman) tertinggi di antara anggota ASEAN. 

Sepanjang 2015, hampir 30 juta orang 

mengunjungi Negeri Gajah Putih ini. 

Selanjutnya Malaysia dan Singapura, masing-

masing dengan 25 juta dan 15 juta wisman 

dalam setahun. Sementara Indonesia berada di 

posisi ke-4 dengan 10 juta wisman pada 2015. 

Indonesia, sebagai negara yang kaya  budaya 

dan destinasi pariwisatanya sudah sepatutnya 

memanfaatkan peluang tersebut.  

Pariwisata sebagai industri yang 

menimbulkan efek multidimensional, yakni 

membuka lapangan kerja, menekan 

kemiskinan, hingga sumber pendapatan 

daerah yang menjadi penopang perekonomian 

nasional. Pengelolaannya memerlukan 

langkah integratif pemerintah dan pelaku 

usaha. Pengelolaan itu dibuktikan tidak hanya 
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dengan keseriusan pemerintah daerah untuk 

memperbaiki fasilitas dan sarana wisata, 

kemudahan layanan imigrasi, transportasi 

memadai, tetapi juga peran pelaku usaha 

dalam mengelola kawasan wisata, hingga 

pemasaran produk khas daerah.  

Perkembangan dunia pemasaran 

nampaknya telah merambah ke berbagai 

aspek seperti memasarkan potensi suatu 

daerah. Pengembangan potensi daerah banyak 

dilakukan baik dikota besar maupun kota 

kecil di Indonesia. Salah satunya adalah 

kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan 

bagian dari provinsi Jawa Barat. Kabupaten 

Tasikmalaya memiliki potensi pariwisata 

yang sangat menarik dan dapat 

dikembangkan. Salah satu potensi pariwisata 

tersebut adalah pantai KarangTawulan yang 

terletak 90 kilometer dari pusat kota 

Tasikmalaya, yang berada dikecamatan 

Cikalong. Pantai KarangTawulan sebagai 

obyek wisata kebanggan kabupaten 

tasikmalaya memiliki pemandangan yang 

indah dan menarik. Tetapi sayang, obyek 

wisata tersebut keberadaannya kurang 

diketahui oleh khalayak dan kurang adanya 

sosialisasi dari pemerintah daerah setempat 

untuk mempromosikan Pantai 

Karangtawulan.  

Seperti yang telah kita ketahui bahwa 

salah satu sektor yang mampu 

menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) diperoleh dari sektor pariwisata. 

Sektor pariwisata secara riil merupakan salah 

satu sektor strategis penggerak pembangunan 

perekonomian daerah, pengembangan 

wilayah, serta pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan tersebut, maka rumusan 

masalahnya adalah : 

1.Bagaimana peranan brand destination objek 

wisata pantai karangtawulan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah 

kabupaten Tasikmalaya? 

2.Bagaimana kendala yang dihadapi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah kabupaten 

Tasikmalaya melalui brand destination objek 

wisata pantai karangtawulan ? 

Dalam penulisan ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan memberikan penjelasan 

mengenai peranan Brand Destination objek 

wisata pantai KarangTawulan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah 

kabupaten Tasikmalaya. 

 

2.KAJIAN LITERATUR  

2.1 Definisi Brand (Merk) 

  (Keller, 2013:30) Brand (merek) telah 

ada selama berabad-abad sebagai sarana untuk 

membedakan barang dari satu produsen dari 

orang-orang lain. Menurut asosiasi pemasaran 

Amerika (AMA), merek adalah "nama, istilah, 

tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari 

mereka, dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang dan jasa dari satu penjual atau 

kelompok penjual dan untuk membedakan 

mereka dari para pesaing.” (Kotler, 2005:82) 

merek merupakan janji penjual untuk secara 

konsisten memberikan tampilan, manfaat dan 

jasa tertentu pada pembeli. Merek-merek 

terbaik memberikan tampilan, manfaat, dan 

jasa tertentu pada pembeli. Merek-merek 

terbaik memberikan mutu, tetapi merek lebih 

dari sekedar simbol. (Janita, 2005:15) merek 

adalah ide, kata, desain grafis dan suara/bunyi 

yang mensimbolisasikan produk, jasa, dan 

perusahaan yang memproduksi produk dan 

jasa tersebut. Berdasarkan beberapa definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa brand adalah 

nama, istilah, tanda, simbol atau desain 

maupun kombinasi dari semuanya yang 

memberikan tampilan dan simbolisasi atas apa 

yang perusahaan produksi atau kembangkan. 

Merek memiliki tiga fungsi utama:  

• Navigasi: merek membantu konsumen 

memilih dari pilihan yang membingungkan. 
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 • Jaminan: merek mengkomunikasikan 

kualitas intrinsik dari produk atau jasa dan 

meyakinkan pelanggan bahwa mereka telah 

membuat pilihan yang tepat. 

 • Keterlibatan: merek menggunakan citra 

khas, bahasa, dan asosiasi untuk mendorong 

pelanggan untuk mengidentifikasi dengan 

merek. 

Merek menawarkan dua jenis manfaat 

yaitu manfaat fungsional dan manfaat 

emosional (Aaker & Joachimstahler, 2000) 

(dalam Ferrinadewi, 2008: 139) manfaat 

fungsional mengacu pada kemampuan fungsi 

produk yang di tawarkan. Sedangkan manfaat 

emosional adalah kemampuan merek untuk 

membuat penggunanya merasakan sesuatu 

selama proses pembelian atau selama 

konsumsi. Manfaat lain yang di tawarkan 

merek kepada konsumen adalah manfaat 

simbolis (Heggelson & Suphelen, 2004). 

Manfaat simbolis mengacu pada dampak 

psikologis yang akan diperoleh konsumen 

ketika ia menggunakan merek tersebut artinya 

merek tersebut akan mengkomunikasikan 

siapa dan apa konsumen pada konsumen lain. 

Ketika konsumen menggunakan merek 

tertentu maka ia akan terhubung dengan 

merek tersebut artinya konsumen akan 

membawa serta citra dari pengguna sekaligus 

karakteristik merek itu sendiri. Merek 

bertumpuh pada pemahaman psikologis 

konsumen. Bagaimana konsumen berpikir dan 

bertindak .  

Carl Jung dalam karyanya 

menunjukkan bahwa ada empat fungsi dari 

alam pikir yaitu pemikiran, perasaan, sensasi 

dan intuisi. Pemasar dapat meletakkan strategi 

mereknya berdasarkan empat hal tersebut 

sebagai keunggulan (Temporal, 2001) (dalam 

Ferrinadewi, 2008: 140).  

a. Pemikiran Bagian berpikir dalam 

otak kita berhubungan dengan 

rasionalitas dan logika. Seringkali di 

sebut sebagai aktivitas otak kiri. 

Kegiatan rasional seperti analisa, 

berhitung terjadi disini. Bagi sejumlah 

konsumen rasionalitas dan logika 

dapat menjadi perayu yang kuat 

karena memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan pembelian. Perannya dalam 

proses tersebut Manfaat Fungsional 

Harga Manfaat Simbolis Manfaat 

Emosional Merek Pilihan Konsumen 

11 adalah dalam penyediaan alasan 

mengapa keputusan pembelian harus 

di lakukan.  

b. Perasaan, Perasaan juga merupakan 

alat yang dapat dipergunakan untuk 

mempengaruhi konsumen. Melalui 

iklan dan aktivitas promosi untuk 

menstimulasi perasaan konsumen. 

Perasaan diatur oleh otak kanan yang 

biasanya berhubungan dengan emosi, 

rasa bahagia, rasa takut, marah atau 

sedih bahkan cinta. Iklan yang 

menayangkan rasa bahagia akan 

mampu menarik keinginan untuk 

melakukan pembelian karena 

keinginan untuk mendapatkan rasa 

bahagia yang serupa.  

c. Sensasi, Sensai berkaitan erat 

dengan sentuhan, rasa, suara, bauh dan 

pengelihatan. Semuanya merupakan 

fungsi otak kanan, pemasaran dapat 

menstimulasi sensai ini melalui 

aktivitas promosi seperti penyediaan 

tester. Sensasi berhubungan dengan 

emosi dan perasaan sehingga menjadi 

pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

d. Intuisi, Intusi dapat dikatakan 

sebagai penyimpangan dari 

rasionalitas dan logika dan seringkali 

muncul sebagai tindakan impusif Bagi 

pemasar, tantangan dalam 

membangun merek yang kuat adalah 

dengan memastikan bahwa konsumen 

mendapatkan pengalaman yang tepat 

dengan produk dan jasa agar hasrat, 
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pemikiran, perasaan, citra, keyakinan, 

persepsi dan opini mereka terhubung 

dalam merek. Merek bertumpuh pada 

pemahaman psikologis konsumen. 

Bagaimana konsumen berpikir dan 

bertindak .  

 

 

Brand Destination 

Ketika seseorang akan melakukan perjalanan 

wisata, ia akan mencari informasi tentang 

destinasi wisata yang menarik. Disinilah 

peran komunikasi pemasaran pariwisata. 

Semakin banyak pesan yang disampaikan 

kepada khalayak, maka kemungkinan 

konsumen (wisatawan)akan menerima pesan 

tersebut juga semakin besar. tantangan 

sebenarnya adalah ketika khalayak menerima 

pesan tersebut apakah mereka akan mau dan 

dengan senang hati menerapkan pesan 

tersebut untuk dirinya atau tidak. Oleh karena 

itu pemasar industri pariwisata harus lebih 

cerdas untuk menjalankan sebuah taktik 

branding untuk destinasi yang mereka miliki. 

Pitana (2009:155) mengatakan bahwa 

pemasaran pariwisata harus mampu 

menyediakan branding yang jelas dan 

terkelola dengan baik atas produk pariwisata. 

Pitana juga menjelaskan bahwa wujud dari 

produk pariwisata umumnya ada dalam benak 

konsumen. Oleh karena itu komunikasi 

pemasaran pariwisata yang efektif harus 

menggarap dengan serius di benak konsumen 

(wisatawan). 

 

Destination branding adalah usaha 

merubah persepsi seorang terhadap suatu 

tempat atau tujuan termasuk melihat 

perbedaan sebuah tempat lainnya untuk 

dipilih sebagai tujuan. Konsep destination 

branding harus berdasar passion dan identitas 

yang menarik dan saling berhubungan dengan 

berbagai hal yang akan meudahkan orang 

memiliki asosiasi dengan tempat tersebut. 

Branding has the ability to distinguish one 

product from another by creating different 

brand elements, ‘name, logo, symbol and 

package design’ as it creates value for a firm 

resulting in not only financial profit but also 

awareness, reputation and prominence in the 

marketplace (Keller, 1998, 2002). The 

American Marketing Association defined ‘a 

brand as name, term, sign, or combination of 

them intended to identify the goods and 

services of one seller or group of sellers and 

to differentiate them from those of the 

competition’ (Kotler, 2000, p. 404). A 

branding concept incorporating visitor 

experience into the process of branding is 

supported within a tourist destination context 

(Blain et al., 2005).  

A destination brand is often considered an 

umbrella brand since it affects local residents, 

potential travelers and other destination 

stakeholders. Pechlaner et al. (2007) 

analyzed how a regional destination brand, 

the Alps, is perceived and used as an umbrella 

brand by tourism accommodation providers 

in the Alpine regions. They stated that the 

tourism accommodation providers have a 

positive attitude toward the Alps and 

communicate and market themselves to 

customers with images, values and 

characteristics of the Alps. 

Istilah branding dalam industri pariwisata 

adalah ‘Destination Branding’. Destination 

branding merupakan sebuah konsep branding 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

brand sebuah destinasi wisata. Ritchie, 

Ritchie (1998) mengungkapkan: “A 

Destination Brand is a name, symbol, logo, 

word mark or other graphic that both 

identifies and differentiates the destination; 

furthermore, it conveys the promise of a 

memorable travel experience that is uniquely 

associated with the destination; it also serves 

to consolidate and reinforce the recollection 

of pleasurable memories of the destination 

experience.” Fokus dari komunikasi 

pemasaran pariwisata ini bukan hanya 

menjual, namun memasarkan produk 

pariwisata. Dimana kepuasan konsumen dan 

usaha untuk membangun hubungan yang 

lebih erat dengan konsumen (wisatawan) 

menjadi prioritas. Melalui destination 
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branding ini akan membantu konsumen untuk 

membedakan destinasi yang satu dengan 

destinasi yang lain. selain itu mampu 

memberikan nilai lebih kepada satu destinasi 

dibandingkan dengan destinasi serupa yang 

lain. Konsep destination branding ini mampu 

mendatangkan manfaat bukan hanya untuk 

produsen tetapi juga untuk wisatawan. Cai 

(2009) mengungkapkan: “The present study 

approaches the subject of destination 

branding by asking a fundamental question of 

why branding matters to both tourists and a 

destination. For tourists, it matters because 

they would choose a destination brand only 

when they can trust it. For a destination, it 

matters because a trusted brand brings about 

tourist loyalty”. 

Melalui strategi branding tersebut 

pemerintah daerah mempromosikan, 

membangun citra, memberikan gambaran, 

dan memberikan paparan janji tentang apa-

apa saja yang akan konsumen dapatkan ketika 

memilih destinasi yang mereka miliki. Selain 

itu pemerintah dan para pelaku komunikasi 

pemasaran pariwisata yang lainnya harus 

menyampaikan janji untuk memberikan 

pengalaman yang berkualiatas dan menarik 

bagi calon konsumen (wisatawan). Branding 

ini harus berusaha untuk mengolah benak 

konsumen sehingga ia mempunyai ekspektasi 

yang baik tentang destinasi tersebut. Hal ini 

akan memberikan kontribusi yang besar bagi 

pada proses pengambilan keputusan 

pembelian. Destination branding ini harus 

mampu mengelola benak konsumen dengan 

baik, karena dalam benak konsumenlah 

persaingan pesan dengan destinasi lain 

berlangsung19 . Janji yang diberikan harus 

sebanding dengan apa yang akan didapatkan. 

Jika hal ini dapat dicapai maka konsumen 

akan memberikan respon positif terhadap 

destinasi sehingga loyalitas dari wisatawan 

tersebut akan terbentuk. Jika reaksi mereka 

tidak positif, maka sebuah destinasi akan sulit 

untuk mendapatkan wisatawan yang loyal, 

yang diukur dengan kunjungan ulang maupun 

rekomendasi (word of mouth) positif kepada 

calon wisatawan yang lain (Dewi, 2011: 41). 

Dalam menjalankan strategi destination 

branding ada 5 langkah yang harus dijalankan 

oleh pemasar destinasi wisata, yaitu:  

1. Vision and stakeholder management 

Visi merupakan langkah awal dalam 

merancang strategi branding. Pemerintah 

harus menentukan visi yang menjadi jiwa dan 

tujuan dari proses branding destinasi. Ketika 

visi telah ditetapkan maka segala sumber daya 

penggerak harus dikerahkan untuk 

mendukung aktivitas pemasaran ini. 

 2. Target Consumer and Portfolio 

Matching Pemerintah harus mengidentifikasi 

target konsumen potensial, darimana mereka 

berasal dan pola perilakunya. Visi harus 

mencakup pertimbangan pada budaya 

setempat dan berusaha untuk mengendalikan 

efek negatif yang diasosiasikan dengan negara 

setempat.  

3. Positioning and differentiation 

strategies using brand components Strategi 

diferensiasi harus dirancang secara jelas dan 

menunjukkan keunikan dalam benak 

konsumen dan menyampaikannya secara 

konsisten melalui berbagai media. Destinasi 

harus memilih kombinasi beberapa komponen 

brand untuk menarik wisatawan, membantu 

dalam proses pengambilan keputusan 

kunjungan, dan menciptakan 

loyalitas.Penciptaan image dan pengalaman 

ini harus meningkatkan ikatan emosional 

antara pengunjung dan destinasi tersebut. 

Dengan meningkatkan tangibalility 

pengalamanwisatawan dapat meningkatkan 

kekuatan Word-of-Mouth dan memperkuat 

citra atau image destinasi tersebut. Pemilik 

atau pengelola destinasi wisata perlu untuk 

merancang brand architecture yang baik untuk 

destinasi yang ia miliki. Disini pemasar 

bekerja keras untuk mengelola brand yang ia 

miliki, membangunnya, dan 

menumbuhkannya.  
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4. Communication strategies Pada tahap 

ini diputuskan bagaimana cara untuk 

mengkomunikasikan destinasi dan citra 

destinasi. Cara dan media yang dipilih untuk 

mengkomunikasikan destinasi harus sesuai 

dengan visi yang dicetuskan, mencapai target 

pasar bahkan mampu menciptakan citra atau 

image tertentu bagi para wisatawan.  

5. Feedback and response management 

strategies Pada tahap akhir ketika pesan telah 

disebar kepada khalayak, maka tugas pemasar 

adalah memantau respon dari audience dan 

menindaklanjuti jika terdapat respon yang 

perlu untuk ditanggapi. Melalui pemantauan 

respon ini, akan ditemukan celah kekurangan 

dari aktivitas branding yang dijalankan 

sehingga dapat dilakukan perbaikan. 

Layaknya seorang manusia, brand juga 

membutuhkan sebuah identitas lengkap yang 

mampu membedakan dirinya dengan yang 

lainnya. 

 

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Pendapatan Asli Daerah disingkat 

PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Dalam peraturan tersebut, 

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu 

bagian dari Pendapatan Daerah yang 

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 

dan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional dan memiliki kepastian serta dasar 

hukum penerimaannya. 

Dengan mengacu pada Permendagri 

tersebut, secara keseluruhan terdapat tiga 

komponen Pendapatan Daerah adalah 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 

dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Untuk memahami lebih komprehensif tentang 

eksistensi dan pengertian Pendapatan Asli 

Daerah dalam APBD dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

3.PEMBAHASAN 

Penelitian mengenai peranan brand 

destination objek wisata pantai karangtawulan 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

dikabupaten Tasikmalaya ini dilakukan 

dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, penulis 

akan memaparkan hasil penelitian dengan 

cara observasi dan wawancara langsung 

kepada pihak yang bersangkutan serta 

ditambah beberapa literature yang 

berhubungan dengan penelitian.  

3.1 PROFIL KABUPATEN 

TASIKMALAYA 

Kabupaten Tasikmalaya adalah 

sebuah kabupaten yang berada di propinsi 

Jawa Barat. Kabupaten ini berbatasan 

dengan Kabupaten Majalengka dan Kota 

Tasikmalaya di utara, Samudera Hindia di 

selatan, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten 

Pangandaran di timur, dan Kabupaten 

Garut di barat. Terletak di tenggara 

daerah Priangan, Kabupaten Tasikmalaya 

sejauh ini dinilai sebagai kabupaten paling 

besar dan berperan penting di 

wilayah Priangan Timur. Sebagian besar 

wilayah Kabupaten ini merupakan daerah 

hijau, terutama pertanian dan kehutanan, 

sementara petani menetap sebagai mayoritas 

penduduk. Kabupaten Tasikmalaya meliputi 

area seluas 2,563.35 km persegi. 

Kabupaten Tasikmalaya ini berbatasan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Majalengka
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tasikmalaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tasikmalaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ciamis
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangandaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangandaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Garut
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Garut
https://id.wikipedia.org/wiki/Priangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Priangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Kehutanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Petani
http://www.ceritablogger.com/
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dengan Kabupaten Garut dari sebelah timur, 

dibatasi oleh dataran tinggi Pegunungan 

Galunggung, sepanjang barat daya hingga 

barat laut. Jauh ke utara, Kabupaten 

Tasikmalaya berbatasan dengan Kabupaten 

Majalengka dan berlanjut hingga ke tenggara 

berbatasan dengan Kabupaten 

Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Selain 

itu, Kabupaten berbagi sedikit daerahnya 

dengan Kota Tasikmalaya, yang terletak di 

perbatasan timur laut. Sementara di selatan, 

Kabupaten Tasikmalaya dibatasi 

oleh Samudera Hindia. Kabupaten 

Tasikmalaya memiliki bentangan terjauh dari 

utara ke selatan sekitar 75 Km, dan sekitar 

56,25 Km dari timur ke barat.  

Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 

Kecamatan. Ibukota Kabupaten terletak di 

Kecamatan Singaparna. Salah satu 

Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya ini 

adalah Kecamatan Cikalong,  yang terletak di 

selatan Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat 

banyak objek wisata di Kecamatan Cikalong 

tersebut, salah satunya adalah pantai 

Karangtawulan. Pantai karangtawulan 

terletak di desa Cimanuk, Kecamatan 

Cikalong,Kabupaten Tasikmalaya. Lokasinya 

berada diselatan Kabupaten Tasikmalaya, 

yang berbatasan dengan kabupaten Ciamis 

dengan jarak sekitar 90 Km dari Ibu kota 

provinsi Jawa Barat. Pantai Karangtawulan 

berada di wilayah Kecamatan Cikalong, yang 

memiliki potensi  sumberdaya alam yang 

melimpah terutama potensi unggulannya 

adalah sektor pertanian palawija seperti 

kelapa yang sangat melimpah dan 

merupakan komoditi khas wilayah yang 

ada di bibir pantai selatan, serta tentunya 

potensi pariwisatannya. Pantai 

karangtawulan merupakan objek wisata 

yang menjadi kebanggan kabupaten 

Tasikmalaya. Namun keberadaan pantai 

ini belum diketahui oleh khalayak umum. 

Pengelolaan obyek wisata di Kabupaten 

Tasikmalaya dikelola langsung oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama 

dengan aparatur desa dan masyarakat sekitar 

kawasan pantai karangtawulan. 
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Tabel 1.1  

Data Arus Kunjungan Wisatawan ke Daya Tarik Wisata di Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2011-2016 

 

No.  Daerah Tujuan 

Wisata  

Jumlah Wisatawan   

2010 2011  2012  2013  2014  2015 

1.  Cipanas 

Galunggung  

144.686  148.160  103.853  132.339  129.852  183.968  

2.  Pantai 

Karangtawulan  

10.518  13.302  10.444  7.977  8.960  7.791  

3.  Pamijahan  316.315  302.704  258.816  258.479  287.737  212.004  

4.  Kampung Naga  13.053  8.349  45.373  58.811  76.351  42.699  

5.  Pantai Cipatujah  19.801  17.475  19.865  11.927  16.260  18.447  

6.  Panttai 

Sindangkerta  

31.253  34.219  30.336  26.594  30.407  41.306  

7.  Pantai 

Pamayangsari  

26.799  11.753  11.710  12.461  11.743  21.316  

8.  Taman 

bubujung indah 

11.045  28.649  25.698  17.830  4.650  3.750  

9.  Makam Syech 

Tubagus  

Anggariji  

6.478  7.955  9.600  6.360  3.830  4.495  

10.  Wanawisata 

 Cipanas  

Galunggung  

144.685  4.665  3.575  3.860  129.852  145.337  

Jumlah  724.633  577.231  519.270  536.638  692.213  681.113  

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya 2016  

Dari tabel 1.1 diatasdapat dilihat 

jumlah kunjungan wisatawan di pantai 

karangtawulan selama periode enam tahun 

terakhir, jumlah tersebut belum memenuhi 

target kunjungan wisatawan berdasarkan data 

dari Master Plan Pantai karangtawulan yang 

dibuat oleh DISBUDPAR Kabupaten 

Tasikmalaya, itu dapat dilihat dari 

pengolahan data target kunjungan wisatawan 

ke Pantai Karangtawulan pada tabel berikut 

ini:  
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Tabel 1.2  

Target Pencapaian Jumlah Kunjungan Pantai Karangtawulan 

No.  Tahun  Jumlah 

Kunjungan  

Target 

Pencapaian  

Keterangan  

1.  2011 13.302 126.526  Target Belum Tercapai  

2.  2012  10.444 121.082  Target Belum Tercapai  

3.  2013  7.977 103.527  Target Belum Tercapai  

4.  2014  8.960 103.392  Target Belum Tercapai  

5.  2015 7.791 115.095  Target Belum Tercapai  

Sumber: DISPARBUD Kab. Tasikmalaya, 2016 

Tabel 1.2 diatas merupakan target dari 

pencapaian jumlah kunjungan wisatawan di 

Pantai Karangtawulan yang mana 

berdasarkan Master Plan yang dibuat 

DISPARBUD Kabupaten Tasikmalaya 

target kunjungan wisatawan Pantai 

Karangtawulan adalah 40% dari jumlah 

kunjungan wisatawan di Pamijahan pada 

tahun sebelumnya. Dapat dilihat selama lima 

tahun terakhir target yang akan dicapai 

belum tercapai ditiap tahunnya.  

Untuk mewujudkan 

targetnya,Pemerintah Daerah mengambil 

peran dalam mengembangkan Pantai 

Cipatujah yang tercantum dalam Rencana 

Induk Pengembangan Pariwisata 

Daerah(RIPPDA) Kabupaten Tasikmalaya 

tahun 2007/2012 bahwa kawasan yang akan 

dikembangkan sebagai destinasi wisata 

diulas dalam kawasan cepat tumbuh yaitu 

kawasan yang memiliki sektor potensial 

untuk tumbuh dan berkembang, meliputi:  

1. Kawasan Pantai Cipatujah dengan 

arahan dikembangkan sebagai sektor 

wisata pantai,  

2. Kawasan Pantai Sindangkerta 

dengan arahan dikembangkan sektor 

wisata pantai dan kawasan lindung,  

3. Kawasan Pantai Pamayangsari 

dengan arahan dikembangkan sektor 

wisata pantai dan pelabuhan 

perikanan,  

4. Kawasan Pantai Karangtawulan 

dengan arahan dikembangkan sektor 

wisata pantai, 

5. Kawasan Kampung Naga dengan 

arahan dikembangkan sektor wisata 

budaya,  

6. Kawasan Rajapolah dengan arahan 

dikembangkan sektor industri.  

Dari poin diatas dalam RIPPDA 

Kabupaten Tasikmalaya kawasan pantai 

Karangtawulan akan dikembangkan, namun 

perlu adanya penelitian lebih lanjut yang 

berkaitan dengan ilmu kepariwisataan. Agar 

RIPPDA yang ditetapkan pemerintah 

Kabupaten Tasikmalaya dapat terealisasi 

dengan baik sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Permasalahan lainnya yang 

mengakibatkan pantai karangtawulan kurang 

diminati sebagai daerah kunjungan wisata 

adalah fasilitas penunjang kegiatan wisata, 

seperti atraksi wisata yang masih terbatas 

juga mengakibatkan kegiatan wisata yang 

dilakukan wisatawan tidak berjalan dengan 

baik. Sedangkan telah kita ketahui bahwa 

dalam industri pariwisata unsur yang terlibat 

dalam pariwisata Indonesia yang dapat 
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mempengarui keputusan berkunjung 

wisatawan ke suatu destinasi wisata dan 

sebagai alat untuk menarik wisatawan 

menurut Middelton dalam Pitana & Diarta 

(2009: 130-131) unsur yang paling penting 

dan menempati urutan pertama adalah 

Atraksi Wisata. 

Dalam Peraturan Bupati Nomor 38 

Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Unit di 

Lingkungan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya 

Paragraf 3 Bidang Kepariwisataan Pasal 8, 

bidang kepariwisataan mempunyai tugas 

menyelenggarakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan dan pelaksanaan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang 

kepariwisataan yang meliputi bina wisata, 

pengembangan obyek wisata serta sarana 

dan prasarana wisata. Rencana strategis 

pengembangan wisata merupakan 

pedoman atau landasan umum bagi 

pembangunan wisata selama jangka waktu 

tertentu, baik dalam perencanaan, 

pelaksaan, pengendalian maupun 

pengawasan pembangunan pariwisata 

(Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2012 – 2016 adalah:  

a. Pengembangan SDM Pariwisata:  

• Diklat aparatur pariwisata.  

• Diklat pelaku pariwisata.  

• Pembinaan pelaku pariwisata.  

b. Perlindungan dan konservasi 

sumberdaya:  

• Penataan obyek dan daya tarik wisata, 

sarana rekreasi dan kawasan pariwisata 

yang berwawasan lingkungan.  

• Menyusun perencanaan dan pengelolaan 

sehingga terselenggaranya pariwisata yang 

berwawasan lingkungan.  

• Pengadaan perlengkapan oprasional 

pariwisata.  

c. Pengembangan potensi kepariwisataan:  

• Inventarisasi dan identifikasi potensi.  

• Penataan fasilitas obyek dan daya tarik 

wisata serta fasilitas pendukung lainnya 

sesuai standarisasi yaitu pengembangan 

obyek wisata unggulan dan peningkatan 

pembangunan sarana dan prasarana.  

Peningkatan promosi kepariwsataan 

melalui media cetak/elektronik dan 

pembuatan film yang berhubungan dengan 

pariwisata. 

1.Pembuatan sarana promosi 

2.Penyelenggaraan paket wisata dan travel 

dialog.  

3.Penyelenggaraan dan partisipasi dalam 

pameran dan even pariwisata.  

 

3.2.PERANAN BRAND DESTINATION 

OBJEK WISATA PANTAI 

KARANGTAWULAN DALAM 

MENINGKATKAN PENDAPATAN 

ASLI DAERAH KABUPATEN 

TASIKMALAYA 

Brand (merek) menjadi faktor pembeda 
yang sangat penting dalam lautan produk/jasa 

yang sejenis. Studi literatur telah 
menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan dalam pelaksanaan brand 
destinasi kawasan wisata, antara lain:  

1) Pembentukan positioning sangat 
bergantung pada pengenalan terhadap 
target market,  

2) Pentingnya koordinasi antara para 
pemangku kepentingan yang 
berbeda-beda agar janji yang 
disampaikan oleh brand destinasi 
dapat dikomunikasikan dengan baik,  

3) Pentingnya pendekatan “stakeholder-
focus” dalam proses branding 
destinasi yangm dinamis,  

4) Branding destinasi berbasis identitas 
(budaya) dapat didasarkan pada nilai-
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nilai internal dan eksternal, identitas, 
dan interaksi yang terjadi aantar 
ketiga variable tersebut.  

Dalam literatur brand destinasi, ada 

tiga variasi identitas suatu destinasi: 

terkadang identitas dipahami sebagai suatu 

pencitraan dari suatu tempat, atau sebuah 

realita obyektif yang diperhadapkan dengan 

citra dari tempat tersebut, dan seringkali 

terkait dengan tradisi budaya suatu tempat 

(Kalandides, 2011). Selanjutnya, Kalandides 

(2011) juga mengidentifikasi elemenelemen 

dari identitas suatu destinasi:  

1) Place image/ citra suatu tempat (yang 
diterima sebagai sebuah reputasi yang 
belum teruji),  

2) Materiality/ hal-hal material (seperti 
bangunan, jalan, pusat kota, dsb.),  

3) Institutions/ institusi (seperti hukum, 
undang-undang, organisasi-
organisasi, dsb.),  

4) Relations/ hubungan (antara 
kekuasaan, kelas, jenis kelamin, 
produksi, dsb.), dan  

5) People and their practices/ penduduk 
dan adat istiadat sehari-hari (seperti 
tradisi, aktivitas rutin, kehidupan 
sehari-hari, dsb.).  

Pantai Karangtawulan 

keberadaannya belum diketahui oleh 

khalayak umum. Oleh karena itu brand 

destination berperan dalam merubah 

persepsi turis dari negative menjadi 

positif, serta diyakini memiliki kekuatan 

untuk merubah presepsi dan merubah 

cara pandang seseorang terhadap suatu 

tempat atau tujuan termasuk melihat 

perbedaan sebuah tempat dengan tempat 

lainnya untuk dipilih sebagai tujuan.  

Mengubah image sebuah daerah 

merupakan bagian dari destination 

branding. Perubahan images sebuah 

daerah dapat dilakukan melalui banyak 

cara misalnya melalui media relations 

seperti Advertising, direct marketing, 

personal selling, websites, brochures, 

atau Event organizers, filmmakers, 

destination marketing organizations 

(DMOs) Serta journalists. Dari kerja 

sama diatas diharapkan akan 

mengkomunikasikan daerah tersebut 

secara selektif kepada target audiens.  

Tantangan dan kendala dalam 

destination branding objik wisata pantai 

karangtawulan, adalah : Kurangnya 

promosi, kurangnya sumberdaya 

manusia, fasilitas infrastruktur, 

transportasi, pemasaran produk daerah, 

perilaku penduduk dan pengusaha lokal, 

serta keterbatasan anggaran. Destination 

branding merupakan sebuah konsep 

branding yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas brand dengan 

jalan mempromosikan, membangun 

citra, memberikan gambaran, dan 

memberikan paparan tentang apa-apa 

saja yang akan konsumen dapatkan 

ketika mengunjungi destinasi tersebut.  

 

4.KESIMPULAN 

1. Destination branding merupakan sebuah 

konsep branding yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas brand dengan jalan 

mempromosikan, membangun citra, 

memberikan gambaran, dan memberikan 

paparan tentang apa-apa saja yang akan 

konsumen dapatkan ketika mengunjungi 

destinasi tersebut.  

2. Kriteria yang harus dipenuhi destinasi 

wisata untuk siap dipasarkan dan 

dikembangkan menjadi destinasi unggulan 

meliputi atraksi atau daya tarik wisata, 

aksesibilitas, dukungan stakeholder, 

fasilitas dan akomodasi  pariwisata, citra 

destinasi, kesiapan masyarakat dan 

profesionalitas SDM, dan potensi pasar 

yang dimiliki. 

3. Brand destination objek wisata pantai 

karangtawulan berperan dalam 
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meningkatkan pendapatan asli daerah 

dikabupaten Tasikmalaya, karena objek 

pariwisata merupakan salah satu 

penyumbang dalam meningkatkan 

perekonomian diKabupaten Tasikmalaya 
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This paper explains policy innovation and network governance in 

decentralization era. Focus of the study is to understand policy 

innovation and network governance in Batam City, in the context of 

Batam Regulation No. 4 Year 2015 about developing the city based 

on competitiveness through innovation and competency. The findings 

of the study show that network governance in the context of 

developing the city based on competitiveness is identified with a 

governance structure, the functions and the roles of every actors in 

implementing human resource development policy. The government 

apply the tasks as rule makers and implementor, meanwhile the 

partners is a agen of its regulation. Departments relating with its 

partnership only implement the main tasks and specific function in 

developing the city based on competitiveness. There are goals and 

target achieved has not concret and has not positive impact to Batam 

City 

Keywords 

policy innovation, network governance, 

innovative regulation 

 

Introduction 

This paper explains policy innovation 

and network governance in a decentralization 

era. The focus of this study is to analyze 

policy and governance innovation, by 

analyzing Batam City’s Regulation No. 4 

year 2015 on regional development based on 

competitiveness through innovation and 

competence. Policies and innovation 

programs are the development of 

implementation of regional autonomy policy 

in Indonesia today. There is the ever-

expanding government authority, resulting a 

consciousness of some regional government 

in Indonesia to formulate and implement 

policy innovation at the provincial, district or 

city level. It has been a pioneer and role 

model or best practices for other regions in 

implementing similar programs.  

In theoretical perspective, there is a 

paradigm shift of governance, from the 

centrifugal to the centripetal paradigm. In the 
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last paradigm, the power of the state in the 

administration of public affairs and the 

provision of other public’s goods and 

services have been dispersed to various actors 

outside the state (Osborne & Gaebler, 1992) 

(Rhodes, 1996) (Osborne and Gaebler, 1992; 

Rhodes, 1996; Rhodes 2007 ). In the 

centripetal paradigm of other actors outside 

the state, such as civil society and the market 

should be involved in solving public 

problems. The government is seen as too big 

to take care of small problems, and seen as 

too small to solve a big problems. In the 

contemporary paradigm, public-private-civil 

society should position the community it 

serves not only as consumers as in the private 

sector organizations, but as citizens of a 

sovereign state (Mintzberg, 1996; Denhardt 

& Denhardt, 2007; Bevir, 2010). In this latest 

paradigm, the concept of collaborative and 

network governance developed because the 

government is no longer the most decisive 

actor, so the government should cooperate 

with actors outside the government in 

resolving the problems of the public (public 

affairs) (Koppenjan & Klijn, 2004; O'Flynn 

& Wanna 2008; Donahue and Zeckhauser , 

2011; Klijn & Koppenjan, 2016).  

Empirically, several regions in 

Indonesia have implemented innovative 

policies and programs. Based on data from 

the Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 

Indonesia (Association of all Indonesian City 

Governments) 2014, it is known that there are 

six cities that become good examples (best 

practices)  with their innovation programs. 

The areas are; Pekalongan with e-government 

programs, Metro through surgical Budget 

(APBD), Kota Tarakan savings program 

environment, Surakarta with city program 

eligible children, Surabaya with Government 

Resources Management System (GRMS), 

and the City Kendari with waste management 

program (Apeksi, 2015). While data from the 

Ministry of Administrative and Bureaucracy 

Reform mentioned that in 2016, there are 

2,476 innovation programs that have been 

run by all government agencies in Indonesia. 

From the entire innovation program, the 

majority is contributed by the district 

government, which is as many as 1,007 

programs. 2,476 of the innovation programs 

was screened into 99 programs to be 

competed nationally.  

 This study attempted to fill the empty 

space in the study of network governance in 

Indonesia. Studies on network governance in 

Indonesia tend to view the network 

governance in a macro perspective, such as 

Pardomuan study (2006), Suwitri (2008), 

Warsono (2009), Al Akbar (2012), and 

Maryani (2015). These studies limit us to the 

explanation of the governance networks 

variations in the context of a particular issue 

or problem. Previous studies did not attempt 

to dismantle the system and the governance 
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model of the network by putting in a policy 

or regulations governing networks in relation 

between the actors in network governance. 

This is what distinguishes this research from 

previous studies. This study focuses on one 

particular policy, in this case the Batam City 

Regulation No. 4 year 2015 on regional 

development based on competitiveness 

through innovation and competence to see the 

variation and structure of government 

networks that work. This study can 

complement previous studies on network 

governance at the local level in Indonesia 

since this study tries to see the reality of 

governance networks in a more micro 

perspective. Something that has not been 

studied by scholars earlier.  

The researcher's choice of Batam City 

as the locus of this study is driven by three 

important reasons. First, in terms of density 

and population, in the province of Riau 

Islands, Batam has a considerable huge 

population. From the data released by BPS 

Riau Islands Province (2014) as much as 58.8 

percent, equivalent to 1,094,579 inhabitants 

of Riau Islands Province domiciled in Batam. 

The high population encourages the 

Government of Batam to improve the 

competitiveness of its inhabitants. Second, 

geographically Batam directly borders with 

neighboring countries, namely Singapore and 

Malaysia. In the context of the ASEAN 

Economic Community (AEC) which has 

been rolling since the end of 2015, of course 

Batam City is the region that feel the most 

impact of AEC competition in all fields. 

Therefore, the emergence of Batam City 

Regulation No. 4 of 2015 on regional 

development based on competitiveness 

through innovation and competence is 

considered logical in an effort to win regional 

competition. Third, in fact, during 2015, the 

Batam City Government has set 3 local 

regulations and 2 local regulations drafts 

(perda) that are associated with programs of 

innovation in Batam. The program includes; 

regional regulations on the retribution of 

foreign residence permits, regional 

regulations on regional development based 

on competitiveness through innovation and 

competence, draft of regional regulations on 

employment and draft of regional regulations 

on investment and labor protection.  

Research Methods  

To find answers to questions in this 

study, researchers used a case study approach 

(case study) with explanatory research type 

of case study. The case study approach used 

to discuss the phenomenon and context of the 

observed cases remains unclear (Yin, 2003: 

13) using various data to answer the research 

question appropriately (Gillham, 2000: 1-2). 

The case will be analyzed in this study, 

namely Batam City Regulation No. 4 of 2015 

on regional development based on 
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competitiveness through innovation and 

competence.  

              Data in this research is obtained by 

interview technique, observation, and 

collecting secondary data. Interviews were 

conducted with several informants that have 

been determined by purposeful sampling 

(See Table 1). Before conducting the 

interview, the researcher prepares the 

interview guidelines for interviews to be 

more focused. The model is an interview 

conducted in-depth interviews (in-depth 

interview) by digging in depth information 

and data obtained from the research 

informants. Unclear information and data are 

reinvestigated to every informant in order to 

obtain valid data and information. Interview 

results are recorded and stored, after which 

transcripts are made to facilitate the process 

of analysis and interpretation of data. Data 

were also obtained by observing the 

symptoms in the field associated with this 

research topic. The symptoms obtained in the 

field will be recorded using field notes. In 

addition, documentation techniques are also 

used to collect secondary data related to the 

theme of this study.  

 

 

Table 1. Research Informant 

 Organization  Name  Sex  Age  Engagement  

Hotel Golden 

View  

Eci Armawati  

  

Women  22 years  2 years  

Hotel Pacific 

Palace  

Sahabuddin Man  40 years  2 years  

PT McDermot  Tomy Franes Kie  Man  30 years  4 years  

  

PT Bintang 

Intipersada 

Shipyard  

Lily  Women  45 years  8 years  

PT Pipamas  Yessy Anggraini  Women  25 years  4 years  

Batam State 

Polytechnic  

Fuliza Lubis  Man  35 years 

old  

2 years  

Manpower Office 

of Batam City  

Yusbawati  Women  45 years  2 years  

Batam Education 

Office  

Priest  Man  50 years  1 year  

Batam City 

Council 

(Commission IV)  

Erliza Oktari  

(Experts)  

  

Women  27 years  5 years  

BP Batam  Jaka Prasetya  Man  40 years  2 years  
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Analysis of the data in this study 

conducted by describing each of the data that 

is important, classification of various 

categories by giving the code (coding), and 

connects between the data of the other data, 

as well as between research with each other 

research (Dey, 1993: 32). The data that has 

been collected from the field will be 

organized based on certain categories, then 

the data is selected according to analysis 

needs and recombined. The data will then be 

interpreted by giving meaning to the research 

findings or findings, finding the significance 

of the findings, why the findings can be that 

way, and explaining the results of the 

research according to the context (Patton, 

1997: 307). Then, the researcher tries to find 

meaning on the findings and understand them 

based on the objective condition. By making 

sense of the findings, it is expected that the 

answers to the questions raised in this study 

can be comprehensively answered.  

 

Results and Discussion  

  Collaboration in regional 

development based on competitiveness in 

Batam City emerged because at that time, the 

city of Batam is preparing itself in facing 

ASEAN Economic Community (AEC) 2015 

which became one of the major events of 

ASEAN countries in terms of economic 

development. The field emphasized here is 

the improvement of the quality of human 

resources that will be marketed every 

country. To overcome this, Batam city 

regulation No.4 of 2015 is used as a guide in 

realizing and facing the competition of the 

labor market in ASEAN.  

Not only centralized in the 

implementation of the 2015 AEC alone, 

collaboration is expected to bring sustainable 

impacts in the future amid a global and 

dynamic situation. Globalization will 

continue to be the reason for an area to grow 

and grow especially in terms of improving 

the quality of human resources. Needs that 

never diminish to make the community, 

especially in the city of Batam should be able 

to survive and even more advanced in order 

to defend themselves from the current strong 

globalization.  

Productive human resources currently 

in need for more attention, because human 

resources quality is one of the main reason 

that determine whether or not a region is 

successful in its’ development. Human 

resources is something that we must continue 

to improve and explore in order to dig their 

real potential and ability so that each 

individual understand their place and where 

they are supposed to evolve and grow. To that 

end, the government in this case is the 

education office and the labor service office 

should be able to become a "Guide" for 

productive human resources to move forward 
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together for the sake of its personnel and 

solidarity dutiful to the region. This 

contribution of human resources skills and 

capabilities is being used as a weapon against 

the globalization and facing the challenges of 

AEC.  

Formal and informal education, as 

well as research and development institutions 

provide solutions in the effort. As one of 

them is through a program in vocational high 

school learning and teaching process, which 

requires its students to plunge directly into 

the business world when conducting work 

practices or apprenticeship. Schools in Batam 

has made lots of experts who are working in 

leading enterprises or businesses in Batam 

through the students’  "track record" during 

their apprenticeship. Many of the students 

who work in these companies do not doubt 

his ability when they have been completed on 

the level of formal education and join the 

workforce or the business world.  

As with the research and development 

institutions which are intended shade institute 

Research and Technology Ministry of Higher 

Education (Kemenristekdikti) that Batam 

Polytechnic. Each department in the lecture 

also require students to follow and implement 

an internship program as stipulated in the 

curriculum content of lectures as stock later 

on when graduating or have become alumni. 

Apprenticeship process is also driven by the 

cooperation between the college and the 

private sector. There are two methods used in 

the apprenticeship which will be followed by 

students as manifested by Bpk.Fuliza as 

Ka.BAUK Batam Polytechnic:  

"... cooperation with the company it 

keeps initiated, and that’s why we 

cooperate with a lot of  companies. 

Cooperation in what terms? A lot, it 

can be research, and then later, if the 

internship we offered, we will take it. 

But again, the apprentice was only 

one part of the forms of cooperation. 

" (Interview July 14, 2017)  

Batam Polytechnic Ka. BAUK 

statement makes it clear that the government 

and private relationship in terms of human 

resource development co-operation in higher 

education institutions is quite good and lasts 

continuously every time, especially in terms 

of apprenticeship. Cooperation that took 

place with the collaboration confirms that 

public and private parties is one chain that are 

interdependent or mutualism.  

Research and development in science 

and technology between enterprises and 

universities or research institutes and 

development as meant in Article 17 of 

Regulation Batam 4 2015 also mention that 

the local government facilitating this activity 

with the infrastructure implemented in the 

form of techno park based partnerships. 

Local partnership development based on 

competitiveness through innovation and 



P a g e  | 51 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

competence consists of government agencies 

and of course include private investors as a 

partner because the government was not fully 

able to provide or to facilitate the matters 

relating to regional development based on 

competitiveness through innovation and 

competency. Government agencies and the 

private sector have the duties and functions of 

different, both the organization itself and in 

the partnership.  

Function or role of each actor in the 

partnership networks in general are more 

forward function and its role in general in 

each of these institutions. In detail and based 

on the results of research that has been done, 

the function or roles of the actor are:  

 

 

Table 2. Function or Role of the Actor in 

Partnerships  

No.  Actors Involved  Function or Role  

1.  Hotel Golden View  To assist operational apprenticeship 

both professionally and experience.  

2  Hotel Pacific Palace  Provide knowledge applicable in related 

engineering services for the hotel room 

intern.  

3.  Batam City Council  Formulate policies and oversees 

partnerships in regional development 

based on competitiveness.  

4.  BP Batam  Building and building the island of 

Batam in general in infrastructure and 

attract investors.  

5.  PT McDermott  Providing knowledge through CSR of 

several companies in Batam are based- 

it is McDermott. Then charity- her build 

such schools.  

6.  PT Bintang Intipersada Shipyard  Facilitate and a forum for workers to 

work and provide opportunities for 

interns to train abilities.  

7.  PT Pipamas  Build public facilities and infrastructure 

acquired when the company got a 

considerable profit.  

8.  Department of Labor Batam  Protect workers and provide information 

about labor.  

9.  Batam City Department of 

Education  

Developing and overseeing the schools 

are run curriculum apprenticeship and 

maintain communications with the 

companies.  

10.  The State Polytechnic of Batam Educate and provide experts who are 

trained when it has become alumni then 

spread over the companies in the city of 

Batam.  
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Source: Adapted by researchers from the 

interviews in 2017  

  From the above table was obtained 

that the function or role of the actor in a 

partnership network of regional development 

based on competitiveness through innovation 

and competence in fact based on the duties 

and functions of each agency or agencies 

both government and private sectors. That 

particular function or role itself has been 

stipulated in the regulations no.4 2015 that 

are focused on the face of AEC 2015 and 

economic globalization. Network 

management presented in this study was 

formulated by researchers as follows:  

 

 

Figure 1. Management of Network Government 

 

Government of Batam                         BP Batam 

 

 

Department of Education and Department of Labor 

 

 

- Formal and non-formal institutions 

- Research and development institutions 

 

 

Private Sectors 

 

 

Competitiveness based regional development or improvement of human resources 

Source: Adapted by the researchers in 2017 

From these images is explained that 

the government network in Batam starting 

from Batam City Government cooperate with 

BP Batam. Batam city government then 

authorized the relevant agencies, namely 

department of education and manpower to 

carry out the construction and / or 

improvement of the quality of human 
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resources to educational institutions of 

formal, non-formal as well as research and 

development institutions. The main target of 

government networks in Batam city are the 

pupils and students who conduct field work 

practice or a formal apprenticeship based 

education needs to be taken to produce fresh 

graduated high quality and competitive with 

the level of innovation and competence 

comparable to other experts.  

This network management demands 

each from government, private and civil 

society (human resources) in synergy in 

development efforts in the area of Batam to 

reduce and resolve public problems. As in the 

study conducted by Agranof and McGuire 

(1998), which explains that local 

governments cannot walk alone in any goal 

to be achieved, especially in terms of regional 

development, through partnership or 

cooperation with each other.  

Batam City Regional Regulation 

No.4 of 2015 may be understood that 

agencies Batam City Government can 

perform the duties and functions of each and 

synergize to form networks for the successful 

development of competitive regions in terms 

of innovation and competence. governance 

structure is not formally structured but still 

adapted to the administrative hierarchy that 

of the local legislative and regional head 

(mayor) and subsequent relevant agencies. A 

governance structure is intended that each 

government agency is able to coordinate and 

exchange information in a bid to regional 

development based on competitiveness 

through innovation and competence. 

Partnership is not explicitly mention the 

existence of a Memorandum of 

Understanding (MoU) it is implied in the 

Batam city no.4 local regulations in 2015. 

The structure of government in this 

partnership can be mapped as:  

 

Figure 2. The Structure of Partnerships 

Government 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source: processed by the 

researchers based on research 

results 2017  

 Figure 2. explains that President of 

RI gives a mandates and responsibilities to 

The Government of  

Batam City   

Batam Agency of  

Free Trade Area 

1. Batam Educational 

Agency 

2. The State 

Polytechnic of 

Batam 

3. Labor Agency of 

Batam  

Private Sector/Investor 

President of RI 
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the head of the region, namely the mayor of 

Batam. Then, based on historical records 

since 1973 have formed an authority area or 

called BIDA, as a colleague from the 

municipality for the development of the 

industry that is now changing its name to BP 

Batam or Board of Batam in order to 

implement the vision and mission to develop 

Batam, then built various modern 

infrastructure of international standard and 

various other facilities.  

Batam city government then handed 

authority to the agency or agencies such as 

the Department of Education, Department of 

Labor and Batam Polytechnic for cooperation 

or partnership in an effort to the development 

of quality human resources with private 

parties, while BP Batam directly related to 

the private sector. In accordance with the 

vision of the organization is to make BP 

Batam Batam Region as a leading Asia-

Pacific Economic Zone and the main 

contributor to the national economic 

development, the private sector can directly 

operate a business activity without the need 

to deal with the Government of Batam. This 

is because BP Batam has a mandate directly 

from the President as a supervisor or boss.  

Conclusions  

Based on the analysis and discussion 

in advance of the Government Partnerships - 

Private in-Based Regional Development 

Competitiveness in Batam, it can be 

concluded that the partnership both 

government and private are not "black and 

white" cooperation. It is only implicitly 

contained in Batam City Regional Regulation 

No.4 of 2015 concerning Based Regional 

Development Competitiveness through 

Innovation and Competence which 

government collaboration or partnering with 

the private sector in terms of improvement, 

development and human resource 

development in Batam. Furthermore, in the 

regulation of cooperation or partnership in 

question is to hold a series of events or 

activities that can improve human resources 

in Batam into a resource that innovative and 

competitive with the focus of activities in the 

form of apprenticeships and training in the 

field of technology development.  

The ugency of this partnership is 

based on the presence of the ASEAN 

Economic Community or AEC 2015 and 

economic globalization without borders. but 

actually, apprenticeship and training is 

considered not a form of cooperation or 

partnerships between government and the 

private sector because according to the results 

of interviews conducted when the study, it is 

actually included in a form of compulsion is 

done either by the government or the private 

sector as a token of appreciation and 

responsibility as a container human resources 

to hone its ability to be an innovative resource 

and competitive. In this partnership actually 
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lead to a partnership that is a Joint Venture 

Agreement, To which only by consensus 

only. However, from the various interviews 

that have been conducted to collect data and 

information related to this, the speakers did 

not make a statement about it.  

In terms of collaboration and 

networking between private government and 

also less effective in performing every role 

and function in the implementation of these 

regulations in the absence of specific roles or 

functions when the regulation is executed. 

Function or role that they are innate from 

organizations or institutions concerned. This 

makes the partnership in building human 

resources innovative and competitive does 

not run too active.  
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Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam 

pembangunan suatu bangsa maupun pembangunan yang 

berlangsung di tiap-tiap daerah  Namun, suatu pembangunan 

yang menitik beratkan pada faktor manusianya sebagai 

pendorong gerakan pembangunan tidak akan berhasil bila tidak 

memiliki data jumlah penduduk yang tepat dan mengetahui 

bagaimana struktur yang ada pada lingkup penduduk.Oleh 

karena itu data kependudukan sangat diperlukan guna 

mendukung kebijakan pembangunan, sebab validitas data 

kependudukan merupakan hal yang penting sebagai dasar 

pemerintah untuk melaksanakan pembagunan ataupun 

pemberian pelayanan kepada masyarakat.Namun demikian 

pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di kota Semarang 

belum berhasil secara maksimal, karena capaian belum sesuai 

dengan rencana.Ketidakberhasilan ini juga berkaitan dengan 

kurang partisipasi masyarakat. Padahal dalam upaya pencapaia 

good governance salah satu pilar yang digunakan adalah 

keterlibatan masyarakat, dalam pemahaman disini adalah 

partisipasi, sebab tujuan utama dari good governance adalah 

agar pembangunan benar-benar disesuaiakan kebutuhan 

masyarakat sekaligus didukung oleh masyarakat.  Pendekatan 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif berciri – ciri umum, 

fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. 

Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif. 

Keywords 

partisipasi,  

good governance, 

administrasi kependudukan 
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PENDAHULUAN 

Setiap manusia pada prinsipnya sejak lahir 

hingga mati pasti akan selalu berurusan 

dengan admnistrasi kependudukan, 

mengingat data pribadi kependudukan adalah 

hal yang diperlukan oleh setiap warga negara. 

Data administrasi kependudukan tidak bisa 

dianggap remeh, hampir diseluruh aspek 

kebutuhan manusia selalu menuntut syarat 

administrasi berkaitan dengan identitas 

indidvidu. Pada kenyataannya masih banyak 

masyarakat yang belum menyadari arti 

pentingnya administrasi kependudukan di 

dalam kehidupan. Penyelenggaraan 

pelayanan kependudukandan catatan sipil 

diatur dalam UU No 23 tahun 2006..  

Upaya tertib dokumen kependudukan atau 

tertib administrasi kependudukan tidak 

sekedar pengawasan terhadap pengadaan 

blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam 

penerbitan dokumen, namun hendaknya harus 

tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya 

mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini 

bermakna secara hukum berfungsi 

melindungi, mengakui/mengesahkan status 

kependudukan atau peristiwa vital (vital 

event) yang dialami penduduk, sehingga 

dibutuhkan oleh penduduk karena dapat 

memudahkan atau melancarkan urusannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata 

lain dokumen kependudukan memiliki benefit 

atau keuntungan bagi si pemegang dokumen 

atau penduduk 

     Kota Semarang sebagai salah satu 

wilayah administratif dan merupakan ibukota 

Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kota 

tujuan urbanisasi dan bertemunya berbagai 

macam penduduk baik lokal maupun asing, 

memerlukan penyelenggaraan kegiatan 

pencatatan administrasi kependudukan oleh 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara 

tertib. Banyaknya penduduk yang hilir mudik, 

baik yang singgah maupun menetap, apabila 

data kependudukannya tidak dikelola dengan 

baik maka akan terjadi tumpang tindih jumlah 

penduduk yang menyebabkan kekacauan pada 

sistem kependudukan nasional. Berdasarkan 

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 

Dispendukcapil menunjukkan persentase 

kegiatannya sebagaimana tertera pada tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 1 

Sumber : RKP Kota Semarang Tahun 2014 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

bahwa tertib administrasi capaian target tertib 

administrasi kependudukan di kota Semarang 

dengan capain 100 belum sepenuhnya aspek 

tertib adminstrasi kependudukan tercapai. 

Oleh karena itu menjadi suatu phenomena 

tersendiri mengapa masyarakat masih belum 

menganggap perlu administrasi 

kependudukan, dan berdasarkan tabel di atas 

tampak bahwa pemahaman tentang tertib 

administrasi kependudukan hanya 

menyangkut KK dan KTP saja. Untuk itulah 

perlu suatu kajian tentang partisipasi 

masyarakat terhadap kelengkapan ataupun 

tertib administrasi kependudukan, sebab 

tanpa partisipasi masyarakat suatu program 

tidak mungkin akan berjalan sesuai dengan 

tujuan dari pembuatan program tersebut.Dari 

tabel di atas dapat menunjukkan bahwa 

tingkat partisipasi masyarakat masih belum 

maksimal. Gambaran partisipasi masyarakat 

terhadap suatu program menunjukkan bahwa  

tujuan good governance dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat dapata dikatakan 

belum tercapai. 



P a g e  | 61 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini 

adalah Bagaimanakah  tingkat partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan tertib 

administrasi ? 

 

METODOLOGI 

Pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

berciri – ciri umum, fleksibel, 

berkembang, dan muncul dalam proses 

penelitian. Bogdan dan Taylor (1975:5) 

mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif. Dengan 

menggunakan pedoman wawan cara dan 

FGD. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Memahami partisipasi individu 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

mengenai mengapa individu berperilaku 

tertentu, karena masing-masing orang 

memiliki karakteristik-karakteristik yang 

berbeda-beda sehingga akan mempengaruhi 

pola, sistem kerja dan dalam mengambil 

keputusan. Pengambilan keputusan dalam 

suatu kehidupan menjadi sesuatu yang sangat 

penting, karena hasil keputusan itu akan 

menjadi dasar bagi sesorang untuk 

berperilaku. Demikian halnya dalam 

memandang suatu makna akan arti 

pentingnya ketertiban dan keteraturan dalam 

kehidupan yang bertalian dengan aspek 

kependudukan. Dalam hal ini manfaat 

administrasi kependudukan bagi setiap warga 

negara atau masyarakat tentunya menjadi 

suatu hal yang penting untuk dianalisa, oleh 

karena itu perlu dilihat dulu apa sebenarnya 

konsep administrasi sehingga akan 

memunculkan ketertiban dalam melaporkan 

semua yang terkait dengan peristiwa 

kependudukan. 

Pengertian Administrasi 

Administrasi dapat diartikan sebagai suatu 

cara atau sarana untuk menggerakkan 

organisasi. Menurut Herbert Simon dalam 

Inu Kencana mengatakan bahwa “ 

Administration can be defined as the 

activities of groups cooperating to a complish 

common goals “ ( 2005 : 11). Ahli lain 

sebagaimana dikonsepsikan oleh Prajudi 

Atmosudirjo bahwa administrasi adalah : 

“ Administrasi merupakan suatu 

fenomena sosial, yaitu perwujudan 

tertentu di dalam masyarakat modern. 

Eksistensi dari administrasi itu 

berkaitan dengan organisasi. Jadi 

barang siapa hendak mengetahui 

adanya administrasi dalam 

masyarakat ia harus mencari terlebih 

dahulu suatu organisasi yang sudah 

hidup, di tempat itu terdapat 

administrasi” ( dalam Inu Kencana, 

2015 : 12 ) 

Dari konsep tersebut di atas tampak bahwa 

administrasi merupakan suatu kegiatan yang 
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ada dalam suatu organisasi. Dari pemahaman 

di atas dapat dijelaskan bahwa 

Dispendukcapil adalah suatu organisasi 

publik harus mampu menjalankan fungsinya 

sesuai tujuan organisasi. Adapaun salah satu 

tugas pokoknya adalah memberikan 

pelayanan administrasi kependudukan bagi 

setiap warga negara. Oleh karena itu 

berdasarkan konsep yang ada bahwa 

administrasi merupakan hal yang penting 

dalam suatu organisasi, dan apabila dikaitkan 

dengan administrasi kependudukan 

menggambarkan bahwa Dispendukcapil 

sebagai organisasi publik yang harus 

melaksanakan fungsi administrasi dengan 

memberikan pelayanan tertib administrasi 

kependudukan bagi masyarakat. 

Makna administrasi kependudukan adalah 

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban , 

dalam penertiban dokomen dan Data 

kependudukan melalui Pendaftaran 

Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 

publik dan pembangunan sektor lain. ( ps 1 

angka 1 Undang-Undang Nomer 23 tahun 

2006 ) 

Pengertian Partisipasi 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

“participation” adalah pengambilan bagian 

atau pengikutsertaan. Menurut Keth Devis 

adalah suatu keterlibatan mental dan emosi 

seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut 

bertanggung jawab di dalamnya.    

Choen dan Uphoff  membedakan partisipasi 

menjadi empat jenis, yaitu  pertama 

partisipasi dalam pengambilan 

keputusan.Kedua,partisipasi dalam 

pelaksanaan, ketiga pengambilan keputusan 

dan Keempat partisipasi dalam evaluasi. 

Faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam suatu program bisa berasal 

dari unsur luar/lingkungan.Ada empat poin 

yang dapat mempengaruhi partisipasi yang 

berasal dari lingkungan : 

1. Komunikasi yang intensif antara 

sesama warga masyarakat dengan 

pimpinannya serta antara sistem 

sosial di dalam masyarakat dengan 

sistem di luarnya; 

2. Iklim sosial,ekonomi, politik dan 

budaya baik dalam kehidupan 

keluarga , pergaulan, 

permainansekolah maupun 

masyarakat dan bangsanya 

mendorong tumbuh dan 

berkembangnya partisipasi 

masyarakat; 

3. Kesempatan untuk 

berpartisipasi.keadaan lingkungan 

serta proses dan struktur sosial , 

sistem nilai dan norma-norma yang 

memungkinkan dan mendorong 

terjadinya pertisipasi sosial; 
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4. Kebebasan untuk berprakarsa dan 

berkreasi . Lingkungan di dalam 

masyarakat atau lingkungan politik , 

sosial , budaya yang memungkinkan 

untuk mendorong timbul dan 

berkembangannya prakarsa,gagasan 

perseorangan atau kelompok. 

Dalam paradigma good governance salah 

satau karakteristiknya adalah partisipasi  

yang pada prinsipnya melibatkan masyarakat 

baik dalam proses pembuatan kebijakan 

ataupun dalam pelaksanaan kebijakan ( Joko 

Widodo,2001 :2 ) 

Berdasarkan pengertian di atas dalam 

keberhasilan program tertib administrasi juga 

dipengaruhi bagaimana masyarakat 

beranggapan ataupun memandang arti 

pentingnya administrasi kependudukan, 

sekaligus manfaat dari tertib administrasi 

bagi masyarakat. 

 

 Implementasi 

Setiap kebijakan ataupun suatu program 

dilaksanakan, dan ini merupakan hal yang 

penting untuk mengetahui apakah suatu 

kebijakan benar-benar bermanfaat bagi 

masyarakat. Menurut Daniel A Mazmanian 

dan Paul Sabatier  mengatakan memahami 

apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi 

kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 

disyahkannya pedoman-pedoman 

kebijakan,yang mencakup baik usaha-usaha 

untuk mengadministrasikannya maupun 

untuk menimbulkan akibat atau dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian.( Michael Hill and Peter H, 2001 ;7)  

Pada dasarnya implementasi bisa dilihat 

sebagai suatu proses pelakasanaan dari suatu 

kebijakan ataupun program. Dan dalam 

program tertib administrasi merpakan bagian 

dari kebijakan DISPENDUKCAPIL guna 

mendapatkan data akurat dan valid tentang 

pendudk. 

  

HASIL PENELITIAN 

Dari penelitian berdasarkan pemahaman 

akan tertib adminstrasi kependudukan belum 

diketahui dengan jelas maksud dari tertib 

administrasi kependudukan. Hal ini bisa 

dilihat dari: 

Pengertian Pendaftaran penduduk 

Pemahaman penduduk tentang ruang lingkup 

pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 

pelaporan peristiwa kependudukan dan 

pendataan penduduk rentan Administrasi 

kependudukan serta Dokumen kependuduak 

hanya dipahami sebagai proses pelaporan 

kepada ketua RT setempat. Bagi mayarakat 

yang penting mereka sudah lapor pak RT, 

bahkan terkadang dari pihak RT tidak tahu 

akan penduduk yang baru, dan tinggal 

diwilayahnya baik itu penduduk sementara 

ataupun menetap. 
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Padahal data paling dasar ini merupakan hal 

sangat penting, banyak penduduk yang 

belum paham arti pentingnya pencatatn ini 

sehingga dapat dikatakan dari pengertian 

pendaftaran tingkat partisipasi belumsesuai 

dengan harapan DISPENDUKCAPIL.. 

Peristiwa Kependudukan  

Untuk peristiwa kependudukan sebagai 

kejadian yang dialami penduduk yang harus 

dilaporkan karena membawa akibat terhadap 

penerbitan kartu KK,KTP  atau surat 

keterangan kependudukan yang lainnya, 

tingkat partisipasi hanya dilakukan apbila 

mereka benar-benar membutuhkan. Jadi 

tidak ada keinginan mempunyai arsip atau 

surat- surat keterangan kependudukan 

kecuali benar-benar dibutuhkan. 

Salah satu informan mengatakan saya 

membuat akte kelahiran pada saat pemerintah 

melakukan pemutihan akte, dan memang 

dilakukan untuk pendaftaran anak sekolah. 

Untuk perubahan status perkawinan mereka 

yang melakukan nikah secara agama baru 

melakukan sah negara apabila disuruh oleh 

pemerintah. Keinginan atau insiatif sendiri 

tidak ada. 

 

 Penerbitan KK 

Untuk pembuatan kartu keluarga pada 

dasarnya semua masyarakat sudah 

mempunyai KK karena mereka sudah paham 

kegunaan kk, meskipun kalau ada perubahan 

anggota keluarga tidak langsung digantiyang 

penting mereka sudah punya. 

 

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik 

Partisispasi masyarakat untuk membuat e-

KTP pada prinsipnya mereka semua tahu, 

bahwa saat ini sudah harus mempunyai e-

KTP. Namun demikian karena lamanya 

proses penerbitan yang disebabkan oleh 

kekurangan kartu untuk e-KTP, membuat 

masyarakat terkadang malas untuk segera 

mengurus. Hal ini juga dikemukakan oleh 

pegawai DISPENDUKCAPIL yang 

mengatakan kekurangan blanko merupakan 

masalah nasional, dan pemerintah berjanji 

bulan Nopember th 2017 ketersedian balko 

sudah ada. 

Dan bagi masyarakat tingkat pemahaman 

sekaligus partisipasi untuk kepemilik KTP 

sudah baik, sebab pemahaman mereka tertib 

administrasi kependuduakn adalah apabila 

mereka sudah memiliki KTP. 

 

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah 

NKRI 

Untuk pengurusan ataup pelaporan tentang 

pindah Datang Penduduk dari temuan 

lapangan masyarakat tidak semuanya paham, 

apalagi mereka tidak semuanya tahu apa 

fungsi dan kegunaan dari pindah 

datang.Apalagi kalau ada saudara yang 

tinggal bertamu untuk waktu  
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Lama 

Hal yang cukup menarik yang ditemukan 

dilapangan adalah keluhan pengurus RT 

tentang kehadiran mahasiswa kost, menginat 

kec Tembalang merupakan lokasi dari 

UNDIP dan Perguruan Tinggi lainnya, 

sehingga wilayahnya banyak dihuni oleh 

mahasiswa pendatang.Oleh karena 

banyaknya mahasiswa ternyata juga 

dikeluhkan oleh pengurus RT tidak 

semuanya melapor, in jelas menjadi 

permasalah sendiri bagi pengurus RT. Oleh 

karena itu ada pengurus Rtyang 

mensyaratkan setiap pemilik kost harus 

melaporkan dan juga mempunya foto copy 

mahasiswa yang tinggal. Bahkan pengurus 

RT memohon kepada kecamatan untuk 

menerbitkan surat tinggal sementara. 

.  

Pendaftaran Penduduk bertansmigrasi 

dan Pindah dtang antara negara 

Untuk hal ini penduduk dapat dikatakan tidak 

tahu sama sekali karena memang tidak ada 

manfaat buat mereka, sehingga mereka tidak 

pernah ingin mencari tahu manfaat sekaligus 

prosedur bagaimana pengurusannya. 

 

Pendataan Penduduk Rentan Adminduk 

Untuk penduduk yang rentan ternyata juga 

menjadi masalah bagi warga yang ada.Hal ini 

dikemukakan oleh pengurus RT bahwa 

warganayada yang belum memiliki e –KTP 

namun karena kondisi fisiknya yang rentan 

sekaligus tidak tahu kapan dilahirkan ,serta 

kebetulan tinggal sendiri maka pihak RT 

mengalami kesulitan. Tidak mungkin orang 

tersebut diajak untuk pengambilan foto yang 

harus datang ke kecamatan. 

 

KESIMPULAN  

1. Tertib adminstrasi kependudukan di 

kec Tembalang pada dasarnya sudah 

berjalan sehingga adac partisipasi 

masyarakat untuk melakukan ataupun 

mengurus administrasi 

kependudukan. 

2. Tingkat partisipasi masyarakat 

tentang administrasi tentu saja hanya 

berkaitan dengan KK dan e-KTP. 

Untuk tertib administrasi yang lain 

tidak menjadi prioritas. 

3. Masyarakat merasa tidak perlu 

mengetahui semua tentang 

administrasi kependudukan, sebab 

selama tidak mereka perlukan maka 

tidak akan mencari tahu. Bahkan 

pengurusan akte kelahiran, mereka 

baru merasakan perlu apabila anak 

akan mendaftar sekolah. 

4. Partisipasi mahasiswa kost sebagai 

pendatang masih sangat rendah . 

5. Ada kesulitan pengambilan foto 

untuk e-ktp bagi warga yang rentan 

usia atau yang jauh dari kecamatan. 

6. Proses sosialisasi untuk pelayanan 

administrasi kependudukan masih 



P a g e  | 66 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

belum maksimal, oleh karena itu 

capaian good governence dari aspek 

partisipasi bidang administra 

kependudukan belum baik.  
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Latar belakang penelitian  adalah  pentingnya inovasi dalam 

proses pengadaan barang/jasa di Dinsos Provinsi 

Jateng.Fenomena yang diteliti tentang  penyusunan RUP 

Penetapan Penyedia, penetapan dan pelaksanaan kontrak. 

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan  proses  Pengadaan 

Barang/Jasa ,mengidentifikasi hambatan proses Pengadaan 

Barang/Jasa , dan menganalisis inovasi pelaksanaan pengadaan 

barang/ jasa . Permasalahan yang dihadapi    : kurangnya 

pegawai yang kompeten ,rumitnya pengisian RUP,  tidak ada 

tempat menyimpan dokumen, dan  kesulitan upload data. Tipe 

penelitian  deskriptif dengan pendekatan  kualitatif. 

Pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Teknik 

penentuan informan secara Purposive.. Dari hasil penelitian 

disimpulkan  bahwa tiga tahapan dalam pengadaan barang/jasa 

telah dilakukan sesuai regulasi tetapi belum maksimal. Inovasi 

dalam   e-Procurement membuat  ada penghematan, percepatan 

pelayanan,terhindar dari tuduhan KKN dan pemerataan 

kesempatan kerja.Sarannya dengan memperbaiki pedoman 

RUP, memperjelas  pegawai penginput RUP,  LPSE hanya 

sebagai helpdesk saja,dan  mengikutkan  pelatihan pegawai 

sehingga panitia pengadaan Barang/Jasa akan bertambah, serta 

pengadaan  tempat  menyimpan dokumen.  
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A. PENDAHULUAN 

 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah 

kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa 

oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan 

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 

kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.  

Dalam suatu instansi pemerintah pengadaan 

barang/jasa sangat mempengaruhi roda 

organisasi. Untuk mendapatkan suatu barang 

atau jasa  yang maksimal harus melalui 

pengadaan barang/jasa  terlebih dahulu. 

Keputusan Presiden No 54  Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

pemerintah pengganti  Keputusan Presiden 

No. 8 Tahun 2006 tentang pedoman tata cara 

pengadaan barang/jasa pemerintah, 

merupakan upaya untuk membangun kembali 

landasan implementasi kebijakan pengadaan 

barang pemerintah sebagai upaya untuk 

meningkatkan efisiensi, semangat 

berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat 

yang profesional. Pada hakekatnya setiap 

instansi menghendaki tercapainya tujuan dan 

sasaran yang telah digariskan secara efektif 

dan efisien. Untuk memenuhi inventarisnya 

instansi pemerintah dibiayai oleh negara yang 

diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara, karena hal tersebut diatur guna 

tercapainya efisiensi dan efektifitas.  

Pengadaan merupakan salah satu fungsi 

perbekalan yang mencakup kegiatan 

pembelian barang bekal yang ditentukan, 

sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta 

penyerahan dari barang dimana dan kapan 

yang disesuaikan dengan ketentuan – 

ketentuan yang berlaku. Pengadaan 

barang/jasa pada Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Tengah menggunakan dana Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang 

bersumber dari pinjaman atau hibah dalam 

negeri yang diterima Pemerintah Daerah. Cara 

yang digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Tengah dalam pengadaan barang atau 

jasa yaitu melalui jasa Swakelola dan lelang. 

Tujuan pengadaan barang tersebut adalah 

untuk menjamin tersedianya barang, selain itu 

berguna juga untuk mencegah instansi dari 

kemungkinan yang tidak diinginkan seperti 

pemborosan, kerugian dan kecurangan – 

kecurangan. Prosedur pengadaan barang/jasa 

dengan menggunakan metode langsung sering 

dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa 

di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

Hal ini disebabkan karena pengadaan 

langsung merupakan metode yang digunakan 

dengan anggaran – anggaran kecil. Pengadaan 

Barang/Jasa di Dinas Sosial mengalami 

banyak kendala seperti : kurangnya pegawai 

yang memiliki kompetensi di bidang 

pengadaan, rumitnya pengisian RUP, dan 

tidak adanya tempat untuk menyimpan 

dokumen pengadaan serta adanya kesulitan 

upload data. 

 

”Potensi uang negara yang 

pembelanjaannya melalui proses pengadaan 

kurang lebih 35 sampai 40 persen dari APBN, 

berarti mencapai sekitar Rp 450 triliun. Dana 

yang sedemikian besar itu mestinya dikelola 

dengan sistem yang baik. E-procurement ini 

memungkinkan prinsip-prinsip lelang yaitu 

efisien, efektif, transparan, bersaing, tidak 

diskriminatif, terbuka, dan akuntabel, bisa 

terlaksana. E-procurement ini seperti 

mempersiapkan sebuah pasar, dan karena 

sifatnya elektronik sehngga pasar tersebut 

bisa diawasi oleh banyak orang,” kata Kepala 

LKPP Agus Rahardjo. Upaya LKPP dalam 

mendorong penerapan pengadaan dengan 

sistem e-procurement ini cukup signifikan. Ini 

bisa dilihat dari jumlah Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) yang kini sudah 

mencapai 288 buah dan tersebar di 32 

provinsi. Selain menguntungkan bagi 

pemerintah, sistem e-procurement juga 

memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak 

penyedia. Mulai dari awal untuk ikut tahapan 

pelelangan. Selain itu, sistem e-procurement 

juga secara tidak langsung memicu 

terciptanya sebuah pasar yang semakin 

kompetitif dan sehat. Siapapun bisa 

mengajukan diri menjadi penyedia, dan 

bersaing secara fair dalam memberikan 
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penawaran. Melalui sistem ini, setiap 

penyedia memiliki kesempatan yang sama, 

diperlakukan secara adil dan tidak 

diskriminatif, serta jaminan adanya 

transparansi lewat sistem yang bisa dipantau 

bersama-sama. Dengan meminimalisir tatap 

muka antara penyedia dan panitia pengadaan, 

terjadinya “kongka-likong” juga bisa semakin 

dihilangkan.  E-procurement itu pada 

prinsipnya adalah mengubah pola pikir, dari 

sesuatu yang sifatnya manual dan rawan 

penyalahgunaan menjadi sistem yang 

elektronik sistemik yang mengurangi tatap 

muka, sehingga otomatis penyalahgunaan 

akan berkurang. Sistem e-procurement ini 

secara perlahan diharapkan dapat 

menggantikan sistem pengadaan manual yang 

memang sangat rawan dalam memberi celah 

untuk tindak penyelewengan. Inilah inovasi 

untuk mewujudkan pengadaan yang bersih 

dan bebas korupsi yang membutuhkan 

komitmen bersama. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan  proses  

Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah,  mengidentifikasi 

hambatan yang dihadapi dalam proses 

Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah, dan menganalisis 

terhadap kemungkinan adanya inovasi dalam 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa . 

 

 

B. METODE PENELITIAN 

Menurut Yudiono (dalam Riris Ning Pambudi 

2014:41) Penelitian  deskriptif yaitu penulisan 

yang berisi uraian tentang suatu objek 

sebagaimana adanya waktu tertentu, untuk 

memaparkan secara rinci serangkaian data 

yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara yang telah dilakukan. Penelitian 

ini bertipe deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini fokusnya adalah 

Proses pengadaan barang dan jasa di  kantor 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Semarang. 

Data primer diperoleh dari  nara sumber yang 

ditentukan secara purposive. , yakni Kepala 

Bagian Kepegawaian, Kepala Seksi Program 

dan Perencanaan Umum, dan Pelaksana 

Administrasi. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari kepustakaan, media elektronik, 

dan sumber lain yang dapat dijadikan sumber 

informasi. Pengumpulan data dilakukan 

dengan Wawancara . Analisis  data disajikan 

dengan teknik naratif dan dianalisis dengan 

Analisis Domain. Untuk validasi data dengan 

triangulasi sumber.Kesulitan yang ditemukan 

di lapangan adalah informan kurang terbuka 

dalam memberikan informasi dan ada rasa 

takut apabila mereka memberikan keterangan 

yang kurang baik menyebabkan ada tekanan 

dari pihak ketiga. 

 

C. PEMBAHASAN  

 

1.KAJIAN PUSTAKA 

 

Proses atau prosedur pengadaan barang dan 

jasa tidak lepas dari teori awal yang 

mendasarinya, yaitu manajemen perbekalan. 

Menurut  The Liang Gie (1981 : 210 )  

Manajemen perbekalan merupakan 

serangkaian kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengawasan terhadap 

kegiatan pengadaan, pencatatan, 

pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, 

dan penghapusan perbekalan guna 

mendukung efektivitas dan efisiensi dalam 

upaya pencapaian tujuan organisasi. 

Kemudian menurut  Jhon Marwan( 1971 :65 ) 

Manajemen perbekalan merupakan suatu 

proses secara strategis mengatur pengadaan, 

gudang penyimpanan dan pergerakan 

material, komponen dan menyelesaikan 

inventori ( informasi yang terkait mengalir ) 

melalui organisasi dan saluran sedemikian 

sehingga profitabilitas sekarang dan yang 

akan datang dimaksimalkan melalui 

pemenuhan order pesanan yang hemat biaya.  

 Pengertian Logistik yaitu sebagai 

suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses 

megenai proses perencanaan dan penentuan 

kebutuhan, pengadaan, penyampaian 

penyaluran dan pemeliharaan, serta 

penghapusan material ( Dr. Agus Mulyono, 

2000 : 7 ). Dari pengertian manajemen 

perbekalan di atas, dapat disimpulkan  bahwa 

manjemen perbekalan merupakan ilmu yang 
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mempelajari bagaiman rangkaian kegiatan 

perencanaan, pengadaan,penyimpanan, 

penyaluran, dan pemeliharaan. 

Pengadaan Barang/ Jasa 

Pengadaan barang/jasa (Procurement) 

merupakan kegiatan yang penting dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan/ instansi, Procurement adalah 

proses untuk mendapatkan barang/jasa 

dengan kemungkinan pengeluaran yang 

terbaik, dalam kualitas dan kuantitas yang 

tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang 

tepat untuk menghasilkan keuntungan atau 

kegunaan secara langsung bagi pemerintah, 

perusahaan atau bagi pribadi yang dilakukan 

melalui sebuah kontrak.( Wikipedia Bahasa 

Indonesia, diunduh Tanggal 16 April 2017 

Pukul 19.23 Wib ) 

Barang atau komoditas dalam pengertian 

ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang 

memiliki nilai. Nilai suatu barang akan 

ditentukan karena barang itu mempunyai 

kemampuan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan. Dalam makro ekonomi dan 

akuntansi, suatu barang sering dilawankan 

dengan suatu jasa. (Wikipedia bahasa 

Indonesia diunduh pada hari Rabu Tanggal 29 

Maret 2017 Pukul 18.32 WIB) 

Pengertian jasa yang dikutip oleh Ratih 

Hurriyati ialah setiap tindakan atau kinerja 

yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain 

yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak 

menyebabkan perpindahan 

kepemilikan.(Kotler, 2010:27 ). Jasa menurut 

Djaslim Saladin, (2007:71).  ialah kegiatan 

atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan apapun. Definisi lain  Jasa ialah 

produk yang tidak berwujud yang biasanya 

berupa pelayanan yang dibutuhkanoleh 

konsumen( Indriyo Gitosudarmo, 2008:221). 

Jadi dari beberapa pengertian di atas maka 

yang dimaksud dengan pengadaan barang 

atau jasa adalah suatu kegiatan  yang biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu 

bagian department atau lebih, serta disusun 

untuk menjamin penanganan secara seragam 

terhadap transaksi-transaksi organisasi yang 

terjadi berulang-ulang untuk mendapatkan 

barang atau jasa yang diperlukan oleh instansi 

dilihat dari kebutuhan dan penggunaannnya. 

 

 

Prinsip dalam ( procurement ) Pengadaan 

Barang 

Dalam modul BPSDMD Provinsi Jawa Tegah 

Tahun 2017  pengadaan barang dan jasa harus 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

pengadaan yang dipraktekkan secara 

internasional, efisiensi, efektifitas, persaingan 

sehat, keterbukaan, transpraransi, tidak 

diskriminasi dan akuntabilitas. 

a. Efisiensi  

Prinsip efisiensi dalam 

pengadaan barang dan jasa 

adalah dengan menggunakan 

sumber daya yang tersedia 

diperoleh barang dan jasa 

dalam jumlah, kualitas yang 

diharapkan, dan diperoleh 

dalam waktu yang optimal. 

b. Efektif  

Prinsip efektif dalam 

pengadaan barang dan jasa 

adalah dengan sumber daya 

yang tersedia diperoleh barang 

dan jasa yang mempunyai nilai 

manfaat setinggi-tingginya.  

c. Persaingan Sehat 

Prinsip persaingan yang sehat 

dalam pengadaan barang dan 

jasa adalah adanya persaingan 

antar calon penyedia barang 

dan jasa berdasarkan etika dan 

norma pengadaan yang 

berlaku, tidak terjadi 

kecurangan dan praktek KKN 

(Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme). 

d. Terbuka 
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Prinsip terbuka dalam 

pengadaan barang dan jasa 

adalah memberikan 

kesempatan kepada semua 

penyedia barang dan jasa yang 

kompeten untuk mengikuti 

pengadaan. 

 

e. Transparansi  

Prinsip transparansi dalam 

pengadaan barang dan jasa 

adalah pemberian informasi 

yang lengkap tentang aturan 

pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa kepada semua calon 

penyedia barang dan jasa yang 

berminat dan masyarakat. 

f. Tidak Diskriminatif  

Prinsip tidak diskriminatif 

dalam pengadaan barang dan 

jasa adalah pemberian 

perlakuan yang sama kepada 

semua calon penyedia barang 

dan jasa yang berminat 

mengikuti pengadaan barang 

dan jasa. 

 

 

g. Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas dalam 

pengadaan barang dan jasa 

adalah pertanggungjawaban 

pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa kepada para pihak 

yang terkait dan masyarakat 

berdasarkan etika, norma, dan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Penunjukan Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa 

Berdasarkan Perpres 54/ 2010, pejabat 

pengadaan adalah personil yang memiliki 

sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa 

yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa. 

Sedangkan menurut Pepres 70/ 2012 pejabat 

pengadaan adalah personil yang ditunjuk 

untuk melaksanakan pengadaan langsung. 

Sedangkan yang dimaksud Pengadaan 

langsung adalah pengadaan barang/jasa 

langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa 

melalui pelelangan/ seleksi/penunjukan 

langsung. Berdasarkan pasal 39 Perpres 

70/2012, pengadaan langsung dapat dilakukan 

terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling 

tinggi Rp200.000.000,00 dengan ketentuan: 

a. kebutuhan operasional 

K/L/D/I; 

b. teknologi sederhanaa 

c. risiko kecil; 

dan/ataudilaksanakan oleh 

Penyedia Barang/Jasa usaha 

orang-perseorangan dan/atau 

badan usaha kecil serta 

koperasi kecil, kecuali untuk 

paket pekerjaan yang menuntut 

kompetensi teknis yang tidak 

dapat dipenuhi oleh Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, dan 

koperasi kecil. Sedangkan 

untuk pengadaan jasa 

konsultansi pengadaan 

langsung digunakan untuk nilai 

sampai dengan lima puluh juta 

rupiah. 

Penunjukan panitia pengadaan barang/jasa di 

Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah 

berdasarkan Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah . Panitia Pengadaan/Unit 

Layanan Pengadaan dan Berdasarkan 

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 

Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Pasal 7 ayat (2.a) : 

“Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat 

sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat 

(2) tidak terikat tahun anggaran”. Dengan 

demikian, PA/KPA tidak harus selalu 

menerbitkan Surat Keputusan setiap 

tahunnya, kecuali jika diperlukan penggantian 

Pejabat/Personil yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Klausul tersebut salah satunya 

bertujuan untuk mepercepat Proses 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

Pihak yang terlibat dalam Pengadaan 

Barang atau Jasa 

Sesuai dengan Perpres 54/2010 dan Perpres 

70/2012, organisasi pengadaan barang/jasa 

pemerintah terdiri atas beberapa pihak dengan 

hubungan seperti pada gambar terlampir. Pada 

Perpres 54/2010, ULP/PP hanya terlibat 

dalam sistem pengadaan melalui penyedia 

barang/jasa. Namun, pada Perpres 70/2012 

aturan ini diubah sehingga pengadaan melalui 

swakelola pun melibatkan ULP/PP. Berikut 

keterangan tentang para pihak dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah: 

1. PA – Pengguna Anggaran: Pejabat 

pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran 

Kementerian/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah atau 

Pejabat yang disamakan pada 

Institusi lain Pengguna 

APBN/APBD. 

2. KPA – Kuasa Pengguna Anggaran: 

pejabat yang ditetapkan oleh PA 

untuk menggunakan APBN atau 

ditetapkan oleh Kepala Daerah 

untuk menggunakan APBD. 

3. ULP – Unit Layanan Pengadaan: 

unit organisasi 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah/Institusi yang berfungsi 

melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa yang bersifat 

permanen, dapat berdiri sendiri atau 

melekat pada unit yang sudah ada. 

(Perpres 70/2012) 

4. PP – Pejabat Pengadaan: personil 

yang ditunjuk untuk melaksanakan 

Pengadaan Langsung. 

5. PPK – Pejabat Pembuat Komitmen: 

pejabat yang bertanggung jawab 

atas pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

6. PPHP – Panitia/Pejabat Penerima 

Hasil Pekerjaan: panitia/pejabat 

yang ditetapkan oleh PA/KPA yang 

bertugas memeriksa dan menerima 

hasil pekerjaan. 

7. PBJ – Penyedia Barang/Jasa: badan 

usaha atau orang perseorangan 

yang menyediakan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya. 

 

Pengadaan Barang / Jasa Berdasarkan 

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 

1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun 

dokumen rencana pengadaan 

barang/jasa, yang mencakup:  

a. Kegiatan dan anggaran 

Pengadaan Barang/Jasa yang 

akan dibiayai oleh K/L/D/I 

sendiri; dan/atau  

b. Kegiatan dan anggaran 

PengadaanBarang/Jasa yang 

akan dibiayai  

berdasarkan kerjasama antar 

K/L/D/I secara pembiayaan bersama 

(co-financing), sepanjang 

diperlukan.  

2. Rencana pengadaan tersebut akan 

menjadi bagian Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) dari K/L/D/I. 

Kegiatan penyusunan rencana 

pengadaan meliputi:  

 

a.identifikasi dan analisis kebutuhan;  

b.penyusunan dan penetapan rencana 

penganggaran;  

c.penetapan kebijakan umum; dan  

d.penyusunan Kerangka Acuan Kerja 

(KAK).  

.  

2.HASIL PENELITIAN   

 

2.1 Prosedur Pengadaan Barang atau Jasa 

Dinas Sosial Provinsi Jawa  Tengah 

 

Prosedur pengadaan barang/ jasa di Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Tengah diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

http://iknow.apb-group.com/pengadaan-barangjasa-pemerintah/
http://iknow.apb-group.com/pengadaan-barangjasa-pemerintah/
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2010 yang mengalami perubahan 

sebanyak 4      ( empat ) kali yaitu 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 

2011, Peraturan Presiden Nomor 70 

Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 

172 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015. Proses Pengadaan 

barang/ jasa pemerintah juga dijelaskan 

di Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab 

2 Bagian B Angka 12 Huruf C. Di dalam 

Peraturan Presiden dan Perka LKPP 

tersebut telah diatur tahap-tahap 

pemilihan penyedia barang/jasa 

pemerintah. Pada kantor Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah pengadaan 

barang/jasa dilakukan dengan pegadaan 

langsung dan lelang. Apabila pengadaan 

dengan anggaran sampai Rp. 

2.00.000.000,- maka metode yang 

digunakan adalah pengadaan langsung, 

tetapi jika pengadaan yang dilakukan 

dengan anggaran lebih dari 

Rp.2.00.000.000,- maka menggunakan 

metode lelang. Prosedur pengadaan 

langsung barang atau jasa adalah 

pengadaan Barang atau Jasa langsung 

kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa 

melalui Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan 

Langsung. (Pasal 1 angka 2 Perpres 

nomor 54/2010). Pengadaan langsung 

Barang atau Jasa dapat dilakukan 

terhadap pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai 

paling tinggi Rp.200.000.000,-  (Dua 

Ratus Juta Rupiah).  

Dalam prosedur pengadaan barang 

atau jasa di Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Tengah terdapat 3 (Tiga) tahap, yaitu : 

Rencana Umum Pengadaan, Pemilihan 

dan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa, 

dan Pelaksanaan Kontrak. 

Tahap 1, Rencana Umum Pengadaan 

Tahap awal dalam prosedur pengadaan 

langsung barang atau jasa adalah 

Rencana Umum Pengadaan. Rencana 

Umum Pengadaan adalah rencana yang 

berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan 

Barang/Jasa yang dibiayai oleh 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I). 

Dalam Rencana Umum Pengadaan 

terdapat 2 (Dua)  tahap yaitu : 

Tahap Pertama,  Penyusunan Rencana 

Umum Pengadaan 

Rencana Umum Pengadaan disusun dan 

ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) 

masing – masing K/L/D/I. RUP tersebut 

sedikitnya berisikan, antara lain: 

1.Nama dan alamat Pengguna Anggaran 

2. Paket Pekerjaan yang akan 

dilaksanakan  

3. Lokasi Pekerjaan; dan 

4. Perkiraan besaran biaya 

Berdasarkan hasil penelitian  tentang 

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 

Langsung Barang atau Jasa di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh panitia 

Pengadaan berdasarkan kebutuhan pengadaan 

yang bersifat langsung yang dibutuhkan 

dalam jangka waktu satu tahun. Proses 

penyusunan Rencana Umum Pengadaan 

dengan cara sub – sub bagian merekap 

kebutuhan kemudian diberikan kepada Panitia 

Pengadaan. Panitia pengadaan kemudian 

merekap semua kebutuhan yang disesuaikan 

dengan APBD, kemudian panitia mengajukan 

rekap pengadaan kepada Pengguna Anggaran 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dalam 

Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Rencana Umum Pengadaan 

Barang atau Jasa disebutkan bahwa : 

“Pengguna Anggaran menyusun Rencana 

Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 

kebutuhan.” 

Hasil yang diperoleh dari analisis kajian 

tersebut menunjukkan pelaksanaan 

penyusunan Rencana Umum Pengadaan 

Barang/Jasa sudah  sesuai dengan regulasi. 

 



P a g e  | 74 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

Tahap kedua, Pengumuman Rencana 

Umum Pengadaan 

Setelah penyusunan Rencana Umum 

Pengadaan dan telah disetujui oleh Pengguna 

Anggaran, Rencana Umum Pengadaan 

diumumkan secara online melalui website. 

Berdasarkan hasil penelitian  dapat 

disimpulkan Pengumuman Rencana Umum 

Pengadaan diumumkan oleh Pengguna 

Anggaran secara terbuka kepada masyarakat 

luas melalui website SIRUP. Berdasarkan 

Pasal 25 Peraturan Presiden No 54 Tahun 

2010 tentang Rencana Umum Pengadaan 

disebutkan bahwa : “PA pada pemerintah 

Daerah mengumumkan Rencana Umum 

Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada 

masyarakat luas , setelah rancangan peraturan 

daerah tentang APBD yang merupakan 

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah 

disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan 

DPRD”. Hasil yang diperoleh dari analisis 

kajian tersebut menunjukan pengumuman 

Rencana Umum Pengadaan telah sesuai 

regulasi Pemerintah, namun masih menemui 

beberapa kendala seperti susah connect ketika 

jadwal upload RUP. 

Pemilihan dan Penetapan Penyedia 

Barang/Jasa 

 Pemilihan penyedia barang/jasa 

adalah pemilihan dari dua badan usaha atau 

orang perseorangan yang menyediakan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Konsultas/Jasa Lainnya. (Perpres No.54 

Tahun 2010). Dalam Pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa terdapat proses pemilihan, Proses 

tersebut sebagai berikut: 

1. Penetapan HPS 

2. Perencanaan pemilihan penyedia 

barang/jasa 

3. Penyusunan jadwal pemilihan 

penyedia barang/jasa 

4. Penyusunan dokumen pengadaan 

barang/jasa 

 

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) 

HPS adalah harga barang/jasa yang 

dikalkulasikan secara keahlian dan 

berdasarkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS 

terbuka dan tidak rahasia. Yang dimaksud 

dengan nilai total HPS adalah perhitungan 

seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan 

harga satuan  ditambah dengan seluruh beban 

pajak dan keuntungan. HPS disusun paling 

lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja 

sebelum batas akhir penawaran.  Dari hasil 

pengamatan peneliti tentang Penyusunan HPS 

Pengadaan Langsung Barang atau Jasa di 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses pemilihan 

dan penetapan Penyedia tahap pertama yaitu 

penyusunan HPS, penyusunan HPS disusun 

berdasarkan spesifikasi kebutuhan, Uraian 

terkait kebutuhan, Harga, Jumlah Barang dan 

disesuaikan dengan Hargsa Survei 

Pasar.Berdasarkan hasil penelitian , bila dikaji 

dengan teori dan regulasi yaitu Perpres Nomor 

54  tahun 2010 berbunyi : “Data yang dipakai 

untuk menyusun HPS berdasarkan hasil 

survei menjelang dilaksanakannya pengadaan 

dengan mempertimbangkan informasi yang 

meliputi: Informasi biaya satuan yang 

dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS);Informasi biaya satuan yang 

dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi, 

terkait dan sumber data lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan daftar biaya/ tarif 

yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor”. 

Dari hasil penelitian  penyusunan HPS sudah 

selaras dengan teori dan regulasi Perpres 

Nomor 54 tahun 2010 yaitu mencakup 

informasi biaya, spesifikasi kebutuhan dan 

survey dengan harga pasar. 

 

Pemasukan dan Penyusunan Dokumen 

Penawaran 

Kendala yang dihadapi adalah ketidaktepatan 

waktu dalam penyusunan dokumen karena 

pegawai yang menangani terbatas dan belum 

memiliki tempat penyimpanan dokumen. 

Penetapan Penyedia Barang atau Jasa 
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Langkah selanjutnya dalam Prosedur 

Pengadaan Barang atau Jasa adalah, Pejabat 

Pengadaan membuat surat usulan penyedia 

barang/jasa untuk kegiatan pengadaan yang 

sedang dilaksanakan, yang berisi permohonan 

persetujuan PPK. Selanjutnya PPK dapat 

menyetujui usulan dari pejabat pengadaan 

dengan pertimbangan penawaran teknis dan 

harga serta waktu pelaksanaan dapat 

dipertanggungjawabkan. Persetujuan PPK 

terhadap usulan pejabat pengadaan 

dituangkan dalam Surat Penetapan Penyedia 

Barang/Jasa yang berisi persetujuan yang 

akan dilaksanakan. 

Penetapan dan Pelaksanaan Kontrak 

Pelaksanaan kontrak dilakukan oleh PPK, 

apabila dananya telah cukup tersedia dalam 

dokumen anggaran, dengan ketentuan 

penandatanganan kontrak dilakukan paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah 

diterbitkan surat penunjukan penyedia 

jasa/barang. 

 Penetapan Jenis Kontrak dengan Bukti 

Pembelian 

PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan 

bukti perjanjian dengan ketentuan : 

1. Bukti pembelian dapat digunakan 

untuk pengadaan yang bernilai 

sampai dengan Rp. 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) 

2. Kuitansi dapat digunakan untuk 

pengadaan yang bernilai sampai 

dengan Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) 

3. SPK dapat digunakan untuk 

pengadaan yang bernilai sampai 

dengan Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

 

Surat Perintah Kerja Pengadaan Langsung 

Barang/Jasa Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Tengah berisi tentang perjanjian pihak pejabat 

pengadaan dengan penyedia barang/jasa yaitu 

sumber dana, waktu pelaksanaan, spesifikasi, 

dan instruksi kepada penyedia Pengadaan 

Langsung Barang/Jasa. Berdasarkan 

pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa 

penetapan jenis kontrak dengan pembelian di 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah apabila 

kita kaji dengan teori dan Regulasi Peraturan 

Presiden No 54 Tahun 2010 sebagai berikut : 

“PPK menetapkan jenis kontrak pengadaan 

Barang/Jasa dalam rancangan   kontrak.” 

 

Penandatanganan dan Pelaksanaan 

Kontrak 

 Pejabat pengadaan menyampaikan berita 

acara hasil pengadaan langsung (BHAPL) 

kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan 

perjanjian. Pihak yang berwenang 

menandatangani bukti perjanjian atas nama 

Penyedia adalah : 

 

1. Pimpinan perusahaan/instansi 

2. Penerima kuasa dari direktur 

utama/ pimpinan perusahaan yang  

nama penerimanya tercantum 

dalam akta pendirian/anggaran 

dasar 

3. Pihak lain yang bukan direktur/ 

pimpinan yang namanya tidak 

tercantum dalam akta 

pendirian/anggaran  dasar. 

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk 

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 

yang ditentukan, sesuai dengan volume, 

spesifikasi teknis, dan harga yang tercantum 

dalam bukti perjanjian. Berdasarkan hasil 

wawancara bahwa pengadaan Barang/Jasa 

dapat dimulai setelah surat perjanjian 

menerbitkan SPMK (Surat Perjanjian Mulai 

Kerja) dan SPPJB (Surat Penunjukan 

Penyedia Jasa/Barang), hal ini sesuai dengan 

Regulasi yang ada yaitu Perpres No 54 Tahun 

2010 sebagai berikut : “Para pihak 

menandatangani kontrak setelah penyedia 

Barang/Jasa menyerahkan jaminan 

pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja tehitung sejak diterbitkanya 

SPPBJ.” 
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Gambar  1 

Alur Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Penelitian peneliti 2017

Berdasarkan alur Pengadaan Barang/Jasa di 

atas, prosedur Pengadaan Barang/Jasa di 

Dinas Sosial sudah sesuai dengan Regulasi 

pemerintah. Dengan keterangan sebagai 

berikut:  

Proses pengadaan Barang/Jasa melalui 

beberapa tahap,yaitu: 

1. Rencana Umum Pengadaan 

dalam rencana umum pengadaan 

ada 2 tahap , Penyusunan 

Rencana Umum Pengadaan dan 

Pengumuman Rencana Umum 

Pengadaan. 

2. Pemilihan dan Penetapan 

Penyedia Barang/Jasa dalam 

tahap ini ada beberapa tahapnya 

juga,Proses pemilihan penyedia 

barang atau jasa, Penetapan 

Penyedia Barang/jasa 

3. Pentepan dan Pelaksanaan 

Kontrak, dalam tahap ini ada 2 

tahap juga yaitu:  penetapan jenis 

kontrak dengan bukti pembelian, 

dan penandatanganan dan 

pelaksanaan kontrak  

DISKUSI 

Salah satu bentuk penerapan dari e-

Government adalah e-Procurement atau e-

Tendering yang merupakan wujud 

hubungan government-to-bussiness (G2B) 

dari pemasok/ penyedia barang/jasa ke 

Instansi Pemerintah melalui internet dan 

wujud hubungan citizen-to-

government (C2G) yang mana masyarakat 

mendapatkan akses untuk memantau proses 

Rencana Umum 

Pengadaan 

Pemilihan dan 

Penetapan Penyedia 

Barang/Jasa 

Penetapan dan 

Pelaksanaan 

Kontrak 

Penyusunan 

Rencana Umum 

Pengadaan 

Proses Pemilihan 

Penyedia barang/jasa 

Pengumuman 

Rencana Umum 

Pengadaan 

Penetapan penyedia 

barang/jasa 
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pengadaan barang yang dilakukan oleh 

Instansi Pemerintah. Lewat internet ini, 

mekanisme pengadaan barang dan jasa dapat 

dilakukan secara on-line (real time). Sebagai 

bentuk generasi terbaru dari Supply Chain 

Management (SCM) atau biasa dikenal 

dengan istilah collaboration commerce, e-

Procurement merupakan salah satu media 

yang sangat efektif untuk menekan 

pembiayaan proses lelang baik dari sisi 

penyedia barang/jasa maupun Instansi 

Pemerintah sebagai pengguna barang/jasa. 

Dengan menggunakan sistem e-

Procurement, panitia pengadaan menyiapkan 

data dan dokumen pelengkap (OE, RKS, 

gambar, dsb) kemudian diupload ke portal e-

Procurement, yang nantinya dokumen 

pelengkap tersebut akan dapat didownload 

(diambil) oleh penyedia barang/jasa melalui 

portal eProcurement juga, tanpa harus dating 

ke panitia pengadaan untuk meminta 

dokumen pelengkap paket pekerjaan yang 

dilelang. Setelah lelang diumumkan, maka 

panitia pengadaan melaksanakan aanwijzing, 

pembukaan sampul penawaran, proses 

evaluasi (administrasi, teknis, kewajaran 

harga dan kualifikasi) serta usulan calon 

pemenang ke PPK melalui portal 

eProcurement pada menu aplikasi panitia 

pengadaan. Kemudian pemenang ditetapkan 

oleh PPK berdasarkan hasil evaluasi panitia 

pengadaan, pada menu aplikasi PPK. Dalam 

mewujudkan kelancaran proses pengadaan 

barang/jasa secara elektronik (e-

Procurement) perlu dibentuk sekretariat 

layanan e-Procurement yang berfungsi 

sebagai admin sistem informasi dan 

fasilitator para user / stake holder (PPK-

panitia pengadaan-penyedia barang/jasa) e-

Procurement. Pada pelaksanaannya, 

pengadaan barang/jasa secara e-Procurement 

telah mengcover tahapan-tahapan sesuai 

aturan yang ada. Mulai pengumuman lelang, 

pemilihan paket pekerjaan, anwijzing, 

pembukaan sampul penawaran sampai 

dengan penetapan pemenang telah berdasar 

pada range-range waktu yang ada pada 

peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar pelaksanaan sistem e-Procurement. 

Setelah lelang berjalan, penyedia barang/jasa 

melakukan proses penawaran, kemudian 

panitia pengadaan melakukan evaluasi 

sampai dengan mendapatkan calon 

pemenang yang dilaporkan kepada PPK 

untuk selanjutnya PPK menetapkan 

pemenang melalui portal e-Procurement 

juga. Apabila tahapan lelang sudah pada 

pengumuman pemenang, maka hasil dari 

pelaksanaan lelang dapat dilihat oleh semua 

masyarakat luas. Sehingga pada tahapan 

pelaksanaan pekerjaan yang dilelang, seluruh 

lapisan masyarakat dapat ikut serta 

mengawasi hasil pelaksanaannya.Dengan 

penerapan e-Procurement ini diperoleh hasil 

– hasil antara lain : 

1. Penghematan : 

· Kompetisi penawaran : Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah  

mendapatkan penghematan 

anggaran belanja sampai dengan 

25 % dari rencana semula. 

Penghematan ini diperoleh 

melalui efesiensi karena 

kompetisi penawaran yang sehat 

dari para peserta lelang. 

· Paperless : Sebesar tidak kurang 

dari 80% biaya pengadaan kertas 

kerja dan pemenuhan persyaratan 

serta penggandaan dokumen 

lelang dapat dihemat dengan 

sistem ini. 

2. Percepatan Pelayanan : 

· Pemenuhan target kinerja 

pelayanan : Dengan sistem 

Anggaran Berbasis 

Kinerja, penghematan anggaran 

dapat direalisasikan untuk 

penambahan target kinerja. 

 · Percepatan realisasi 

barang/jasa : Karena jadwal 
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disetting dengan tepat maka 

realisasi penyelesaian proyek 

pengadaan barang / jasa dapat 

diwujudkan diawal atau tengah 

tahun, walaupun ada beberapa 

kendala dihadapi. 

3.  Terhindar dari tuduhan KKN : 

Panitia pengadaan dan jajaran 

pengguna anggaran akan terhindar 

dari tuduhan KKN karena seluruh 

proses dilaksanakan secara 

transparan. 

5. Menyediakan kesempatan kerja : 

Bagi penyedia barang/jasa kategori 

kecil dan menengah tersedia 

kesempatan pekerjaan yang sangat 

luas. Lebih dari 91 % paket pekerjaan 

disediakan untuk perusahaan kecil 

dan menengah. Disamping itu 

perusahaan kategori kecil  yang 

secara permodalan lebih rendah 

dibanding dengan perusahaan kecil -1 

dapat memenangkan jumlah paket 

pekerjaan dan nilai paket pekerjaan 

lebih banyak dalam persaingan 

memperebutkan pekerjaan kategori 

kecil (nilai proyek < 1 Milyar). 

 

D.PENUTUP 

1.Kesimpulan 

Dalam penelitian penulis mengamati 3( Tiga 

) tahapan pengadaan langsung Barang/Jasa. 

Tahapan tersebut meliputi penyusunan 

Rencana Umum Pengadaan, Penetapan 

Penyedia, dan penetapan dan pelaksanaan 

kontrak, tahapan  tahapan tersebut sudah 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 sebagai berikut : 

a. Rencana Umum Pengadaan 

Tahap awal dalam prosedur 

pengadaan langsung barang atau 

jasa adalah Rencana Umum 

Pengadaan. Rencana Umum 

Pengadaan adalah rencana yang 

berisi kegiatan dan anggaran 

Pengadaan Barang/Jasa yang di 

biayai oleh 

Kementerian/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah/Institusi 

(K/L/D/I). Dalam Rencana 

Umum Pengadaan terdapat 2 

tahap yaitu : penyusunan Rencana 

Umum Pengadaan dan 

Pengumuman Rencana Umum 

Pengadaan, di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa tengah sudah 

sesuai dengan regulasi namun 

masih terdapat kendala yaitu 

ketidakpahaman pegawai saat 

penginputan data Rencana Umum 

Pengadaan, serta kurangnya 

pegawai yang mempunyai 

kompeten dalam pengadaan. 

b. Pemilihan dan Penetapan Penyedia 

Pemilihan penyedia barang/jasa 

adalah pemilihan dari dua badan 

usaha atau orang perseorangan 

yang menyediakan 

Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultas/Jasa 

Lainnya. (Perpres No.54 Tahun 

2010). Dalam Pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa terdapat 

proses pemilihan, Proses tersebut 

meliputi: penetapan HPS, 

perencanaan pemilihan penyedia 

barang/jasa, penyusunan jadwal 

pemilihan penyedia barang/jasa, 

penyusunan dokumen pengadaan 

barang/jasa, di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah berjalan 

dengan baik sesuai dengan 

peraturan, namun masih ada 

kendala yaitu tidak ada tempat 

khusus penyimpanan dokumen 

pengadaan sehingga mempersulit 

saat dokumen tersebut akan 

dibutuhkan. 

c. Penetapan dan Pelaksanaan 

Kontrak 

Penetapan dan pelaksanaan 

kontrak dilakukan oleh PPK, 

apabila dananya telah cukup 
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tersedia dalam dokumen 

anggaran, dengan ketentuan 

penandatanganan kontrak 

dilakukan paling lambat 14 

(empat belas) hari kerja setelah 

diterbitkan surat penunjukan 

penyedia jasa/barang. PPK 

melakukan perjanjian dan 

mendapatkan bukti perjanjian 

dengan ketentuan : 

1. Bukti pembelian dapat 

digunakan untuk pengadaan 

yang bernilai sampai dengan 

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah) 

2. Kuitansi dapat digunakan 

untuk pengadaan yang 

bernilai sampai dengan Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) 

3. SPK dapat digunakan untuk 

pengadaan yang bernilai 

sampai dengan       Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). 

Proses pelaksanaan kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa diDinas 

Sosial Provinsi Jawa Tengah 

sudah sesuai dengan Regulasi 

Pemerintah namun terjadi kendala 

yaitu keterlambatan pelaksanaan 

kontrak.  

 

d. Inovasi dimungkinkan dilakukan 

dengan mengacu pada regulasi yang 

berlaku, hal ini terbukti dari hasil 

yang sangat maksimal dalam 

pelaksanaan  e-Procurement, yaitu 

penghematan, percepatan 

pelayanan,terhindar dari tuduhan 

KKN dan pemerataan kesempatan 

kerja. 

 

2.Rekomendasi  

 

2.1 Untuk mengatasi kendala yang terjadi 

pada pengadaan langsung di Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan 

memperbaiki pedoman RUP, adanya 

kejelasan tanggung jawab,Pegawai yang  

menginput RUP adalah yang memiliki 

RUP sehingga peran LPSE hanya sebagai 

helpdesk jika ada kekurangpahaman. 

Selain itu melakukan pelatihan terhadap 

pegawai lain sehingga panitia pengadaan 

Barang/Jasa akan bertambah dan 

memudahkan saat input RUP. 

 

2.2 Dalam tahapan kedua kendala yang 

terjadi adalah tidak ada tempat khusus 

untuk menyimpan dokumen pengadaan 

sehingga dokumen disimpan di sub-sub 

bagian masing-masing dan berantakan 

sehingga mempersulit saat pencarian. 

Untuk mengatasi masalah ini disarankan  

agar Dinas Sosial memiliki ruangan atau 

tempat tersendiri untuk menyimpan 

dokumen pengadaan sehingga akan 

mempermudah ketika dokumen tersebut 

dibutuhkan. 

 

2.3 Kendala dalam penetapan dan 

pelaksanaan kontrak adalah tidak dapat 

melaksanakan pengadaan secara 

dadakan, sebenarnya sudah ada solusinya 

dalam Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 sebagai berikut : Penunjukan 

langsung adalah metode pemilihan 

penyedia barang/jasa dengan cara 

menunjuk langsung satu penyedia barang 

atau jasa yang berlaku sebagai salah satu 

metode pengadaan barang jasa oleh 

Pemerintah Indonesia. Penunjukan 

langsung ini bukan metode yang umum, 

dan dapat dilakukan dalam keadaan 

tertentu dan atau apabila pengadaan 

barang/jasa bersifat khusus. Penunjukan 

langsung dilakukan dengan mengundang 

satu penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Lainnya yang dinilai mampu 

melaksanakan pekerjaan dan/atau 

memiliki kualifikasi. Kriteria keadaan 

tertentu yang memungkinkan dilakukan 

penunjukan langsung terhadap penyedia 

barang/jasa meliputi perencanan darurat 

yang tidak bisa direncanakan sebelumnya 

dan waktu penyelesaian pekerjaan harus 
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segera/tidak dapat ditunda untuk 

pertahanan negara, keamanan dan 

ketertiban masyarakat yang pelaksanaan 

pekerjaanya tidak dapat ditunda/ harus 

dilakukan segera. 
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Para aktor kebijakan paling bawah (Street-level Bureaucrats) memiliki 
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1. PENDAHULUAN 

Implementasi kebijakan sangat 

dipengaruhi oleh peran birokrasi di tingkat 

bawah atau jalanan (Street-level 

Bureaucrats). Lipsky (dalam [8]), memiliki 

pandangan bahwa kebijakan publik tidak bisa 

dipahami dari badan legislatif dan 

administrasi  tingkat  atas  (karena  disana 

proses  penetapan  kebijakan  dan 

menentukan  kebijakan). Namun,  harus  

dipahami  dari  birokrat  ‘jalanan’  yang 

merupakan aktor penting dalam penyediaan 

layanan sosial.  Mereka berpengaruh besar  

atas bagaimana kebijakan publik dilakukan.  

Penelitian mengenai Street-level 

Bureaucrats pernah dilakukan oleh peneliti-

peneliti lain. Taylor and Kelly [9], misalnya, 

mengkaji mengenai profesionalisme, 

kebijakan, dan reformasi sektor publik di 

Inggris dengan menggunakan teori Street-

level Bureaucrats seperti yang dikemukakan 

Lipsky. Penelitian ini mengkaji mengenai 

sejauh mana teori tersebut masih berlaku 

dalam situasi reformasi sektor publik, 

khususnya dalam kontrol manajerial dan 

profesionalisme. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kapasitas pembuatan 

peraturan (secara birokrasi) pada Street-level 

Bureaucrats lebih tidak berpengaruh 

dibandingkan sebelumnya, meskipun 

dipertanyakan apakah lebih besar atau tidak 

akuntabel, terhadap manajemen dan 

kejelasan target sasaran organisasi  yang 

menyampaikan kebijakan publik telah 

membebaskan mereka dari dilema Street-

level Bureaucrats.  

Peneliti lain, Kallio and Sarinen [3], 

yang meneliti sikap Street-level Bureaucrats 

terhadap pasar tenaga kerja Finlandia. Hasil 

penelitian menemukan terdapat perbedaan 

sikap Street-level Bureaucrats mengenai 

pasar tenaga kerja, dimana pekerja sosial 

lebih dipercaya. Alden [1] melalui 

penelitiannya juga mengkaji Street-level 

Bureaucrats yang dikaitkan dengan 

reformasi kesejahteraan dalam pelayanan 

tuna wisma. Hasil penelitiannya 

menunjukkan praktisi tunawisma 

menghadapi krisis dua kali lipat karena 

peningkatan pengguna layanan dan 

penurunan yang sesuai dalam pemilihan 

perumahan atau sumber daya yang memadai 

untuk mengatasi hal ini.  

Penelitian-penelitian mengenai Street-

level Bureaucrats ini pada intinya mengkaji 

birokrasi di tingkat implementator kebijakan 

([9],[3],[1]). Namun, riset mengenai 

karakteristik Street-level Bureaucrats belum 

secara  mendalam diteliti. Penelitian ini 

mengkaji karakteristik dari Street-level 
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Bureaucrat, dikaitkan dengan penguatan 

peran Tim Penggerak Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai 

implementator Keputusan Walikota 

Surakarta Nomor 041/21-C/1/2011 tentang 

Perpustakaan Kelurahan di Kelurahan 

Panularan Kota Surakarta 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif. Pemilihan lokasi secara purposive 

area. Perpustakaan Kelurahan di Kelurahan 

Panularan Kota Surakarta dipilih karena 

memiliki indikator pembinaan perpustakaan 

yang tinggi dibandingkan perpustakaan 

kelurahan lainnya di Kota Surakarta, yang 

ditunjukkan dengan keberhasilan 

mendapatkan Juara II, yang diputuskan 

melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 041.1/18/2011. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara tidak terstruktur, observasi 

berpartisipasi, dan analisis dokumen. Teknik 

penentuan informan menggunakan purposive 

sampling. Validitas data menggunakan 

teknik triangulasi metode, sedangkan teknik 

analisis data menggunakan model analisis 

interaktif.  

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perpustakaan Kelurahan Panularan di 

Kota Surakarta diselenggarakan dengan 

melibatkan organisasi-organisasi lokal yang 

beragam. Struktur organisasi di Perpustakaan 

Kelurahan Panularan, meliputi : Kepala 

Kelurahan Panularan, Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

(LPMK), Pengelola Perpustakaan,Tim 

Penggerak Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), dan Karang Taruna. 

Masing-masing struktur organisasi memiliki 

tugas pokok dan fungsi masing-masing, 

mulai dari Kepala Kelurahan Panularan 

berkedudukan sebagai Pembina 

perpustakaan. Berkedudukan di bawahnya 

ialah organisasi lokal LPMK sebagai 

Pembina pelaksana.  

Pengelola Perpustakaan terbagi 

menjadi 2 (dua) Seksi, yaitu Urusan Teknis 

dan Urusan Layanan. Untuk pembagian 

tugasnya, Urusan Teknis menjadi tugas 

pokok Tim Penggerak PKK utamanya 

Kelompok Kerja II (Pokja II), sedangkan 

Urusan Layanan menjadi tugas pokok 

Karang Taruna. Untuk lebih jelasnya, berikut 

ini Struktur Organisasi Perpustakaan 

Kelurahan Panularan : 
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Gambar 1. Struktur Organisasi 

 

Tim Penggerak Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) ini 

merupakan pusat kajian penelitian ini. TP 

PKK ini merupakan manifestasi dari Street-

level Bureaucrats. Purwanto dan 

Sulistyastuti [7] menyatakan bahwa Street-

level Bureaucrats memegang posisi penting 

dalam proses implementasi kebijakan.  

Lipsky [4], menyebutkan 3 (tiga) 

karakteristik dari Street-level Bureaucrats, 

meliputi : Pertama, dia diminta untuk 

berinteraksi terus-menerus dengan warga 

negara dalam pekerjaan regulernya. Kedua, 

meski bekerja dalam struktur birokrasi, 

pegangannya di tempat kerja cukup luas. 

Salah satu komponen dari orang tersebut 

adalah kebijaksanaan dalam mengambil 

keputusan; namun kemandirian dalam 

performa kerja tidak terbatas pada 

kebijaksanaan. Sikap dan pendekatan umum 

dari Street-level Bureaucrats terhadap 

kliennya dapat mempengaruhi kliennya 

secara signifikan. Pertimbangan ini lebih luas 

daripada yang disarankan oleh istilah 

diskresi. Ketiga, dampak potensial pada 

warga dengan siapa kesepakatannya adalah 

cukup luas. 

Ketiga karakteristik dari Street-level 

Bureaucrats, ini, digunakan dalam mengkaji 

karakteristik Tim Penggerak Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai 

implementator Keputusan Walikota 

Surakarta Nomor 041/21-C/1/2011 tentang 

Perpustakaan Kelurahan di Kelurahan 

Panularan Kota Surakarta. Tim Penggerak 

PKK merupakan salah satu organisasi lokal 

di Kelurahan Panularan yang merupakan 

pelaksana regulasi tersebut bersama-sama 

organisasi lain, seperti  Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

(LPMK) dan Karang Taruna. LPMK 

berfungsi sebagai penanggung jawab, Tim 

Penggerak PKK sebagai Urusan Teknis, dan 

Karang Taruna sebagai Urusan Layanan. 

Untuk lebih jelasnya dalam mengkaji 

karakteristik Tim Penggerak PKK ini sebagi 

Street-level Bureaucrats, berikut ini akan 

dikaji 3 (tiga) karakteristik dari Street-level 

Bureaucrats menurut Lipsky [4].  

LPMK 

Pengelola 
Perpustakaan 

Urusan 
Layanan 

Urusan 
Teknis  

Karang 
Taruna 

TP. PKK 
Pokja II 

Kepala Kelurahan 
Panularan 
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a. Berinteraksi rutin dengan warga 

negara 

Lispky [4], menyebutkan 

karakteristik pertama dari Street-level 

Bureaucrats,  “He is called upon to interact 

constantly with citizens in the regular 

course of his job.” Hal ini berarti bahwa 

birokrasi level jalan ini berinteraksi secara 

terus menerus dengan warga negara dalam 

pekerjaannya sehari-hari. Tim Penggerak 

PKK di Kelurahan Panularan sebagai 

Street-level Bureaucrats dalam 

implementasi Keputusan Walikota Surakarta 

Nomor 041/21-C/1/2011 tentang 

Perpustakaan Kelurahan di Kelurahan 

Panularan Kota Surakarta, memiliki 

kapasitas yang memadai dalam 

mengkoordinir masyarakat untuk 

memanfaatkan pelayanan perpustakaan.  

Tim Penggerak PKK berinteraksi 

rutin dengan warga masyarakat di 

Kelurahan Panularan dalam 

mensosialisasikan dan mengkoordinir 

masyarakat dalam meanfaatkan program 

perpustakaan. Interaksi ini dilakukan dalam 

pertemuan warga, seperti pertemuan rutin 

PKK, atau pertemuan warga lainnya. 

Sosialisasi Perpustakaan Kelurahan 

Panularan dilakukan dengan melibatkan 

organisasi lokal, termasuk PKK.  

Pengelola Perpustakaan selalu 

melibatkan Tim Penggerak PKK dalam 

sosualisasi ini. Hal ini diuntungkan dengan 

keterlibatan Pengelola Perpustakaan yang 

sekaligus pengurus yang terlibat dalam Tim 

Penggerak PKK.  

Selain berinteraksi rutin dalam 

sosialisasi, Tim Penggerak PKK juga 

menampung aspirasi masyarakat terkait 

pengembangan perpustakaan. 

Implementasi pada dasarnya 

operasionalisasi dan berbagai aktivitas 

guna mencapai suatu tujuan [6]. Saran yang 

disampaikan masyarakat baik secara lesan 

maupun tertulis ditampung oleh Pengelola 

Perpustakaan, termasuk Tim Penggerak 

PKK, untuk kemudian dibahas dalam Rapat 

Internal Pengelola Perpustakaan. Langkah 

selanjutnya, saran tersebut dilaporkan pada 

pihak-pihak yang berwenang dalam 

pembinaan perpustakaan.  

Selain itu, saran dan masukan ini 

akan dibahas pula dalam pertemuan warga 

yang melibatkan pula organisasi-organisasi 

lokal di kelurahan tersebut. Tim Penggerak 

PKK menampung saran dari masyarakat 

untuk kemudian dibahas dalam Rapat 
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Kelompok Kerja (Pokja) II yang bergerak 

di bidang pendidikan. Alur koordinasi 

setelah rapat internal tersebut, maka saran 

tersebut akan dibahas dalam pertemuan 

pleno.  Tim Penggerak PKK mencarikan 

solusi atas saran yang diterima melalui 

Forum Pertemuan Pengelola Perpustakaan 

Kelurahan Se-Surakarta. Pertemuan ini 

dilakukan dua bulan sekali untuk 

membahas beragam permasalahan dan 

saran terkait pengelolaan perpustakaan 

kelurahan.  

 

b. Independensi dalam pekerjaan 

Lipsky [4], menyebutkan 

karakteristik kedua dari Street-level 

Bureaucrats, yaitu :  “Although he works 

within a bureaucratie structure, his 

independenee on the job is fairly 

extensive.” Hal ini berarti bahwa meskipun 

dia bekerja dalam sebuah struktur birokrasi, 

mereka independen dalam pekerjaan wajar 

yang luas. Tim Penggerak PKK di 

Kelurahan Panularan sebagai Street-level 

Bureaucrats dalam implementasi Keputusan 

Walikota Surakarta Nomor 041/21-C/1/2011 

tentang Perpustakaan Kelurahan di 

Kelurahan Panularan Kota Surakarta, 

memiliki independensi pekerjaan dalam 

pembinaan perpustakaan kelurahan. Tim 

Penggerak PKK memiliki independensi 

dalam pengambilan keputusan terkait 

pembinaan perpustakaan kelurahan. Hal ini 

terlihat dari keterlibatan Tim Penggerak PKK 

dalam merumuskan kebijakan terkait 

pembinaan perpustakaan kelurahan.  

Tim Penggerak PKK aktif 

memberikan saran dalam pengelolaan 

perpustakaan kelurahan, dimana saran ini 

berasal dari masyarakat maupun internal 

organisasi tersebut, untuk kemudian akan 

disampaikan kepada Pengelola Perpustakaan. 

Meskipun demikian, keputusan untuk 

menerima atau menolak rekomendasi tetap 

diserahkan pada Pengelola Perpustakaan. 

Independensi pekerjaan dari Tim Penggerak 

PKK diwujudkan dalam monitoring 

perkembangan perpustakaan kelurahan 

secara langsung maupun melalui kajian 

dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).  

Independensi dari Tim Penggerak 

PKK sebagai Street-level Bureaucrats 

terlihat dalam dukungan perumusan dana 

dalam pembinaan Perpustakaan Kelurahan 

Panularan. Pembinaan perpustakaan ini 

mendapatkan sokongan finansial dari Dana 

Pembangunan Kelurahan (DPK). Perumusan 

DPK ini dilakukan bersama-sama dengan 

masyarakat dan organisasi lokal setempat, 

dan dipandu oleh Panitia Pembangunan 
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Kelurahan (PPK). Tim Penggerak PKK juga 

terlibat dalam pengajuan usulan DPK ini. 

Perpustakaan Kelurahan Panularan telah 

menerima bantuan financial dari DPK ini 

sejak tahun 2011 lalu.  

Bantuan DPK pada tahun 2011 ini 

diwujudkan dalam pembelian koleksi buku 

sebanyak 57 eksemplar dan 1 (satu) buah 

lemari. Dukungan Tim Penggerak PKK 

dalam hal ini sebatas dalam perumusan DPK, 

bukan pada pemberian dana secara langsung. 

Namun demikian, peran Tim Penggerak PKK 

ini sangat vital dalam pengajuan usulan DPK 

untuk pembinaan perpustakaan. Hal ini 

terlihat bahwa sejak Perpustakaan Kelurahan 

Panularan didirikan sejak tahun 2008, 

bantuan DPK baru diberikan sejak tahun 

2011 lalu atas usulan Tim Penggerak PKK.  

Hal ini merupakan sebuah diskresi 

dari Street-level Bureaucrat seperti yang 

dikatakan Lipsky [4] yaitu : “One component 

of this independenee is discretion in making 

decisions; but independence in job 

performance is not Iimited to discretion. The 

attitude and general approach of a Street-

Ievel Bureaucrat toward his client may affect 

his client significantly. These considerations 

are broader than the term discretion 

suggests.” Hal ini berarti bahwa salah satu 

komponen dari independensi ini adalah 

diskresi dalam pembuatan keputusan. 

Namun, independensi dalam kinerja 

pekerjaan adalah bukan sebatas diskresi.  

Sikap dan pendekatan umum dari 

Street-level Bureaucrat terhadap klient 

mereka mungkin mempengaruhi klient 

mereka secara signifikan. Pertimbangannya 

adalah lebih luas dari usulan diskresi. Blau & 

Scott [2], menyatakan corak  hubungan  

paternalistik pada dasarnya lebih bersifat 

informal, sangat  pribadi,  serta  kebiasaan-

kebiasaan  tidak  resmi  yang berkembang  

dalam  struktur  birokrasi. 

Independensi dari Tim Penggerak 

PKK sebagai Street-level Bureaucrats, tidak 

terlepas dari permasalahan dalam 

implementasinya. Kondisi di lapangan 

menunjukkan masih adanya permasalahan 

dalam koordinasi antara Tim Penggerak 

PKK dengan Pengelola Perpustakaan 

Kelurahan. Pengelola Perpustakaan 

Kelurahan kurang berkoordinasi dengan 

Tim Penggerak PKK dalam pelaporan 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), 

sehingga menghambat monitoring.  

Hal ini perlu mendapatkan 

perhatian, mengingat Program 

Perpustakaan Kelurahan merupakan salah 

satu Program PKK Pokja II Bidang 

Pendidikan. Kendala  birokrat ‘street-level’ 
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adalah  harapan  masyarakat,  persyaratan  

organisasi,  dan  implementasi  aktual  dari 

kebijakan untuk klien yang terus 

berkembang, sehingga dapat difahami apa 

yang disebut Street-level Bureaucrat [5].  

 

c. Dampak potensial pada warga 

negara 

Lispky [4], menyebutkan 

karakteristik ketiga dari Street-level 

Bureaucrats,  yaitu “Tbe potential impact 

on citizens with whom he deals is fairly 

extensive.” Hal ini berarti bahwa dampak 

potensial terhadap orang-orang yang 

berurusan dengannya cukup luas. Tim 

Penggerak PKK di Kelurahan Panularan 

sebagai Street-level Bureaucrats dalam 

implementasi Keputusan Walikota Surakarta 

Nomor 041/21-C/1/2011 tentang 

Perpustakaan Kelurahan di Kelurahan 

Panularan Kota Surakarta, memberikan 

dampak potensial pada masyarakat dalam 

kaitannya pengembangan perpustakaan 

kelurahan.  

Masyarakat terinformasi terkait 

program perpustakaan kelurahan sebagai 

dampak dari sosialisasi yang dilakukan oleh 

Tim Penggerak PKK. Hal ini memberikan 

dampak potensial berupa peningkatan jumlah 

kunjungan di Perpustakaan Kelurahan 

Panularan.  

Selain terkait dampak kunjungan 

yang meningkat, dampak potensial lain yang 

sebagai outcome Tim Penggerak PKK ialah 

meningkatnya keterampilan dan pengetahuan 

masyarakat dari hasil membaca buku di 

perpustakaan kelurahan. Tim Penggerak 

PKK memiliki kapasitas dalam 

penyelengaraan Program Keaksaraan 

Fungsional. Hal ini sejalan dengan Winarno 

[10], yang mengatakan bahwa implementasi 

merupakan fenomena yang dapat dipahami 

sebaga proses suatu keluaran (output) 

maupun sebagai suatu dampak (outcome).  

Program Keaksaraan Fungsional ini 

merupakan program yang mencakup 

pendidikan non formal. Tim Penggerak PKK, 

utamanya Pokja II, merupakan pelaksana 

program ini. Tim Penggerak PKK Pokja II di 

Bidang Pendidikan, mengkolaborasikan 

program perpustakaan kelurahan dengan 

Program Keaksaraan Fungsional ini. Buku-

buku koleksi di Perpustakaan Kelurahan 

Panularan digunakan sebagai bahan ajar 

untuk program baca tulis atau pengajaran 

terkait program pelatihan keterampilan.  

Beberapa keterampilan ini antara lain 

menghasilkan produk seperti gantungan 

kunci dari kain flannel dan bunga hias dari 
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plastik bekas, yang kemudian dijual dan 

dipamerkan dalam pameran produk Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal 

ini selain berdampak pada tambahan finansial 

keluarga, juga memberikan dampak yang 

potensial bagi perkembangan pengetahuan 

dan keterampilan masyarakat,  utamanya 

bagi mereka yang terlibat dalam Program 

Keaksaraan Fungsional.  

Pelayanan publik yang diberikan Tim 

Penggerak PKK sebagai Street-level 

Bureaucrats dalam implementasi Keputusan 

Walikota Surakarta Nomor 041/21-C/1/2011 

tentang Perpustakaan Kelurahan di 

Kelurahan Panularan Kota Surakarta, ini, 

memberikan dampak potensial bagi 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa masyarakat menyebutkan program 

perpustakaan kelurahan memberikan manfaat 

dalam beternak, berkebun, dan berbisnis 

rumahan.  

Manfaat lain yang didapat 

masyarakat ialah menambah pengetahuan 

tentang kesehatan dan obat-obat herbal yang 

bersumber dari koleksi buku di perpustakaan. 

Pengetahuan ini juga diperkuat oleh Tim 

Penggerak PKK dengan program menanam 

Tanaman Obat Keluarga (Toga), yang 

ditanam di sepetak kebun yang berlokasi di 

depan perpustakaan kelurahan. Sebagai 

contohnya, masyarakat memiliki 

pengetahuan dalam memanfaatkan 

mengkudu dan kecubung untuk obat herbal. 

Beberapa masyarakat lainnya mampu 

mengolah daun pacar untuk mengatasi 

pengelihatannya yang kabur karena penyakit, 

dan memanfaatkan labu siam untuk 

mengatasi hipertensi.  

Dampak potensial lainnya dari 

memanfaatkan pelayanan perpustakaan 

kelurahan ialah bertambahnya pengetahuan 

masyarakat dalam mendidik anak dan 

keluarga. Beberapa masyarakat 

memanfaatkan koleksi buku di perpustakaan 

kelurahan untuk membimbing anak mereka 

dalam mengerjakan tugas sekolah. Beberapa 

diantaranya juga memanfaatkan koleksi buku 

di perpustakaan kelurahan untuk 

memperkuat komunikasi di depan publik 

(public speaking).  

 

4. SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Tim Penggerak Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai 

implementator Keputusan Walikota 

Surakarta Nomor 041/21-C/1/2011 tentang 

Perpustakaan Kelurahan di Kelurahan 

Panularan Kota Surakarta, memiliki 

pemenuhan dalam ketiga karakteristik dari 

Street-level Bureaucrats menurut Lisky [4]. 
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Ketiga karakteristik Street-level Bureaucrats 

ini, meliputi : Pertama, interaksi terus-

menerus dengan masyarakat. Kedua, 

independensi dalam pekerjaan. Ketiga, 

memberikan dampak potensial pada 

masyarakat.  

Rekomendasi yang dirasa perlu ialah 

penguatan kapasitas Tim Penggerak PKK 

dalam hal koordinasi dengan Pengelola 

Perpustakaan dalam monitoring Laporan 

Pertanggung Jawaban (LPJ). Hal ini perlu 

dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan 

transparansi dalam keuangan.  
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Variabel utama pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas, mortalitas dan 

migrasi merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi dinamika 

komponen penduduk. Berdasarkan analisis data, model pertumbuhan 

penduduk di Provinsi Banten yang diwakili oleh dua wilayah yang berbeda 

dalam aspek kependudukan yaitu Kabupaten Pandeglang di bagian 

Selatan dan Kota Tangerang Selatan yang mewakili Banten bagian Utara 

pada penelitian terdahulu  menunjukkan model pertumbuhan penduduk 

yang berbeda. Kabupaten Pandeglang cenderung memiliki model 

pertumbuhan penduduk yang didominasi komponen Fertilitas dan 

Mortalitas atau dikenal dengan istilah pertumbuhan penduduk alamiah 

(natural increase), berbanding terbalik dengan Kota Tangerang Selatan 

dimana komponen Fertilitas dan Mortalitas sama-sama mengalami 

penurunan dan keduanya sudah berada pada taraf yang rendah, maka 

komponen Migrasi yang berperan atau istilahnya pertumbuhan penduduk 

non alamiah (nett migration). Model pertumbuhan penduduk yang 

didapatkan dari Kota Serang pola pertumbuhan penduduknya merupakan 

kombinasi dari Natural Increase dan Migration Nett. ditunjukkan dengan 

masih tingginya angka Fertilitas di wilayah ini dibuktikan dengan angka 

TFR (Total Fertility Rate) yang cenderung masih tinggi, angka Mortalitas 

juga relatif masih tinggi tetapi khusus untuk Kota Serang komponen 

migrasipun cukup tinggi mempengaruhi pertumbuhan penduduk di 

wilayah ini karena selain berstatus sebagai ibukota Provinsi Banten, Kota 

Serang juga menarik minat pekerja untuk datang karena merupakan 

wilayah industri dan jasa. Fertilitas yang relatif masih tinggi dan 

Mortalitas yang juga masih berpengaruh akibat derajat kesehatan 

penduduknya yang rendah menjadi fokus terutama dalam penyiapan 

sarana dan prasarana pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota 

Serang. Perencanaan pembangunan di wilayah Kota Serang yang 

berkaitan dengan arus migrasi yang kuat juga harus mendapatkan 

perhatian khusus karena efek bersamaan yang datangnya bersama 

migrasi diantaranya adalah kepadatan penduduk yang langsung 

berpengaruh pada degradasi lingkungan, tingginya angka kriminalitas, 

tumbuhnya pemukiman kumuh dan meningkatnya jumlah pengangguran. 
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Kata Kunci : Model, Pertumbuhan 

Penduduk, Kota Serang 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan berwawasan 

kependudukan adalah konsep yang paling 

cocok diterapkan berkaitan dengan 

permasalahan yang terjadi karena melibatkan 

penduduk sebagai objek sekaligus subjek 

dalam pembangunan. Konsep pembangunan 

ini merunut pada strategi pembangunan yang 

bersifat ‘bottom-up planning’. Melalui 

konsep ini, tujuan utama seluruh proses 

pembangunan adalah lebih memeratakan 

kesejahteraan penduduk daripada 

mementingkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Karena itu pendekatan ‘bottom-up’ 

berupaya mengoptimalkan penyebaran 

sumberdaya yang dimiliki dan potensial ke 

seluruh wilayah dan membangun sesuai 

dengan potensi dan masalah khusus yang 

dihadapi oleh daerah masing-masing. 

Fakta yang terjadi di Provinsi Banten, 

kabupaten/kota memiliki kecenderungan 

yang sama yaitu mengalami peningkatan 

untuk kategori kepadatan penduduk di 

wilayahnya, walaupun terlihat Kota 

Tangerang Selatan terdata paling cepat 

mengalami peningkatan kepadatan 

penduduknya dan Kabupaten Pandeglang 

terlihat paling rendah untuk kategori 

penambahan kepadatan penduduk di Provinsi 

Banten. Tetapi, perbedan yang terdata 

signifikan adalah kesenjangan kepadatan 

penduduk antar wilayah. Kota Tangerang 

terdata sekitar 30 kali lipat lebih padat 

dibandingkan dengan Kabupaten Lebak dan 

Pandeglang, padahal kedua kabupaten ini 

memiliki luas wilayah hampir 50% dari 

Provinsi Banten. 

            Fakta lain yang berkaitan dengan 

kondisi kependudukan di Provinsi Banten 

adalah Angka Kelahiran Total/ Total Fertility 

Rate (TFR) yang terlihat tinggi terdapat di 

Kabupaten Pandeglang dan Lebak, masing-

masing 2.98 dan 2.55 dan yang paling rendah 

adalah Kota Tangerang Selatan yaitu 1.93. 

Angka Kelahiran Kasar/ Crude Birth Rate 

(CBR) terlihat tinggi terdapat di Kota 

Cilegon dan Kabupaten Pandeglang, masing-

masing 20.19 dan 19.22 dan yang paling 

rendah adalah Kota Tangerang Selatan yaitu 

16.54.(Survei Ekonomi Nasional, Susenas, 

2014). 

Berdasarkan analisis data, model 

pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten 

yang diwakili oleh dua wilayah yang berbeda 

dalam aspek kependudukan yaitu Kabupaten 

Pandeglang di bagian Selatan dan Kota 

Tangerang Selatan yang mewakili Banten 

bagian Utara juga menunjukkan model 

pertumbuhan penduduk yang berbeda pula. 

Kabupaten Pandeglang cenderung memiliki 

model pertumbuhan penduduk yang 

didominasi komponen Fertilitas dan 

Mortalitas atau dikenal dengan istilah 

pertumbuhan penduduk alamiah (natural 

increase), berbanding terbalik dengan Kota 
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Tangerang Selatan dimana komponen 

Fertilitas dan Mortalitas sama-sama 

mengalami penurunan dan keduanya sudah 

berada pada taraf yang rendah, maka dapat 

dipastikan bahwa pengaruhnya juga kecil 

terhadap laju pertumbuhan penduduk maka 

komponen Migrasi atau istilahnya 

pertumbuhan penduduk non alamiah (nett 

migration) yang dalam hal ini mendominasi 

model pertumbuhan penduduknya.  

Melihat perbedaan pola pertumbuhan 

penduduk di bagian Utara dan Selatan Banten 

yang diwakili oleh Kota Tangerang Selatan 

dan Kabupaten Pandeglang, maka pada 

tulisan kali ini akan menggambarkan model 

pertumbuhan penduduk di Kota Serang 

sebagai ibukota Provinsi Banten yang juga 

mengalami permasalahan kependudukan 

yang segera untuk dibenahi.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif 

deskriptif. Penulis mencoba untuk melihat, 

mengamati dan berusaha menemukan Model 

Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten. 

Penggunaan metode triangulasi dalam 

penelitian ini tetap dilakukan dengan alasan 

pada dasarnya melibatkan cross-check untuk 

konsistensi internal atau keandalan 

sementara antara-metode triangulasi menguji 

tingkat eksternal validitas. Triangulasi paling 

lazim digunakan untuk upaya 

mengintegrasikan keadaan di lapangan dan 

metode survei. Spindler, 1970, Diesing, 197 

1, Sieber, 1973) berpendapat bahwa metode 

kuantitatif dapat memberikan kontribusi 

penting ke lapangan, dan sebaliknya.  

Dengan demikian, peneliti 

menggunakan metodologi ini didorong untuk 

melakukan sistematisasi observasi, untuk 

memanfaatkan teknik sampling, dan untuk 

mengembangkan skema kuantitatif untuk 

coding. Dalam penelitian ini, data-data yang 

diperoleh dari responden akan diperkuat oleh 

penghitungan data kuantitatif yang 

berhubungan dengan variabel utama dalam 

pertumbuhan penduduk yaitu Fertilitas, 

Mortalitas dan Migrasi. 

Populasi pada penelitian ini adalah 

jumlah penduduk Kota Serang Provinsi 

Banten sebesar 669.600 jiwa (Banten Dalam 

Angka, 2017), diambil sebagai sampel 

sebanyak 150 orang. Digunakan tehnik 

Probability Sampling dengan cara Cluster 

Sampling dengan masing-masing 25 sampel 

pada 6 kecamatan di Kota Serang. 

Hasil akhirnya setelah pada penelitian 

sebelumnya terlihat pola pertumbuhan 

penduduk di Provinsi Banten dengan 

perwakilan Kabupaten Pandeglang dan Kota 

Tangerang Selatan, maka penelitian ini 

diharapkan juga menghasilkan gambaran 

tambahan model pertumbuhan penduduk di 

Provinsi Banten dengan meneliti ibukota 

provinsi yaitu Kota Serang.  Model 
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pertumbuhan penduduk di Kota Serang yang 

berdasarkan karakteristik wilayah tersebut 

diharapkan kemudian  diterapkan lingkungan 

Pemerintahan Daerah Kota Serang dan 

Provinsi Banten dengan tujuan penerapan 

pembangunan kependudukan yang sesuai 

dengan memperhatikan kebutuhan dan 

urgensi tiap wilayah sehingga nantinya 

tercipta pembangunan berwawasan 

kependudukan, artinya penduduk dilibatkan 

baik sebagai objek maupun subjek dalam 

setiap tahapan pembangunan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Untuk responden di Kota Serang 

setelah melalui proses pemilihan random 

untuk menentukan wilayah dan responden 

yang dimaksud, diperoleh data bahwa 42% 

berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebesar 

58% berjenis kelamin perempuan. 

Umur responden didominasi pada 

kelompok umur 31-40 tahun yakni sebesar 

28%. Kelompok umur 41-50 tahun terdata 

terbanyak kedua yaitu 21,3%, disusul 

kelompok umur 21-30 tahun 19,3%, 

kelompok umur 51-60 tahun (16%), 

kelompok umur 61-70 tahun (7,3%), 

kelompok umur 14-20 tahun (5,3%) dan 

terakhir kelompok umur 71-80 tahun (2,7%).  

 Tingkat pendidikan responden yang 

dominan adalah lulusan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) sebanyak 27,3%, kemudian 

disusul lulus SMP 22,1%), lulus SD (18,6%) 

, Tidak lulus SD (9,3%), lulus Perguruan 

Tinggi (5,3%), dan berimbang yaitu Tidak 

Pernah Sekolah, Tidak Lulus SMP dan Tidak 

lulus SMA sebesar 4,7%.  

 

Variabel Kependudukan Fertilitas 

(Kelahiran) 

 

Usia perkawinan pertama seorang 

wanita mempengaruhi periode lamanya 

kesuburan dan peluang untuk hamil dan 

melahirkan anak. Perempuan cenderung 

memiliki risiko kematian yang tinggi saat 

melahirkan, cukup banyak perempuan yang 

mengalami kematian saat melahirkan. Hal ini 

terutama terjadi pada perempuan yang 

menikah usia muda. Di Kota Serang  terdata, 

wanita paling dominan menikah pada usia 

16-20 tahun yaitu sebanyak 49,9 persen,  

wanita yang menikah pada usia 21-30 tahun 

terdata sebanyak 40,7 persen. Terdapat 

wanita yang masih di bawah usia 15 tahun 

terdata sebanyak 4,5 persen yang menikah 

untuk perkawinan pertama. Kasus yang 

membedakan dengan keadaan di Kabupaten 

Serang terdapat 1,2% wanita yang terdata 

belum menikah di Kota Serang. 

Makin awal usia perkawinan, 

semakin panjang usia wanita untuk dapat 

melahirkan anak, sehingga jika pengaturan 

kelahiran tidak dilakukan, jumlah anak yang 

dilahirkan menjadi lebih banyak. Pada tabel 

di atas ini terlihat bahwa rata-rata jumlah 
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anak yang  dilahirkan hidup (ALH) per 

wanita di Kota Serang sebesar 2,4 artinya 

rata-rata jumlah anak yang dilahirkan wanita 

usia 15-49 tahun sebanyak 2-3 orang. Bahkan 

jika melihat tabel di atas, di Kota Serang ini 

lebih dari tigaperempat penduduknya 

(73,4%) memiliki anak di atas paling banyak 

2 orang.  

Penggunaan alat KB (kontrasepsi) 

mempengaruhi peluang seorang wanita untuk 

hamil, termasuk tentang penundaan, 

penjarangan bahkan untuk menutup peluang 

hamil dan melahirkan. Dalam hal ini, 

penggunaan jenis kontrasepsi saat ber-KB 

sangat berpengaruh, karena efektifitas 

kontrasepsi dipengaruhi oleh jenis 

kontrasepsi serta perilaku cara penggunaan. 

Untuk kasus di Kota Serang, terdata 

60,3% penduduknya sudah melakukan atau 

mengikuti Program Keluarga Berencana 

(KB). Penduduk yang tidak mengikuti 

Program KB terdata cukup banyak yaitu 

34,8%, sedangkan sisanya sebanyak 4,9% 

terdata karena belum menikah. Penduduk 

yang mengikuti Program KB ini terlihat 

terlihat mirip dengan kejadian penduduk di 

Kabupaten Serang 

 

Variabel Kependudukan Mortalitas 

(Kematian) 

Untuk komponen Mortalitas 

(Kematian) yang terjadi di Kota Serang 

terdata relatif rendah yaitu hanya 24,7% 

mengalami kejadian mortalitas yang terjadi 

pada sanak keluarganya. Hal in jika merujuk 

data-data sebelumnya dapat dikatakan 

dkarenakan kondisi penduduk yang memiliki 

derajat kesehatan tinggi selain karena faktor 

ekonomi juga didukung sarana prasarana 

kesehatan yang memadai, baik dari 

ketersediaan fasilitas kesehatan seperti 

Rumah Sakit Negeri dan Swasta yang relatif 

banyak juga keberadaan tenaga kesehatan 

sepeti dokter, bidan dan perawat yang juga 

relatif banyak apalagi jika dibandingkan di 

wilayah Kabupaten Serang. 

Berdasarkan hasil survei dari 

responden, sebagian besar (51,4%) 

pengobatan dengan bantuan dokter sebelum 

akhirnya meninggal dunia., melakukan 

pengobatan sendiri sebelum sanak 

keluarganya meninggal dunia, sebanyak 

29,9% dan yang tidak melakukan pengobatan 

terdata sebanyak 18,6%. Hal ini berbanding 

terbalik dengan yang terjadi di Kabupaten 

Serang yang prosentase terendahnya adalah 

yang melakukan pengobatan dengan bantuan 

dokter sebelum akhirnya meninggal dunia. 

 

VariabelKependudukan 

Mobilitas/Migrasi 

(Pergerakan/Perpindahan) 

 

Kota Serang merupakan daerah yang 

bercirikan perkotaan dimana 

perekonomiannya didominasi oleh sektor 

industri, perdagangan dan jasa sehingga 

menjadi daerah tujuan migrasi. Hal ini 
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berkesesuaian dengan survei yang dilakukan, 

walaupun dominasi responden merupakan 

penduduk asli/pribumi yaitu terdata sebesar 

61,2% responden yang berstatus sebagai 

penduduk pendatang (migran) yang terdata 

388%. Kasus yang sangat berbeda terjadi di 

Kabupaten Serang dimana sebagian besar 

penduduknya sebagai pribumi. 

 

Grafik Migran Keluar Responden  

Kota Serang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Sumber : Survei dan Pengolahan Data, 2016 

 

Untuk kasus migrasi yang terjadi di 

Provinsi Banten, Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2014 

Migrasi Nett di Provinsi Banten terdata 

nomor dua tertinggi setelah Provinsi Jawa 

Barat (453.087 orang) yaitu sebesar 272.097 

orang. Data Migrasi Nett Provinsi Banten 

jauh di atas Kepulauan Riau (155.209 orang), 

Kalimantan Timur (140.519 orang) dan 

Papua Barat (37.070 orang) sebagai wilayah-

wilayah lima besar yang memiliki LPP 

tertinggi di Indonesia. Apalagi bila  

dibandingkan dengan DKI Jakarta 

yang Migrasi Nett nya terdata -239.464 orang 

(harga negatif ini menunjukkan lebih 

banyaknya Migrasi Keluar dibandingkan 

Migrasi Masuk). Hal ini mengindikasikan 

bahwa Provinsi Banten merupakan provinsi 

tujuan kedua setelah Jawa Barat dalam hal 

kejadian Migrasi Masuk.  

Untuk kasus migrasi yang terjadi di 

wilayah Kota Serang, karena wilayah ini 

selain merupakan ibukota Provinsi Banten 

jygamerupakan wilayah industri dan jaasa 

maka Kota Serang menarik orang untuk 

datang bekerja disini..  Kesempatan antara 

yang terjadi di Kota Serang menjadi sasaran 

pertama dari pekerja migran yang berasal dari 

daerah lain di Provinsi Banten  seperti dari 

Kabupaten Pandeglang, Lebak, Cilegon dan 

Tangerang.  

 

Grafik Migran Masuk Responden  

Kota Serang 
         

 Sumber : Survei dan Pengolahan Data, 2016 
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Grafik di atas berkesesuaian dengan 

penjelasan yang telah disebutkan, bahwa 

migran yang masuk ke Kota Serang sebagai 

kota industri, perdagangan dan jasa terdata 

64,4%  melebihi jumlah migran yang keluar 

yaitu sebesar 35,6%. 

Mobilitas penduduk yang dilakukan 

dengan jangka waktu yang pendek, misalnya 

berangkat pagi pulang sore dan dilakukan 

hampir setiap hari dikenal dengan istilah 

“Commuting” atau “nglaju” (Mantra, 2010). 

Sedangkan Commuter/komuter adalah orang 

yang secara rutin keluar dari kecamatan asal 

ke kecamatan tujuan untuk bekerja dalam 

jangka waktu minimal enam jam dan kembali 

pada hari yang sama (maksimal 24 jam). 

Berdasarkan survei yang telah 

dilakukan, di Kota Serang dari responden 

yang didata sebagian besar berstatus sebagai 

komuter (51,1%), artinya penduduk yang 

dalam hal ini berpindah ke lain kecamatan 

untuk bekerja walaupun cuma pulang pergi/ 

Nglaju hanya terdapat lebih tinggi 

dibandingkan penduduk yang bekerja masih 

dalam satu kecamatan yang sama atau dapat 

dikatakan berdekatan dengan tempat tinggal 

yang sekarang yang terdata (48,9%). Kondisi 

ini sangat berbeda dengan yang ditemukan di 

Kabupaten Serang dimana sebagian besar 

penduduknya bukan merupakan komuter. 

Tetapi jika dibandingkan dengan kondisi 

Kota Cilegon maka kondisinya relatif mirif 

untuk hal komuter ini. 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

alasan utama yang terdata di Kota Serang 

kaitannya dengan alasan seseorang tidak 

melakukan Commuting adalah karena faktor 

penghalang antara, dalam hal ini berkaitan 

dengan Faktor Kurang Pengalaman Bekerja 

sebanyak (46,6%) Faktor dominan kedua 

adalah yang berkaitan dengan Faktor Penarik 

Positif yang ditemukan di wilayah penelitian 

kaitannya dengan Commuting adalah 

tersedianya lahan garapan di wilayah asal 

(23,3%) dan Faktor Individu kaitannya 

dengan Faktor Keluarga terdata sebanyak 

12,3%. 

Sedangkan bagi responden yang 

melakukan Commuting yang dalam hal ini 

diartikan bekerja melewati minimal batas 

kecamatan dalam jangka waktu 24 jam 

(pulang pergi), sebagian besar beralasan 

karena mendapatkan upah lebih tinggi di 

daerah tujuan (36,9%), tuntutan pekerjaan 

(24,6%). Kemudian disusul karena alasan 

lapangan kerja yang lebih sesuai dan 

kesempatan kerja yang lebih tinggi di daerah 

tujuan.  

4. SIMPULAN 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

dipengaruhi oleh komponen Fertilitas, 

Mortalitas dan Migrasi. Berdasarkan analisis 

data di penelitian sebelumnya, model 

pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten 
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yang diwakili oleh dua wilayah yang berbeda 

dalam aspek kependudukan yaitu Kabupaten 

Pandeglang di bagian Selatan dan Kota 

Tangerang Selatan yang mewakili Banten 

bagian Utara juga menunjukkan model 

pertumbuhan penduduk yang berbeda pula. 

Kabupaten Pandeglang cenderung memiliki 

model pertumbuhan penduduk yang 

didominasi komponen Fertilitas dan 

Mortalitas atau dikenal dengan istilah 

pertumbuhan penduduk alamiah (natural 

increase), berbanding terbalik dengan Kota 

Tangerang Selatan dimana komponen 

Fertilitas dan Mortalitas sama-sama 

mengalami penurunan dan keduanya sudah 

berada pada taraf yang rendah, maka dapat 

dipastikan bahwa pengaruhnya juga kecil 

terhadap laju pertumbuhan penduduk maka 

komponen Migrasi atau istilahnya 

pertumbuhan penduduk non alamiah (nett 

migration) yang dalam hal ini mendominasi 

model pertumbuhan penduduknya.  

Sedangkan untuk Kota Serang 

merupakan kombinasi antara model 

pertumbuhan penduduk alamiah dan non 

alamiah, ditunjukkan dengan masih tingginya 

angka Fertilitas di wilayah ini dibuktikan 

dengan angka TFR (Total Fertility Rate) yang 

cenderung masih tinggi, angka Mortalitas 

juga relatif masih tinggi tetapi khusus untuk 

Kota Serang komponen migrasipun cukup 

tinggi mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk di wilayah ini karena selain 

berstatus sebagai ibukota Provinsi Banten, 

Kota Serang juga menarik minat pekerja 

untuk datang karena merupakan wilayah 

industri dan jasa. 

Berdasarkan paparan di atas, maka 

perencanaan pembangunan di Provinsi 

Banten wajib melihat urgensi yang berkaitan 

dengan aspek kependudukan. Kondisi 

Fertilitas yang relatif masih tinggi dan 

Mortalitas yang juga masih berpengaruh 

akibat derajat kesehatan penduduknya yang 

rendah menjadi fokus terutama dalam 

penyiapan sarana dan prasarana 

pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota 

Serang, bukan tidak mungkin kondisi 

tersebut akan diperparah dengan aspek 

migrasi yang beberapa tahun terakhir juga 

ikut mempengaruhi model pertumbuhan 

penduduk di wilayah ini berkaitan dengan 

status wilayahnya sebagai ibukota Provinsi 

Banten. Perencanaan pembangunan di 

wilayah Kota Serang yang berkaitan dengan 

arus migrasi yang kuat juga harus 

mendapatkan perhatian khusus karena efek 

bersamaan yang datangnya bersama migrasi 

diantaranya adalah kepadatan penduduk yang 

langsung berpengaruh pada degradasi 

lingkungan, tingginya angka kriminalitas, 

tumbuhnya pemukiman kumuh dan 

meningkatnya jumlah pengangguran. 
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ABSTRACT 
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Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi dan 

program pembangunan kesejahteraan sosial. Istilah kesejahteraan 

sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional 

Pada dasarnya negara memiliki kewajiban dalam mensejahterakan 
dan mendistribusikan kesejahteraan secara merata bagi rakyatnya. 

Namun pada kenyataannya bukan hanya negara saja yang melakukan 

upaya mensejahterakan masyarakat pihak swasta pun sudah banyak 
yang turut serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui program CSR yang mereka miliki. Penelitian  ini  bertujuan 

untuk menggali peran Pihak swasta dalam keterlibatannya pada 
program pemberdayaan masyarakat di kawasan Rancaekek 

Kabupaten Bandung. Metode Analisis Deskriptif adalah suatu 

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis 

suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 
kesimpulan yang lebih luas. Metode tersebut digunakan untuk melihat 

gambaran nyata di lapangan dan menemukan fakta sehingga dapat 

melihat dan menginterpretasikan secara akurat dari fenomena 
penemuan penelitian. Desain penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif.. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pemerintah 

dewasa ini telah cukup menyadari bahwa dengan program-program 

pengentasan kemiskinan berbasis pada pemberdayaan masyarakat 
yang bertujuan pada pengembangan masyarakat (Community 

Development) dan melibatkan lebih banyak kelompok sasaran (Target 

Group).  

 

Keywords 

Kesejahteraan, Pemberdayaan 

Masyarakat, NGO 
 

 

I. Pendahuluan 

  Kemiskinan adalah sebuah fenomena, 

suatu kenyataan yang belum dan takkan 

pernah terhapuskan dari muka bumi ini. 

Kemiskinan timbul akibat perbedaan 

kemampuan, perbedaan kesempatan, dan 
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perbedaan sumberdaya (Maipita,2014:1).  

Walau takkan pernah terhapuskan namun 

kemiskinan bukan berati harus dibiarkan. 

Karena kemiskinan itu disinyalir dapat 

menimbulkan berbagai kejahatan social, dan 

keridakbaikan. Meskipun sesungguhnya 

banyak orang yang tidak miskin juga meniliki 

ketidakmampuan dan ketidakmauan. 

Mengapa kemiskinan sepertinya tidak 

akan pernah terhapuskan dari muka bumi in ? 

lalu mengapa banyak orang, Pemerintah, 

Berbagai organisasi baik local, regional dan 

Internasional selalu berusaha untuk 

mengurangi bahkan mengatasi kemiskinan ? 

jawabannya dari pernyataan pertama adalah 

konsep dan pengertian kemiskinan itu sendiri 

terus mengalami perkembangan, seiring 

dengan perkembangan zaman. Dahulu 

seseorangdikatakan miskin bila tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pangan. Tetapi 

kemudian berkembang dengan masuknya 

unsur kesehatan, Pendidikan, kemampuan 

melaksanakan fungsi kemasyarakatan, akses 

informasi dan lainnya. Belum lagi bila yang 

dikatakan miskin adalah kelompok 

masyarakat berpenghasilan terendah dari 

suatu kumpulan, maka ketika kesejahteraan 

semua masyarakat dalam kumpulan itu 

meningkat, tetap saja aka nada orang miskin, 

yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok 

berpenghasilan terendah. 

Untuk menjawab tantangan tersebut 

Shafira Foundation sebagai lembaga sosial 

yang merupakan Lembaga swasta melalui 

program CSR nya  berusaha untuk terus 

mengembangkan kegiatan yang berdampak 

positif bagi masyarakat secara luas. Salah 

satunya dengan menyelenggarakan program 

pemberdayaan khusus ibu-ibu di daerah 

Bandung Raya. Shafira Foundation yang 

beralamat di jalan Pelajar Pejuang no 25 

Bandung, merupakan salah satu perusahaan 

yang membina kelompok usaha kecil dan 

menengah agar lebih baik dari sisi 

pengelolaan maupun peningkatan pendapatan 

usaha kecil dan menengah tersebut. Penjualan 

yang baik dapat meningkatkan pendapatan 

sehingga dengan pengelolaan yang baik usaha 

kecil dan menengah akan mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. 

 Shafira Foundation memiliki 

komitmen untuk mengurangi kemiskinan 

melalui akses LKMK (Lembaga Keuangan 

Mikro dan kemamdirian) bagi keluarga pra 

sejahtera yang memiliki kegiatan usaha agar 

menjadi lebih berkembang. Sasaran dari 

program LKMK ini adalah perempuan rumah 

tangga yang memiliki kegiatan usaha. 

Sebagian besar kehidupan rumah tangga yang 

mengatur keuangan dalam keluarga adalah 

ibu rumah tangga, dimana mereka 

menghabiskan sebagian besar dari pendapatan 

mereka di rumah tangganya. Dalam program 
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ini perempuan rumah tangga yang memiliki 

kegiatan usaha dibantu untuk menambah 

penghasilan dalam keluarganya melalui usaha 

kecil yang mereka jalankan agar menjadi lebih 

sejahtera dan meningkat. 

Metode yang digunakan dalam 

kegiatan LKMK ini berupa pendampingan 

kegiatan wirausaha mikro dengan masa 

pembinaan selama 1 tahun yang dibagi 

menjadi 2 tahapan, hal ini dilakukan agar 

mempermudah proses pengawasan 

perkembangan usaha anggota binaan. 

Pendampingan usaha dilakukan secara 

berkelompok setiap satu minggu satu kali, 

dalam pertemuan itulah ada beberapa materi 

pelatihan yang diberikan kepada peserta 

binaan secara bertahap sesuai dengan kondisi 

masing-masing mitra binaan. Sistem 

pembiayaan yang digunakan oleh LKMK 

Shafira Foundation adalah prinsip syariah non 

collateral dengan sistem tanggung renteng 

dalam kelompoknya.  

 

II. Kajian Pustaka 

A. Kajian tentang Pemberdayaan 

Masyarakat. 

Konsep pemberdayaan ( 

empowerment) mulai tampak ke permukaan 

sekitar decade 1970 an , dan terus berkembang 

sepanjang decade 1980-an hingga 1990-an 

(akhir abad ke 20-an) (Hikmat, 20013:1) 

kemunculan konsep ini hamper bersamaan 

dengan aliran-aliran, seperti eksistensialisme, 

fenomenologi dan personalisme. Disusul 

kemudian oleh masuknya gelombang 

pemikiran neo-marxisme, freudianisme 

termasuk didalammnya aliran-aliran 

struktualisme dan sosiologi kritik. 

Bermunculan pula konsep-konsep seperti 

elite, kekuasaan, anti kemapanan, gerakan 

populis, antistruktur, legitimasi, ideologi, 

pembebasan dan civil Society (Pranarka dan 

Vidhyandika,1996). 

Pemberdayaan dan partisipasi 

merupakan hal yang menjadi pusat perhatian 

dalam proses pembangunan belakangan ini di 

berbagai negara. Kemiskinan yang terus 

melanda dan menggerus kehidupan umat 

manusia akibat resesi Internasional yang terus 

bergulir dan proses restrukturisasi, agen-agen 

nasional-internasional, serta negara-negara 

setempat menunjukan perhatian yang sangat 

besar terhadap strategi pertisipasi masyarakat 

sebagai sarana percepatan proses 

pembangunan karena itu, perlu ditekannkan 

peningkatan tentang pentingnya pendektan 

alternative berupa pendekatan pembangunan 

yang diawali oleh proses pemberdayaan 

masyarakat local (Craig dan Mayo, 1995). 

Pemberdayaan masyarakat dewasa ini 

tidak selalu dilakukan atau digagas oleh 

masyarakat dan pemerintah saja namun 

belakangan ini strategi pemberdayaan 

masyarakat sangat meletakan pada partisipasi 
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masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat 

berpartisifasi secara aktif ke dalam efektivitas, 

efisiensi dan sikap kemandirian. Secara 

khusus pemberdayaan dilaksanakan melalu 

kegiatan kerjasama dengan para sukarelawan, 

yang bukan bersumber pada pemerintah, 

tetapi dari LSM, termasuk Organisasi 

penggerak Masyarakat (Clarke, 1991). 

Menurut Bebbington dalam  Kartiwa (2012) 

“Empowerment is a process trough which 

those exluded are able to participate more 

fully in decisions abaout forms of growth, 

strategies of development, and distribution of 

their product”. Pemberdayaan adalah upaya 

untuk membangun daya itu, dengan 

mendorong, memotivasikan, dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

memilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya. 

 

Pemberdayaan masyarakat berarti 

melakukan investasi pada masyarakat, 

khususnya masyarakat miskin, dan organisasi 

mereka, sehingga asset dan kemampuan 

mereka bertambah, baik kapabilitas 

perorangan maupun kapasitas kelompok 

(Rohaeni, 2016:304). Agar pemberdayaan 

masyarakat dapat berlangsung secara efektif, 

maka reformasi kenegaraan/ state reform, 

harus dilakukan pada tingkat nasional maupun 

daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, 

mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan 

perilaku harus disesuaikan untuk 

memungkinkan masyarakat miskin 

berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. 

Berbagai ketentuan perlu disiapkan untuk 

memungkinkan masyarakat miskin dapat 

memantau kebijakan, keputusan dan tindakan 

pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat. 

Tanpa pemantauan yang efektif dari 

masyarakat miskin, maka kepentingan mereka 

dapat terlampaui oleh kepentingan-

kepentingan lain. 

 

B. Kajian Tentang Kesejahteraan 

Sesungguhnya , pembangunan social 

merupakan respon dari pembangunan 

ekonomi yang telah lama mendominasi 

model-model pembangunan, (Hikmah, 

2013:49). Pada perkembangan dewasa ini 

paradigm pembangunan ekonomi ternyata 

perlu diimbangi oleh paradigm pembangunan 

social. (Todaro, 1994) menyatakan bahwa : “ 

…Sistem ekonomi perlu dianalisa dan 

didudukan pada konteks system social secara 

keseluruhan di negara tertentu, dan tentu saja, 

juga dalam konteks global internasional. 

Sistem social yang dimaksud adalah 

hubungan-hubungan yang saling terkait antara 

factor-faktor ekonomi dan non ekonomi.” 

Berdasarkan paparan diatas dapat dilihat 

bahwa kesejahteraan masyarakat tidak diukur 

semata-mata dari tingkat pendapatan 

perkapita saja (  income per kapita) , tetapi 
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juga harus dilihat dari bagaimana pendapatan 

ersebut didistribusikan serta kecenderungan 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

komunitasnya (Community Development).  

Selain itu salah satu tujuan pemberdayaan 

adalah meningkatkan kesejahteraan hal 

tersebut didukung oleh pendapat ahli seperti 

menurut Soleh (2014:81) Tujuan akhir dari 

pemberdayaan masyarakat dalah untuk 

meningkatkan harkat dan martabat hidup 

manusia, dengan kata lain secara sederhana 

untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan 

semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi 

juga fisik, mental, politik, keamanan dan 

sosial budaya”. maupun fasilitas dalam jangka 

waktu tertentu. Paton dan Littleton dalam 

Yastiar (2014:6) berpendapat pengertian 

pendapatan dapat dilihat dari aspek fisik dan 

aspek moneter. Dilihat dari aspek fisik, 

pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu 

aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. 

 

III. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan Metode Analisis 

Deskriptif, Menurut Sugiyono (2011) 

menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk 

membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode 

tersebut digunakan untuk melihat gambaran 

nyata di lapangan dan menemukan fakta 

sehingga dapat melihat dan 

menginterpretasikan secara akurat dari 

fenomena penemuan penelitian. Desain 

penelitian menggunakan pendekatan 

kuanlitatif. Sumber data dengan mengambil 

data secara :  

1. Penelitian Lapangan  

Penelitian ini dilakukan secara langsung  

kelapangan untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan.peneliti menggunakan metode  

pengamatan  langsung ke lokasi perusahaan 

yaitu pada Shafira Foundation yang beralamat 

di jalan Pelajar Pejuang 45 No. 25 Bandung. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara ini 

digunakan untuk memperkuat data yang 

ditulis peneliti bahwa data yang diperoleh 

benar-benar akurat. Dalam  penelitian ini 

wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

terukur, yaitu dengan menyiapkan pernyataan 

terlebih dahulu, wawancara dilakukan dengan 

bagian terkait mengenai data yang diperlukan. 

3. Studi Literatur 

Merupakan metode yang dilakukan memalui 

Buku dan referensi dan juga dengan 

mengunjungi dan mempelajari website atau 

situs-situs yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

 



P a g e  | 105 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

4. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Kuesoner ini di tunjukan 

kepada warga binaan Shafira Foundation yang 

berada di daerah Rancaekek, sebanyak 40 

responden. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah kala Likert. 

Skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian , 

fenomena ini telah ditetapkan oleh peneliti, 

yang di sebut dengan variabel.  

 

IV. Hasil Dan Pembahasan 

Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 

warga binaan Shafira Foundation Bandung 

yang berjumlah 40 orang, berikut ini 

karakteristik berdasarkan Umur.   

Usia (tahun) Frekuensi 

(orang) 

Fresentas

e 

<20 Tahun 0 0% 

20-29 Tahun 5 12.5% 

30-39 Tahun 26 65% 

>40 Tahun 9 22.5% 

Total  40 100% 

Sumber : Data hasil kuesioner,2016 

Jika dilihat dari tabel III.2 diatas, maka 

dapat diketahui jumlah responden 

berdasarkan umur antara 30 sd 39 menjadi 

responden terbanyak yaitu sebesar 26 

responden atau sekitar 65%, umur dibawah 20 

tidak  ada yang menjadi responden.  

 

Data Hasil Pembahasan Variabel 

(Pemberdayaan) 

Tabel III.3, III.4,III.5, menunjukan 

tanggapan dari empat puluh (40) responden 

mengenai pemberdayaan Shafira Foundations 

Bandung. Dimana bisa dilihat apakah terjadi 

pengaruh pemberdayaan terhadap pendapatan 

warga binaan Shafira Foundation dalam 

meningkatkan pendapatannya. Yang akan 

dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel III.3 

Tanggapan Responden Mengenai Pemberdayaan Shafira Foundations Bandung  

No Pernyataan 
Alternatif jawaban 

Total 
ss s cs ts sts 

Pernyataan yang berkaitan dengan 

Meningkatkan harkat (X) 

1 

Kegiatan CSR Shafira membantu 

masyarakat dalam mempelajari dan 

memahami keterampilan baru 

17 17 6 0 0 40 

2 

Kegiatan CSR Shafira mendorong  

timbul dan berkembangnya 

kemandirian masyarakat 

21 11 8 0 0 40 

3 

Pelatihan CSR Shafira bermanfaat 

untuk pengembangan usaha warga 

binaan 

24 7 9 0 0 40 

Sumber :  Data hasil Kuesioner,2016 

 

Dari responden mengenai tanggapan 

responden mengenai pemberdayaan Shafira 

Foundations Bandung menyatakan responden 

setuju dengan kegiatan CSR Shafira dapat 

membantu masyarakat dalam mempelajari 

dan memahami keterampilan baru dapat 

dilihat lebih dari setengah populasi 

menyatakan sangat setuju sebanyak 42.5% 

dan 42.5% responden menyatakan setuju. 

Responden merasa kegiatan CSR Shafira 

mendorong  timbul dan berkembangnya 

kemandirian masyarakat dengan 52.5% 

responden menyatakan sangat setuju. Mampu 

menjalani hubungan komunikasi dan 

berinteraksi dengan masyarakat karena lebih 

dari setengah populasi menyatakan sangat 

setuju dengan presentase sebesar 60%. 
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Tabel III.4 

Tanggapan Responden Mengenai Pemberdayaan Shafira Foundations Bandung  

No Pernyataan 
Alternatif jawaban 

Total 
ss s cs ts sts 

Pernyataan yang berkaitan dengan 

Martabat Hidup Manusia (X) 

1 
Pelatihan CSR Shafira mampu 

meningkatkan pendapatan masyarakat 
17 7 15 1 0 40 

2 

Pelatihan CSR Shafira mampu 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

15 13 11 1 0 40 

3 

Pelaksanaan pelatihan CSR Shafira 

mampu  melatih penggunaan 

teknologi bagi warga binaan 

19 14 6 1 0 40 

Sumber :  Data hasil Kuesioner,2016 

Adapun uraian tabel III.4 mengenai 

tanggapan responden mengenai 

pemberdayaan Shafira Foundations Bandung 

menyatakan Pelatihan CSR Shafira mampu 

meningkatkan pendapatan masyarakat dilihat 

dari 42.5% responden menyatakan sangat 

setuju. Pelatihan CSR Shafira belum mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

hanya 37.5%  responden menyatakan sangat 

setuju dan 2.5% responden menyatakan tidak 

setuju,. Pelaksanaan pelatihan CSR Shafira 

menggunakan teknologi yang sederhana, tepat 

dan murah biaya, presentase sebesar 47.5% 

menyatakan sangat setuju. 
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Tabel III.5 

Tanggapan Responden Mengenai Pemberdayaan Shafira Foundations Bandung  

No Pernyataan 
Alternatif jawaban 

Total 
Ss S cs Ts sts 

Pernyataan yang berkaitan dengan 

Kualitas Hidup (X) 

1 
CSR Shafira mampu meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia  
17  14 9 0 0 40 

2 
CSR Shafira mampu meningkatkan 

sandang, pangan, papan 
18 14 8 0 0 40 

3 

Pelatihan CSR Shafira mampu 

meningkatkan keberanian 

kemandirian usaha warga binaan 

24 9 7 0 0 40 

Sumber :  Data hasil Kuesioner,2016 

 

Berdasarkan uraian tabel III.5 diatas 

mengenai tanggapan responden mengenai 

pemberdayaan Shafira Foundations Bandung 

menyatakan CSR Shafira mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

42.5% responden menyatakan setuju. 45%  

responen menyatakan sangat setuju dengan 

pernyataan CSR Shafira mampu 

meningkatkan sandang, pangan. Sedangkan 

pelatihan CSR Shafira sudah mampu 

meningkatkan keberanian kemandirian usaha 

warga binaan dilihat dari besar presentase 

yang menyatakan sangat setuju yaitu sebesar 

60%. 

 

Hasil Pembahasan Variabel ( Pendapatan) 

 Pada tabel III.6, III.7, III.8, III.9 

menunjukan tanggapan dari empat puluh (40) 

mengenai Pendapatan Shafira Foundations 

Bandung. Dimana bisa dilihat apakah terjadi 

pengaruh pemberdayaan terhadap pendapatan 

pada Shafira Foundations Bandung dalam 

meningkatkan pendapatannya. akan 

dijelaskan pada tabel  berikut: 
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Tabel III.6 

Tanggapan Responden Mengenai Faktor Penentu Peningkatan Pendapatan di Shafira 

Foundations Bandung 

No Pernyataan 
Alternatif jawaban 

Total 
ss s Cs ts Sts 

Pernyataan yang berkaitan dengan  

Nilai Tukar (Y) 

1 

Pelatihan CSR Shafira mampu 

meningkatkan produktivitas warga 

binaan  

12  16 12 0 0 40 

2 

Pelatihan CSR Shafira mampu 

merubah harga jual produk warga 

binaan  

26 7 7 0 0 40 

3 

Pelatihan CSR Shafira mampu 

meningkatkan kualitas produk warga 

binaan  

16 14 10 0 0 40 

Sumber :  Data hasil Kuesioner,2016 

 

Adapun tanggapan responden 

mengenai faktor penentu peningkatan 

pendapatan di Shafira Foundations Bandung. 

Pelatihan CSR Shafira mampu meningkatkan 

produktivitas warga binaan karena 40%  

responden menyatakan setuju. Pelatihan CSR 

Shafira mampu merubah harga jual produk 

warga binaan dengan 65%  responden 

menyatakan sangat setuju. Pelatihan CSR 

Shafira mampu meningkatkan kualitas produk 

warga binaan dengan presentase sebesar 40% 

menyatakan sangat setuju. 
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Tabel III.7 

Tanggapan Responden Mengenai Pemberdayaan Shafira Foundations Bandung  

No Pernyataan 
Alternatif jawaban 

Total 
ss s cs ts sts 

Pernyataan yang berkaitan dengan  

Uang yang Diterima (Y) 

1 

penggunaan dana pelaksanaan 

kegiatan CSR Shafira sesuai dengan 

kebutuhan warga binaan Shafira 

13  19 8 0 0 40 

2 
kegiatan CSR Shafira membantu 

modal usaha warga binaan 
16 13 11 0 0 40 

3 
Pelatihan CSR Shafira meningkatkan 

perputaran uang warga binaan 
7 16 11 5 1 40 

Sumber :  Data hasil Kuesioner,2016 

 

Dari tanggapan responden mengenai 

faktor penentu peningkatan pendapatan di 

Shafira Foundations Bandung, penggunaan 

dana pelaksanaan kegiatan CSR Shafira 

sesuai dengan kebutuhan warga binaan 

Shafira dilihat responden terbanyak 47.5% 

responden menyatakan setuju. kegiatan CSR 

Shafira mampu membantu modal usaha warga 

binaan dengan responden tebanyak sebesar 

40%  responden menyatakan sangat setuju. 

Pelatihan CSR Shafira belum meningkatkan 

perputaran uang warga 

binaan dengan presentase terbesar sebesar 40%, 12.5%  menyatakan tidak setuju dan 2.5% 

menyatakan sangat tidak setuju. 
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  Tabel III.8 

Tanggapan Responden Mengenai Pemberdayaan Shafira Foundations Bandung  

No Pernyataan 
Alternatif jawaban 

Total 
ss s Cs Ts sts 

Pernyataan yang berkaitan dengan  

Transaksi Penjualan (Y) 

1 
Pelatihan CSR Shafira meningkatkan 

Penjualan produk warga binaan 
10 17 13 0 0 40 

2 

Pelatihan CSR Shafira memberikan 

kemampuan  warga binaan untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan   

 13 21 5 1 0 40 

Sumber :  Data hasil Kuesioner,2016 

 

Berdasarkan uraian tabel diatas dari 

tanggapan responden mengenai faktor 

penentu peningkatan pendapatan di Shafira 

Foundation Bandung Pelatihan CSR Shafira 

dapat meningkatkan perputaran uang warga 

binaan dengan 42.5% responden menyatakan 

setuju. Pelatihan CSR Shafira memberikan 

kemampuan  warga binaan untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan  dengan 

52.5% responden menyatakan setuju atau 

lebih dari setengahnya populasi. 

 

Uji Instrumen Penelitian 

Uji Validitas  

Pada penelitian ini menggunakan uji Validitas 

konstruk dengan menggunakan fungsi 

CORREL dari Microsoft Excel 

(=CORREL(Array1;Array2)), dengan 

menganalisis faktor dengan skor total. Bila 

korelasi tiap faktor tersebut positif dengan 

besarnya 0.3 ke atas, maka faktor tersebut 

merupakan Construct  yang kuat. Hasil uji 

Validitas konstruk dapat dilihat pada 

lampiran.    

Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas menggunakan fungsi 

CORREL dari Microsoft Excel 

(=CORREL(Array1;Array2)), dengan 

mengelompokan jumlah jawaban variabel X 

dan variabel Y berdasarkan ganjil dan genap. 

Tabel uji reliabilitas dapat dilihat pada 

lampiran. Hasil uji relibilitas sebagai berikut:  

=CORREL(Ganjil;Genap) 

Diperoleh hasil = 0.72 

Selanjutnya mencari koefisien reliabilitas 

dengan menggunakan Formula Spearman-

Brown 
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r1 =        2rb 

        1+ rb 

r1=   2(0.72) 

      1+ (0.72) 

r1=     1,44 

         1.72 

r1=    0.837 

 

Uji Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui nilai dari koefisiensi 

korelasi (r) yang berfungsi untuk mengetahui 

kekuatan hubungan antara promosi dan 

variabel penjualan, maka perhitungan 

berdasarkan data hasil kuesioner adalah 

sebagai berikut. 

r=               n (∑xy)- (∑x.∑y) 

      √ [n∑x2 – (∑x)2] [n∑y2 – (∑y)2] 

r=      40(43943-(1350.1301) 

   √ [40.46232-(1350)2] [ 40.42933-(1301)2  

r=      1757720 – 1756350 

[1849280 – 1822500] [1717320 -1692601] 

=   1370               

       26780-24719 

=       1370 

         2061 

=  0,665 

 

Uji Koefisien Determinasi  

Untuk menentukan nilai dari koefisiensi 

determinasi (r)2 yang berfungsi untuk 

mengetahui kontribusi atau sumbangan yang 

diberikan oleh variabel promosi pada variabel 

penjualan, maka perhitungan berdasaran data 

hasil kuesioner adalah sebagai berikut: 

KD = (r) 2  x 100% 

KD = (0.665)2 x 100%   

KD = 0.442 x 100% 

KD= 44.2% 

 

Uji Persamaan Regresi 

Untuk meramalkan atau memprediksi besaran 

nilai variabel penjualan yang dipengaruhi oleh 

variabel promosi dapat dihitung dengan 

persamaan regresi dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

Y=a+b.X 

Karena nilai konstanta a dan b belum 

diketahui, maka nilai konstanta a dan b perlu 

dicari terlebih dahulu. Untuk mengetahui nilai 

konstanta b, maka digunakan rumus: 

b =   n.∑XY - ∑X.∑Y 

         n. ∑X2 – (∑X)2 

b = 40. 43943 – 1350. 1301 

      40. 46232 – (1350)2 

b = 1757720 – 1756350 

      1849280 – 1822500 

 

b =    1370 

         26780 

b = 0,05% 

Setelah mengetahui nilai konstanta b, maka 

selanjutnya dapat dicari nilai konstanta a. 

Untuk mengetahui nilai konstanta a, maka 

digunakan rumus sebagai berikut:  
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a =    ∑Y- b.  ∑X 

          n 

a =  1301- 0. 05.1350 

         40 

a =  1301 – 67.5 

 40 

a= 1.233.5 

40 

a = 30.84  

Maka berdasarkan perhitungan untuk mencari 

nilai konstanta a dan b  tersebut, diperoleh 

nilai konstanta a sebesar 24.73 dan nilai 

konstanta b sebesar 0.3. Nilai konstanta a dan 

b tersebut digunakan untuk mengetahui 

persamaan regresi. Maka didapat persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = a + b. X 

Y= 30.84 + 0.05.X 

Kontanta b bernilai 0.05 bernilai positif 

artinya pengaruh pemberdayaan terhadap 

peningkatan pendapatan adalah bersifat 

positif dan cukup kuat. Jika nilai variabel 

pemberdayaan meningkat maka nilai 

peningkatan pendapatan akan semakin tinggi. 

Hal ini menunjukan bahwa persamaan regresi 

yang didapat adalah bersifat berbanding lurus. 

 

V. Simpulan 

Shafira Foundation dalam proses 

pemberdayaan membuat warga binaan 

bertahan dan mengembangkan usaha dengan 

peningkatan omzet melalui pelatihan, 

bimbingan, dan pembelajaran yang diberikan. 

Shafira Foundation memberi bantuan modal 

kepada masyarakat usaha warga 

binaan,dilihat dari hasil penelitian dengan 

responden tebanyak sebesar 40% menyatakan 

sangat setuju. dengan metode yang digunakan 

dalam kegiatan LKMK ini berupa 

pendampingan kegiatan wirausaha mikro 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dianalisis penjumlahan rata-rata pendapatan 

warga binaan shafira fondation sebelum 

mengikuti pelatihan sebesar Rp.3.333.000, 

sedangkan rata-rata pendapatan setelah 

mengikuti pelatihan sebesar Rp.6.644.000 

dengan peningkatan 99% warga binaan. 

Dengan pelatihan dari CSR Shafira dapat 

meningkatkan pendapatan warga binaan, 

pendapatan diatas 100% sebanyak 50% dari 

total warga binaan atau setengah dari warga 

binaan. Pendapatan 50%-100% sebanyak 

40% dan  pendapatan dibawah 50% sebesar 

10% warga binaan. Dari Analisis suatu 

hubungan antara pemberdayaan dengan 

pendapatan melalui koefisien korelasi sebesar 

0,665. Hal ini menunjukan pemberdayaan 

memiliki hubungan cukup kuat dengan 

pendapatan dan pemberdayaan memberi 

kontribusi sebesar 44.2%.  
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ARTICLE INFO 

 

ABSTRACT 

Article history: 

Accepted 

 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat 

serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam 

sistem NKRI. Salah satu dari penyelenggaraan Pemda yakni melalui 

Kelurahan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah setempat baik 

tingkat Kabupaten dan tingkat Kota. Kelurahan oleh masyarakat 

dianggap sebagai pembuka pintu gerbang dalam bentuk pelayanan 

prima untuk keperluan administrasi masyarakat.Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah kelurahan dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Di samping itu, untuk 

mengetahui jika pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan 

biaya ringan. Asas ini merupakan asas yang diterapkan dalam sistem 

peradilan di Indonesia.Penelitian ini dilakukan dengan penelitian 

kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung di 

Kelurahan terhadap responden dengan metode kualitatif yang 

disajikan secara diskriptif. 

Keywords 

Penerapan Asas, Kekuasaan 

Kehakiman, Pelayanan Masyarakat, 

Kelurahan 

 

1. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

dari tingkat pusat sampai daerah 

merupakan organ terpenting dalam 

keberlangsungan proses kehidupan 

berbangsa dan bernegara menuju 

masyarakat beradab dan berkemajuan. 

Konsep civil society kemudian 

dikembangkan oleh filosof John Locke 

dari istilah Civillian Govermant 

(pemerintahan sipil) yang berasal dari 

bukunya Civilian Goverment pada tahun 

1960. Buku tersebut mempunyai misi 

menghidupkan pesan masyarakat dalam 

menghadapi kekuasaan-kekuasaan 

mailto:moy.mazid99@gmail.com
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mutlak para raja dan hak istimewa para 

bangsawan (Fahmi, 1996:295). 

Suatu pelayanan akan terbentuk 

karena adanya proses pemberian layanan 

tertentu dari pihak penyedia layanan 

kepada pihak yang dilayani (Barata, 

2004: 10). Fasilitasi penyelenggaraan 

pelayanan kepada publik merupakan 

salah satu bentuk pengayom dalam 

rangka memperlancar tatanan 

ketertibankehidupan 

dalambermasyarakat, salah satunya 

adalah bentuk pelayanan publik dengan 

baik dengan standar operasional yang 

jelas dan tegas maka roda pelayanan akan 

berjalan sesuai harapan dengan standar 

pelayanan dan administratif yang baik.  

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.Lewis 

dan Gilman (2005:22) mendefinisikan 

Pelayanan publik adalah kepercayaan 

publik. Warga negara berharap pelayanan 

publik dapat melayani dengan kejujuran 

dan pengelolaan sumber penghasilan 

secara tepat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Pelayanan publik yang adil dan dapat 

dipertanggung-jawabkan menghasilkan 

kepercayaan publik.  

Sebagaimana diuraikan oleh 

Bedner (2010: 48-49), konsep Negara 

Hukum (Rule of Law) adalah suatu 

konsep yang cenderung sulit untuk 

didefinisikan, dan bahkan secara esensial 

konsep Negara Hukum adalah konsep 

yang selalu terkontestasi.Kehidupan 

bermasyarakat perlu adanya pengakuan 

sebagai hak dan kewajiban serta 

perlindungan hukum yang kuat. Dengan 

syarat administrasi yang lengkap dan 

sesuai dengan peraturan pemerintah 

maka ketertiban warga akan mudah dan 

nyaman dalam menjalankan kehidupan 

bermasyarakat dan kepatuahan kepada 

hukum yang berlaku.  

Perubahan yang dapat dirasakan 

sekarang ini adalah terjadinya perubahan 

pola pikir masyarakat ke arah yang 

semakin global dankritis. Hal itu 

dimungkinkan, karena semakin hari 

warga masyarakat semakin cerdas dan 

semakin memahami hak dan 

kewajibannya sebagai warga. Kondisi 

masyarakat yang demikian menuntut 

hadirnya pemerintah yang mampu 

memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan 

dalam segala aspek kehidupan mereka, 
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terutama dalam mendapatkan pelayanan 

yang sebaik-baiknya dari pemerintah. 

Pendapat (Rasyid 1997:11) 

bahwa pemerintah modern, dengan kata 

lain, pada hakekatnya adalah pelayanan 

kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah 

diadakan untuk melayani dirinya sendiri, 

tetapi untuk melayani masyarakat. Saat 

ini masih sering dirasakan bahwa kualitas 

pelayanan minimum sekalipun masih 

jauh dari harapan masyarakat. Yang lebih 

memprihatinkan lagi, masyarakat hampir 

sama sekali tidak memahami secara pasti 

tentang pelayanan yang seharusnya 

diterima dan sesuai dengan prosedur 

pelayanan yang baku oleh pemerintah. 

Masyarakatpun enggan mengadukan 

apabila menerima pelayanan yang buruk, 

bahkan hampir pasti mereka pasrah 

menerima layanan seadanya. 

Kenyataan semacam ini terdorong 

oleh sifatpublic goods menjadi monopoli 

pemerintah khususnya dinas/instansi 

pemerintah daerah dan hampir tidak ada 

pembanding dari pihak lain. Praktek 

semacam ini menciptakan kondisi yang 

merendahkan posisi tawar dari 

masyarakat sebagai pengguna jasa 

pelayanan dari pemerintah, sehingga 

memaksa masyarakat mau tidak mau 

menerima dan menikmati pelayanan yang 

kurang memadai tanpa protes. Satu hal 

yang belakangan ini sering 

dipermasalahkan adalah dalam bidang 

publik service (Pelayanan Umum), 

terutama dalam hal kualitas atau mutu 

pelayanan aparatur pemerintah kepada 

masyarakat.  

Menjalankan pelayanan publik 

perlu disiasati dengan strategi dan teknik 

yang baik dan tepat, Strategi yang 

digunakan antara lain strategi kualitas 

jasa/layanan, strategi penambahan nilai 

organisasi, strategi untuk Sumber Daya 

Manusia (SDM), strategi bagi sumber 

daya informasi, strategi kepuasaan 

pelanggan. Salah satunya adalah dalam 

memberikan pelayanan public terkait 

dengan administratif dokumen ,sebagai 

contoh mengurus surat pindah 

kependudukan atau mengurus surat 

pindah domisili yang dapat 

membutuhkan waktu yang lama dalam 

memprosesnya, sehingga muncul rasa 

ketidakpuasan masyarakat dalam 

pelayanan publik.  

Khususnya di KelurahanKramat 

Selatan, Kecamatan Magelang Utara, 

Kota Magelang, menurut Ibu Euis 

Mariam, S.Sos sebagai Kasie 

Pemberdayaan Masyarakat & 

Pembangunan (22/9/2017) mengatakan 

sebagai factor utama dalam melakukan 

pelayanan public terhadap warga 

Kelurahan Kramat Selatan masih kurang 

maksimal yakni masyarakat 
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menginginkan dalam mekanisme atau 

prosedur dalam pengurusan dokumen 

administrasi harus mudah. Sebenarnya 

dalam pengurusan dokumen administrasi 

masyarakat harus sesuai dengan syarat-

syarat administratif yang telah diatur 

dalam Perda Kota Magelang No 8 Tahun 

2008 Tentang urusan pemerintahan yang 

Menjadi kewenangan pemerintahan 

Daerah Kota Magelang. 

Asumsi masyarakat terhadap 

penyelenggara pemerintah, seperti 

dianggap kurang profesional, berbelit-

belit (tidak efisien), disiplin kerja rendah, 

korupsi,serta lalai dalam kualitas 

pelayanan publik. Perlu adanya strategi 

dan teknik yang baik dan tepat oleh 

penyelenggara pemerintahan dalam 

memberikan pelayanan publik yakni 

dengan menerapkan asasyang digunakan 

dalam sistem peradilan umum menurut 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman.Penerapan 

asas penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman dalam memberikan pelayanan 

publik di kelurahan merupakan judul 

yang tepat untuk kajian lebih dalam 

terkait bentuk inovasi pelayanan publik 

yang ada di Kelurahan Kramat selatan 

Kota Magelang. 

 

 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

  Dilihat dari sumbernya, jenis 

penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dan penelitian empiris. Pada 

penelitian hukum normatif yang diteliti 

hanya bahan pustaka atau data sekunder, 

yang mencakup bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Penelitian lapangan 

dilakukan untuk memperoleh data primer 

yakni mengenai penerapan asas 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

dalam memberikan pelayanan publik di 

kelurahan Kramat selatan, Kecamatan 

Magelang Utara, Kota Magelang.Jenis 

penelitian mendasarkan pada 2 (dua) 

jenis penelitian, pertama adalah 

penelitian kepustakaan pada konteks 

penelitian ini adalah pengumpulan data 

dengan cara mempelajari buku-buku, 

literatur, peraturan perundang-undangan, 

jurnal, laporan hasil penelitian, artikel, 

serta dokumen-dokumen. Kedua, 

Penelitian lapangan dilakukan dengan 

cara wawancara langsung pada 

responden menggunakan pedoman 

wawancara secara terbuka yang tidak 

terstruktur dan hanya memuat pokok-

pokok permasalahan berkaitan dengan 

permasalahan. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Agustus – 

Oktober 2017. Lokasinya di Kelurahan 

Kramat selatan, Kecamatan Magelang 

Utara, Kota Magelang. Subjek dalam 
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penelitian ini berupa responden adalah 

perangkat kelurahan Kramat selatan, 

serta warga masyarakat Kramat selatan. 

  Data yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan selanjutnya dilakukan 

pengelompokan, diseleksi dan dianalisis. 

Metode yang digunakan oleh peneliti 

untuk melakukan analisis data penelitian 

adalah metode kualitatif, yaitu dilakukan 

dengan membandingkan data primer 

yang diperoleh dari penelitian lapangan 

dan data sekunder yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan. Data sekunder 

yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan, menjadi data yang pertama 

kali dianalisis oleh penulis. Hasil akhir 

yang dicapai adalah perbedaan antara 

teori dengan praktik di lapangan atau di 

masyarakat. Hasil analisis selanjutnya 

disajikan secara diskriptif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Penerapan memberikan pelayanan 

publik 

Substansi pelayanan publik selalu 

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

orang atau instansi tertentu untuk 

memberikan bantuan dan kemudahan 

kepada masyarakat dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu. Menurut 

Moenir (2001:13) Pelayanan publik 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor material melalui sistem, 

prosedur dan metode tertentu dalam 

usaha memenuhi kepentingan orang lain 

sesuai dengan haknya. 

Pelayanan publik ini menjadi 

semakin penting karena senantiasa 

berhubungan dengan khalayak 

masyarakat ramai yang memiliki 

keanekaragaman kepentingan dan tujuan. 

Oleh karena itu, institusi pelayanan 

publik dapat dilakukan oleh pemerintah 

maupun non-pemerintah. Jika pemerintah 

merupakan organisasi birokrasi dalam 

pelayanan publik, maka organisasi 

birokrasi pemerintahan merupakan 

organisasi terdepan yang berhubungan 

dengan pelayanan publik. Inovasi dalam 

mengembangkan pelayanan publik yang 

prima mencerminkan tingkat 

profesionalitas suatu instansi dengan 

mengikuti  perkembangan era modern, 

terutama berbasis teknologi informasi. 

Gerbang utama dari institusi 

pemerintahan adalah dalam memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat, maka 

yang terpenting adalah bagaimana 

memberikan bantuan dan kemudahan 

kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan 
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kepentingannya. Suatu pelayanan 

bermutu yang diberikan kepada 

masyarakat menuntut adanya upaya dari 

seluruh pegawai, dan bukan hanya dari 

petugas di “Front Office”. Jadi, upaya itu 

tidak hanya dituntut dari mereka yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat 

dalam menghasilkan pelayanan yang 

mencerminkan kualitas sikap pegawai 

tersebut, tetapi juga dari para pegawai di 

“Back Office” yang menghasilkan 

layanan di belakang layar yang tidak 

terlihatoleh masyarakat. Mengapa dalam 

konsep pelayanan masyarakat yang 

dilakukan oleh Instansi Pemerintah harus 

dilakukan oleh seluruh pegawai ? Karena, 

tugas apa saja yang dilakukan oleh setiap 

pegawai mengandung unsur pelayanan 

yang pada gilirannya akan 

mempengaruhi mutu pelayanan jasa 

produk dari instansi dimana pegawai 

tersebut bekerja yang diterima oleh 

masyarakat.  

b. Penerapan asas penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman dalam 

memberikan pelayanan public di 

kelurahan Kramat Selatan Kota 

Magelang. 

Penyelenggaraan pelayanan 

dipengaruhi oleh dua orientasi kegiatan 

yang terkait dengan kegiatan sosial, yaitu 

adanya : Value-Rationality dan 

Instrumental-Rationality (Weber, 

Harmon & Mayer: 1986:75) 

Pertama,Value-Rationality, artinya 

kegiatan ini secara sadar ditentukan 

melalui nilai-nilai individu demi 

kepentingan masyarakat. Formulasi nilai 

utama sangat mendukung terhadap 

dilakukannya suatu kegiatan. Hal ini akan 

memunculkan nilai-nilai individu secara 

unum yang berkembang dimasyarakat, 

menjadi nilai-nilai sosial yang akan 

berpengaruh di dalam pelayanan. 

Sehingga nilai-nilai pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah setidak-

tidaknya akan akan mendekati keseuaian 

dengan nilai-nulai masyarakat di 

sekitarnya. Kedua,Instrumental-

Rationality, artinya bahwa kegiatan yang 

dilakukan telah memperhatikan, 

memperhitungkan dan 

mempertimbangkan: maksud, tujuan dan 

konsekuensinya. Oleh karena itu, 

pelayanan umum mengandung ukuran-

ukuran dan nilai-nilai yang berbeda-beda 

di masyarakat. Nilai-nilai dan ukuran 

yang berbeda-beda inilah menyebabkan 

tuntutan masyarakat yang berbeda-beda 

pula, sehingga penyelenggraaan 

pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah dirasakan rendah kualitasnya. 

Penerapan asas penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman dalam 

memberikan pelayanan public mencoba 
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diterapkan dan diformulasikan dalam 

system pelayanan yang ada di Kelurahan. 

Hal ini untuk mengukur keberhasilan 

pelayanan publik yang prima dengan asas 

kekuasaan kehakiman sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu 

dalam Pasal 2 ayat (4) yakni dilakukan 

dengan sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Dari hasil observasi, visi dari 

Kelurahan Kramat selatan adalah 

Terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan kelurahan yang 

professional menuju pelayanan prima. 

Hal ini sesuai dengan konsepsi asas 

pelayanan public pada umumnya. 

Kemudian berdasarkan observasi 

selanjutnya pada janji layanan adalah 

memberikan layanan yang tepat, cepat, 

transparan dan akuntabel. Dengan 

demikian, pelayanan public instansi baik 

pemerintah maupun swasta pasti 

mengedepankan aspek layanan prima, 

ramah, sopan, cepat dan tepat serta biaya 

ringan. 

Menurut Inu Kencana Safei 

(2011:104), menyebutkan asas adalah 

dasar, pedoman atau sesuatu yang 

dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan 

berpikir dan prinsip yang menjadi 

pegangan.Aspek penerapan melalui asas 

penyelenggaraan kehakiman dalam 

memberikan layanan public akan sangat 

berbeda dengan biasanya karena 

memformulasikan daripada Asas 

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman 

yg sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Sehingga pada umumnya akan terlihat 

dalam menyelenggarakan pelayan public 

sesuai dengan hokum dan keadilan yang 

mendasar pada Pancasila dan UUD 1945. 

Menurut UU Nomor 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa 

peradilan dilakukan dengan sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, 

cepat dan biaya ringan adalah asas 

peradilan yang paling mendasar dari 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi 

peradilan yang mengarah pada prinsip 

dan asas efektif dan efisien 

(Sunaryo,2005:46). 

1. Sederhana 

Sederhana adalah pemeriksaan 

dan penyelesaian perkara dilakukan 

dengan cara efesien dan efektif 

(Penjelasan Pasal 2 ayat (4) 

UU No.48 Tahun 2009). Sederhana juga 

dapat dimaknai sebagai suatu proses yang 

tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, 

lugas, non interpretable, mudah 

dipahami, mudah dilakukan, mudah 

diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam 

sudut pandang pencari keadilan, maupun 

dalam sudut pandang penegak hukum 

yang mempunyai tingkat kualifikasi yang 
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sangat beragam, baik dalam bidang 

potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi 

sosial ekonomi, budaya dan lain-lain 

(Sunaryo, 2005:46).  

2. Cepat 

Cepatharus dimaknai sebagai 

upaya strategis untuk menjadikan sistem 

peradilan sebagai institusi yang dapat 

menjamin terwujudnya/ tercapainya 

keadilan dalam penegakan hukum secara 

cepat oleh pencari keadilan 

(Sunaryo,2005:47). Bukan hanya asal 

cepat terselesaikan saja yang diterapkan 

tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, 

kecermatan, maupun pertimbangan 

sosilogis yang menjamin rasa keadilan 

masyarakat juga diperhatikan. Asas ini 

meliputi cepat dalam proses, cepat dalam 

hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap 

kinerja dan tingkat produktifitas institusi 

peradilan. 

3. Biaya ringan 

Biayaringan adalah biaya perkara 

yang dapat dijangkau oleh masyarakat 

(Penjelasan Pasal 2 ayat (4) 

UU No.48 Tahun 2009). Biaya ringan 

juga mengandung makna bahwa mencari 

keadilan melalui lembaga peradilan tidak 

sekedar orang yang mempunyai harapan 

akan jaminan keadilan didalamnya tetapi 

harus ada jaminan bahwa keadilan tidak 

mahal, keadilan tidak dapat 

dimaterialisasikan, dan keadilan yang 

mandiri serta bebas dari nila-nilai lain 

yang merusak nilai keadilan itu sendiri 

(Sunaryo,2005:48). 

Pelayanan publik yang ada di 

Kelurahan Magelang Selatan adalah 

kunci utama dalam pelayanan. Ibu Euis 

Mariam sebagai Kasie Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan 

Magelang Selatan, Kota  Magelang 

mengatakan kunci utama adalah kita 

sebagai pelayan masyarakat adalah 

ramah murah senyum dan jangan 

dipersulit, pelayanan cepat, mudah, 

ringan (Wawancara, 3/11/2017).  

Adapun menurut beliau faktor 

yang membuat pelayanan menjadi 

kurang prima adalah Persoalan yang 

membuat pelayanan tidak sesuai karena 

masyarakat menganggap mudah dan 

menyepelekan syarat-syarat dalam 

pengajuan apapun (Wawancara, 

3/11/2017).Kemudian hal ini dipertegas 

oleh salah satu warga yang sedang 

mengurus surat pindah kependudukanya 

itu Ibu Siti mengatakan Pelayanan ramah 

baik dan bagus, tetapi prosedur dan 

syarat kadang ribet jadi belum bisa cepa 

t(Wawancara, 3/11/2017). 

Berbagai persoalan yang dihadapi 

dalam proses pelayanan publik yang baik 

tentu akan ada, diantaranya seperti terlalu 

banyaknya kelengkapan dokumen 

administrasi yang harus dipenuhi dalam 
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pengurusan, selain itu masyarakat juga 

terlalu menganggap kelengkapan 

administrasi sebagai penghambat mereka 

dalam pengurusan. Padahal hal itu sudah 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan yang 

merupakan perubahan dari Peraturan 

daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

Kurangya kepedulian (apatis) 

warga terhadap syarat dan aturan yang 

tidak ditepati akan membuat lama dalam 

proses pelayanan publik, hal ini malah 

akan mempersulit diri sendiri. Terkait 

dengan pelayanan public pasti akan 

memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya dengan mematuhi aturan yang 

ada. Di Kelurahan Magelang Selatan 

sudah menggunakan unit layanan 

terpadu, yang secara otomatis dalam surat 

menyurat maupun dalam kepengurusan 

dokumen akan lebih mudah dan ringan 

serta sederhana. Hal inilah memanjakan 

dan memudahan warga masyarakat 

dalam pelayanan. Montesquieu 

(1949:151) memberikan arti kebebasan 

politik sebagai “a tranquility of mind 

arising from the opinion each person has 

of his safety. In order to have this liberty, 

it is requisite the government be so 

constituted as one man need not be afraid 

of another”. 

Penyelenggara pemerintah harus 

senantiasa rela melayani masyarakat 

dengan penuh ikhlas, sabar dan 

dikerjakan secara maksimal. 

Sebagaimana standar pelayanan yang 

maksimal sudah diatur dalam Pasal 7 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 

8 Tahun 2008 tentang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintahan Kota Magelang. 

Berdasarkan observasi, wawancara dan 

dokumentasi semua layanan public baik 

dalam pengurusan KTP, KK,AktaNikah, 

IMB,dll tidak dikenakan biaya sama 

sekali. Akan tetapi, ada beberapa 

pelayanan publik yang dikenai 

pembiayaan karena belum diatur diperda 

Kota Magelang dan meskipun dikenakan 

biaya harus dengan biaya ringanyang 

terjangkau bagi masyarakat. Karenanya 

Birokrasi publik berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan 

layanan yang baik dan profesional (Tesis 

Irsan, 2012 : 9). 

Pelayanan publik yang ada di 

Kelurahan Magelang Selatan sudah 

menjalankan pelayanan public dengan 

baik dan sesuai visi misi serta janji 

layanan, sehingga diharapkan Menuju 

Pemerintahan yang baik (Good 

Governance) kecenderungan ini didorong 
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oleh semakin derasnya tuntutan 

demokrasi, transparansi, dan 

penghormatan terhadap hak asasi 

manusia (termasuk hak memperoleh 

informasi yang benar). Dalam proses 

transparansi, masyarakat memiliki hak 

untuk memperoleh informasi yang 

menyangkut kepentingan publik. 

Kesadaran ini akan mengubah 

cara pandang manajemen publik pada 

masa mendatang. Masyarakat tidak lagi 

pasif menunggu informasi dari 

pemerintah atau dinas-dinas penerangan 

pemerintah. Mereka berhak mengetahui 

segala sesuatu yang menyangkut 

keputusan dan kepentingan publik. 

Dengan demikian jika dikaitkan dengan 

asas penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman yang diterapkan di Kelurahan 

Magelang Selatan dalam pemberian 

pelayanan public yaitu sudah 

mencerminkan dari pada asas 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

tersebut. 

4. SIMPULAN 

Kepentingan umum dengan 

adanya kepastian hukum dan kesamaan 

hak serta keseimbangan hak dan 

kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, 

persamaan dalam perlakuan/tidak 

diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, 

fasilitas dan perlakuan khusus bagi 

kelompok rentan, ketepatan waktu dan 

kecepatan, kemudahan dan 

keterjangkauan dan bertujuan 

menjalankan sistem penyelenggaraan 

pelayanan publik yang layak sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan 

dalam pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan 

memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum bagi masyarakat dalam 

mendapatkan penyelenggaraan 

pelayanan publik.  

Dalam penyelenggaraan 

pelayanan Publik yang ada di Kelurahan 

Magelang Selatan, KecamatanMagelang 

Utara, Kota Magelang sudah efektif dan 

efisien dalam memberikan pelayanannya. 

Penerapan asas penyelenggaraan 

Kekuasaan Kehakiman yakni 

menggunakan asas sederhana, cepat dan 

biaya ringan pasti akan lebih efektif dan 

efisien dalam penyelenggaraan pelayanan 

publiknya. Terlihat dengan sederhana 

dalam memberikan pelayanan serta 

proses pengajuan pengurusan yang harus 

dilayani dengan cepat, sehingga warga 

tidakakan lama dalam menunggu 

prosesnya, selainitu, untuk biaya ringan 

sudah terlihat dengan tidak dikenakannya 

biaya dalam pengurusan dokume nseperti 

KTP, KK, Akta Nikah dan IMB, dll. 

Namun secara keseluruhan penerapan 

pelayanan publik yang ada di Kelurahan 

Magelang Utara sudah dapat dikatakan 
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baik karena sudah menggunakan Sistem 

Pelayanan Terpadu. 
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Salah satu tujuan implementasi e-government adalah agar lembaga 

pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. 

E-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang 

berbasis elektronik. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat 

dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal baru dalam 

birokrasi. Tahun 2014 Kota magelang telah menyusun grand design 

pengembangan telematika, namun sebagian besar tahap 

pengembangan aplikasi e-government yang ada, saat ini masih 

berfokus pada penyediaan layanan informasi saja. 

Tujuanpenelitianiniadalah: (1) Menganalisis pengembangan 

pelayanan publik berbasis digital di Kota Magelang dan; (2) 

Mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelayanan publik berbasis 

e-government.Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, 

observasi dan dokumentasi. Analisa data menggunakan model 

interaktif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelayanan publik 

berbasis digital di Kota Magelang belum efisien, beberapa hal perlu 

ditingkatkan ke tahap interaksi; (2) Faktor pendukung pengembangan 

e-government di Kota Magelang antara lain luas wilayah kota yang 

kecil dan kepimpinan Walikota sebagai seorang fasilitator, motivator 

serta visioner. Faktor penghambat pengembangan e-government 

antara lain SDM yang berkualifikasi IT sangat terbatas serta 

ketersediaan tenaga arsiparis yang belum memadai. 

Keywords 

3-5 kata kunci,  

E-government, Pelayanan Publik, Teknologi 

Informasi 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Salah satu tujuan implementasi e-

government adalah agar lembaga pemerintah 

mampu menyediakan pelayanan publik yang 

lebih baik. Dalam kaitan ini dibutuhkan 

komitmen yang kuat dari pemerintah untuk 

merintis dan memulai hal yang baru dalam 

birokrasi. Pemanfaatan e-government 

birokrasidiharapkan dapat menjadi alternatif 

bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan 

publik yang lebih baik. Kesiapan sumber 

daya manusia, regulasi, anggaran dana, 

mailto:1xxxx@xxxx.xxx
mailto:1xxxx@xxxx.xxx
mailto:1xxxx@xxxx.xxx
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sarana dan prasarana adalah hal multak yang 

harus disediakan dalam penyelenggaraan e-

government. 

Untuk mendukung keberhasilan 

implementasi e-government, maka 

pemerintah sejak tahun 2003 telah 

mengeluarkan beberapa panduan, antara lain 

panduan infrastruktur portal daerah, 

pembangunan manajemen sistem dokumen 

elektronik pemerintah, panduan penyusunan 

rencana e-government lembaga, pedoman 

penyelenggaraan diklat ICT dalam 

menunjang e-government, pedoman tentang 

penyelenggaraan situs web pemerintah 

daerah. 

Kemudian dilengkapi dengan panduan 

yang dikeluarkan pada tahun 2004 yang 

meliputi standar mutu dan jangkauan 

pelayanan serta pengembangan aplikasi (e-

services), kebijakan tentang kelembagaan, 

otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta 

dalam dalam kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan manajemen 

perubahan, panduan pelaksanaan proyek dan 

penganggaran e-government, blueprint 

aplikasi e-government pusat dan daerah. 

Kemudian pada tahun 2006, pemerintah 

membentuk Dewan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Nasional (Detiknas) melalui 

Keppres No. 20 Tahun 2006 yang salah satu 

tugasnya adalah untuk mempercepat 

pelaksanaan e-government. 

Berkaitan dengan diberlakukannya 

otonomi daerah, maka hal yang menarik 

adalah bagaimana tugas-tugas yang telah 

diserahkan oleh pusat ke daerah dapat 

berjalan dengan lebih baik. Untuk 

melaksanakan tugas dengan baik, khususnya 

pada sektor pelayanan publik, e-government 

nampaknya bisa dijadikan alternatif. 

Pembentukan Kantor Pengelolaan Data 

Elektronik (PDE) atau Kantor Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

menunjukkan komitmen dari Pemerintah 

Kota Magelang untuk mempercepat proses 

penerapan teknologi teknologi informasi 

dalam pelayanan publik. 

Meski pada tahun 2014 Kota Magelang 

telah menyusun grand design pengembangan 

telematika pemerintah kota, namun sebagian 

besar tahap pengembangan aplikasi e-

government yang ada pada saat ini masih 

berfokus pada penyediaan website dan 

layanan informasi saja. Yakni hanya 

memberikan informasi kepada stakeholders 

dan belum mencapai hubungan yang 

interaktif antara pemerintah sebagai pelayan 

dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.  

Pada dasarnya ada empat tahap awal 

pengembangan e-government, antara lain: (1) 

Tahap persiapan; (2) Tahap penerapan; (3) 

Tahap pematangan data dan; (4) Tahap 

pemantapan data. Dengan demikian, aplikasi 

pelayanan publik berbasis e-government 

kepada masyarakat selama ini, masih 
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terdapat banyak hal yang perlu dipersiapkan 

dan dibenahi oleh Pemerintah Kota 

Magelang untuk dapat lebih memaksimalkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan 

data menggunakan wawancara mendalam, 

observasi serta dokumentasi. Teknik analisis 

data menggunakan analisis model interaktif 

dari Miles and Huberman. Teknik pemilihan 

informan menggunakan purposive sampling 

dan snowball samping[1]. 

 

3. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Beragam makna telah dikemukakan 

baik oleh institusi non pemerintah atau 

institusi pemerintah terhadap konsep e-

Government. United Nation Development 

Programme (UNDP) dalam suatu 

kesempatan mendefinisikan secara lebih 

sederhana, yaitu: “E-Government 

istheapplication of Information and 

CommunicationTechnology (ICT) 

bygovernment agencies”[2]. 

The World Bank Group[3] 

mendefinisikan E-government sebagai 

pengguaan teknologi informasi oleh instansi 

pemerintah (seperti Wide Area Networks 

(WAN), internet, Mobile computing) yang 

dapat digunakan untuk membangun 

hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, 

dan instansi pemerintah lainnya. Electronic 

government merupakan proses transaksi 

bisnis antara masyarakat dan pemerintah 

melalui pengunaan sistem yang otomatis dan 

jaringan internet, yang secara lebih umum 

berkaitan dengan the World Wide Web [4]. 

[5] Mendefinisikan e-government 

dihubungkan dengan proses pelayanan yang 

bersifat on-line, e-service, e-administrasi dan 

e-demokrasi. E-government dimaksudkan 

untuk memberikan kemudahan komunikasi 

dan transaksi antara pemerintah dengan 

warga negara-nya (G to C), pemerintah 

dengan organisasi bisnis (G to B) dan antar 

lembaga pemerintah (G to G serta pemerintah 

dengan stafnya (G to E) [6]; [7]. 

Upaya pengembangan e-Government 

dapat dilakukan dalam beberapa tahap atau 

tingkatan. Dalam implementasinya dapat 

dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan 

yang ditawarkan oleh pemerintah kepada 

masyarakatnya melalui e-Government. Salah 

satu cara mengkategorikan jenis-jenis 

pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya 

dari dua aspek utama, yaitu: 

1. Aspek kompleksitas, yaitu yang 

menyangkut seberapa rumit anatomi 

sebuah aplikasi e-Government yang 

ingin dibangun dan diterapkan dan; 
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2. Aspek manfaat, yaitu menyangkut 

hal-hal  yang berhubungan dengan 

besarnya manfaat yang dirasakan 

oleh para penggunanya [8]. 

Berdasarkan dua aspek di atas maka 

tingkatan layanan e-Government dapat 

dilihat dalam gambar 1 di bawah: 

 

 

Gambar 1. Tingkatan Layanan E-

Government 

 

Tingkatan 

 (Nilai) 

 

 

 

 

 

 
Kompleksitas 

Sumber: (Djunaedi, 2003) 

 

Gambar tersebut menunjukkan ada tiga 

tingkatan layanan utama dalam e-government 

yaitu: publish, interact dan transact[7]. 

Tingkatan tersebut dapat dijadikan ukuran 

untuk melihat seberapa besar kemampuan 

pemerintah memanfaatkan secara optimal 

dari teknologi informasi untuk meningkatkan 

pelayanan publik. 

Definisi E-Government 

Isu-isu kuat terhadap implementasi e-

government adalah mewujudkan good 

governance, menekan korupsi, mekanisme 

lebih transparan, memperbaiki produktivitas 

dan efisiensi birokrasi [2]; [8], dengan 

keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan di bidang 

pemerintahan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berkaitan dengan pengembangan e-

government di Kota Magelang, ada beberapa 

aspek yang sudah mulai dikembangkan ke 

arah yang lebih baik antara lain: 

a. Dukungan 

Dukungan atau support adalah 

keinginan atau intent dari berbagai 

kalangan pejabat publik dan politik di 

Kota Magelang untuk benar-benar 

menerapkan  konsep e-government. 

Temuan kami di lapangan menunjukkan 

pemahaman informan mengenai konsep e-

government sudah cukup baik. Kajian 

kami di lapangan sejalan dengan temuan 

Alfred [9].Mereka setuju pelayanan 

berbasis digital akan menjadi lebih efektif 

dan efisien. Dukungan dari Pemerintah 

Kota juga dapat dilihat dari penyusunan 

grand design telematika kota pada tahun 

2014.  

Meski demikian, pada aspek 

kompetensi SDM masih perlu 

ditingkatkan karena SDM yang 

berlatarbelakang IT di Pemerintah Kota 

Magelang masih sangat terbatas 

jumlahnya. Alokasi dana untuk 

PUBLIKASI 

Layanan penyedia informasi untuk pengguna (misal 

berita) 

INTERAKSI 

Layanan pencarian dan pengambilan informasi 

berdasar kriteria dari pengguna (misal direktori 

medis) 

TRANSAKSI 

Layananpencarianinformasipembelianproduk dan 

pengisianformuliruntukdiproses (misal mengisi 

dan membayarpajak) 
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pengembangan e-government di Kota 

Magelang juga sudah dibuat tercermin 

dari visi Walikota. Pengembangan e-

government terus dilakukan dengan 

melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga 

serta terus mengembangkan dan 

membangun infrastruktur e-

governmentmisalnya membuat aplikasi 

layanan publik baru yang memudahkan 

masyarakat. 

b. Kemampuan  

Aspek kedua dari pengembangan e-

government adalah kemampuan atau 

keberdayaan dari Pemerintah Kota 

Magelang dalam mewujudkan impian e-

government menjadi kenyataan. Pada 

aspek ini ada tiga hal yang menjadi 

temuan kami di lapangan. 

Pertama adalah ketersediaan sumber 

daya yang cukup untuk melaksanakan 

berbagai inisiatif e-government terutama 

dari sisi finansial. Pada aspek ini 

pemerintah kota telah merencanakannya 

dengan baik, dengan melibatkan para 

pemangku kepentingan, sejak tahun 2014. 

Kedua, ketersediaan infrastruktur  

teknologi informasi yang memadai karena 

fasilitas ini merupakan 50 persen kunci 

keberhasilan penerapan e-government. 

Hasil temuan kami di lapangan 

menunjukkan infrastruktur  

pengembangan e-government di 

Pemerintah Kota Magelang secara 

bertahap sudah dibangun. Pemerintah 

Kota juga terus melakukan inovasi dengan 

menyelenggaran kreasi inovasi daerah 

(krenova) yang sangat mendukung 

pelayanan publik berbasis digital. 

Ketiga,ketersediaan sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian yang dibutuhkan agar penerapan 

e-government sesuai dengan asas manfaat 

yang diharapkan. Terkait dengan SDM, 

temuan kami di lapangan menunjukkan 

masih sangat terbatas jumlahnya, terutama 

untuk petugas web admin di masing-

masing SKPD. Ke depan hal ini menjadi 

tantangan bagi pemerintah kota untuk 

merekrut tenaga-tenaga baru yang 

memiliki latar belakang IT. 

c. Nilai  

Pada aspek nilai ini, yang lebih 

ditekankan adalah pihak yang merasa 

diuntungkan dengan adanya konsep 

implementasi pelayanan publik berbasis 

digital di Kota Magelang. Manfaat yang 

diperoleh tidak hanya dari pemerintah saja 

melainkan juga masyarakat dan mereka 

yang berkepentingan. 

Hasil temuan kami, pemerintah kota 

sangat diuntungkan dengan pelayanan 

publik berbasis aplikasi digital tersebut 

karena lebih efektif dan efisien. Dari sisi 

masyarakat juga dapat dilihat animo 

masyarakat yang semakin tinggi dalam 

memanfaatkan layanan yang sudah 
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disediakan oleh pemerintah kota, misalnya 

layanan keluhan masyarakat, hanya 

persoalannya respon layanan yang masih 

harus ditingkatkan[10]. 

Selanjutnya, faktor pendorong dan 

penghambat pengembangan pelayanan 

publik berbasis e-government di Kota 

Magelang adalah sebagai berikut. 

Faktor pendorong pengembangan 

pelayanan publik berbasis e-government di 

Kota Magelang, antara lain: 

a. Kepemimpinan 

Elemen yang pertama dan paling 

krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah 

adalah keinginan yang kuat dari kalangan 

pejabat publik untuk benar-benar 

menerapkan konsep e-government. Kajian 

kami mengenai komitmen pemimpin tentang 

pengembangan e-government ini tercermin 

dari visi dan misi walikota Magelang.  

BerdasarkanPeraturan Daerah Kota 

MagelangNomor 4 Tahun 2009 

tentangRencana Pembangunan 

JangkaPanjang Daerah (RPJP) Kota 

Magelang, Tahun 2005-2025, 

telahmengamanatkanbahwakondisi yang 

harusdicapaiKota Magelangpadatahun 2025 

adalahsebagaimanatersiratdalamvisi 

jangkapanjang Kota Magelang, yaitu 

"Magelang sebagai kota jasa yang berbudaya, 

maju dan berdaya saing dalam masyarakat 

madani". 

Temuan yang kami peroleh di Kota 

Magelang juga diperkuat dengan studi yang 

dilakukan oleh McConnel International 

(2001) yang meletakkan faktor leadership 

sebagai salah satu variabel dalam 

menentukan negara mana saja yang telah siap 

menerapkan konsep e-government. Di mana 

berdasarkan hasil kajian di bulan Agustus 

2000, negara-negara tetangga seperti 

Malaysia, Taiwan, India dan China dianggap 

memiliki unsur leadership yang jauh lebih 

baik dibandingkan dengan di Indonesia. 

Kajian lain yang memperkuat dugaan 

kami mengenai faktor kepemimpinan di Kota 

Magelang adalah hasil riset khusus di bidang 

e-government oleh University of Maryland 

yang dipimpin Profesor David Darcy Tahun 

2001. Riset Darcy ini dilakukan untuk 

mencari tahu elemen-elemen apa saja yang 

menjadi kunci keberhasilan dari berbagai 

proyek e-government yang sukses (best 

practices). Berdasarkan studi ini, dirumuskan 

ada delapan elemen sukses dalam melakukan 

manajemen proyek e-government, antara 

lain: political environment, 

transparency/visibility, technology, 

planning, leadership, stakeholders, 

budgeting dan innovation. 

b. Jumlah SDM 

Jumlah SDM terkait erat dengan 

kapasitas SDM yang dalam hal ini adalah 

adanya unsur kemampuan atau keberdayaan 

dari pemerintah setempat dalam mewujudkan 
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impian e-government terkait menjadi 

kenyataan. Ada beberapa hal yang harus 

dimiliki oleh Pemerintah kota Magelang 

sehubungan dengan faktor kapasitas SDM 

ini, antar lain: Pertama, ketersediaan sumber 

daya yang cukup untuk melaksanakan 

berbagai inisiatif e-government, terutama 

yang berkaitan dengan sumber daya 

finansial. Kedua, ketersediaan sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-

governmentdapat sesuai dengan asas manfaat 

yang diharapkan. Temuan kami terkait 

kapasitas SDM dalam pengembangan e-

government di Kota Magelang menunjukkan 

beberapa hal, antara lain: (a) Banyak pegawai 

yang memiliki kemampuan komputer; (b) 

Punya semangat dan keinginan untuk maju; 

(c) Jumlah pegawai sudah memadai di setiap 

satuan kerja.  

c. Nilai kemanfaatan e-government baik 

untuk pemerintah maupun masyarakat 

Dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik 

(good governance), pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi di dalam kegiatan 

pemerintahan tidak dapat dihindarkan. 

Sebagai awal penyusunan Master Plan 

Pengembangan Telematika 5 tahun ke depan 

Dinas  Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kota Magelang  bekerja sama 

dengan PT. Gamma Techno Jogyakarta 

mengadakan Seminar Pendahuluan dalam 

rangka Penyusunan Grand Design 

Pengembangan Telematika Kota Magelang 

pada hari Kamis  tanggal 6 November 2014 

bertempat di Hotel Atria Magelang.  

Manfaat yang nantinya diharapkan 

dengan Penyusunan grand design 

pengembangan telematika (Telekomunikasi, 

Media dan Informatika) Pemerintah Kota 

Magelang adalah: (a) Adanya kerangka 

acuan yang sama antar OPD dalam 

pelaksanaan pengadaan dan pengembangan 

Telematika (Teknologi, Media dan 

Informatika); (b) Terdapat kesamaan basis 

aplikasi yang dibangun oleh masing-masing 

Organisasi Perangkat Daerah dan; (c) 

Mempermudah proses integrasi sistem 

aplikasi dari masing-masing OPD, walaupun 

proses perencanaan dan pengembangannya 

berada di OPD masing-masing. 

Selanjutnya faktor penghambat dalam 

pengembangan e-government di Kota 

Magelang antara lain: 

a. Kemampuan SDM 

Dalam kondisi ideal setiap pegawai 

pemerintah kota diharapkan memiliki 

kemampuan yang dibutuhkan dalam 

penggunaan teknologi informasi untuk 

menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. 

Jenis dan kemampuan yang dituntut beragam 

tergantung pada posisi dan tugasnya. 

Berkaitan dengan kemampuan SDM, hasil 

kajian kami di Kota Magelang menunjukkan: 

(1) SDM yang memiliki kemampuan 
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menggunakan komputer rata-rata masih 

setingkat operator; (2) Belum adanya pakar 

analis dan desain sistem serta; (3) Kurangnya 

tenaga analisa di setiap satuan kerja.  

b. Perangkat (hardware dan software) serta 

jaringan 

Perwujudan kondisi ideal e-

government sangat bergantung pada kondisi 

tersedianya jaringan komputer antar OPD 

dengan masyarakat umum. Teknologi 

jaringan yang dipergunakan adalah dengan 

menggunakan basis TCP/IP, sedangkan 

tipologinya disesuaikan dengan kondisi 

masing-masing instansi. Hasil kajian kami di 

Pemerintah Kota Magelang menunjukkan 

pada tiga hal: Pertama, pada perangkat keras, 

yaitu: (1) Jaringan intranet/LAN masih 

terbatas dan belum dimanfaatkan secara 

optimal serta; (2) Kebanyakan masih dipakai 

untuk keperluan administrasi saja. Kedua, 

pada perangkat lunak, kami menemukan: (1) 

Paket aplikasi yang sudah disediakan belum 

digunakan secara optimal, misalnya aplikasi 

persuratan; (2) Software masih parsial, belum 

terintegrasi dengan baik; (3) Banyak aplikasi 

dari kementerian yang sulit untuk 

diintegrasikan dengan kebutuhan OPD. 

Ketiga, terkait dengan jaringan, yaitu: (1) 

Kesadaran untuk mengintegrasikan data 

lewat jaringan mnasih rendah dan; (2) Belum 

semua OPD di luar komplek kantor sekda 

terhubung dengan jaringan intranet. 

c. Organisasi pengelola 

Di dalam paradigma e-government, 

gaya manajemen pemerintahan harus lebih 

fleksibel dalam arti kita harus selalu dapat 

beradaptasi dengan berbagai perubahan 

kebutuhan para pelanggan, baik yang berasal 

dari kalangan birokrat sendiri (internal) 

maupun dari luar (eksternal). Kunci sukses 

manajemen dengan gaya fleksibel ini terletak 

pada kemampuan para birokrat bekerja 

secara tim (teamwork). Kajian kami di 

Pemerintah kota Magelang, terkait dengan 

organisasi pengelola menunjukkan: (1) 

Program kerja kurang terkoordinir (terkesan 

jalan sendiri-sendiri); (2) Kepakaran dalam 

bidang IT antar bidang tidak merata dan; (3) 

Penyediaan data atau informasi yang tidak 

akurat, tidak konsisten dan tidak tepat waktu 

sehingga akan berdampak pada penurunan 

wibawa pemerintah 

5. SIMPULAN 

 

Kesimpulan  

1. Pengembangan e-government Pemerintah 

Kota Magelang sebagai salah satu media 

memberikan pelayanan publik berbasis 

digital sudah dilakukan, meski belum 

efisien pada beberapa hal perlu 

ditingkatkan ke tahap interaksi. 

2. Pada dimensi dukungan pemerintah kota 

sudah mengeluarkan perda mengenai 

pelaksanaan e-government, sehingga ada 

payung hukum yang jelas. Pada dimensi 

kemampuan secara umum tingkat literacy 
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aparat pemerintah kota sudah memadai. 

Pada aspek nilai semua pihak baik 

pemerintah maupun masyarakat sudah 

memahami pentingnya aplikasi IT dalam 

pelayanan publik. 

3. Faktor pendukung pengembangan e-

government di Kota Magelang antara lain 

luas wilayah Kota Magelang yang kecil 

dan gaya kepimpinan Walikota sebagai 

seorang fasilitator, motivator serta 

visioner. Sementara faktor penghambat 

pengembangan e-government di Kota 

Magelang antara lain SDM yang 

berkualifikasi IT sangat terbatas. 

Saran  

1. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai 

model pengembangan e-government 

berbasis kompetensi SDM di Kota 

Magelang. 

2. Perlu dilakukan pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi SDM yang saat 

ini tersedia khususnya di bidang IT dan 

arsiparis serta dokumentasi. 

3. Agar pelaksanan e-government lebih 

optimal pemerintah kota Magelang perlu 

mempertimbangkan ke depan merekrut 

pegawai  yang berlatar belakang 

pendidikan IT serta kerjasama magang 

yang berkelanjutan dengan Perguruan 

Tinggi di lingkungan Kota Magelang. 
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Reformasi administrasi ataupun birokrasi sudah menjadi perhatian 

pemerintah RI sejak negeri kita didirikan. Namun birokrasi yang 

diharapkan oleh banyak orang belum sepenuhnya terwujud, sekalipun 

pada tahun-tahun terakhir ini telah dirasakan kemajuannya di 

beberapa tempat.  

Artikel ini melaporkan hasil penelitian dari tahun pertama dari tiga 

tahun yang direncanakan, merekam proses reformasi birokrasi yang 

sekarang sedang berlangsung di Kota Magelang. Data dikumpulkan 

dengan wawancara mendalam dengan pejabat di beberapa instnasi 

terkait (Sekda, Bappeda, Bagian Ortala dan Inspektorat) serta 

kuesioner dengan pejabat di berbagai instansi.  

Ditemukan, bahwa reformasi birokrasi di Kota magelang pada 

dasarnya sudah berjalan. Beberapa hal yang masih perlu 

diperbaiki/ditingkatkan adalah: komitmen dari para pimpinan 

instansi, faktor-faktor penentu dari predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). Di pihak lain ego sektoral dan kepentingan 

pribadi di beberapa instansi masih perlu dikurangi.  

 

Keywords 

Reformasi administrasi, birokrasi, 

komitmen, WTP, ego sektoral, Magelang 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Sejak berdirinya RI pada 1945 

pemerintah terus-menerus berupaya 

memperbaiki sistem administrasi negara kita 

pada umumnya dan birokrasi pada khususnya 

(Wibawa 2001). Ini memperoleh momentum 

akselerasi sejak Gerakan Reformasi 1998, 

yang dibarengi dengan adanya desakan, 

bimbingan dan pendampingan dari lembaga-

lembaga dunia maupun negara lain. 

Pemerintah daerah tidak ketinggalan dari 

proses ini, baik atas dasar kehendak sendiri 

maupun karena instruksi pusat. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan 

karena di Indonesia kegiatan reformasi, 

perubahan atau perombakan birokrasi 

pemerintah sepertinya akan terus dilakukam 

mailto:samodra03@yahoo.com
mailto:enyorbawati@yahoo.co.id
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di masa depan, sebagaimana telah selalu 

dilakukan di masa lalu tetapi dengan hasil 

yang selalu kurang memuaskan. Dalam hal 

ini Kota Magelang dapat dipandang sebagai 

contoh kasus/sampel, sehingga pencermatan 

terhadap hal tersebut akan memberikan 

kontribusi yang sangat berarti bagi perbaikan 

proses reformasi di kota-kota di Indonesia ke 

depannya. 

Kota Magelang telah 

menyelenggarakan reformasi birokrasi sejak 

tahun 2012. Aspek-aspek yang dibenahi 

adalah kelembagaan, sumber daya manusia, 

tata-laksana (manajemen), akuntablitas, dan 

pelayanan publik. Dalam pembenahan aspek-

aspek ini belum pernah dilakukan proses 

evaluasi. Karena itu sangat bermanfaat jika 

dilakukan kajian terhadap kasus ini. 

Penelitian yang terkait dengan tema ini 

di antaranya adalah kajian Bank Dunia dan 

UGM tentang kinerja pelayanan publik di 

beberapa provinsi di Indonesia. Penelitian ini 

mengkaji sejumlah variabel, yaitu keadilan 

(equity), responsivitas, efisiensi pelayanan, 

suap dan rente birokrasi (Dwiyanto dkk. 

2003). Ditemukan bahwa pelayanan publik di 

Indonesia masih sarat dengan kepentingan 

birokrasi. Birokrasi kita masih cenderung 

dilayani daripada melayani. Birokrasi dalam 

segala urusan belum bisa mengedepankan 

kepentingan umum dibandingkan 

kepenitngan diri dan kelompoknya. 

 Penelitian tentang birokrasi yang 

dilakukan oleh Kausar (2006) menunjukkan, 

bahwa budaya patron-klien memperlemah 

kinerja birokrasi daerah dan mengkondisikan 

terjadinya perilaku menyimpang. Penelitian 

yang dilakukan lama sebelumnya oleh 

Santoso (1993) dan belakangan oleh Headly 

(2006, dalam Istianto 2011) memiliki 

kesimpulan yang sama, bahwa 

penyelenggaraan birokrasi di Indonesia sejak 

zaman kerajaan sampai zaman Orde Lama 

dan Orde Baru dan sampai era reformasi 

(Headly) belum menunjukkan perubahan 

yang mendasar, yaitu masih bertahannya 

“corak birokrasi yang feodalistik”. Para 

aparatur birokrasi masih memandang bahwa 

melaksanakan tugas dan jabatan yang 

dipangkunya merupakan sumber kekuasaan, 

jadi cara pandangnya masih sebagai 

“penguasa”. 

Karena itu upaya reformasi birokrasi 

masih perlu terus-menerus dilakukan di 

Indonesia. Hanya saja perlu diingat, bahwa 

organizational changes seringkali membawa 

dampak ikutan yang tidak selalu 

menguntungkan (Desplaces 2005). 

 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini data diperoleh 

dengan cara: focused group discussion 

(FGD), wawancara mendalam (indepth 

interview) dan kuesioner. Selain itu 
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dilakukan observasi dan dokumentasi. 

Analisis dilakukan secara kualitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kota Magelang dengan luas wilayah 

yang hanya 18km2 merupakan salah satu dari 

35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah. Meskipun luas wilayahnya terkecil, 

Kota Magelang mempunyai posisi strategis: 

berada di tengah-tengah Pulau Jawa, di 

tengah-tengah jalur transportasi yang 

menghubungkan Daerah Istime4wa 

Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, 

juga simpul dari kabupaten-kabupaten 

disekitarnya (Wonosobo, Temanggung, 

Purworejo, Kabupaten Magelang dan 

Sleman). 

Pada zaman Hindia Belanda, 

ssetidaknya sejak April 1906, Kota Magelang 

merupakan salah satu pusat pemerintahan 

dan pada 1917 dijadikan ibu kota dari 

Karesidenan Kedu.  Karena kedudukannya 

ini di Magelang dibangun beberapa gedung 

pemerintahan dan bangunan lain yang sampai 

sekarang masih berfungsi dengan baik seperi:  

menara air, kantor karesidenan, Rumah Sakit 

Jiwa dan lain-lain. 

Saat ini posisi yang strategis ini 

dikuatkan dalam RTRW (Rencana Tata 

Ruang Wilayah) nasional maupun Provinsi 

Jawa Tengah. Kota Magelang sebagai PKW 

(Pusat Kegiatan Wilayah) untuk kawasan 

Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, 

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten 

Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten 

Temanggung) yang diharapkan melayani 

segala kebutuhan dari daerah-daerah 

tersebut. Kawasan ini merupakan andalan 

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi 

unggulan diberbagai sektor. 

Kota Magelang berada di tengah-

tengah wilayah Kabupaten Magelang. Kedua 

daerah ini dipisahkan oleh dua sungai besar 

yaitu Sungai Progo di barat dan Sungai Elo di 

timur. Kota Magelang terbagi menjadi 3 

wilayah kecamatan dan 17 kelurahan yang 

terbagi dalam 190 RW serta 1.016 RT. 

Penduduk Kota Magelang pada 2016 

berjumlah 133.700 jiwa, terkonsentrasi di 

kawasan pusat kota dengankepadatan 10.000 

jiwa/km2. Sedangkan di beberapa kelurahan 

lain kepadatannya di bawah 3000 jiwa/km2. 

Reformasi Birokrasi (RB) di Kota 

Magelang dilatarbelakangi oleh tuntutan dan 

kebutuhan akan terwujudnya aparatur yang 

berkualitas. Indikator keberhasilan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota 

Magelang bukan hanya adanya prosedur 

yang telah disederhanakan maupun laporan 

tentang proses penyederhanaan ini, 

melainkan –mestinya-- kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang menjadi lebih baik 

(cepat, mudah, murah, dan transparan). 

Dasar pelaksanakan Reformasi 

Birokrasi di Kota Magelang mengacu pada 
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Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang 

mengamatkan untuk dilaksanakan dan 

disusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi 

setiap lima tahun di dalam instansi 

pemerintahan. Roadmap Reformasi Birokrasi 

Tahun 2015 – 2019 ditetapkan dengan 

PermenpanRB No. 11/2015. Dasar inilah 

yang mendasari dilaksanakannya Reformasi 

Birokrasi di Kota Magelang. 

Reformasi birokrasi di Kota Magelang 

dilaksanakan untuk mewujudkan birokrasi 

yang berkinerja tinggi, bersih, dan akuntabel, 

serta mampu menggunakan sumber daya 

secara efisien untuk kepentingan publik, 

sehingga masyarakat dapat merasakan 

perubahan pelayanan yang lebih baik. 

Reformasi dilakukan berupa: 

a. Penataan organisasi. Ini dilaksanakan 

berdasarkan PP No. 41/2007 dan 

Perda Kota Magelang No. 20, 21, 22, 

dan 23 Tahun 2007. Jumlah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

dikurangi dari 46 menjadi 29 buah 

saja, di mana jabatannya berkurang 

dari 590 menjadi 549 buah (eselon 

IVb hingga Iia). Penataan ini 

kemudian disesuaikan dengan PP No. 

18/2016 dan Perda Kota Magelang 

No. 3/2016. 

b. Pengisian Jabatan Pimpinan. Pemkot 

Magelang telah menggunakan seleksi 

terbuka dan tidak lagi menggunakan 

mekanisme Badan Pertimbangan 

Jabatan dan Kepangkatan 

(Baperjakat). Hal ini dilakukan untuk 

lebih menjamin berlangsungnya 

prinsip the right man in the right 

place. 

c. Memperbaikimotivasi, disiplin dan 

etos kerja (MDE) melalui pemberian 

reward and punishmentyang 

konsisten. Ini meliputi: 

1) Pemberian penghargaan dari 

Walikota kepada pegawai 

yang hadir paling cepat pada 

saat-saat tertentu 

2) Menghargai kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) akan 

tetapi tetap tidak melupakan 

senioritas 

3) Menggunakan variabel 

disiplin sebagai salah satu 

pertimbangan penting dalam 

pengembangan karir pagawai 

(bukan hanya variabel 

kinerja), karena sanksi yang 

diatur dalam PP No.  53/2010 

terlalu ringan 

4) Para pimpinan diajak dan 

selalu diingatkan untuk dapat 

menjadi panutan, profesional 

dan tidak memilik conflict of 

interest pada bidang 

wewenanya. 
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Grand Design Reformasi Birokrasi 

(GDRB) dioperasionalikan menjadi 

Roadmap Reformasi Birokrasi (RMRB)  

yang disusun setiap lima tahun. Reformasi 

Birokrasi mermpunyai tujuan dan sasaran 

sebagaimana tersebut dalam Tabel 1. 

 

No. Tujuan Sasaran 

1 Mewujudkan 

aparatur yang 

bersih, 

cerdas, 

beretos kerja 

tinggi dan 

profesional 

yang mampu 

memberikan 

pelayanan 

kepada 

masyaratkat 

secara 

optimal 

Terwujudnya 

pengelolaan 

administrasi dengan 

baik dan tertib 

dalam rangka 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

profesional menuju 

pelayanan publik 

yang prima 

Terwujudnya 

pemerintahan yang 

bersih, responsif, 

bertanggung jawab 

dan akuntabel 

Terwujudnya 

pwlayanan publik 

yang cepat, 

transparan serta adil 

Terwujudnya 

perlakuan aparatur 

yang mencerminkan 

nilai-nilai good 

governance 

Terwujudnya 

peningkatan kualitas 

dokumen 

perencanaan 

pembangunandaerah 

yang partisipatif 

dalam rangka 

penimngkatan 

kualitas pelayanan 

publik 

2 Mewujudkan 

pemerintahan 

yang mampu 

berjalan 

dengan 

aturan 

hukum dan 

perundang-

undangan, 

sehingga 

pemerintah 

dapat 

berjalan 

dengan baik 

Terciptanya 

hubungan timbal 

balik antara 

pemerintah, DPRD, 

dunia usaha, 

masyarakat berbasis 

demokrasi dan 

transparansi 

informasi 

Terwujudnya 

peningkatan 

penegakan hukum 

dan kapasitas hukum 

yang adil bagi 

semua 

Terwujudnya 

ketaatan pemerintah 

daerah pada 

peraturan 
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perundang-

undangan 

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Reformasi 

Birokrasi 

 

Terdapat delapan area yang disentuh 

oleh reformasi birokrasi, yaitu manajemen 

perubahan, peraturan perundang-undangan, 

penataan dan penguatan organisasi, penataan 

tata-laksana, penataan sistem manajemen 

SDM, penguatan pengawasan, penguatan 

akuntabilitas kerja, peningkatan kualitas 

pelayanan publik, dan monitoring, evaluasi 

dan pelaporan. 

Manajemen perubahan terkait dengan 

budaya kerja positif yang kondusif bagi 

terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, 

efektif dan efisien serta mampu memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Aspek-aspek 

yang menyangkut dari manajemen perubahan 

adalah: 

a. komitmen pimpinan pemda untuk 

reformasi 

b. komitmen pegawai untuk reformasi 

c. perubahan pola pikir dan budaya 

kerja 

d. perubahan sistem dan budaya kerja. 

Target yang harus dicapai dari 

manajemen perubahan ini adalah:Pertama, 

meningkatnya komitmen pimpinan dan 

pegawai Pemkot Magelang maupun OPD 

dalam menjalankan reformasi birokrasi. Ke-

dua, terjadinya perubahan pola pikir dan 

budaya kerja seluruh pegawai menjadi lebih 

baik lagi. Ke-tiga, menurunkan resiko 

kegagalan yang disebabkan kemungkinan 

timbulnya resistensi terhadap perubahan. 

Belum semua target tercapai dengan 

baik, antara lain karena tidak adanya RAD 

terkait dengan reformasi birokrasi. 

Kesinambungan antara pelaksana dengan 

Bappeda belum memuaskan. Tim Reformasi 

Birokrasi belum dapat bekerja secara 

optimal. Nilai Reformasi Birokrasi-nya 

masih sekitar 0,90 (dari nilai tertinggi 3). 

Banyaknya peraturan perundang-

undangan yang tumpang tindih, disharmonis, 

tidak jelas dan multi-tafsir membuka 

kemungkinan terjadinya penyimpangan. 

Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan 

oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang 

merugikan negara. Perlu dilakukan 

perubahan/penguatan terhadap sistem 

peraturan perundang-undangan yang lebih 

efektif dan menyentuh kebutuhan 

masyarakat. Dalam hal penataan peraturan 

perundang-undangan di Kota Magelang telah 

dilakukan: 

a. Identifikasi peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis. 

b. Review terhadap peraturan 

perundang-undangan yang tidak 

harmonis. 

c. Sistem pengendalian dalam 

penyusunan naskah perundang-
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undangan (dengan naskah akademik 

dan rapat koordinasi). 

 

Penataan organisasi yang tepat fungsi 

dan tepat sasaran bertujuan untuk terciptanya 

budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam 

upaya mewujudkan birokrasi yang efektif 

dan efisien. Aspek dari penataan dan 

penguatan organisasi ini meliputi: 

a. Keharmonisan tugas pokok dan 

fungsi antar OPD 

b. Penyesuaian kapasitas OPD 

c. Jumlah dan ukuran OPD (right 

sizing). 

Target yang hendak dicapai pada 

penataan dan penguatan organisasi adalah 

menurunnya tumpang-tindih tugas pokokdan 

fungsi dari setiap OPD dan bagian-bagian di 

dalamnya. Target selanjutnya adalah 

meningkatnya kapasitas Pemkot Magelang 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

tersebut. 

Perbaikan tata-laksana organisasi 

dimaksudkan untuk mendorong efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan, sekaligus untuk mengubah mental 

aparatur. Hal-hal yang disentuh meliputi: 

a. penggunaan teknologi informasi 

b. efektivitas proses manajemen 

pemerintahan 

c. efisiensi proses manajemen 

pemerintahan 

d. kinerja organisasi perangkat daerah. 

 

Penataan sistem manajemen SDM 

bertujuan untuk menghasilkan SDM yang 

profesional. Ini meliputi: 

a. Pengelolaan SDM sesuai aturan 

b. Transparansi pengelolaan SDM 

c. Akuntabilitas pengelolaan SDM 

d. Disiplin SDM 

e. Profesionalisme SDM 

f. Efektifitas manajemen SDM 

g. Rekrutmen dan promosi aparatur 

sesuai kompetensi 

h. Rekrutmen dan promosi aparatur 

secara transparan 

i. Kesejahteraan pegawai. 

 

Selanjutnay penguatan pengawasan 

bertujuan untuk meningkatkan 

penyelenggara birokrasi yang bersih dari 

penyimpangan. Ini meliputi: 

a. Pengelolaan keuangan sesuai aturan 

b. Efektifitas pengelolaan keuangan 

c. Status opini BPK yaitu 

WBK/WBBM, WTP 

d. Pengendalian gratifikasi 

e. Wistle blowing system 

f. SPIP 

g. Penguatan akuntabilitas kerja. 

 

Penguatan akuntabilitas kerja 

dimaksudkan untuk menjadikan birokrasi 

lebih berkinerja serta mampu 

mempertanggung jawabkan kinerjanya 
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sesuai dengan sumber-sumber yang 

dipergunakannya. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik 

diharapkan sesuai kebutuhan masyarakat dan 

sesuai dengan pelayanan prima. Fokus dari 

peningkatan kualitas pelayanan publik 

adalah: 

a. Standar pelayanan 

b. Media pengaduan 

c. Kepuasan masyarakat 

d. Pemanfaatan teknologi informasi. 

Target yang ingin dicapai dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik 

adalah: Pertama, meningkatnya kualitas 

pelayanan publik (lebih cepat, murah, aman 

dan mudah dijangkau oleh masyarakat). Ke-

dua, meningatnya jumlah unit pelayanan 

yang memperoleh standarisasi pelayanan. 

Ke-tiga, meningkatnya indeks kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh Pemkot Magelang. 

Selain dari delapan area perubahan 

yang direncanakan serta dilaksanakan, 

Pemkot Magelang melalui Inspektorat 

Wilayah Kota magelang melaksanakan 

program monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Hal ini bertujuan agar reformasi birokrasi 

dijalankan sesuai ketentuan dan target yang 

ditetapkan dalam roadmap. Inspektorat ingin 

memberikan peringatan dini tentang resiko 

kegagalan pencapaian target yang telah 

ditetapkan. 

 

4. SIMPULAN 

Reformasi birokrasi di Kota Magelang 

sudah dimulai sejak 2012. Terdapat delapan 

area perubahan meliputi manajemen 

perubahan, peraturan perundang-undangan, 

penataan dan penguatan organisasi, penataan 

tatalaksana, penataan sistem managemen 

SDM aparatur, penguatan pengawasan, 

penguatan akuntabilitas kerja, peningkatan 

kualitas pelayanan publik dan monitoring, 

evaluasi serta pelaporan. Pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Kota magelang pada 

dasarnya sudah berjalan namun masih ada 

kekurangan yang harus dibenai kedepannya. 

Di antaranya adalah komitmen dari para 

pimpinan OPD untuk reformasi birokrasi.   

Karena itu untuk mencapai target 

reformasi birokrasi yang optimal hendaknya 

para pimpinan mempunyai komitmen yang 

kuat dan kemudian direalisasikan dalam 

suatu aksi yang dapat menjadi contoh bagi 

semua pegawai Pemkot Magelang. Harus 

dilakukan perubahan pola pikir yang lebih 

baik lagi, sehingga ego sektoral dan misi serta 

kepentingan pribadi dapat lebih terkendali. 
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Kabupaten Serang memiliki 2 zona industri besar yaitu Zona Industri Serang Barat dan 

Zona Industri Serang Timur sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2009 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang 2009-2029 pasal 11 Ayat 2 butir yaitu 

mengembangkan kawasan industri, agro industri, industri peternakan dan industri 

kecil/kerajinan rakyat. Zona industri Serang Timur meliputi wilayah Kecamatan 

Cikande, Kibin, Kragilan dan Jawilan. Kawasan Industri Modern Cikande merupakan 

salah satu zona industri di Kabupaten Serang dengan jenis industri/perusahaan 

didominasi bidang manufacturing. Kawasan industry ini memiliki area seluas 3175 

hektar. Terdapat 35 perusahaan aktif yang berada di wilayah Desa Barengkok dan 

didominasi oleh industri pengolahan baja. Analisis dampak social ekonomi kebijakan 

pembangunan kawasan industry modern Cikande di Desa Barengkok dikaji menurut 

Suratmo (2004:116) dengan 9 komponen. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan phenomenologis. Informan penelitian terbagi 3 yaitu pihak 

pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta (perusahaan). Hasil penelitian 

menunjukan berkurangnya tingkat pengangguran masyarakat Desa Barengkok serta 

munculnya berbagai aktivitas baru yang membuat perekonomian desa menjadi lebih 

maju dan aktif. Di sisi lain, terjadi distribusi dan kepadatan penduduk yang tidak merata 

karena arus urbanisasi dari daerah lain, berkurangnya lahan pertanian karena perubahan 

fungsi lahan, timbulnya berbagai penyakit seperti ISPA karena polusi udara dan 

berkurangnya sumber daya air tanah bagi masyarakat desa. Program CSR sudah 

dilakukan oleh beberapa perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab social dan 

lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Saran penelitian ini adalah memperketat ijin 

investasi dengan syarat amdal harus dipenuhi oleh perusahaan, BLHD Kabupaten 

Serang harus lebih meningkatkan pengawasan dengan pada perusahaan serta 

memberikan sanksi pada perusahaan yang membuang limbah ke sungai, dan menertibkan 

administrasi kependudukan di tingkat Desa Barengkok.  

 

Keyword 

 

Dampak social 

ekonomi, 

kebijakan, zona 

industry, 

Kabupaten 

Serang 

 

mailto:rahmawati@untirta.ac.id


P a g e  | 147 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

PENDAHULUAN 

Kebijakan Peraturan Daerah 

Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Recanan tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Serang Tahun 2009-2029 

khususnya pasal 11 ayat 2 dan pasal 12 ayat 

3 membawa dampak penetapan zona industry 

di Kabupaten Serang, khususnya Serang 

Timur yaitu wilayah Cikande, Kragilan dan 

Jawilan yang ditetapkan sebagai pusat 

pengembangan industry sekaligus sebagai 

pusat kegiatan wilayah yang skala 

pelayanannya mencakup beberapa wilayah 

kabupaten/kota, guna menciptakan suatu 

interaksi yang mendorong terwujudnya 

keseimbangan dalam pengembangan 

wilayahnya. Kawasan industry modern ini 

memiliki area seluas 3175 hektar dengan 

infrastruktur berkualitas dan fasilitas-fasilitas 

serta pengaturan kawasan yang terencana 

dengan baik.  

Terdapat 35 perusahaan aktif yang 

berada di wilayah Desa Barengkok yang 

berpengaruh terhadap kondisi social ekonomi 

masyarakat desa yaitu : Nippon Indosari 

Coprindo, Tbk, PT. Kimia Farma, Sokonindo 

Automobile, Mewah Industri, Biotis 

Agrindo, Dein Indonesia, Karya Logam 

Agung, Ogata Indonesia, Mitsuba Factory 3, 

PT. Bahari Makmur Sejati, Astrindo Lestari 

Kimia, First Cable Industries, Mitsuba 

Factory 2, Gema Graha Sarana Tbk, 

Indoensia Nippon Seiki, Galaxy Steel, Venia 

Agape Indonesia, O.M Indonesia, Makro 

Rekat Sekawan, Danone, Shinta Baja Jaya 

Mandiri, Shunfa Langgeng Jaya Steel, Hwan 

Hok Steel, Sejahtera Mitra Lestari, Pariton, 

King Sun Indo Utama, Crown Steel, Englan 

Samudra, Malindo Feedmill, Tbk, Citra Baru 

Steel, Century Metalindo, Hwan Indonesia, 

Tong Hong Tannery Indonesia dan Cahaya 

Indo Abadi.  

Jenis usaha perusahaan yang berlokasi 

di desa Barengkok didominasi oleh jenis 

produksi Baja sebanyak 16 perusahaan, jenis 

produksi sparepart kendaraan ada 4 

perusahaan, produksi makanan dan minuman 

sebanyak 2 perusahaan, jenis industry logam 

1 perusahaan, perusahaan dengan hasil 

industry plastic sebanyak 2 perusahaan, dan 

dua perusahaan dengan hasil industry kimia 

dan pestisida. Dominasi hasil produksi yang 

sebagian besar adalah baja jelas memberikan 

pengaruh/dampak bagi masyarakat dan 

lingkungan. Proses produksi dimulai dari 

perlakukan panas yang merupakan suatu 

proses mengubah sifat logam menjadi baja 

sampai dengan tahap pendinginan baja di 

udara.  

Kebijakan zona industry di kawasan 

Cikande khususnya Desa Barengkok dari 

satu sisi memberikan dampak atau 

eksternalitas yang positif bagi masyarakat 

dan industry yang lain, namun di sisi lain juga 

menimbulkan dampak/eksternalitas negative 

baik bagi masyarakat dan pelaku usaha 
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lainnya. Berdirinya kawasan industry 

memberikan dampak pada masyarakat dan 

pelaku bisnis di Indonesia dan provinsi 

Banten. Semakin banyak perusahaan yang 

terbangun dan menempati kawasan tersebut 

maka akan semakin banyak juga orang yang 

dibutuhkan untuk menjadi pegawai terkait 

aktivitas produksi. Bagi rumah tangga 

Negara sendiri, kawasan industry juga 

berdampak peningkatan pendapatan Negara 

dari sector pajak perusahaan dan pajak 

penghasilan pegawai. Pertumbuhan 

perusahaan menunjukkan kesehatan 

perekonomian suatu Negara.  

Selain memberikan dampak positif, 

perkembangan kawasan industry khususnya 

perusahaan yang ada di Desa Barengkok juga 

memberikan dampak negative. Salah satu 

dampak tersebut adalah perubahan jumlah 

dan fungsi lahan yang ada di Desa 

Barengkok, dimana terjadi pergeseran jumlah 

dan fungsi lahan pertanian menjadi lahan 

industry yang setiap tahun semakin 

meningkat. Zona industry Serang Timur di 

daerah Kragilan, Cikande dan Jawilan seluas 

1.115 Ha dengan jumlah perusahaan yang 

berlokasi di daerah Cikande sebanyak 200 

perusahaan. Perubahan jumlah dan fungsi 

lahan pertanian menjadi daerah industry juga 

berdampak pada semakin meningkatnya 

jumlah pengangguran masyarakat Desa 

Barengkok karena ketidaksesuaian antara 

tingkat pendidikan dengan jenis pendidikan 

yang diharapkan oleh sector industry. 

Perubahan lahan menjadi industry membuat 

banyak masyarakat yang kehilangan mata 

pencahariannya sebagai petani atau buruh 

tani. Dan akibatnya terjualnya sawah lahan 

garapan mereka, membuat peralihan profesi 

dari petani menjadi buruh pabrik atau 

melakukan pekerjaan lain (ojeg). 

Dampak lainnya yang dirasakan adalah 

semakin menipisnya persediaan air tanah 

masyarakat dan pencemaran sungai yang 

semula dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan air rumah tangga. Penggunaan 

pompa air berdaya serap tinggi oleh 

perusahaan jelas merugikan bagi masyarakat 

Desa Barengkok karena jumlah debit air 

tanah (sumur-sumur rumah tangga) menjadi 

berkurang dan kering. Dan dampak 

selanjutnya adalah kebutuhan akan air bersih 

yang bersumber dari air tanah menjadi 

hilang. Masyarakat kesulitan memperoleh air 

bersih. Persoalan lingkungan terutama 

limbah yang ditimbulkan oleh industry di 

daerah Barengkok juga sangat 

memprihatinkan. Aktivitas produksi yang 

tinggi dengan eksternalitas berupa udara dan 

air yang dikeluarkan membuat pencemaran 

udara dan air di Desa Barengkok semakin 

meningkat, terutama pencemaran udara yang 

menimbulkan jumlah penderita ISPA 

meningkat.  

Berdasarkan paparan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 
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tentang Dampak social ekonomi kebijakan 

pembangunan zona industry Serang Timur 

Kabupaten Serang. Studi kasus tentang 

Kawasan Industri Modern di Desa 

Barengkok Kecamatan Kibin.  

Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan tema dampak social 

ekonomi sebuah kebijakan dilakukan oleh 

Ipah Ema Jumiati, dkk (2014&2015) tentang 

kebijakan pembangunan jalan lingkar selatan 

Kota Cilegon. Penelitian tersebut 

menggunakan teori dampak social ekonomi 

menurut Suratmo dengan 9 indikator. Metode 

yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan 

pembangunan jalan lingkar selatan 

merupakan salah satu megaproyek 

pembangungan di Kota Cilegon dengan 

tujuan mengurai kemacetan yang sering 

terjadi menuju kawasan wisata Pantai Anyer 

dan kawasan industry Ciwandan. Perubahan 

kondisi social ekonomi masyarakat terjadi 

sebelum dan setelah dibangunnya jalan 

lingkar selatan. Kenaikan harga tanah, 

berdirinya berbagai jenis usaha meliputi 

perhotelan, rumah makan, perumahan dan 

sebagainya. Alih fungsi lahan dan 

berubahnya mata pencaharian penduduk di 

sepanjang jalan lingkar merupakan dampak 

positif dari pembangunan jalan tersebut. 

Meskipun demikian terjadi kerusakan 

lingkungan berupa terjadinya banjir dan 

kondisi jalan yang sangat curam pada 

beberapa daerah akibatnya penambangan 

pasir yang terjadi di beberapa daerah 

khususnya di Kecamatan Ciwandan.  

Tujuan penelitian adalah untuk 

menganalisis dampak social ekonomi 

kebijakan pembangunan kawasan industry 

Serang Timur Kabupaten Serang. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan 

untuk menggambarkan dan menginterpretasi 

objek sesuai dengan apa adanya (Sugiyono: 

2005). Infoman penelitian terdiri dari pihak 

pemerintah (perangkat Desa Barengkok, 

BPLH Kabupaten Serang, UPTD Puskesmas 

Kec Kibin), pihak swasta/perusahaan dan 

pihak masyarakat (tokoh masyarakat dan 

penduduk Desa Barengkok). Analisis data 

menggunakan triangulasi sumber menurut 

Miles dan Huberman, uji kredibilitas data 

menggunakan triangulasi dan member 

check.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kawasan industry Modern Cikande 

berlokasi strategis di Cikande Serang Banten. 

Memiliki area seluas 3.175 hektar yang 

dilengkapi dengan infrastruktur berkualitas 

dan fasilitas-fasilitas pendukung serta 

pengaturan kawasan yang terencana dengan 

sangat baik. Kawasan Industri Modern 

Cikande dihuni oleh lebih dari 200 
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perusahaan baik local maupun asing. Terdiri 

dari industry kimia, pengolahan makanan, 

komponen otomotif, komponen sepatu dan 

masih banyak lagi. (http://www.modern-

cikande.co.id/lang_id/aboutus.html). 

Dampak social ekonomi kebijakan 

pembangunan kawasan industry modern 

Cikande khususnya di Desa Barengkok dapat 

dipaparkan sebagai berikut : 

1. Pola Perkembangan penduduk (jumlah, 

umur, perbandingan kelamin dan 

sebagainya) 

Berdasarkan data desa dalam tahun 2015 

jumlah penduduk desa Barengkok 

mencapai 4.469 jiwa dengan komposisi 

2.202 jiwa laki-laki dan 2.267 jiwa 

perempuan. Pada awalnya jumlah 

penduduk barengkok kurang dari 3000 

orang. Pertumbuhan industry 

menyebabkan meningkatkan jumlah 

penduduk mencapai 1000 jiwa. 

Pertambahan penduduk diakibatkan oleh 

arus urbanisasi dengan alasan bekerja 

pada perusahaan di daerah kawasan 

industry cikande dan bedol desa 

masyarakat yang lahanya terjual akibat 

perluasan wilayah kawasan industry 

modern.  

2. Pola perpindahan 

Jumlah penduduk yang besar di Desa 

Barengkok bukan hanya disebabkan oleh 

arus urbanisasi pendatang dari luar 

Provinsi Banten saja, melainkan juga 

akibat adanya bedol desa dari 

masyarakat yang lokasinya tidak terlalu 

jauh dari Desa Barengkok. Hal ini 

dikarenakan terjadinya penggusuran atau 

pembelian tanah masyarakat yang 

digunakan untuk menjadi pabrik. 

Kelemahan masyarakat adalah secara 

hukum masyarakat tidak memiliki bukti 

yang kuat akan kepemilikan lahan 

mereka, sehingga ketika terjadi 

pembelian tanah oleh perusahaan, posisi 

tawar masyarakat menjadi rendah. Hal 

ini yang kemudian mendorong 

terjadinya urbanisasi atau bedol desa dari 

masyarakat yang dekat dengan desa 

Barengkok. Pola perpindahan penduduk 

tersebut menyebabkan terjadinya 

ketidakmerataan kepadatan penduduk 

pada suatu wilayah atau rukun warga di 

desa barengkok. Terdapat rw dengan 

kepadatan yang tinggi dan ada pula 

wilayah rw dengan jumlah kk hanya 10 

kepala keluarga saja.  

3. Pola perkembangan ekonomi  

Perkembangan ekonomi masyarakat 

Desa Barengkok mengalami perubahan 

yang signifikan kearah positif. Selain 

banyak penduduk Barengkok yang 

bekerja sebagai karyawan pada beberapa 

perusahaan di kawasan Cikande, juga 

tumbuhnya aktivitas perekonomian lain 

di Desa Barengkok. Seperti 

pertumbuhan usaha kelontongan yang 

http://www.modern-cikande.co.id/lang_id/aboutus.html
http://www.modern-cikande.co.id/lang_id/aboutus.html
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bermunculan menawarkan berbagai jenis 

barang kebutuhan sehari-hari. Warung 

makan dan kontrakan untuk pegawai 

merupakan salah dua pertumbuhan 

aktivitas perekonomian masyarakat Desa 

Barengkok. Semakin membaiknya 

kondisi perekonomian, berdampak pada 

peningkatan kualitas pendidikan 

masyarakat. Pada awalnya di desa 

tersebut pada tiap RT jumlah masyarakat 

yang melanjutkan sekolah pada jenjang 

menengah ke atas hanya 4-5 orang saja. 

Tetapi saat ini jumlah usia sekolah yang 

melanjutkan pendidikan sampai ke 

jenjang perguruan tinggi mengalami 

peningkatan yang berarti.  

4. Penyerapan tenaga kerja 

Keberadaan perusahaan di Desa 

Barengkok dapat mengurangi angka 

pengangguran di wilayah tersebut 

meskipun sifatnya musiman dan dapat 

berubah sewaktu-waktu. Dengan system 

kontrak selama tiga bulan untuk 

kemudian dievaluasi dan atau dikontrak 

kembali selama 6 bulan atau satu tahun. 

Oleh karenanya angka pengangguran di 

Desa Barengkok dapat dikatakan 

berubah-ubah pada beberapa bulannya. 

Selain itu, unsur primodial atau “jatah 

kursi” bagi masyarakat Desa Barengkok 

juga diberlakukan pada perusahaan-

perusahaan. Untuk perusahaan berskala 

kecil, jatah kursi adalah sebanyak 3-10 

orang, sedangkan untuk perusahaan 

berskala besar, jatah kursi tersebut dapat 

mencapai 10-30 orang. System 

rekruitmen dilakukan dengan cara 

perusahaan bekerjasama dengan pihak 

desa untuk kemudian meminta bantuan 

karang taruna untuk melakukan 

rekruitmen dan seleksi di tingkat desa. 

Pekerja yang diutamakan adalah yang 

usia produktif dan sesuai dengan 

persyaratan yang diminta oleh 

perusahaan.  

5. Berkembangnya struktur ekonomi 

Perkembangan struktur ekonomi yang 

terjadi pada masyarakat Desa Barengkok 

menunjukkan hal yang positif. Bentuk-

bentuk perkembangan struktur ekonomi 

antara lain bermunculannya kontrakan 

atau rumah sewa untuk pendatang. 

Keberadaan penduduk dari luar daerah 

dan membutuhkan tempat tinggal 

sementara atau permanent. Selain itu 

ramai berdirinya warung atau toko 

kelontongan, warung nasi dan beberapa 

ibu-ibu yang bekerja sebagai tenaga 

pencuci atau penjaga anak-anak yang 

ibunya bekerja dan lain sebagainya. 

Jenis-jenis usaha tersebut bukan hanya 

dilakukan oleh penduduk Barengkok, 

melainkan juga dilakukan oleh 

pendatang lain di desa tersebut, namun 

sebagian besar usaha-usaha tersebut 



P a g e  | 152 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

dilakukan oleh masyarakat Desa 

Barengkok.  

6. Peningkatan pendapatan masyarakat 

Bagi sebagian besar masyarakat 

keberadaan perusahaan-perusahaan di 

Desa Barengkok telah meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Penghasilan 

sebagai petani atau buruh tani berbeda 

dengan penghasilan sebagai pekerja atau 

buruh pabrik, ojeg atau usaha lain yang 

dilakukan oleh masyarakat. Peningkatan 

pendapatan masyarakat berkorelasi 

dengan peningkatan partisipasi sekolah 

anak di desa tersebut.   

7. Perubahan lapangan pekerjaan 

Perubahan fungsi lahan dari pertanian 

menjadi bangunan industry juga telah 

merubah mata lapangan pekerjaan 

masyarakat. Awalnya sebagai petani 

atau buruh tani berubah menjadi buruh 

pabrik atau memiliki usaha sendiri (ojeg, 

rumaha makan, kontrakan)   

8. Kesehatan masyarakat. 

Keberadaan industry yang tidak 

dilengkapi dengan sarana amdal atau 

proses pengolahan limbah 

mengakibatkan beberapa perusahaan 

membuang limbah ke sungai Cikambuy. 

Pada awalnya sungai cikambuy 

digunakan oleh masyarakat Barengkok 

untuk aktivitas MCK serta sebagai 

sumber penghidupan nelayan sederhana.  

9. Bentuk komponen kritis lainnya yaitu 

sumberdaya apa yang sangat langka dan 

sangat dibutuhkan masyarakat. Misalnya 

air. (Suratmo, 2009 : 115-117) 

Air sebagai sumber utama aktivitas 

masyarakat saat ini di Desa Barengkok 

mengalami penurunan yang sangat 

signifikan. Dari sisi kualitas dan 

kuantitas air tanah terjadi perbedaan 

besar. Sebelum begitu banyak 

perusahaan berdiri di daerah Cikande, 

kuantitas dan kualitas air tanah masih 

dapat digunakan untuk kehidupan 

sehari-hari (konsumsi dan MCK), namun 

saat ini keadaannya justru 

memprihatinkan. Beberapa perusahaan 

seperti pabrik baja dan pabrik makanan 

(pencucian udang dan kepiting) 

membuang limbahnya langsung ke 

sungai Cikambuy. Sungai Cikambuy 

saat ini tidak dapat dimanfaatkan sama 

sekali. Terlebih saat musim hujan, 

keadaan sungai sangat mengganggu 

masyarakat. Mulai dari aroma atau bau 

yang menyengat hingga jarak 2 km lebih. 

Hal ini jelas menimbulkan penyakit 

mulai dari infeksi saluran pernapasan 

dan lemahnya indera penciuman karena 

terbiasa mencium atau membaui sesuatu 

yang menyengat. Selain air, persoalan 

kritis lainnya adalah pencemaran udara 

dan kulit. Masyarakat barengkok 
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mengeluhkan gatal-gatal dan alergi 

akibat debu dan uap air sungai Cikambuy 

 

Sungai Cikambuy 

 

Salah satu perusahaan baja di Desa 

Barengkok 

Berdasarkan paparan di atas dapat 

dianalisis bahwa setiap kegiatan produksi 

maupun konsumsi yang dilakukan oleh 

produsen dan konsumen selalu menimbulkan 

dampak atau eksternalitas. Eksternalitas yang 

terjadi di Desa Barengkok merupakan 

eksternalitas produksi yang menimbulkan 

dampak positif dan negative baik kepada 

produsen lainnya maupun juga kepada 

konsumen/masyarakat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa eksternalitas negative 

lebih besar dirasakan oleh masyarakat Desa 

Barengkok.  

Eksternalitas yang ditimbulkan pada 

masyarakat di Desa Barengkok menurunkan 

atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga 

(konsumen). Dalam hal ini pada point 9 yaitu 

berkurangnya ketersediaan sumber daya air. 

Pencemaran yang terjadi pada sungai 

Cikambuy menyebabkan terjadi pergseran 

fungsi/utilitas rumah tangga, dalam hal ini 

rumah tangga mengalokasi sejumlah 

anggaran untuk membeli air bersih dan atau 

memperoleh air tanah dengan tingkat 

kedalaman yang lebih. Kualitas udara yang 

tidak sehat menyebabkan penderita ISPA 

mengalami peningkatan yang signifikan 

setiap tahunnya.Kualitas udara yang tidak 

bersih dan sehat juga meningkatkan 

penggunaan air conditioner pada keluarga di 

Desa Barengkok.  

Sebagai upaya mengurangi dampak 

negative dari berlangsungnya proses 

produksi perusahaan di Desa Barengkok, 

beberapa perusahaan memberikan bantuan 

dalam program CSR. Corporate Sosial 

Responsibility merupakan amanat Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang 

Perseroan terbatas (selanjutnya disebut 

UUPT), BAB V dengan title Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan. Pasal 74 ayat 

(1) UUPT menyebutkan bahwa, “Perseroan 
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yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan.” Menurut UU 

tersebut, terdapat kewajiban bagi perusahaan 

untuk  mengalokasikan 3% dari laba bersih 

perusahaan dalam bentuk tanggungjawab 

social (CSR) perusahaan kepada warga 

sekitar perusahaan. 

Beberapa perusahaan di wilayah Desa 

Barengkok mengalokasikan dananya setiap 

tahun yaitu PT. Indonesia Nippon Sekiki dan 

anak perusahaan PT Mistuba Factory 2 dan 

PT. Mitsuba Factory 3 dengan memberikan 

bantuan 3 – 4 kali dalam setahun. Bentuk 

bantuan tersebut berupa material untuk 

perbaikan sarana dan prasarana umum serta 

infrastruktur di desa yaitu menyumbang 

pembangunan masjid, perbaikan gedung 

sekolah, pemberian hewan qurban. Ada pula  

perusahaan yang dikatakan tidak pernah 

memberikan bantuan kepada masyarakat 

dalam program CSR, yaitu perusahaan yang 

dimiliki oleh kelompok pengusaha 

Tiongkok/China.  

Dalam mewujudkan kepentingan 

sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih 

besar, bahwa kegiatan CSR sebagai 

kewajiban yg memaksa, sebagai refleksi dari 

tuntutan masyarakat terhadap dunia usaha yg 

jika tidak dilakukan akan berdampak adanya 

anarkisme, vandalisme, maupun bentuk – 

bentuk kegiatan represif dari masyarakat. Hal 

tersebut sebenarnya merupakan sebagai 

dampak negative apabila sebuah korporasi 

dianggap “tidak memiliki kepedulian” sosial 

terhadap lingkungan sekitarnya. Namun bagi 

korporasi yang memiliki kepekaan sosial dan 

telah menerapkan prisip CSR. Maka 

kondisinya menjadi lebih kondusif, baik bagi 

perusahaan itu sendiri, bagi masyarakat 

maupun bagi pemerintah sebagai penguasa 

wilayah.  Bagi perusahaan, bahwa penerapan 

CSR akan memberikan keuntungan secara 

bisnis. Perusahan akan memiliki “brand 

image” yang baik dan akan selalu dikenal 

oleh masyarakat. Bagi masyarakat, 

penerapan CSR akan lebih menguatkan dan 

memberdayakan kehidupan masyarakat baik 

secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan 

memperkecil terjadinya konflik sosial. 

Sedangkan bagi pemerintah, bahwa 

penerapan CSR akan sangat memudahkan 

dan membantu mempercepat pembangunan 

di wilayahnya tanpa terlalu bergantung 

kepada anggaran. Dengan demikian fungsi 

pemerintah dalam penerapan CSR adalah 

sebagai pihak yang mampu “memaksa” 

korporat untuk terlibat aktif dalam kegiatan 

CSR.  

Upaya pemerintah daerah dalam hal ini 

Badan Pengelola Lingkungan Hidup 

Kabupaten Serang guna mengurangi dampak 

negative yang lebih besar lagi kepada 

masyarakat Desa Barengkok khususnya dan 

masyarakat Kecamatan Cikande dan Kibin, 
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secara rutin telah melakukan pengawasan 

rutin dan pengawasan intensif. Pengawasan 

rutin dilakukan satu tahun sekali kepada 600 

kegiatan industry yang ada di Kabupaten 

Serang dan pengawasan intensif dilakukan 

kepada industry yang sulit diberi informasi 

dan teguran serta kerap kali melanggar 

peraturan terkait dokumen dan ijin 

lingkungan yang tidak lengkap. Pengawasan 

intensif dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam 

satu tahun.  

Bagi perusahaan yang menghasilkan 

limbah cair, seharusnya setiap perusahaan 

memiliki IFA (infiltration and inflow). 

Kepemilikan IFA ini dapat dikerjasamakan 

dengan pihak ketia yang telah memiliki ijin 

dan dokumen resmi mengingat resiko besar 

untuk pengelolaan limbah cair, pembuangan 

limbah cair juga harus jelas. Jangan sampai 

pembuangan akhir limbah justru dilakukan 

pada sumber air masyarakat sekitar, seperti 

sungai.  

Perusahaan yang menghasilkan limbah 

polusi udara, setiap perusahaan seharusnya 

memiliki emisi untuk membuang hasil 

pembakaran dalam mesin pembakaran 

sehingga uap yang dihasilkan tidak 

menganggu atau menurunkan kualitas udara 

di sekitar dan berdampak pada kesehatan 

pernapasan masyarakat, terlebih di Desa 

Barengkok didominasi oleh perusahaan baja 

yang menghasilkan polusi udara dari 

aktivitas pembakaran produknya.  

KESIMPULAN 

What government choose to do or not to do is 

public policy (R Dey:2014:)demikian juga 

halnya dengan kebijakan pengembangan 

kawasan industry di Kabupaten Serang 

khususnya di Desa Barengkok Cikande 

merupakan sebuah produk kebijakan public 

yang menimbulkan dampak positif dan 

negative pada saat yang bersamaan.  

Dampak positif kebijakan perlu didukung 

dengan kebijakan lainnya yang lebih 

memperhatikan kebutuhan masyarakat, 

sedangkan dampak negative dari kebijakan 

perlu diupayakan pengurangan dampak 

negative tersebut serta memperkuat 

kebijakan dengan adanya reward yang 

diberikan kepada perusahaan yang lebih 

memberikan dampak postifi lebih besar 

kepada masyarakat. Serta sanksi/punishment 

kepada perusahaan yang berperilaku abai 

serta lebih merugikan masyarakat.  
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Brand sebuah daerah merupakan langkah awal mengenalkan potensi 

daerah kepada masyarkat. Banyak sekali daerah yang sudah memiliki 

branding khusus yang didukung dengan adanya berbagai festival 

untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Peningkatan wisatawan 

inilah yang nantinya akan menarik investor untuk ikut membangun 

daerah dalam upaya peningkatan daya saing. Dalam tulisan ini, kita 

akan melihat urgensitas city branding dan peluang kolaborasi antara 

university-industry-government untuk meningkatkan keberhasilan 

city branding tersebut. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Peningkatan daya saing daerah 

merupkana salah satu upaya yang dilakukan 

daerah untuk bisa meningkatkan investasi. 

Salah satu upaya peningkatan daya saing 

daerah yang marak dilakukan saat ini adalah 

city branding. Sebelum terwujud sebuah city 

branding yang menarik, maka diperlukan 

adanya pembangunan persepsi mengenai 

suatu daerah (Michalis Kavaratzis, 2004). 

Persepsi ini dapat dibangun dengan 3 hal, 

yaitu : intervensi yang direncanakan (tata 

kota); daerah yang merupakan akses utama 

tempat khusus; serta berbagai representasi 

tempat (novel, film, lukisan, dll) (Crang, 

1998). Salah satu contohnya adalah Gereja 

Ayam yang menjadi tenar karena menjadi 

lokasi pengambilan gambar film AADC 2. 

Jika biasanya jumlah pengunjung mencapai 

80-100 orang per hari, pasca penayangan 

AADC 2 menjadi 200-300 orang per hari, 

bahkan bisa mencapai 500-600 orang per hari 

pada saat akhir minggu dan hari libur 

(Fadhilaturrohmi, 2016). 

City branding sendiri merupakan 

sebuah manajemen citra dari sebuah daerah 

yang telah dibangun berdasarkan pada 

inovasi strategis serta koordinasi ekonomi, 

sosial, komersial, kultural, dan regulasi 

daerah (Moilanen & Rainisto, 2009). Hal 

inilah yang mendasari pentingnya city 

branding yang merupakan bagian dari 
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inovasi daerah. City branding sendiri sudah 

mulai mewabah di Indonesia, seperti Solo 

“the spirit of java”; Sparkling Surabaya; serta 

Jogja Istimewa. Tentunya branding ini turut 

didukung dengan berbagai festival yang 

berskala lokal, nasional maupun 

internasional, seperti Solo Keroncog Festival 

2017; SIPA 2017 (Solo International 

Performing Art); 9thJogja International 

Heritage Walk, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Contoh Logo Branding 

Gambar tersebut merupakan salah satu 

simbol dari branding suatu wilayah yang 

sudah dikenal dunia. Melalui branding ini, 

dapat kita lihat lonjakan kunjungan 

wisatawan dalam kurun waktu 2012-2015 

seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisata (BPS, 
2017) 

Jumlah kunjungan wisata selama 

kurun waktu 2012 hingga 2015 telah 

menunjukkan tren peningkatan yang 

signifikan, dengan rata-rata peningkatan 

sebesar 500 ribuwisatawan per tahun. 

Berdasarkan hasil ini, dapat kita simpulkan 

bahwa memang city branding sangat penting 

untuk dimiliki oleh setiap kota dan kabupaten 

di Indonesia dalam upaya peningkatan daya 

saing, khususnya di bidang pariwisata. 

2. PEMBAHASAN 

URGENSITAS CITY BRANDING 

City branding pada hakikatnya berbeda 

dengan product branding, dengan beberapa 

kompleksitas yang berbeda (Mihalis 

Kavaratzis, 2009). Beberapa kompleksitas 

yang dimaksud adalah produk dan service 

branding dari berbagai stakeholders, jumlah 

organisasi (kelembagaan) yang memiliki 

brand, keterbatasan upaya mengendalikan 

branding tersebut kepada golongan 

masyarakat yang berbeda(Virgo & De 

Chernatony, 2006). Oleh sebab itu, hakikat 

city branding lebih kepada peningkatan citra 

suatu wilayah dalam menarik golongan 

masyarakat tertentu untuk dapat “membeli” 

produk yang ditawarkan. Produk yang dapat 

dibeli dengan mudah adalah berbagai festival 

yang diselenggarakan secara berkala dan 

terencana. Pertanyaan menarik adalah apakah 

city branding itu diperlukan? Untuk 

menjawab pertanyaan itu, perlu kita lihat 

2012 2013 2014 2015
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terlebih dahulu toolkits dari branding 

tersebut (Trueman & Cornelius, 2006), yaitu: 

1. Presence, atau dapat dikatakan simbol 

ikonik. Hal ini menjadi kewajiban 

sebagai bentuk identitas branding yang 

dibangun. Simbol itu harus 

merepresentasikan tujuan yang ingin 

dicapai. 

2. Purpose : secara detail dengan batasan 

yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan 

menonjolkan ciri khas suatu wilayah 

yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. 

3. Pace : dengan mengedapankan public-

private partnerships. 

4. Personality : bisa dikatakan sebagaithe 

emotional landscape yang mampu 

menonjolkan jati diri daerah, tentunya 

dengan mengedepankan local wisdom. 

5. Power : upaya penguatan branding 

dengan pemberdayaan masyarakat 

dengan harapan turut mensukseskan 

branding yang dibangun. 

Kelima toolikts tersebut harus dipenuhi 

agar city branding yang akan dibuat mampu 

terlaksana dengan baik. Hal ini terkait dengan 

citra yang ingin dibangun oleh suatu daerah 

dengan mengedepankan local wisdom 

masing-masing sebagai identitas utama. 

Identitas inilah yang akan dijual sebagai 

pembeda dengan daerah lainnya, seperti Solo 

dan Yogyakarta dengan mengedepankan 

budaya sebagai identitas, sama seperti Bali. 

Adapula Jakarta yang mengedepankan 

visualisasi kota modern di Indonesia, lengkap 

dengan berbagai pusat perbelanjaan terpadu. 

Hal lainnya yang perlu dilakukan 

adalah membangun brand identity(Aaker, 

1995), sebagai cara agar brand dapat 

dirasakan dan dikenali. Secara lebih detail 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3Tahapan Brand Identity menjadi sebuah Brand 
Image(Mihalis Kavaratzis & Ashworth, 2005) 

Oleh sebab itu, image dari sebuah 

brandsangat diperlukan, sama halnya dengan 

sebuah simbol ikonik seperti yang dikatakan 

Trueman dan Cornelius. Implementasi 

sederhana dari hal ini adalah munculnya 

berbagai logo branding seperti pada gambar 

1. 

Semakin berkembangnya teknologi, 

brand image juga dapat dilakukan melalui 

aplikasi, seperti aplikasi jogja istimewa pada 

platform Android. Aplikasi ini tentu akan 

memperkuat branding dan mempermudah 

masyarakat untuk mengetahui event-event 

tertentu yang akan dilaksanakan di jogja. 



P a g e  | 160 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Aplikasi Jogja Istimewa dalam platform Android 

Aplikasi ini tentu menjadi jembatan 

antara brand identity dan brand 

imagesebagai bagian dari brand positioning, 

yang secara lebih khusus melihat proses 

komunikasi untuk meningkatkan value 

daerah. Selain melalui aplikasi, proses 

komunikasi dapat dilakukan melalui website, 

pamflet, dan media visual lainnya. Akan 

tetapi, hal yang perlu dipahami adalah tidak 

ada strategi branding dan pemasaran yang 

akan berhasil dalam jangka panjang jika tidak 

disertai dengan perubahan “wajah” daerah 

(Raubo, 2010). Agar perubahan tersebut 

dapat dilakukan dengan efektif dan efisien 

maka dibutuhkan kolaborasi antara 

university-industry-government.  

KOLABORASI SEBAGAI SOLUSI? 

Kolaborasi pada hakikatnya dimaknai 

sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi 

tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab 

dimana pihak-pihak yang berkolaborasi 

memiliki tujuan yang sama, kesamaan 

persepsi, kemauan untuk berproses, saling 

memberikan manfaat, kejujuran, kasih 

sayang serta berbasis masyarakat(Haryono, 

2012). Kolaborasi ini dapat lebih 

ditingkatkan melalui hubungan university-

industry-governmentdalam konsep triple 

helix(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). 

Konsep triple helix ini membagi peran 

dari masing-masing stakeholders untuk ikut 

membantu merubah “wajah” daerah sejalan 

dengan branding yang akan dikuatkan. 

Adapun pola hubungan yang dilakukan dapat 

dilihat pada gambar 5 : 

 

 

 

 

 

 

4. SIMPULAN 

 

 

 

Gambar 5 Model Laissez-Faire dari Hubungan university-
industry-gevernment(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) 

Industry dapat turut serta dalam 

menyediakan sarana dan prasarana dalam 

bentuk Coporate Social Responsibility 

(CSR). Peluang pemanfaatan CSR untuk 

membantu pembangunan sarana dan 

prasarana saat ini makin terbuka, terlebih di 

beberapa daerah telah memiliki Perda tentang 

Sumbangan Pihak Ketiga. Melalui regulasi 

tersebut, pihak ketiga (industry) dapat 

membangun berbagai sarana publik untuk 
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kepentingan daerah.Infrastruktur yang 

dibangun akan menjadi aset daerah 

dikemudian hari. 

Sementara itu, university memberikan 

arahan dalam penyusunan rencana strategis 

city branding, dengan governement sebagai 

subyek dan obyek.Hal ini dilakukan agara 

rencana strategis yang dibuat memang 

merupakan bagian dari local wisdom daerah. 

Beberapa daerah yang dapat merubah wajah 

melalui CSR, salah satunya adalah 

Kabupaten Kudus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Ikon Kudus yang dibangun dengan CSR 

Hasil dari kolaborasi perlu merujuk 

pada bentuk Entrepreneurial City(Lombardi, 

Giordano, Farouh, & Yousef, 2012), yang 

memiliki beberapa implikasi, diantaranya 

adalah peningkatan entrepreneurial 

activitiesdalam menunjang perekonomian 

daerah; dan pemenuhan efisiensi, efektifitas, 

dan reliable infrastructures bagi setiap 

pembanguan yang akan dilakukan. 

Bentuk ini mirip dengan pembangunan 

pariwisata Kabupaten Banyuwangi, tepatnya 

di Desa Tamansari yang merupakan binaan 

salah satu industry. Desa Wisata Tamansari 

terletak di lereng Gunung Ijen, dengan 

potensi wisata kehidupan penduduk desa 

seperti bertani; berkebun kopi, cengkeh, dan 

cokelat; menambang belerang; serta 

kebudayaan setempat yaitu Tari Gandrung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7Smart Kampung Desa Tamansari 

Desa Tamansari juga mendapatkan 

“Desa Wisata Award" dari Kementerian 

Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan 

Transmigrasi sebagai desa wisata terbaik 

dalam kategori pemanfaatan jejaring 

bisnis. Adapun bisnis yang dibangun 

BUMDes mampu meningkatkan ekonomi 

warga mealui beberapa usaha berbasis 

potensi yang dimiliki, seperti kendaraan 

wisata, jasa pemandu wisata, serta usaha 

kecil lainnya. Selain itu, terdapat upaya 

mendidik para penambang belerang di 

Gunung Ijem dengan berperan ganda menjadi 

pemandu wisata, sehingga selain menambang 

belerang, mereka juga memanfaatkan troley 

belerangnya untuk mengangkut wisatawan 

yang kelelahan sehingga mampu menjadi 

side income para penambang. 
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Desa Tamansari juga mampu 

menggandeng pihak swasta (industry) dalam 

upaya pembangunan wisata melalui dana 

CSR dalam konsep desa wisata sebagai 

bagian dari entrepreneurial activities. 

Adapun lokasi yang dikembangkan adalah 

kampung susu (terletak di Dusun Ampel 

Gading) hingga kampung bunga (terletak di 

Dusun Jambu).Entrepreneurial activities 

yang berkembang melalui hubungan 

university-industry-governmentdalam 

konsep triple helix memang menjadi salah 

satu solusi dalam upaya peningkatan brand 

image suatu daerah. 

3. SIMPULAN 

City branding sangat diperlukan daerah 

untuk dapat mengenalkan potensi yang 

dimiliki, salah satunya adalah potensi wisata 

untuk dapatkan meningkatkan kunjungan 

wisata. Pola kolaborasi yang diharapkan 

mampu diterapkan dan direplikasi di daerah 

lain adalah hubungan university-industry-

governmentdalam konsep triple helixyang 

bertujuan mewujudkan entrepreneurial city. 
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Tantangan terbesar yang dihadapi Aparatur Sipil Negara dalam praktek 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tidak hanya upaya mewujudkan 

good governance, tetapi masih dijumpai permasalahanklasik seperti 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sulit dihilangkan.Kenyataan 

ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kelemahan sistem, 
kelemahan integritas sumber daya manusia dan masalah kultur.Korupsi 

dilingkungan Pemerintah Daerah terfokus hanya yang masalah-masalah 

berskala besar saja,namun korupsi berskala kecil yang dilakukan secara 

rutin hampir tidak tersentuh. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah 

untuk menjelaskan meminimalisir peluang korupsi dalam rangka 

merealisasikan good governance. Metodologi yang dipergunakan dalam 

kajian ini adalah Library Research. Sedangkan analisis data dilakukan 

secara kualitatif yang kemudian simpulan ditarik  dengan metode berfikir 

deduktif.. Analisis data menunjukkan bahwa upaya meminimalisir peluang 

korupsi oleh Aparatur Sipil Negara bisa melalui tiga langkah yaitu 

pendekatan secara individu, perombakan administrasi pemerintah dan 

penegakan hokum. Upaya untuk merealisasikan good governance 
diperlukan bentuk kebijakan-kebijakan baik secara penal maupun non 

penal. Bentuk kebijakan non penal yang bisa digunakan adalah dengan 

peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara oleh individu aparatur sipil 

negara. Hal ini dilakukan dengan cara berperilaku jujur, berperilaku 

konsisten, berperilaku ketegasan, berperilaku kedisiplinan, taat hukum dan 

perundang-undangan dan tidak melakukan KKN. Selain kebijakan non 

penal, maka kebijakan penal pun tidak kalah penting dan sudah seharusnya 

menjadi hal wajib bagi negara Indonesia sebagai negara hukum menurut 

Konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi, Dan Nepotisme sudah bisa menjadi pegangan yang kuat Aparatur 
Sipil Negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan juga 

mewujudkan bentuk pemerintahan yang baik (good governance). 
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Korupsi, Aparatur Sipil Negara, 

Good Governance 
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A. PENDAHULUAN 

Segala bentuk upaya untuk 

mewujudkanGood 

governance(pemerintahan yang baik) 

telah sering dibahas dan banyak kajian 

yang dilakukan oleh pakar ilmu 

administrasi. Kajian tersebut 

menghasilkan banyak temuan yang 

menggambarkan kondisi ideal dalam 

mewujudkan good governance, sekaligus 

telah menjadi acuan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di 

Indonesia baik pemerintah pusat hingga 

pemerintah daerah. 

Tantangan terbesar yang dihadapi 

Aparatur Sipil Negara dalam praktek 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

tidak hanya upaya mewujudkan good 

governance, tetapi masih dijumpai 

permasalahanklasik seperti Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sulit 

dihilangkan. Kenyataan ini disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya 

kelemahan sistem, kelemahan integritas 

sumber daya manusia dan masalah 

kultur,Mahendradi(2016). 

Selama ini korupsi dilingkungan 

Pemerintah Daerah terfokus hanya yang 

masalah-masalah berskala besar saja. 

Namun korupsi berskala kecil yang 

dilakukan secara rutin hampir tidak 

tersentuh. Sedangkan awal mula dari 

korupsi kecil-kecil inilah apabila berjalan 

terus menerus makan kerugian negara 

dalam bentuk skala besar juga lama 

kelamaan akan muncul. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

diatas, focus makalah ini adalah 

bagaimana Aparatur Sipil Negara 

melakukan upaya meminimalisir peluang 

korupsi dalam rangka merealisasikan 

good governance? 

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

Dalam makalah ini, penulis 

mengambil beberapa teori yang menjadi 

pedoman dan acuan.  Berikut ini adalah 

teori-teori yang digunakan oleh penulis. 

1. Good Governance 

Pengertian Good governance 

menurut Warsito (2000) merupakan 

proses penyelenggaraan kekuasaan 

Negara dalam melaksanakan penyediaan 

public goodsand service. Good 

governance yang efektif menuntut adanya 

alignment (koordinasi) yang baik dan 

integritas, profesionalisme, serta etos 

kerja dan moral yang tinggi. Sedangkan 

Aparatur Sipil Negara adalah unsur yang 

sangat penting dalam sebuah sebuah 

instansi pemerintah, keberadaannya 

sangat dibutuhkan dalam rangka 

pemberian pelayanan kepada masyarakat 

secara profesional, bertanggung jawab, 

jujur dan adil dalam penyelenggaraan 
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tugas negara, pemerintahan dan 

pembangunan. 

2. Aparatur Sipil Negara  

Menurut Undang Undang nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

serta Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 

2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi 

Mental BAB I pasal 1 ayat ke 7 : adalah 

profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang bekerja pada instansi 

Pemerintah, terdiri dari Kementerian, 

Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, 

Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha Milik Daerah.  

Integritas 

Integritas berasal dari kata 

“integrity” menurut Warsito Utomo 

(2000), kata kuncinya adalah kegiatan 

yang mengarah kepada kepastian terhadap 

pekerjaan yang telah ditentukan dan aparat 

harus didorong oleh keinginan untuk 

melayani pemerintah dan masyarakat.  

Istilah Intergritas termuat dalam 

BAB IV pasal 6 ayat 1 butir (a) Peraturan 

Gubernur no. 12 Tahun 2016 Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah nomor 12 Tahun 

2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi 

Mental mengandung nilai utama bahwa 

Integritas yaitu kesesuaian antara apa yang 

dikatakan dengan apa yang diperbuat, 

berkata dan berperilaku jujur, dapat 

dipercaya, berpegang teguh pada prinsip-

prinsip kebenaran, moral dan etika. 

 

3. Korupsi 

Istilah korupsi di Indonesia pada 

mulanya bukansuatu istilah yuridis, 

melainkan berasal dari kata 

latin“Corruptus” yang artinya suatu 

perbuatan yang busuk,busuk bejat, tidak, 

dapat disuap, tidak bermoral,menyimpang 

dari kesucian, kata-kata atau ucapan 

yangmenghina atau memfitnah. (Andi 

Hamzah, 1985 : 3) 

Dalam kepustakaan kriminologi, 

korupsi merupakan salah satukejahatan 

jenis white collar crime atau kejahatan 

kerah putih. Akrabnya istilahkorupsi 

dikalangan masyarakat telah 

menunjukkan tumbuh suburnya 

perhatianmasyarakat terhadap korupsi, 

kejahatan kerah putih mampu menarik 

perhatianmasyarakat karena para 

pelakunya adalah orang-orang yang 

dipersepsikan olehmasyarakat sebagai 

orang-orang terkenal atau cukup 

terpandang namunmerekalah yang 

membuat kemiskinan di dalam 

masyarakat. (Teguh Sulista dan Aria 

Zurnetti, 2011: 63). 

Korupsi digolongkan sebagai 

kejahatan luar biasa (ekstra ordinary 

crime),tidak saja karena modus dan teknik 

yang sistematis, akibat yang ditimbulkan 
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kejahatan korupsi bersifat pararel dan 

merusak seluruh sistem kehidupan, baik 

dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan 

bahkan sampai pada kerusakan moral serta 

mental masyarakat. (Mien Rukmini, 2010: 

111). Sehingga diperlukan tindakan 

yangluar biasa pula (extra ordinary way) 

dalam penanganannya. 

Berdasarkan acuan tersebut diatas, 

Aparatur Sipil Negara adalah 

penyelenggara negara yang berada pada 

semua lini pemerintahan. Mereka bertugas 

melayani masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugas Aparatur Sipil 

Negara perlu didukung adanya integritas 

atau dorongan atau keinginan terhadap 

pekerjaan yang telah ditentukan yaitu 

melayani pemerintah dan masyarakat 

dengan cara apa yang dikatakan harus 

sesuai dengan apa yang diperbuat, berkata 

dan berperilaku jujur dan dapat dipercaya, 

berpegang teguh pada kebenaran, moral 

dan etika. 

Dengan memiliki integritas yang 

tinggi, kinerja Aparatur Sipil Negara akan 

meningkat. Kinerja dalam konteks ini 

merujuk pada Peraturan Presiden nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

BAB I Pasal 1 ayat 2 adalah keluaran / 

hasil dari kegiatan atau program yang 

telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas 

dan kualitas yang terukur. Integritas 

berperan mengarahkan Aparatur Sipil 

Negara untuk tidak melakukan tindakan 

korupsi. 

Korupsi dapat diartikan sebagai 

perbuatan penyalahgunaan 

kekuasaan/wewenang yang merugikan 

masyarakat luas yang dilakukan untuk 

kepentingan pribadi dan kelompok. Atau 

secara hukum pidana diartikan sebagai 

bentuk tertentu dari kejahatan. Korupsi 

juga diartikan sebagai penyalahgunaan 

kekuasaan dari pejabat publik atau pihak 

lain yang berhubungan dengan mereka, 

yang bertentangan dengan moral, nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat dan 

hukum, untuk memperkaya diri demi 

keuntungan pribadi.  

Sudah seharusnya dan menjadi 

sebuah kewajiban Aparatur Sipil Negara 

perlu menanamkan sikap loyal dalam 

pekerjaan dan menjunung tinggi budaya 

anti korupsi dalam lingkungan 

pekerjaannya. Bentuk pemerintaah yang 

baik (Good governance) dapat terwujdu 

apabila dilaksanakan seluruh pihak 

dengan komitmen bersama dalam 

menghindari praktik krosupsi baik skala 

besar maupun skala kecil. 
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C. METODE 

Kajian pada makalah ini dilakukan 

dengan Library Research, yaitu suatu 

studi pustaka yang dilakukan dengan 

menggunakan sumber-sumber bacaan 

yang relevan dan tersedia. Fokus dari 

kajian ini adalah upaya meminimalisir 

peluang korupsi oleh aparatur sipil negara 

untuk merealisasikan good governance. 

Data tentang pelaksanaan kinerja 

Aparatur Sipil Negara pada pemerintah 

daerah, dianalisis secara kualitatif 

kemudian disusun secara sistematis. 

Selanjutnya ditarik simpulan dengan 

metode berpikir deduktif, artinya metode 

berpikir dari hal-hal yang bersifat umum 

ditarik pada kesimpulan yang bersifat 

khusus sehingga diperoleh jawaban 

terhadap  rumusan masalah. 

 

D. PEMBAHASAN 

1. Kondisi saat ini. 

Landasan operasional kinerja di 

Pemerintah Daerah yang utama adalah (1). 

Renstra SKPD yang mengacu pada 

RPJMD Provinsi. Penjabaran kinerja pada 

setiap tahunnya dijelaskan dalam 

dokumen Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (RKPD), (2). Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA). Disamping 

itu terdapat juga pedoman-pedoman atau 

peraturan yang lain yang lebih spesifik 

lagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Organisasi Perangkat Daerah di tiap-tiap 

pemerintah daerah. Antara dokumen 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPS) 

dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) harus selaras. 

Dijelaskan di sini apakah yang 

dimaksud dengan kedua dokumen utama 

tersebut, adalah sebagai berikut: 

a. Dokumen Rencana Strategis dan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Merupakan suatu kewajiban 

bagi Organisasi Perangkat Daerah 

di Kabupaten /Kota maupun 

Provinsi untuk mempedomani 

ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

Rencana Kerja Kerja 

Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 134 

Permendagri nomor 54 Tahun 2010 

memuat : program dan kegiatan, 

lokasi kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pagu 

indikatif, prakiraan maju dan 

Rencana Kerja Operasional (RKO). 

Fokus penyusunan Rencana Kerja 

adalah : 
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Program dan kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 134 adalah 

program yang sedang berjalan dan 

kegiatan alternatif atau baru. 

Penjelasan terdapat pada pasal 136, 

adalah sebagai berikut : 

1) Program dan kegiatan yang 

sedang berjalan yaitu 

program dan kegiatan satu 

tahun sebelum tahun yang 

direncanakan yang 

tercantum dalam Renstra 

Organisasi Perangkat 

Daerah. 

2) Program dan kegiatan 

alternatif yaitu program dan 

kegiatan Organisasi 

perangkat daerah, lintas 

Organisasi Perangkat 

daerah dan kewilayahan 

yang berdasarkan analisis 

perlu dilakukan pergeseran 

pelaksanaannya atas 

pertimbangan mempunyai 

dampak mempercepat 

pencapaian sasaran 

pembangunan daerah. 

3) Program dan kegiatan baru 

yaitu program dan kegiatan 

yang tidak tercantum pada 

Renstra Organisasi 

Pemerintah Daerah dengan 

criteria sebagai berikut 

pertama kegiatan yang 

mendesak dan tidak bisa 

ditunda karena dapat 

menimbulkan kerugian 

yang besar bagi pemerintah 

maupun masyarakat; kedua 

kegiatan yang dapat 

mempercepat capaian target 

sasaran Renstra Organisasi 

Perangkat Daerah; ketiga 

adanya kebijakan 

pemerintah yang menjadi 

prioritas nasional yang 

mendukung percepatan 

pembangunan daerah; dan 

keempat adalah kegiatan 

yang dilaksanakan karena 

program sebelumnya belum 

memberikan keluaran dan 

hasil yang sesuai dengan 

Renstra SKPD. 

Penyusunan rancangan Rencana 

Kerja berdasarkan pasal 140 

butir (4) disebutkan bahwa 

masalah yang dihadapi menjadi 

acuan perumusan tujuan, 

sasaran, kegiatan, kelompok 

sasaran, lokasi kegiatan serta 

prakiraan maju dalam 

rancangan Renja Organisasi 

Perangkat daerah dapat 

menjawab berbagai isu-isu 

penting terkait dengan 
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penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Organisasi Perangkat 

Daerah.  

b. Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran 

Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah adalah dokumen yang 

memuat pendapatan dan 

belanja setiap Organisasi 

Perangkat Daerah yang 

digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan oleh pengguna 

anggaran. 

Sedangkan menurut 

Permendagri 13 tahun 2006, 

Permendagri 59/2007, dan 

Permendagri 21/2011 

dijelaskan adalah merupakan 

dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna 

anggaran. Selain itu menurut 

Permendagri No. 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari 

APBD. 

Substansi penting yang 

termuat dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran yang 

selaras atau sebagai landasan 

pembiayaan atas penjabaran 

dari dokumen Rencana Kerja 

Perangkat Daerah pada setiap 

tahunnya dalam periode 

tertentu adalah sebagai berikut: 

1) Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

 Kegiatan Penyediaan 

jasa surat menyurat 

 Kegiatan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan 

Listrik 

 Kegiatan Penyediaan 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

 Kegiatan Penyediaan 

Jaminan Barang Milik 

Daerah 

 Kegiatan Penyediaan 

Alat Tulis Kantor 

 Kegiatan Penyediaan 

Barang Cetak dan 

Penggandaan 

 Kegiatan Penyediaan 

Komponen  Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

http://kamuskeuangandaerah.com/images/c/c6/PP_58_tahun_2005_%28Pengelolaan_Keuangan_Daerah%29.pdf
http://kamuskeuangandaerah.com/images/c/c6/PP_58_tahun_2005_%28Pengelolaan_Keuangan_Daerah%29.pdf
http://kamuskeuangandaerah.com/images/c/c6/PP_58_tahun_2005_%28Pengelolaan_Keuangan_Daerah%29.pdf
http://kamuskeuangandaerah.com/images/c/c6/PP_58_tahun_2005_%28Pengelolaan_Keuangan_Daerah%29.pdf
http://kamuskeuangandaerah.com/images/e/ee/Permendagri_13_dgn_59_gabung_%28Pengelolaan_Keuda%29.pdf
http://kamuskeuangandaerah.com/images/e/ee/Permendagri_13_dgn_59_gabung_%28Pengelolaan_Keuda%29.pdf
http://kamuskeuangandaerah.com/images/e/ee/Permendagri_13_dgn_59_gabung_%28Pengelolaan_Keuda%29.pdf
http://kamuskeuangandaerah.com/images/d/d2/Permendagri_32_tahun_2011_%28Hibah_%26_Bansos%29.pdf
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http://kamuskeuangandaerah.com/images/d/d2/Permendagri_32_tahun_2011_%28Hibah_%26_Bansos%29.pdf
http://kamuskeuangandaerah.com/images/d/d2/Permendagri_32_tahun_2011_%28Hibah_%26_Bansos%29.pdf


P a g e  | 171 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

 Kegiatan Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga 

 Kegiatan Penyediaan 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

 Kegiatan Penyediaan 

bahan Logisik Kantor 

 Kegiatan Penyediaan 

Makanan dan Minuman 

 Kegiatan Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi di dalam dan 

luar Daerah 

 Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pelayanan 

Perkantoran 

2) Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

 Kegiatan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Rumah 

Dinas 

 Kegiatan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung 

Kantor 

 Kegiatan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

dinas/Operasional 

 Kegiatan  Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

perlengkapan gedung 

kantor 

 Kegiatan pemeliharaan 

Rutin/Berkala meubel 

 Kegiatan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Peralatan 

Kantor dan Rumah 

Tangga 

 Kegiatan Pemeliharaan 

Buku-buku 

Perpustakaan 

 Kegiatan Peningkatan 

Sarana Prasarana Kantor 

3) Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

4) Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

 Kegiatan Peningkatan 

pemahaman tentang 

pengarustamaan hak 

anak pada seluruh 

 Pengambil kebijakan 

eksekutif, legislatif dan 

stakholders 

5) Program Penguatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

6) Program Peningktanan 

Kualitas Hidup dan 
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Perlindungan Perempuan 

dan Anak 

 Kegiatan Advokasi dan 

Fasilitasi 

Pengembangan Kota 

Layak Anak 

7) Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum 

c. Area rawan KKN yang sering 

dihadapi : 

Masih terkait dengan 

penulisan makalah pada forum 

BCPA tahun 2016 lalu, 

Mahendradi (2016) 

menyebutkan bahwa: 

1) Penyusunan anggaran : 

pungutan liar yang biasa 

terjadi pada sidang 

penyusunan anggaran 

tahunan bersama dengan 

komisi anggaran DPRD. 

2) Pemeriksaan Reguler 

Inspektorat : pada 

hakekatnya pemeriksaan 

reguler adalah suatu bentuk 

pengawasan dan pembinaan 

atas hasil capaian kinerja 

SKPD serta memperbaiki 

kesalahan dalam 

pelaksanaan kinerja. 

Biasanya temuan yang 

masih berupa Naskah Hasil 

Pemeriksaan (NHP) yang 

dipergunakan untuk nego 

dengan oknum auditor agar 

tidak muncul permasalahan 

hasil temuan pemeriksaan, 

setelah sepakat maka di jalin 

rekayasa untuk pemecahan 

masalah dan saat Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) 

sudah tidak ada 

permasalahan. Sehingga 

dari tahun-ketahun temuan 

permasalahan akibat dari 

ketidak beresan dalam 

pelaksanaan kinerja akan 

selalu muncul dan menjadi 

peluang pungli dan 

pembiaran kesalahan 

berulang-ulang.  

3) Pengadaan Barang dan Jasa 

: kecurangan yang muncul 

di area pengadaan barang 

dan jasa adalah (1). 

Benturan kepentingan 

dalam pengadaan barang 

dan jasa, (2). Memecah atau 

menggabungkan paket 

pengadaan, (3). Mark up 

anggaran, (4). Suap kepada 

pemberi pekerjaan, (5). 

Mengurangi kualitas dan 

kuantitas dengan mengubah 

spek, dan (6). Membuat 

Berita Acara Serah Terima 
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Palsu. Solusinya dengan e-

procurement dan e-katalog. 

4) Perjalanan Dinas : masalah 

umum adalah perjalanan 

dinas fiktif dan terdapat 

isilah “gandulan”, 

maksudnya adalah satu 

orang melakukan perjalanan 

nyata dan di bebani orang 

lain secara fiktif. Biasanya 

ini modusnya untuk upeti 

pada pimpinan. Selain itu 

ada cara pemotongan 

perjalanan dinas yang 

besarannya secara 

prosentase dan pemotongan 

tersebut tidak transparan 

penggunaannya. Ada cara 

lain yaitu unsur diskriminasi 

dan like and dislike 

pimpinan kepada karyawan 

yang disenangi saja atau 

balas jasa karena memberi 

upeti untuk melaksanakan 

perjalanan dinas.  

2. Solusi 

Berdasarkan acuan teori 

tersebut diatas, upaya meminimalisir 

peluang korupsi oleh Aparatur Sipil 

Negarabisa melalui tiga langkah yaitu 

pendekatan secara individu, 

perombakan administrasi pemerintah 

dan penegakan hukum.  

1. Pendekatan Individu. 

Peningkatan integritas oleh 

individu memerlukan 

perombakan cara berfikir, cara 

bekerja cara berperilaku dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai 

Aparatur Sipil Negara, yang 

semua hal tersebut dapat dimulai 

dari diri sendiri. Langkah-langkah 

yang seharusnya dilakukan untuk 

meningkatkan integritas individu 

adalah sebagai berikut: 

a. Berperilaku Jujur 

Jujur adalah suatu 

sikap yang terpuji, bahkan 

menjadi tolok ukur kebaikan 

perilaku seseorang. Dengan 

kejujuran seseorang menjadi 

pribadi yang dapat dipercaya. 

Dipercaya melakukan sesuatu 

pekerjaan, atau dipercaya 

untuk suatu tanggung jawab 

yang kecil ataupun besar. 

Sikap ini dijiwai oleh 

keluhuran budi dan keimanan 

yang kuat merupakan 

kedekatan maluriah dengan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Bekerja untuk Tuhan Yang 

Maha Esa, semua tindakan 

harus baik dan benar sehingga 

akan selalu mendapat Rahmat 

dan Ridha-Nya, apa yang 
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diperoleh adalah menjadi 

barokah dan halal dalam 

rangka pemenuhan hajat 

hidup keluarga.Nilai 

kejujuran tercermin dari 

perilaku sebagai berikut : 

1) Terbuka : tidak 

menyimpan sesuatu untuk 

kepentingan diri sendiri, 

sesuatu yang menurut 

kelayakannya bisa 

disampaikan 

seharusnyalah bisa 

disampaikan apa adanya. 

2) Tulus : segala pekerjaan 

dilaksanakan dengan hati 

yang rela, tidak karena 

suka atau tidak suka atas 

pekerjaan itu. 

3) Tertib dan lurus : orang 

yang bersikap jujur akan 

melakukanpekerjaan 

secara tertib dan sesuai 

aturan. Kemampuan 

mempertahankan nilai 

kebenaran membuatnya 

tidak mengenal kompromi. 

Karena sifatnya yang 

tertib, maka pelaksanaan 

tugas dikerjakan sesuai 

aturan dan kebenaran yang 

diyakini. Oleh karena itu 

orang yang berperilaku 

jujur tidak mudah masuk 

dalam pelaksanaan 

kegiatan yang tidak jelas 

atau belum ada arahan 

yang tepat dan pasti. 

Sebaliknya ketidak jujuran 

tanpa rasa malu berupaya 

membelokkan jalan untuk 

kepentingan pribadi 

maupun kelompok atau 

untuk kepentingan atasan. 

4) Menjauhi kejahatan : 

sesuatu yang berlawanan 

dengan keyakinannya tidak 

akan dilakukan, karena 

pada hakekatnya 

melanggar dalam 

menegakkan kejujuran. 

Akibat dari ketidak 

jujuran dapat ditandai 

dengan adanya (1). 

Penyampaian informasi 

yang tidak benar / 

penggelapan atau 

pemutarbalikan fakta, (2). 

Korupsi seperti hal-hal 

yang jelas jelas merugikan 

negara, suap menyuap, 

penggelapan dan jual beli 

jabatan, pemerasan, 

perbuatan curang, benturan 

kepentingan dalam 

pengadaan barang milik 
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negara dan gratifikasi, (3). 

Pementingan diri, dan (4). 

Pamrih : obyektivitas 

terhadap pelaksanaan 

tugas, pemerintah sudah 

memberikan imbalan 

berupa gaji atas hasil 

kinerja. Jadi aparat tidak 

diperkenankan meminta 

imbalan setiap pelaksanaan 

kinerja. Bila ada pamrih 

akan mengganggu 

kelancaran tugas. 

b. Berperilaku disiplin 

Ketaatan pada 

peraturan dan tata tertib. 

Disiplin menitikberatkan pada 

pedoman kepada pegawai 

untuk mengembangkan sikap 

yang baik terhadap pekerjaan. 

Kemampuan pengendalian 

diri selalu melekat pada 

seorang Aparatur Sipil Negara 

yang berintegritas. Secara 

alamiah, integritas 

seseorangakan menuntun 

orang tersebut kepada suatu 

iklim kehidupan yang tertib 

dan berdisiplin 

c. Berperilaku taat hukum dan 

peraturan-peraturan. Tidak 

melakukan Korupsi Kolusi 

dan Nepotisme (KKN).  

Aparatur Sipil Negara harus 

berani berbuat benar 

walaupun didalam lingkungan 

yang banyak penyimpangan. 

Mempunyai kekuatan baik 

secara individu maupun 

secara kelompok untuk 

melawan KKN.  

2. Perombakan Administasi 

Pemerintah. 

Apa yang harus dilakukan 

oleh Pemerintahuntuk 

meminimalisir peluang korupsi 

oleh aparatur sipil negara? 

Menjawab hal tersebut diperlukan 

upaya-upaya yang nyata seperti : 

a. Optimalisasi peran Kader dan 

Gugus tugas Gerakan 

Nasional Revolusi Mental di 

masing-masing SKPD : TOT 

Revolusi Mental, Aktualisasi 

Revolusi Mental secara 

intens, dan melaporkan 

implementasi dan tingkat 

keberhasilannya secara rutin 

kepada Gubernur,Mahendradi 

(2016) 

b. Membuka portal pengaduan 

masyarakat atas Pelayanan 

Publik kemudian merspon 

aduan dengan cepat, bijak dan 

tuntas. Gagasan Gubernur 

Jawa Tengah apabila dijumpai 
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penyimpangan-

penyimpangan yang 

dilakukan oleh ASN supaya 

masyarakat dapat merekam 

dan mengunggah atau upload 

ke layanan pengaduan. 

c. Terkait dengan substansi 

Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran seperti tersebut 

diatas, pemerintah dalam hal 

ini pihak-pihak terkait dengan 

audit keuangan, perlu diambil 

langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1) Sejalan dengan imbauan 

ketua KPK pada saat 

ceramah di Auditorium 

Untidar agar ada 

koordinasi dalam 

pemberantasan Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme 

dapat dilakukan dengan 

melaporkan LHKPN dan 

LHKSN yang merupakan 

gerbang awal untuk 

pemantauan dan 

pengendalian terhadap 

KKN, penguatan sistem 

dan peran pengawasan 

internal, Whistle Blower 

System, menjamin 

keselamatan dari pelapor 

dengan pembentukan 

semacam Lembaga 

Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK) di tingkat 

Provinsi sampai dengan 

tingkat Kabupaten / Kota, 

dan pengelolaan 

gratifikasi dan hadiah. 

2) Bentuk 

pertanggungjawaban 

secara administrasi sesuai 

dengan program-program 

kegiatan Organisasi 

Perangkat Daerah yang 

tercantum dalam DPA, 

perlu lebih diteliti dan 

diklarifikasi lagi data 

pendukung peng-SPJ-an 

nya. Penulis tidak 

mengulas mengenai bukti-

bukti administrasi 

tersebut, karena secara 

formal lampiran-lampiran 

data duku itu bias sah 

tetapi patut diduga proses 

perolehan data dukung 

tersebut terjadi secara 

tidak sah. 

Perlu dilakukan kroscek 

dan klarifikasi kepada 

para penyedia jasa seperti 

: foto copy, catering, 

dokumentasi, alat tulis 

dan kertas, dan lain-lain. 
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Para penyedia jasa 

tersebut harus tertib 

administrasi, ada 

pembukuan yang jelas 

segala transaksi yang 

terjadi, nomor urut nota 

dan rangkap nota sebagai 

arsip harus ada. Apabila 

terbukti terjadi 

persekongkolan, maka ijin 

usaha dari para penyedia 

jasa tersebut dapat dicabut 

dan pemilik usaha jasa 

tersebut dapat dikenai 

pidana. 

Para Penyedian jasa 

tersebut perlu 

menandatangani pakta 

integritas untuk tidak 

melayani permintaan nota 

atau kuitansi kosong. 

Dengan begitu para 

penyedia jasa akan takut 

untuk memenuhi 

permintaan seperti hal 

tersebut. 

3) Auditor perlu dibekali 

bintek keahlian sidik 

tanda tangan. Karena 

disinyalir sering terjadi 

tanda tangan fiktif seperti 

daftar hadir dan daftar 

penerimaan honorarium 

dan sebagainya. 

4) Terkait dengan Surat 

Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD), solusi adalah 

disposisi harus jelas sesuai 

tupoksi, dan harus ada 

undangan resmi untuk 

melaksanakan perjalanan 

dinas atau dokumen resmi 

sebagai dasar 

melaksanakan perjalanan 

dinas. Dari pihak tempat 

yang dituju juga harus 

tegas dan teliti akan 

memberikan cap dan 

tanda tangan sesuai nama 

dan lampiran2 yang 

dipersyaratkan dalam 

melaksanakan perjalanan 

dinas. Blangko SPPD 

tidak boleh kosongan dan 

rangkap yang banyak. 

Ada nomor agenda yang 

urut dan jelas setiap kali 

penandatanganan SPPD. 

3. Penegakan Hukum 

Sudah sangat jelas bahwa 

korupsi merupakan perbuatan 

yang merugikan negara dan dapat 

meusak sendi-sendi kebersamaan 

bangsa. Pada hakekatnya, korupsi 

adalah “benalu sosial” yang 
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merusak struktur pemerintahan, 

dan menjadi penghambat utama 

terhadap jalannya pemerintahan 

dan pembangunan pada 

umumnya. Korupsi merupakan 

kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crime) yang merugikan 

keuangan Negara dan 

perkonomian Negara. Upaya 

yang harus dilakukan untuk 

menanggulanginya juga harus 

dengan cara yang luar biasa pula 

(extra ordinary way). 

Secara doktrin hukum 

pidana kasus korupsi merupakan 

delik khusus (Lex Specialis) yang 

mana dalam undang-undang 

tindak pidana korupsi sendiri 

terdapat beberapa penanganan 

kasus korupsi yang meungkin 

belum di atur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). Bentuk 

penanganan seperti ini lah 

memang diperlukan sebagai 

upaya pemberantasan kasus 

korupsi dengan menggunakan 

cara yang luar biasa (extra 

ordinary way). 

Indonesia telah memiliki 

intrumen hukum dalam 

pemberantasan kasus korupsi 

yaitu Undang-undang Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dan Undang-

undang perubahannya yaitu 

Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Dalam 

perkembangannya Undang-

undang korupsi harus terus 

mengalami penyempurnaan 

dikarenakan modus tindak pidana 

korupsi saat ini sudah semakin 

canggih dan hamper tidak 

terdeteksi oleh aparat penegak 

hukum. 

Terkait peluang-peluang 

korupsi yang dilakukan oleh 

Aparatur Sipil Negara dalam 

melaksanakan proses 

pemerintahan sejatinya dapat 

ditindak secara tegas dengan 

Undang-undang Tindak Pidana 

Korupsi. Dikarenakan biasanya 

tindak pidana korupsi ini 

dilakukan oleh pihak-pihak yang 

memiliki kekuasaan atau 

wewenang penuh dalam 

mengambil kebijakan sehingga 

timbul lah kasus korupsi tersebut. 

Modus operandi yang digunakan 
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juga semakin canggih dan tidak 

hanya lingkup nasional tapi 

menjangkau transnasional. Belum 

lagi hasil korupsi yang dilakukan 

pencucian uang sehingga Nampak 

hasil korupsi itu legal. 

Korupsi pada analisis ini 

dapat dipahami sebagai bentuk 

menyalahgunakan jabatan, 

kewenangan dan kekuasaan yang 

dimiliki seseorang untuk 

memperkaya diri sendiri atau 

orang lain dengan cara melawan 

hukum sehingga dapat merugikan 

keuangan negara atau 

perekonomian negara. Pengertian 

korupsi diatas sesuai dengan isi 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 yang mengatakan:  

“Setiap orang yang dengan 

tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain 

atau korporasi, 

menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan 

atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan 

negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling 

banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah)”. 

Jika diteliti ketentuan 

tentang tindak pidana korupsi 

yang terdapat dalam pasal 3, akan 

ditemui beberapa unsur sebagai 

berikut: 

a. Menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi; 

b. Menyalahgunakan 

kewenangan kesempatan 

atau sarana yang ada 

karena jabatan atau 

kedudukan; 

c. Merugikan keuangan 

negara atau 

perekonomian negara. (R. 

Wiyono, 2012 : 45) 

Ketentuan Pasal 3 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi 

diatas menyiratkan bahwa pelaku 

tindak pidana korupsi harus 

memangku suatu jabatan atau 

kedudukan. Kemudian jabatan 

atau kedudukan tersebut secara 
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otomatis mempunyai wewenang. 

Menjadi dasar dalam pasal ini 

adalah adanya penyalahgunaan 

kewenangan yang berkaitan 

dengan jabatan atau 

kedudukannya. 

Adapun yang dimaksud 

dengan “menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada karena jabatan 

atau kedudukan” tersebut adalah 

menggunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang 

melekat pada jabatan atau 

kedudukan yang dijabat atau 

diduduki oleh pelaku tindak 

pidana korupsi untuk tujuan lain 

dari maksud diberikannya 

kewenangan, kesempatan atau 

sarana tersebut (R. Wiyono, 2012 

: 46). Tujuan lain tersebut jelas 

dalam rangka menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi. 

Terkait penanganan tindak 

pidana korupsi penyalahgunaan 

wewenang dalam jabatan dapat 

dilakukan upaya penanggulangan 

melalui dua bentuk upaya. 

Pertama upaya preventif atau 

upaya penanggulangan non penal 

(pencegahan) seperti 

memperbaiki keadaan sosial dan 

ekonomi masyarakat, 

meningkatkan kesadaran hukum 

secara displin masyarakat dan 

meningkatkan pendidikan moral. 

Kedua adalah Upaya represif 

yairu upaya penanggulangan 

kejahatan lewat jalur “penal” 

lebih menitikberatkan pada sifat 

repressive (penindasan, 

pemberantasan, penumpasan) 

sesudah kejahatan terjadi. (Barda 

Nawawi, 2010 : 42). 

Melalui teori diatas 

nampaknya upaya non penal yang 

bisa dilakukan adalah dengan 

pendekatan individu dan 

perombakan administrasi 

pemerintah. Hal ini tidak kalah 

penting sebab penanaman 

karakter Apartur Sipil Negara 

yang berintegeritas dan anti 

terhadap korupsi, harus benar-

benar ditunjukan. Upaya penal 

yang bisa dilakukan adalah 

dengan penegakan hukum yang 

tegas. Secara regulasi sudah 

difasilitasi hanya tinggal aparat 

penegak hukum dalam hal ini 

KPK, Kepolisian atau Kejaksaan 

dan pihak-pihak terkait lainnya 

seperti BPK, PPATK atau 

lembaga-lembaga lainnya harus 

lebih tegas dalam menanganinya. 
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Apabila BPK sudah mendapatkan 

fakta adanya kerugian negara 

dalam skala kecil sekalipun 

seharusnya langkah yang 

digunakan tidak hanya 

mengembalikan kerugian 

negaranya. Namun tetap ada 

punishmentterhadap pelakunya 

sebagai efek jera. Sebab delik 

korupsi adalah delik formil yang 

tidak perlu membutuhkan adanya 

akibat dari korupsi tersebut. 

Dalam mewujudkan 

pemerintahaan yang baik (Good 

governance) sekali lagi perlu 

adanya kerjasama dari segala 

pihak. Selain dengan 

menggunakan Undang-undang 

Tipikor, landasan hukum yang 

bisa digunakan untuk 

mewujudkan pemerintahan yang 

baik adalah dengan menggunakan 

Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

Tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. 

Dalam Undang-undanag dalam 

mewujudkan bentuk 

pemerintahan yang sehat dan 

bebas dari KKN perlu 

mengedepankan 7 asas 

sebagaimana tertuang dalam pasal 

3 yaitu: 

Asas-asas umum 

penyelenggaraan negara meliputi: 

1. Asas Kepastian Hukum; 

2. Asas Tertib 

Penyelenggaraan Negara; 

3. Asas Kepentingan Umum; 

4. Asas Keterbukaan; 

5. Asas Proporsionalitas; 

6. Asas Profesionalitas; dan 

7. Asas Akuntabilitas. 

Apabila dalam melaksanakan 

pemerintahan para Aparatur Sipil 

Negara selalu berpedoman 7 asas 

tersebut, maka bentuk 

pemerintahan yang baik (Good 

governance)bukanlah hanya 

sebuah angan-angan.  

 

E. SIMPULAN 

Upaya untuk merealisasikan good 

governance diperlukanbentuk 

kebijakan-kebijakan baik secara penal 

maupun non penal. Bentuk kebijakan 

non penal yang bisa digunakan adalah 

dengan peningkatan integritas Aparatur 

Sipil Negara oleh individu aparatur sipil 

negara. Hal ini dilakukan dengan cara 

berperilaku jujur, berperilaku konsisten, 

berperilaku ketegasan, berperilaku 

kedisiplinan, taat hukum dan perundang-

undangan dan tidak melakukan KKN. 
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Perombakan sistem adminitrasi 

pemerintah juga harus dilakukan agar 

dapat berjalan lebih cepat dan 

transparan. Birokrasi-birokrasi yang 

menyita banyak waktu harus 

dipersingkat untuk menutup celah-celah 

adanya peluang korupsi meskipun dalam 

skala kecil. Segala proyek-proyek 

dilingkungan pemerintahan harus 

melalui mekanisme yang transparan dan 

sesuai dengan aturan perundang-

undangan yang berlaku. Karena 

meskipun dalam skala kecil, tetap yang 

digunakan adalah keuangan negara. 

Segala kegiatan pemerintahan baik dari 

bentuk perencanaan anggaran hingga 

anggaran yang keluar untuk perjalanan 

dinas sekalipun yang menggunakan 

uang negara, secara pelaporan mungkin 

bisa sajanampak legal atau sah. Namun 

pembiaran terhadap sesuatu yang salah 

akan dapat merusak sistem 

pemerintahan yang baik yang membuat 

beberapa oknum dapat 

menyalahgunakan kewenangan dan 

kekuasaannya. Bentuk penyalahgunaan 

kekuasaan dan kewenangan dapat 

menimbulkan celah korupsi. 

Selain kebijakan non penal, maka 

kebijakan penal pun tidak kalah penting 

dan sudah seharusnya menjadi hal wajib 

bagi negara Indonesia sebagai negara 

hukum menurut Konstitusi. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme sudah 

bisa menjadi pegangan yang kuat 

Aparatur Sipil Negara untuk 

melaksanakan fungsi pemerintahan dan 

juga mewujudkan bentuk pemerintahan 

yang baik (good governance). 
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Masyarakat mengeluhkan pelayanan publik dari penyelenggara 

negara. Menurut data dari Ombudsman Republik Indonesia ditahun 

2017, pelayanan publik yang paling banyak keluhan adalah mengenai 

perizinan. Pertama yang paling banyak keluhan adalah perizinan 

pemerintah daerah ,masalah kepolisian, pertanahan, dan pengadilan. 

Dari latar belakang tersebut membuat masyarakat yang memiliki  

sosial media berupaya mengawasi pelayanan publik dengan membuat 

pemberitaan media sosial milik pribadi yang menjadi “viral” di dunia 

maya. Fungsi media baru yang digunakan sebagai media alternatif 

pengawasan pelayanan publik memberikan dampak positif dan negatif 

hal tersebut dikarenakan karakteristik media sosial yang sangat luas, 

cepat, mudah menyebarkan informasi , sehingga ruang publik 

alternatif tersebut memungkinkan terjadinya public sphere yang  

mempengaruhi masyarakat luas guna mendorong pelayanan publik, 

penggunaan media sosial memiliki peluang pelanggaran dan 

pencemaran nama baik terhadap institusi publik maupun aparatur 

institusi publik . Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan  regulasi- 

regulasi dibidang ITE agar masyarakat  memiliki etika dalam 

berinternet (Netiquette) untuk menciptakan keseimbangan antara 

kebebasan individu dan kestabilan kolektif. 

 

Keywords 

Ruang publik alternatif, Public 

Sphere,Sosial media, Netiquette 

1. PENDAHULUAN 

Masyarakat banyak yang 

mengeluhkan pelayanan publik dari 

penyelenggara negara. Keluhan masyarakat 

disampaikan kepada lembaga pengawas 

pelayanan publik  Ombudsman. Menurut 

data dari Ombudsman Republik Indonesia 

ditahun 2017, pelayanan publik yang paling 

banyak keluhan adalah mengenai perizinan. 

Pertama yang paling banyak keluhan adalah 

perizinan pemerintah daerah selain itu  

terdapat masalah kepolisian, pertanahan, dan 

pengadilan. 

Lembaga We Are Social 

memublikasikan hasil penelitian terhadap 

perilaku internet, akses terhadap internet 
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hingga akun media sosial diseluruh dunia. 

Untuk Indonesia data riset menunjukkan 

bahwa ada sekitar 15 persen penetrasi 

internet atau 38 juta lebih pengguna internet, 

juga dari jumlah total penduduk ada sekitar 

62 juta orang terdaftar serta memiliki akun di 

media sosial Facebook. Pertumbuhan 

pengguna sosial media yang cukup tinggi 

membawa perubahan dalam wajah sosial 

masyarakat, munculnya fenomena viralkan 

merupakan bentuk ekspresi masyarakat 

dalam memberikan informasi kepada 

pemerintah khususnya dibidang pelayanan 

publik. Berbagai contoh kasus seperti 

tayangan video yang  

memperlihatkan oknum polisi memalak turis 

di Bali yang diunggah di YouTube, 

pelayanan E-KTP yang terkesan sulit di 

beberapa daerah, kerusakan infrastruktur 

umum seperti jalan yang rusak, sekolahan 

yang rusak , pengelolaan tanggap bencana 

alam, kasus mafia peradilan dan masih 

banyak contoh lainnya mendorong 

masyarakat untuk melakukan pengawasan 

terhadap pelayanan publik.  

Realitas bahwa publik telah 

menemukan media sosial sebagai media  

yang demokratis dan memberikan kebebasan 

untuk berekspresi, menjadikan pelayanan 

pemerintah atau pelayanan publik seandainya 

terdapat penyelewengan akan mudah dan 

cepat menyebar ke berbagai jenis  media 

sosial. Kini jamannya publik bebas bersuara, 

dimana masyarakat yang mengalami 

ketidakpuasan terhadap suatu kondisi, 

terutama pelayanan publik, dengan mudah 

akan menulis atau mengunggahnya ke media 

sosial. Melihat fenomena tersebut,  media 

sosial kini menjadi ruang publik (public 

sphere) alternatif. Dimana media sosial tidak 

dapat disensor, tidak dapat dibatasi dan p 

tidak dapat disuap. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan yang dilakukan dengan 

melakukan kegiatan penelitian menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian ini, sudut pandang sudut pandang 

Jürgen Habermas dan beberapa penulis buku 

tentang media sosial  digunakan untuk 

menganalisis objek penelitian. Objek 

penelitian itu sendiri adalah sosial media 

sebagai ruang publik alternatif. 

Metode penelitian deskriptif kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset 

kualitatif tidak mengutamakan besarnya 

populasi bahkan populasi atau samplingnya 

sangat terbatas (Kriyantono, 2010:56). 

Berdasarkan tataran atau cara menganalisis 

data penelitian menggunakan jenis atau tipe 

riset deskriptif, riset ini bertujuan membuat 

deskriptif secara sistematis, faktual, dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat 
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populasi atau objek tertentu (Kriyantono, 

2010:69). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum membahas tentang media 

sosial sebagai ruang publik alternatif maka 

akan dijelaskan tentang definisi dari media 

sosial yang berasal dari berbagai literatur 

sosial. Menurut Mandiberg (2002), media 

sosial adalah media yang mewadahi 

kerjasama di antara pengguna yang 

menghasilkan konten (user-generated 

content).  Sedangkan menurut Boyd  (2009) 

menjelaskan media sosial sebagai kumpulan 

perangkat lunak yang memungkinkan 

individu maupun komunitas untuk 

berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan 

dalam kasus tertentu saling berkolaborasi 

atau bermain. Media sosial memiliki 

kekuatan pada user-generated content 

(UGC) di mana konten dihasilkan oleh 

pengguna, bukan editor sebagaimana di 

institusi media massa. 

Adapun media sosial 

memilikikarakter (Nasrullah, 2016: 15), 

yaitu: 

1. Jaringan (network) 

Infrastruktur yang menghubung 

anantar komputer atau perangka 

tkeras hardwar elainnya 

2. Informasi (information) 

Lima karakteristik dasar informasi 

dan kehadiran teknologi informasi 

yang semakin merambah dalam segi-

segi kehidupan masyarakat (Sugiharti 

dalam Nasrullah, 2016:19): 

a) Informasi merupakan bahan 

baku ekonomi 

b) Teknologi informasi 

memberikan pengaruh 

terhadap masyarakat maupun 

individu 

c) Teknologi informasi 

memberikan kemudahan 

dalam pengelolaan informasi 

yang memungkinkan logika 

jaringan diterapkan dalam 

institusi maupun proses 

ekonomi. 

d) Ketika teknologi informasi 

dan logika jaringan tersebut 

diterapkan memunculkan 

fleksibilitas yang lebih besar 

dengan konsekuensi bahwa 

proses, organisasi, dan 

lembaga ekonomi dengan 

mudah dibentukterus-

menerus diciptakan. 

e) Teknologi individu telah 

mengerucut menjadi suatu 

sistem yang terpadu 

3. Arsip (archive) 

Arsip adalah sebuah bentuk informasi 

yang telah tersimpan bisa diakses 

kapanpun dan melalui 

perangkatapapun. Contoh ketika di 

Facebook informasi yang telah 
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diunggah akan terus tersimpan dan 

terakses kapanpun. 

4. Interaksi (interactivity) 

Terbentuknya jaringan antar 

pengguna  tidak hanya meperluas 

hubungan pertemanan tetapi juga 

dapat dibangun dengan interaksi 

antarpengguna, Contoh : bentuk 

saling mengomentari, memberikan 

tanda jempollike di Facebook, fitur 

berbagi kembali, atau bebagi 

perasaan seperti di Path. 

5. Simulasisosial ( Simulation of 

society) 

Kesadaran yang real dibenak 

khalayak semakin berkurang dan 

tergantikan dengan realitas semu, 

kondisi ini terjadi disebabkan karena 

imaji yang disajikan sosial media 

secara terus menerus, khalayak tidak 

bisa membedakan antara yang 

nyatadan yang ada di layar. 

6. Konten olehpengguna (User generted 

Content) 

Konten sepenuhnya milik dan 

berdasarkan kontribusi pengguna dan 

pemilik akun, konten dalam teknologi 

bersifat massa, dimana para pengguna 

dapat berlaku sebagai produsen dan 

sebagai konsumen dari sisi konten 

pengguna lain. 

7. Penyebaran (Sharing) 

Khalayak yang aktif 

mendistribusikan dan 

mengembangkan konten miliknya 

atau milik orang lain. 

Selain mengetahui karakteristik 

media sosial, media sosial dibagi menjadi  

enam kategori besar dalam pembagian media 

sosial, yaitu (Nasrullah, 2016:39) 

1. Media jejaring sosial atau networking 

merupakan medium paling populer 

dalam kategori media sosial, medium 

ini merupakan sarana yang bisa 

digunakan pengguna untuk 

melakukan hubungan sosial, karena 

memungkinkan anggota berinteraksi 

satu sama lainnya, tidak hanya dalam 

pesanteks, tetapi termasuk dalam foto 

video untuk menarik pengguna yang 

lain. 

2. Blog 

Merupakan media sosial yang 

memungkinkan pengguananya untuk 

mengunggah aktivitas keseharian, 

saling mengonterai dan berbagi baik 

tautan web lain, informasi dan 

sebagainya 

3. Microblogging 

Merupakanjenis media sosial yang 

menfasilitasi pengguna untuk menulis 

dan mempublikasikan aktivitas serta 

atau pendapatnya 

4. Media Sharing 
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Merupakan jenis media sosial yang 

menfasilitasi penggunannya untuk 

berbagi media, mulai dari dokumen 

file, Video, Audio, gambar dan 

sebagaimya, Contoh :Youtube, Flikr, 

Snapfish. 

5. Social book marking 

Merupakan media sosial bekerja 

untuk mengorganisasi, menyimpan, 

mengelola dan mencari informasi 

atau berita tertentu secara online, 

Contoh : deliciuos.com , digg.com, 

lintasMe. 

6. Wiki 

Adalah media kontenbersama yang 

merupakan situs yang kontennya 

hasil kolaborasi dari para 

penggunanya, contoh :Wikipedia. 

Setelah melihat defenisi, karakteristik 

hingga kategori media sosial dimulai dari 

konten isi media sosial yang bersifat jaringan 

yang luas, tersimpan secara permanen, 

simulasi sosial dan konten yang berfokus 

pada pemilik akun memberikan begitu 

kemudahan kepada publik untuk 

menyebarkan informasi dalam media 

sosialnya, sehingga jika terdapat kasus-kasus 

pelayanan publik yang merugikan 

masyarakat, informasi tersebut akan mudah 

tersebar atau menjadi “viral”.  

Sosial media menyebabkan 

tumbuhnya ruang publik alternatif yang kini 

tidak terlalu mengandalkan pemberitaan-

pemberitaan Pers, namun masyarakat lebih 

memilih menyebarkan konten tersebut 

melalui chanel-chanel media sosial pribadi 

dan kecenderungan informasi tersebut 

tersebar secara masif jika informasi tersebut 

di bagikan oleh pengguna media sosial 

lainnya, dalam penyebaran informasi melalui 

sosial media ini diperkuat oleh pandangan  

salah satu pemikir Mazhab Frankfurt, Jurgen 

Habermas.  

Bagi Habermas, ruang publik 

memiliki peran yang cukup berarti dalam 

proses berdemokrasi, demokrasi disini adalh 

kebebasan dan keterbukaan masyarakat 

dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik 

dari lembaga penyelenggara pelayanan 

publik pemerintah. Di dalam ruang publik di 

sosial media  opini dapat dibangun, karena 

menjadi tempat orang-orang beradu pendapat 

secara adil dan demokratis.  

Semakin besarnya partisipasi 

masyarakat dalam berkomunikasi di media 

sosial, tentunya dapat membentuk kepekaan 

publik (sense of public). Sehingga 

masyarakat dapat mengawasi ketimpangan 

dan penyelewengan yang menjadi perilaku 

buruk penyelenggaraan negara dan 

pelayanan publik. 

Pemaknaan dari isu-isu seperti itu, 

menurut Ashadi Siregar (2008) dapat 

mengasah memori kolektif  dan kritisisme 

warga. Sebab basis kehidupan warga dalam 
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ruang publik adalah adanya informasi 

menyangkut fakta publik yang bersifat benar 

dan obyektif sehingga warga dapat 

membentuk pendapat (public opinion). 

Kemudian mereka dapat ambil bagian 

(sharing) secara rasional dalam kehidupan 

publik. 

Hanya karena sifatnya internet 

telahmenimbulkan isu-isu penting yang 

berhubungan dengan kebebasan berekspresi. 

Tidak ada pusat tombol untuk mematikan dan 

menyalakan internet sehingga internet sulit 

dikendalikan oleh orang atau lembaga yang 

ingin melakukannya. Namun bagi para 

pembela kebebasan bereksprsi, kebebasan 

dari kontrol inilah yang menjadi kekuatan 

utama media sosial ini.  

Anonimitas (tidak ada nama) 

pengguna memberikan perlindungan bagi 

ekspresi mereka bahkan yang paling radikal, 

tercemar, vulgar memeberikan kesempatan 

suara pada publik tanpa batas. Namun bagi 

pendukung kontrol terhadap 

internetberargumentasi bahwa kebebasan ini 

membawa serta tanggung jawab yang 

dipahami media lain dan orang-orang yang 

turut serta menciptakan kontennya namun 

diabaikan oleh media online 

Dusta (Hoax) selalu menjadi bagian 

dari interaksi manusia, internet hanya 

memberi jangkauan yang lebih luas melalui 

media sosial informasi apapun dapat 

diciptakan, pelanggaran tersebut 

menciptakan kerugian kepada sektor 

pelayanan publik dengan berita atau 

informasi yang belum jelas keabsahannya, 

informasi tersebut dapat memberikan 

dampak buruk  kepercayaan masyarakat 

terhadap institusi pemerintahan. Sangat 

sedikit yang bisa dilakukan pemerintah untuk 

mengendalikan penyalahgunaan media 

sosial. Solusi hukum sudah ada dalam bentuk 

undang-undang tentang pemfitnahan dan 

hukuman bagi penipuan. Pengguna internet 

dapat dibantu dengan mengedukasi diri 

mereka sendiri untuk lebih berhati-hati dalam 

membalas suatu pesan anonim atau memiliki 

asal yang mencurigakan. 

Adapun kebebasan dalam 

membentuk public sphere dalam penyebaran 

informasi melalui media sosial memiliki 

konsekuensi akan aturan atau etika yang ada 

tentang bagimana pengguna melalui prosedur 

yang dalam media sosial. Sebenarnya setiap 

media sosial sama seperti institusi nyata yang  

memiliki prosedur awal untuk bergabung 

menjadi member nya, ada perjanjian antar 

pengguna kerena itu media sosial juga 

merupakan instutusi sosial di internet, karena 

itulah berlakunya aturan-aturan terhadap 

interaksi antar pengguna 

Defenisi Etika Media 

sosial(Netiquette) merupakan sebuah sebuah 

konvensi norma-norma yang secara filosofis 

digunakan sebagai panduan bagi aturan atau 
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standart dalam proses komunikasi di internet 

atau merupakan etika berinternet sekaligus 

perilaku sosial yang berlaku di media online 

(Nasrullah, 2016:181). 

Etika di Internet atau netiquette dari kata 

“net” untuk menjeaskan jaringan (network) 

atau bisa juga internet dan “ettiquette” yang 

berarti etika atau tata nilai yang diterapkan 

dalam komunikasi di dunia siber.Ada 

beberapa alasan mengapa di internet, 

khususnya dimedia sosial memerlukan etika 

(Nasrullah, 2016: 185). 

1. Latarbelakangmaupunlingkunganpen

gguna media sosial yang 

heterogendanberbeda. 

2. Komunikasi di media sosial di 

dominasiolehtekssemata 

3. Media 

sosialdianggaptidaksertamertadiangg

apsebagai media yang berbeda 

dengandunianyata 

4. Padabeberapakasus, media 

sosialmerupakan media yang 

berjalantidakhanyamemfasilitasipeng

guna, 

tetapijugamerupakaninstitusibisnis. 

Netiquette yang baru merupakan etika 

kini memiliki wadah serius untuk menindak 

lanjutkan setiap pelanggaran- pelanggaran 

pengguna media sosial, yaitu dengan direvisi 

UU ITE , Nomor 19 tahun 2016 Tentang 

Perubahan  atas undang-undang  nomor 11 

tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi 

elektronik (UU ITE) dalam beberapa poin 

memberikan pembatasan terhadap kebebasan 

menyampaikan informasi. Diantaranya pasal 

45, yaitu : 

1. Setiap Orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan 

yang melanggar kesusilaan 

sebagaimana dimaksud dalamPasal 

27 ayat (1)dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/a tau 

membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan 

perjudian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak 

Rp1.000.000.000,00(satumiliar 

rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan 
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dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan  dan/atau pencemaran 

nama baik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahundan/ataudendapaling 

banyak Rp750.000.000,00 (tujuhratus 

lima puluh juta rupiah). 

4. Setiap Orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan 

pemerasan dan/atau pengancaman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling 

banyakRp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

5. Ketentuan sebagaiman adimaksud 

pada ayat (3) merupakan delik aduan. 

 

4. SIMPULAN 

Peraturan perundang-undangan 

tentang ITE diharapkan menjadi solusi agar 

masyarakat pemilik media sosial lebih 

berhati-hati dalam memproduksi dan 

mendistribusikan informasi yang diterima 

ataupun yang dibuat, namun jika informasi 

yang berasal dari masyarakat tersebut adalah 

berisi tentang gambaran penyimpangan yang 

dilakukan oknum penyelenggara pelayanan 

publik diharapkan menjadi efek jera terhadap 

oknum tersebut dan sebagai sarana 

pemerintah agar lebih memperbaiki 

pelayanan publik, sikap publik yang kini 

berani dan kritis juga harus diimbangi dengan 

pemahaman dan konsekuensi hukum atas 

segala tindakan yang dilakukan dalam dunia 

maya. 

Sikap kritis masyarakat  yang dibangun di 

ruang publik alternatif  dalam hal ini media 

sosial menciptakan Public sphere alam 

kehidupan bermasyarakat, diharapkan dapat 

mendorong partisipasi untuk bersama-sama 

membangun civil society. Dimana sistem 

sosial dan peradaban dibangun berdasarkan 

prinsip moral yang menjamin keseimbangan 

antara kebebasan individu dengan kestabilan 

kolektif. 

DAFTAR PUSTAKA 

Baran, Stanley J. 2012. Pengantar 

Komunikasi Massa Melek Media dan 

Budaya Jilid 1 edisi 5, Jakarta, 

Erlangga. 

Habermas, J. 1989. The Structural 

Transformation of the Public Sphere. 

(trans) Thomas Burger, Britain: 

Polity Press. 



P a g e  | 192 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

Kriyantono. Rachmat. 2010. Teknik Praktis 

Riset Komunikasi, Jakarta, Kencana 

Prenada Media Group.  

Nasrullah, Rulli. 2016. Media Sosial 

Perspektif Komunikasi, Budaya dan  

Sosioteknologi,Bandung, Simbiosa 

rekatama Media. 

Supriyadi, Yadi. 2017. Relasi Ruang Publik 

Dan Pers Menurut Habermas. 

Jurnal penelitian Kajian 

Jurnalisme UNPAD Vol 1 No 1 

hal 1-20. Zauhar, Soesilo. 1994. 

Reformasi Administrasi(Konsep,  

Dimensi dan Strategi).    

Jakarta:    Bumi Aksara 

 

 

Internet 

Admin,2016.https://kominfo.go.id/index.php

/content/detail/5289/Menkominfo+P

astikan+Revisi+UU+ITE+Hanya+Sa

tu+Pasal/0/berita_satker, diakses 

tanggal 20 Oktober pukul 22:0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 193 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

FOSTERING INNOVATION IN PUBLIC 

ADMINISTRATION WITH GOOD FISCAL POLICY 

 
Irawati 

1,2Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI ; Jl. Pangkalan Asem Raya No55, telp( 
021.421.3380)/fax. (021.422.8870) Jakarta Pusat-10530 Home Page:http//www.stiami.ac.id 

3Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIA Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI 

e-mail: ukhti.ra@gmail.com ,    yra_watty@yahoo.co.id 

  

 
ARTICLE  INFO 

 

 
ABSTRACT 

Article history: 

Accepted 

 

 
The government's  role of good synergy between the public sector and 

the private sector with favorable taxation policies 

for development is crucial in efficiency towards good governance. The 

public administration reform here is to forge partnerships between 
governments, the private sector and the public sector to do the same 

goal of better development. Needs to  be  supported  by  government  

policy  of  good  synergy 
between public sector and private sector with fiscal support for 

development is very important in good governance efficiency. The 

reform of public administration here is a partnership between 
government, the private sector and the public sector to carry out the 

development goals to better. 

Keywords 

public administration, fiscal, good 

governance 

 

A. Introduction 

 

Development  is  a  learning  process. 

As Soejatmoko cited Nasution (1996: 74), 

namely: "Development must be seen not as 

something we do through the activities and 

skills  that  we  feel,  trained  as  a  suati  we 

learn." Learning "is the improvement of the 

ability of the community either individually 

or collectively, not only to adapt to change, 

slowly also direct the change itself in 

accordance with the objectives 

concerned.From the award makes meaning to 

the inherent notion of development itself.Not 

only as an effort to improve the material life, 

the escape also includes in it is the 

improvement of life that is non-physical 

Development is the effort of a nation society 

  

which is a major social change in various 

areas of life toward a more advanced society 

and well in accordance with the views of the 

people of the nation (Tjokroamidjojo, 1996) 

.Based on the views of the development, the 

various elements within a country, the role of 

government, the private (private) role and the 

role of society, about the various issues that 

are the issue of development. 

Realizing good governance is 

something that can not be negotiable. This is 

a form of state responsibility to its citizens as 

an effort to realize the ideals of independence 

as contained in paragraph 4 of the Preamble 

to the 1945 Constitution. One way to realize 

good governance is through the improvement 

of public services. According Dwiyanto 

(2005: 4), at least-load there are 3 reasons 

behind the renewal of public services can 
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encourage the development of good 

governance practices in Indonesia. First, the 

improvement of public performance by all 

stakeholders,  namely  government,  citizens 

and market participants. Second, public 

service is a very intensive action. Thirdly, the 

values that so far characterize good 

governance can be translated relatively more 

easily and manifestly through public 

services. 

The organization will succeed in 

achieving its goals with effective help, and 

efficient administration can play a major role 

for the success of an organization that 

ultimately leads to the prosperity and 

prosperity of the people. The administrator's 

role is as an agent (agent of change). 

According to Soesilo Zauhar (1994) reform is 

a conscious and planned effort to change: (a)  

bureaucratic  structures  and  procedures; (b) 

Attitudes and behavior of bureaucrats in 

order to build the organization or the creation 

of sound and sustainable administration. 

Reinvention according to David 

Osborn & Peter Plastrik. (1996) is not just 

another word of reform, and is not 

synonymous with the word downsizing, 

privatization, or splitting and cheating. 

Updates create entrepreneurs minded in 

government organizations that push 

themselves continuously. 

Developments involving the private 

sector are limited to the disadvantages of 

others in the private sector and have not 

aroused a particular desire in state 

administration.  In  principle  every  service 

must satisfy that served, so its gratification 

becomes important so called social energy 

utilization. The more downward to the 

environment there is in social energy there is 

empowearing (empowerment). Not society is 

not as object but also as subject. 

 

 

  

B. Administration and Fiscal 

 

 

The  term  administration  arises 

because of the human need as a social being 

to cooperate. The reality in realizing the 

benefits of cooperation is that this collective 

activity can gain something that can not be 

achieved alone. With the existence of 

cooperation means there is a division of labor 

between fellow members are needed because 

of the limitations possessed by human caused 

by differences in ability, nature and capacity 

as individuals. 

Administrative studies other than as a 

science   as  well  as art  . Administration is 

seen as a science because the administration 

has a subject matter that is neatly arranged 

and well organized. Administration can also 

be called applied science because the 

administration uses basic science both exact 

and non-exact (although the main emphasis 

on non-exact). Administration as an art 

because in implementing it using skills that 

reflect the ability of individuals, As proposed 

by Siagian (1973) that the administration is in 

addition to artistic science as well as 

scientific art. Administration requires ethics 

in serving the interests of the community. As 

Plato puts it, one can not be a good public 

administrator  without  being  first  a 

philosoper. According to Plato, to be a good 

state administrator first someone must be a 

philosopher first. Because then he will love 

the  truth,  all  his  decisions  are  based  on 

correct philosophical considerations, so that 

the decisions taken are not harmful to the 

people. This is so because a fair decision is 

full of policies and policies owned by a 

philosopher. 

The study of administration and 

practice of government bureaucracy in 

Indonesia has been experiencing high 

fluctuations in accordance with the 

development, changes, and political settings 
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that  occur.  In  the  New  Order  era, 

bureaucracy was directed as a tool of state to 

maintain power and bureaucratic services it 

became one of the prime causa against 

corruption, collusion and nepotism (KKN). 

Further implications, the face of government 

bureaucracy at that time more as a servant of 

the state than as a public servant (public 

service). The shift from state tools to public 

servants  to  date  has  not  shown  any 

significant improvement. Accountability of 

public services and the eradication of 

corruption at all levels of bureaucracy is an 

indicator of the success of bureaucratic 

reform. When closely examined, 

bureaucratic reform in Indonesia has not run 

maximally. The main indications are the poor 

public services and the rampant corruption 

cases. In general,  it  can  be  said  that  

bureaucratic reform in Indonesia that has 

been done so far has not been successful. 

The  paradigm  that  develops  in 

society, that the central government has the 

authority for fiscal policy, while the region is 

obliged to carry out these obligations (Irianto 

and Jurdi: 2005). The fiscal decentralization 

theory used today is shifting from a top-down 

supply perspective focusing on effectiveness, 

efficiency, economic stability and 

insufficiency of economic growth (Musgrave 

and  Mussgrave:  1984)  towards  demand 

driven  (bottom  up)  based  on  the  needs  of 

local communities in the policy-making 

process (Bird: 2000), the point is that fiscal 

policy should be based on the public interest 

in the fiscal policy-making process. 

Taxes from an economic perspective 

are understood as the shift of resources from 

the   private   sector   to   the   public   sector 

(Hyman: 2003). From the barrier gives a 

picture that the tax causes two situations to 

change. First, the diminished ability of 

individuals in mastering resources for the 

benefit of goods and services. Secondly, the 

  

increase in the state's financial capacity in the 

provision of goods and public services that 

are the needs of society. 

Theoretically taxation is prone to conflict 

because of the presence of two opposite 

interest poles. The first pole is the interest of 

the state who wants the greatest tax  revenues  

and  the  second  pole  is  the interest of the 

people who want not to pay taxes  or  pay  the  

smallest  (Schenepper's: 1998).  

Likewise the capitalist state, tend to 

policy in tax or fiscal tariffs small because the 

general public of the capital who wants more 

business expansion when the big profit than 

having to pay high taxes. While the Socialist 

State implements a high tax rate policy for 

social leveling of its people. Development 

that is capitalist and socialist in the pyramid 

of human sacrifice (Peter L. Beiger: 1976). 

Then Indonesia is a country that embraces 

capitalism or socialism. According to 

Yoshihara Kunio (1988), Indonesia  which  

belongs  to  Southeastern Asia is Ersatz 

Capitalism or the State of Pseudo Capitalism. 

Pseudo because Indonesia is not a state of 

capital but a country that cooperates with 

foreign capital owners to establish its 

company in the territory of the State of 

Indonesia. Looking at the pyramid theory of 

human sacrifice, the capitalism that is 

sacrificed is a society that lacks capital, 

whereas from a socialist view that feels 

aggrieved is an enterprising entrepreneurial 

society than a less-active civil society.  

A pluralistic society requires a 

balance between capitalism and socialism so 

as to minimize the aspect of sacrifice and 

create justice according to the 5th principle in 

Pancasila, namely social justice for all 

Indonesian people. In accordance with the 

principle of good taxation is one of the fair. 

Richard  &  Peggy  Musgrave  (1989) 

states 7 requirements of good tax structure: 
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Acceptance and Income should be 

determined appropriately. 

 

1. The distribution of the tax burden 

should be fair. 

2. The important issue is not just at the 

points where the tax should be 

charged but by  whom it ultimately 

must be borne. 

3. The tax should be selected in such 

a way as to minimize economic 

decisions in relation to efficient 

markets. 

4. The tax structure should facilitate 

fiscal  policy to  achieve 

stabilization and economic growth. 

5. The tax system should set a 

reasonable and firm / definite 

administration and must be 

understood by the taxpayer. 

6. Administrative   costs   and   other 

costs should be as low as possible 

when  compared  to  other 

objectives. 

 

In addition Richard & Peggy Musgrave 

(1989) also states 2 ways of analyzing the 

criteria of justice in taxation, namely the 

benefit (benefit principle) and ability-to-pay  

(ability-to-pay).The  principle of benefit has 

the advantage of linking the expenditure side 

and the tax revenue side in the  budget  policy.  

However,  this  principle can not be directly 

applied because the consumer's assessment of 

public services is not known by the 

government and must be obtained through the 

political process. Another disadvantage is 

that it does not include redistributive 

considerations.According to the principle of 

ability to pay, the distribution of taxes must 

be in accordance with the economic 

capabilities concerned in accordance with 

vertical   and   horizontal   justice.   Vertical 

  

justice is fraught with different tax treatment 

on different economic capabilities while 

horizontal demand is met by equal tax 

treatment of the same economic capability. 

There is a correction to Weber's 

hierarchical  modern  bureaucratic  paradigm. 

It is advisable to turn into a bureaucracy that 

takes  into  account  participation,  teamwork 

and peer-group control, rather than 

domination by superior control. The new 

bureaucratic paradigm, among others, 

according to Osborn and Gaebler (1992): 

 

1. Catalytic government: steering rather 

than rowing. Government as a catalyst, 

better driving than rowing. The 

government and its bureaucracy are 

advised to release areas or work that the 

community may have done; 

2. Community-owned government: 

empowering rather than serving. 

Government belongs to the community: 

better empower than serve. The 

government is elected by community  

representatives,  thereby belonging to 

the community. Governments will take 

greater action if empowering 

communities to take care of their 

problems independently, rather than 

making communities dependent on 

government; 

3. Competitive government: injecting 

competition  into  service  delivery. 

Competitive governance is a 

government that includes the spirit of 

competition within its bureaucracy. The 

government needs to make its 

bureaucracy competing, inter-part in 

providing assistance and provision of 

regulation and public goods. 

 

While Hegel argues that bureaucracy is a 

medium that can be used to connect 

particular interests with the general interest. 

On the other hand Karl Marx views 
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bureaucracy within the framework of class 

struggle, the crisis of capitalism, and the 

development  of  communism  (Ledivina  

V. Carino: 1994). Although Karl Marx was 

able to accept Hegel's thought, Marx 

argued that bureaucracy was an instrument 

used by the dominant class to exercise its 

dominating power over other social classes. 

In other words, bureaucracy sided with the 

dominant particular  class.   

Bureaucracy  according  to Big 

Indonesian Dictionary is a government 

system  run  by  government  employees 

because it has been holding on to hierarchy 

and level of office. Or in another definition 

of bureaucracy is a way of working or 

composition of work that is too slow, and 

according  to  the  rules  of  the  many 

convoluted. Good governance is often 

interpreted as an indicator of the realization 

of bureaucratic reform with the fulfillment 

of principles such as, community 

participation, enforcement of law 

supremacy, transparency, concern for 

stakeholders, consensus-oriented, equality, 

effectiveness and efficiency, 

accountability, and strategic vision. 

 

C. Public Administration Reform 

 

Poor public services in Indonesia, 

among  others,  due  to  lack  of  legal 

instruments that regulate the standardization 

of public services that must be met. The 

obstacles in bureaucratic reform also come 

from the bureaucratic organization itself 

which on average tend to exhibit corrupt 

behavior. In other words, corruption prevents 

the bureaucracy from doing public service. 

Government efforts to improve internal 

conditions through bureaucratic reforms in 

various strategic areas such as tight employee 

recruitment,  welfare  improvement, 

transparent work mechanisms, reward merit 

system (reward and pay rewards for 

achievement) not spoil system , 

discriminatory) has not been able to make 

bureaucratic construction oriented to public 

services effectively and efficiently. 

The context of reform is defined as a 

radical change for improvement in various 

fields within a society or country. Thus 

bureaucratic reform is a radical change in the 

field  of  government  systems.  The 

government bureaucratic structure is not only 

filled by career bureaucrats but also political 

officials. According to liberal theory, 

government bureaucracy carries out 

government policies that have direct access to 

the people through the mandate obtained in  

elections.  Thus  the  government bureaucracy 

is not only filled by bureaucrats, but there are 

certain parts occupied by political officials 

(Ledivina V. Carino: 1994). Similarly, in the 

government bureaucracy is not only owned 

by political leaders of a particular political 

party but there is also a professional  career  

bureaucratic  leader. When the desire to 

include a political official in the government 

bureaucracy arises, a question  arises  about  

the  relationship between the two. This 

question should be clarified with the right 

answer. The relationship between political 

officials (political leadership) and 

bureaucracy is a constant relationship 

between control and domination. In this 

relationship it will always arise the problem, 

who control who and who is also the master, 

lead and dominate who. This issue is actually  

a classic problem as the embodiment of 

political and administrative dichotomy. 

Therefore, there are two main 

alternative  forms  of  solutions,  namely 

whether bureaucracy as a subordination of 

politics (bureaucratic ascendancy) or 

bureaucratic sublation or attempt at co- 

equality with the executive. The form of 

executive  ascendancy  solution  is  derived 

from the assumption that the leadership of the 

political official is based on his belief that the 
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supremacy of the mandate obtained by the 

political leadership is based on the belief that 

the supremacy of the mandate obtained by the 

political leadership comes from God or 

comes from the people or comes from the 

public interst. The supremacy of this mandate 

is legitimized through elections, or violence, 

or de facto acceptance by the people. In the 

liberal system model, control goes from the 

highest authority of the people through its 

political leadership to the bureaucracy. The 

power to exercise such controls derived from 

the people is often referred to as overhead 

democracy. The dominance of the leadership 

of political officials over this bureaucracy is 

actually driven by a dichotomy between 

politics  and  administration  which  is  a 

doctrine whose influence begins since the 

invention of state administration as a science 

(Emmette S. Redford: 1969). 

The idea of the supremacy of the 

leadership of political officials over the 

bureaucracy arises from the different 

functions  between  politics  and 

administration, and the assumption of the 

superiority of political functions over 

administration. The classical slogan has also 

been offered that when the political function 

ends,   the   administrative   function   begins 

(when  politics  ends  and  administration 

begins (Kent A. Kirwan: 1987) .The 

dichotomy between politics and 

administration is also caused by the mistake 

of changing the reference from function to 

structure, from the difference between policy 

making  and  implementation,  between 

political officials and bureaucratic career 

officials.The bureaucratic sublation is based 

on the notion that the state government's 

bureaucracy is not just an executing engine 

(Tony Bovaird & Elke Loffler: 2004). 

Weber himself recognized that the 

real bureaucracy had power separate from the 

powers delegated by political officials, based 

on the fact that the history of the bureaucracy 

in Indonesia had poor judgment, especially 

during the New Order period in which the 

bureaucracy became a political machine, in 

effect, the cost of ma things for one type of 

service, the uncertainty of time, the 

uncertainty of costs, and the uncertainty of 

who is responsible. This is an empirical fact 

of the destruction of bureaucratic services. 

Political officials who fill the government 

bureaucracy are very dominant. This 

condition has been awakened long enough to 

form attitudes, behaviors and opinions that 

political officials and bureaucratic officials 

can not be distinguished. Bureaucrats have 

great authority so that almost all aspects of 

community life are handled by the 

bureaucracy. 

The  overwhelming  authority  has 

even finally highlighted the role of 

bureaucracy as a policy maker rather than a 

policy  executive,  more  dominant  than 

serving the community. Finally, the 

bureaucracy is more regarded as the source of 

the problem or the burden of society than the 

source of the solution to the problems facing 

society. This phenomenon occurs because the 

bureaucratic tradition is formed more as a 

tool of power to control the community and 

all its resources.  

Fundamentally, the Indonesian 

bureaucracy still seems difficult to reform. 

Some bureaucratic issues, among others, 

First, the mentality of the majority of 

bureaucratic apparatus (either central or 

regional) has not been oriented to public 

services. This condition is due to the strong 

mentality of the old public apparatus, while 

the new public apparatus has not been able to 

change the work culture in its work unit. 

Secondly, the central government is 

impressed not to give the bureaucrats 

flexibility in the regions in an effort to spur 

regional development. In this case, the central 

government always monitors and supervises 

every regional regulation. Third, bureaucracy 
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is often jammed due to dealing with political 

tangled threads. 

The bureaucracy will not be able to 

work in a less conducive political situation. 

Under such conditions, many political 

products feel strange and make the 

bureaucracy a "scapegoat" in the conduct of 

public affairs. Fourthly, the bureaucracy is 

less functional because of inconsistent vision 

and mission statements. This is exacerbated 

by areas that are less able to make priority in 

exploring the potential of the region. As a 

result, bureaucracy is less focused in 

providing public services. Fifth, weak 

bureaucrat leadership. Bureaucracy in the 

reform era tends to be flexible along with 

democratization in society. Thus the style of 

leadership still plays a role here. The 

leadership of our bureaucrats is still using the 

old concept, less flexible. As a result, the 

bureaucratic machine is also not functioning 

properly. Sixth, local bureaucrats are still 

inward-oriented (good at home) so they are 

not yet open to compete with other regions 

through  innovation,  so  it  has  added  value. 

This bureaucratic problem will inhibit 

progress,  either  at  the  center  or  in  the 

regions. Competition by prioritizing the 

potential of the region  to be a trigger and spur 

for foreign constituents to be willing to invest   

in   the   region.   So   far,   potential investors 

still complain about regulations and 

bureaucracy in terms of licensing is 

considered very troublesome. 

 

D. Conclusion 

 

The largest source of income comes from  the  

tax  sector,  taxes  are  the contributions of the 

people who are forced by the law but there is 

no contra or feasibility that can be felt 

directly impacted. In contrast to retributions 

whose benefits can be felt directly. Basically, 

the society (civil society) wants to participate 

in development, as well as private or private 

sector with volunteer in compliance to pay 

taxes. Constraints in the community is still a 

lot of ordinary people to the tax 

administration that is still considered to be 

complicated or not easy. While the private or 

private sector, because when the private 

sector is experiencing high profits, because 

the tax can not be perceived directly benefit, 

to pay high taxes feel more objection to the 

expansion of his business. 

To overcome these problems, the 

government, both central government and 

regional  governments,  play  a  role  in 

senergitas with good policy that is tax policy 

that  encourages  civil  society  and  private 

sector or private sector to play an active role 

in doing good development in social welfare, 

culture , health, safety. A simple example of 

the understanding of tax dudictible in article 

6 of the Income Tax Law, which contributes 

will reduce the burden of the cost of tax debt. 

So the role of CSR (Coorporate Social 

Responsibility) in the private sector can play 

directly in the development that the impact 

can be felt directly. Role of Civil Society 

Society can be NGO or Academic of Higher 

Education do community development or 

empowerment to society with training and 

debriefing to society. 

Public administration is essentially 

defined as a function or government activity 

that takes care of the public interest, thus the 

purpose of state administration is to improve 

the welfare and prosperity of the people by 

carrying out public services. Good public 

service and the people get satisfaction from 

the service is a key word and bureaucratic 

challenge. Today, the bureaucracy is faced 

with an open market mechanism. This 

phenomenon is a demand of the era in the era 

of free competition. Each region needs to 

follow the bureaucratic reforms carried out 

by the successful regions so that there is no 

need to talk about the concept of bureaucratic 

reform. The problem is not in the concept 
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anymore, but it is in the real action to do the 

reform or not. Bureaucracy reform should 

remain oriented towards democratization. 

Bureaucracy must grow and develop in 

accordance with local potential, with the 

existence of regional autonomy an 

administrator needs to examine, examine the 

potential of the region with planning, 

implementation, and continuous evaluation 

due to changing conditions following the 

development of the era so that bureaucracy 

will take root strongly. Along with that, the 

democratization that continues to process in 

society must be the bureaucratic orientation 

that will be formed. Thus, the bureaucracy 

goes hand in hand with the seeds of 

democracy in the regions. With the 

strengthening of democracy in the region as 

well as the ability to run the existing 

bureaucracy, then at a greater level will 

mobilize the existing bureaucracy in the 

central government. If this happens quickly, 

then the central authority in the region will 

shrink because the region has performed a 

bureaucratic function well. To accelerate 

bureaucratic reform and visible results, the 

bureaucracy must work with priority scale, 

clear size, and follow the stages that have 

been determined. 

The  importance  of  providing  better 

service to citizens with a much less budget. 

Efficiency  becomes  one  of  the  important 

keys in community service. For the purpose 

of  efficiency  that  introduced  the  idea  of 

entrepreneurial  bureaucracy.

 With these ideas, government 

officials are expected to think,   behave   and   

act   innovatively   and creatively to 

improve service  to  the 

community  without  having  to  increase  the 

budget. They should be able to improve the 

performance  of  the  bureaucracy  (including 

public  schools)  without  having  to  increase 

the economic burden of the community. One 

way is to make efficiency and optimization of  

bureaucratic  facilities.  Partnerships  are 

important,   including 

  community 

  

partnerships. In fiscal or taxation policies 

there are opportunities for good synergy 

between government, private and community 

roles. Not a partnership that leads to the 

exclusivism of the rich and marginalizes the 

poor. Reinventing government, which is 

meant here, involves the role of the private 

sector in service to the public. Not the 

government's  efforts  in  privatization  or 

profit-making, but in partnership with the 

private sector in serving the community. 
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Pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga 

pembangunan daerah harus dilakukan secara adil dan merata. 

Pentingnya pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, mengharuskan adanya sistem perencanaan yang matang 

agar pembangunan dapat dilaksanan dengan efektif dan efisien. 

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah harus ada 

harmonisasi antara dokumen perencanaan agar pembangunan 

daerah dapat dilakukan dengan berkesinambungan. Sesuai dengan 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeru Nomor: 640/3761/SJ tanggal 10 

Oktober 2016 Tentang Penerapan Aplikasi E-Planning dalam 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

menghimbau agar setiap daerah menerapkan aplikasi e-planning 

dalam menyusun dokumen perencanaan daerahnya. Di lain sisi 

Provinsi Jawa Tengah sendiri masih terdapat 3 Kabupaten yang 

belum menerapkan e-planning salah satunya Kabupaten Pati. 

Mengingat Kabupten Pati merupakan salah satu Kabupaten yang 

memiliki potensi daerah yang dapat dikembangkan sehingga 

perencanaan pembangunannya juga harus diperhatikan dengan baik. 

Adanya hal tersebut mendorong penerapan e-planning dalam 

penyususnan dokumen perencanaan di Kabupaten Pati sejak tahun 

2017. Melihat kondisi tersebut perlu dilihat seberapa pentingnya 

penerapan e-panning dalam perencaan pembangunan di Kabupaten 

Pati, faktor apa saja yang akan mendorong dan menghambat 

penerapan e-planning tersebut. Paper ini menekankan pada 

penguraian pentingnya penerapan e-planning di daerah khususnya 

Kabupaten Pati sekaligus menguraikan faktor apa saja yang 

mempengaruhi penerapan e-planning di Kabupaten Pati tersebut. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor: 640/3761/SJ tanggal 

10 Oktober 2016 Tentang Penerapan Aplikasi 

e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka 

setiap daerah hendaknya menerapkan aplikasi 

e-planning dalam penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan daerahnya. 

Berdasarkan paparan Ir. DIAH INDRAJATI, 

M.Sc yang merupakan Plt. Dirjen Bina 

Pembangunan Daerah kementrian dalam 

negeri pada tanggal 19 Januari 2017, 

menyatakan bahwa  per 26 Desember 2016 

terdapat sebanyak 26 Provinsi (73,53 %) 

sudah menerapkan e-planning, 5 provinsi 

(14,71 %) masih dalam proses 

pengembangan, dan 4 provinsi (11,76 %) 

belum menerapkan aplikasi e-planning, lebih 

jeasnya terdapat pada gambar grafik berikut. 

Gambar 1.1 

Rekap Progres Provinsi  Penerapan Aplikasi E-

Planning 

Per 26 Desember 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Paparan Plt. Dirjen Bina 

Pembangunan Daerah (19 Januari 2017) 

 

Ir. DIAH INDRAJATI, M.Sc, Plt. 

Dirjen Bina Pembangunan Daerah juga 

menyatakan data penerapan aplikasi e-

planning pada lingkup kabupaten dan kota. 

Per tangggal 26 Desember 2016 untuk 

kabupaten se-Indonesis terdapat 59 

Kabupaten (14,18 %) sudah menerapkan 

aplikasi e-planning, 1 Kabupaten (0,24%) 

dalam proses pengembangan, 365 Kabupaten 

(85,58 %) Belum menerapkan. Sedangkan, 

untuk cakupan Kota terdapat 18 Kota 

(18,37%) sudah menerapkan, 0 Kota sedang 

dalam proses pengembangan, dan 80 Kota 

belum menerapkan, lebih jelasnya terdapat 

pada gambar grafik berikut. 

 

Gambar 1.2 

Rekap Progres Kabupate/Kota dalam Penerapam 

Aplikasi E-Planning 

Per 26 Desember 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Paparan Plt. Dirjen Bina 

Pembangunan Daerah (19 Januari 2017) 
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa 

masih banyak Kabupaten/Kota yang belum 

menerapkan aplikasi e-planning dalam 

penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan, namun untuk Provinsi Jawa 

Tengah sendiri terdapat 3 Kabupaten yang 

belum menerapkan aplikasi e-planning yakni 

Kabupaten Pati, Grobogan dan Tegal.  

Sehingga,pada tahun 2017 Kabupaten Pati 

mulai menerapkan aplikasi e-planning dalam 

penyusunan dokumen perencanaan.  

Sejauh ini berdasarkan data yang ada 

dilapangan dokumen perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Pati masih belum 

sepenuhnya terdapat harmonisasi antar 

dokumen, sehingga menyebabkan terdapat 

beberapa perbedaan antara dokumen satu 

dengan dokumen yang lainnya.  

 

Tabel 1.1 

Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Kabupaten Pati 

Tahun 2016 

 

Sumber: Olahan Data Bappeda Kabupaten Pati Tahun 

2016 Semester II  

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa 

terdapat ketidakharmonisan atarara program 

dalam RPJMD dan RKPD, dimana dari 208 

program RPJMD hanya ada 163 yang 

terakomodir dalam RKPD sedangkan 45 

program tidak terakomodir, begitu pula 

sebaliknya dari 187 program RKPD terdapat 

24 program yang tidak ada kaitannya dengan 

RPJM. Selain kesesuain antara RPJMD dan 

RKPD juga terdapat perbedaan program 

dalam RKPD dan APBD, dimana dari 187 

program RKPD terdapat 184 program yang 

terakomodir/sama dengan APBD, terdapat 2 

program yang tidak terakomodir oleh APBD. 

Sebaliknya dari 189 program dalam APBD 

terdapat 4 program yang tidak berasal dari 

RKPD.  

Selain terdapat ketidakharmonisan 

dalam dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD 

ketidakharmonisan juga ditemukan dalam 

lingkup dinas, dimana terdapat program 

dalam rencana strategis (renstra) yang tidak 

diakomodir oleh rencana kerja (renja dinas), 

begitu pula sebaliknya. Selain antara Renstra 

dan Renja, ketidakharmonisan dalam lingkup 

dinas juga ditemukan pada adanya 

ketidakharmonisan antara program dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dinas. 

Salah satunya terdapat pada Dinas Kelautan 
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dan Perikanan seperti pada tabel 1.2 Berikut 

ini: 

 

Tabel 1.2 

Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pada Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati 

Tahun 2016 

 

Sumber : Data evaluasi Renja SKPD 

Kabupaten Pati Triwulan IV 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 

pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 

masih terdapat program yang tidak sesuai 

antar dokumen perencanaan dinas. Pada tahun 

2016 DKP memiliki 14 program dalam  

Renstra, 15 program dalam Renja, 13 program 

dalam DPA. Terdapat 1 program yang 

berbeda dengan Renstra, karena program 

tersebut berbeda dengan tujuan Renstra, dan 

terdapat 2 program Renja yang tidak 

diakomodir dalam dokumen anggaran dinas 

tersebut. 

Melihat terdapat beberapa 

ketidakharmonisan  antar dokumen 

perencanaan baik RPJMD dengan RKPD, 

maupun RKPD dengan APBD dalam lingkup 

perencanaan kabupaten, dan perbedaan 

anatara dokumen perencanaan Renstra, Renja 

dan DPA dalam lingkup dinas, salah satunya 

disebabkan karena belum terintegrasinya  

kegiatan penyusunan dokumen perencanaan 

antar dinas yang bertugas menyusun. 

Sehingga perlu adanya alat bantu untuk 

mengintegrasikan penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan agar terdapat 

keselarasaan penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati, 

melalui penerapan e-planning. Sehingga 

dalam penelitian ini penulis akan melihat 

seberapa pentingnya penerapan e-planning 

dan faktor apa saja yang mempengaruhi 

keberhasilan penerepan e-planning  di 

Kabupaten Pati. 

2. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang- orang dan perilaku yang dapat 

diamati.  Penelitian deskriptif kualitatif ini 
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bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa 

yang saat ini berlaku.  

B. Sumber dan Jenis Data  

1. Data Primer 

Data primer adalah data informasi 

yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil 

wawancara langsung kepada informan. 

Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayan 

Kota Semarang, dan Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis) sebagai pengelola pariwisata 

Desa Kandri 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari studi pustaka atau bahan 

informasi lain yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. Sumber dari data 

sekunder yang digunakan adalah  berasal dari 

tinjauan pustaka, Berbagai Regulasi yang 

berkaitan dengan pengelolaan Desa Wisata 

Kandri. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan 

informasi yang sesuai dengan fokus penelitian 

maka yang dijadikan teknik pengumpulan 

data adalah sebagai berikut : 

1. Teknik Wawancara (interview). 

Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  

2.Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.  Dokumen yang 

ditunjukkan dalam hal ini adalah segala 

dokumen yang berhubungan dengan 

pengelolaan Desa Wisata Kandri. 

3.Teknik Observasi  

Merupakan taknik dimana peneliti 

mengamati secara langsung kegiatan yang ada 

dilapangan. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.  

Model analisis data dalam penelitian 

inimengikuti konsep yang diberikan Miles 

and Huberman. Miles and Hubermen 

mengungkapkan bahwa aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-
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menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas. Komponen dalam 

analisis data :   

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari laporan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. 

3. Verifikasi atau penyimpulan  

Data kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Penerapan E-Planning di Bappeda 

Kabuapaten Pati 

Penerapan e-planning di Kabupaten 

Pati mulai digagas karena kondisi Provinsi 

Jawa Tengah yang hanya tinggal 3 Kabupaten 

yang belum menerapkan e-planning, yakni 

Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati dan 

Kabupaten Grobogan. Sehingga pemerintah 

melalui BPK memberikan fasilitas pengadaan 

e-planning di Kabupaten Pati mulai dari 

workshop di Kota Surabaya yang telah 

memiliki kualitas e-planning yang lebih baik. 

Pembentukan aplikasi e-planning di 

Kabupaten Pati dilakukan bekerja sama 

dengan Badan Penerapan dan Pengkajian 

Teknologi (BPPT) yang setiap tahunnya nanti 

akan disempurnakan kekurangannya.  

Kerjasama antara Pemerintah 

Kabupaten Pati dengan BPPT, dalam 

pembentukan aplikasi perencanaan 

pembangunan berbasis elektronik 

dilaksanakan dalam bentuk penelitian dan 

pengembangan teknologi baru; tukar menukar 

data dan informasi; pendidikan dan pelatihan; 

pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil 

penelitian yang telah ada; bantuan teknis; dan 

kerjasama lainnya yang disepakati oleh kedua 

belah pihak sesuai dengan Dokumen 

Kesepakatan Bersama Nomor 016/KB/BPPT-

PEMKAB.PATI/02/2016 tentang Pengkajian, 

Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi 

untuk Mendukung Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. 

Bentuk Aplikasi e-planning hasil 

kerjasama dapat diakses dengan alamat 
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http://simral.bppt.go.id/patikab dengan  menu 

yang meliputi musrenbang desa/kelurahan, 

musrenbang kecamatan, forum SKPD, 

Musrenbang Kabupaten, Penyususnan Renja 

PD, RKPD, dan KUA-PPAS. Pengguna 

aplikasi e-planning harus memiliki user name 

dan password untuk bisa login dan 

menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan 

tugasnya dimasing-masing level. Sejauh ini di 

pengguna e-planning masih terbatas misalnya 

di tingkat kecamatan hanya dipegang satu 

operator, begitu pula di OPD.  

Dalam aplikasi tersebut usulan 

program yang dapat di cantum adalah nama-

nama usulan program yang sesuai dengan 

peraturan Kementrian Dalam Negeri, 

sehingga untuk melihat harmonisasi antar 

dokumen perencanaan lebih mudah. 

Penerapan aplikasi e-planning juga harus 

didukung dengan kemampuan SDM baik di 

Bappeda dan di OPD yang mampu 

menggunakan teknologi tersebut. 

Keberhasilan penerapan e-planning juga 

membutuhkan kemampuan adaptasi bagi 

penggunananya, agar tujuan yang telah 

ditentukan dapat tercapai dengan baik.  

Menyadari bahwa e-planning merupakan 

teknologi baru yang digunakan dalam 

membantu penyusunan dokumen, pihak 

Bappeda pada awal tahun mengadakan 

pelatihan bagi operator dengan tujuan agar 

dalam penggunannya operator tidak 

mengalami kesulitan. Aplikasi e-planning ini 

sendiri nantinya akan terus diperbarui dan 

dikembangkan agar mampu mewujudkan 

dokumen perencanaan pembangunan yang 

baik, sehingga dapat mendorong pelaksanaan 

pembangunan daerah yang lebih maksimal. 

 

3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Penerapan E-Planning 

Banyak sekali faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan e-planning baik 

faktor yang mendorong maupun faktor yang 

menghambat keberhasilan penerepan e-

planning,untuk menguraikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerapan e-planning 

dilihat dari beberapa aspek antara lain 

kebijakan/regulasi, sumber daya manusia, 

sarana prasarana, kelembagaan, angggaran, 

dan partisipasi masyarakat, dengan uraian 

sebagai berikut: 

a. Kebijakan/Regulasi 

1. Adanya perubahan SOTK OPD,  

Perubahan SOTK cenderung 

menghambat proses penerapan e-

planning, awal penerapan SOTK baru 

berdampak pada belum pastinya 

penempatan pejabat atau aparatur, 

sehingga aparatur terkesan malas untuk 

mengerjakan tugasnya sebelum adanya 

pelantikan resmi, karena terdapat 

ketakutan dalam diri aparutur/pejabat 

akan adanya mutasi. Ketidakpastian 
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tersebut juga membuat persiapan 

penerapan e-planning diawal tahun 2017 

menjadi terhambat. Polemik dalam 

penerapan SOTK di Pemerintah 

Kabupaten Pati ditambah belum turunnya 

honor/gaji para aparatur membuat 

menurunnya kinerja aparatur tersebut.  

2. Komitmen Pemimpin  

Komitmen Pemimpin dalam penerapan 

e-government khususnya penerapan e-

planning, melihat kondisi dilapangan 

Kabupaten Pati termasuk lambat dalam 

menerapkan e-government dalam tata 

kelola pemerintahannya, salah 

satuunya dilihat dari sisi website yang 

penguploadan. Pada beberapa website 

dinas di Kabupaten Pati penguploudan 

data masih sering terlambat, kecepatan 

pembaharuan data dalam website 

masih terkesan lambat dan kurang 

uptodate, keterlambatan tersebut salah 

satunya terdapat pada website Bappeda 

Kabupaten Pati. Contohnya, meskipun 

sudah ada SOTK baru yang 

berimplikasi pada perubahan struktur 

organisasi perangkat daerah termasuk 

Bappeda namun tertanggal 6 maret 

2016, struktur organisasi Bappeda 

Kabupaten Pati yang terdapat dalam 

website masih menggunakan struktur 

yang lama. Jika dilihat dari segi 

keaktifan peng-updatean data di 

website komitmen pemerintah 

Kabupaten Pati terkesan belum 

maksimal. Namun sebaliknya untuk 

penerapan aplikasi e-planning 

komitmen pemerintah dapat dinilai 

cukup baik, pemerintah Kabupaten Pati 

mendukung penuh penerapan aplikasi 

e-planning dalam perencanaan 

pembangunan daerah, yang dapat 

dilihat dari adanya anggaran khusus 

yang diberikan untuk program 

pemebentukan, pengembanga, dan 

pengembalian sistem perencanaan 

pembangunan daerah, dan 

diterbitkannya Surat Edaran Bupati 

Pati Nomor 050/326/2017 tentang 

Arah Kebijakan, Tahapan, dan Jadwal 

Penyususnan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Renja) Tahun 2018 dimana surat 

edaran tersebut menekankan bahwa 

pada tahun 2017 akan diterapkan 

secara bertahap aplikasi perencanaan 

pembangunan daerah berbasis 

elektronik. Dengan demikian untuk 

komitmen pemimpin yang merupakan 

bagian kebijakan internal sejauh ini 

dapat dikatakan bahwa komitmen 

Pemerintah Kabupaten Pati 

mendukung terwujudnya penerapan e-

planning. Dengan dimulai adanya 
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komitmen pemerintah Kabupaten Pati 

yang mendukung penuh penerapan e-

planning diharapkan mampu 

mendorong pula komitmen pemimpin 

dalam penerapan e-government  di 

Kabupaten Pati yang lainnya. 

3. Kebijakan eksternal  

Adanya intervensi dari KPK untuk 

menerapkan e-planning sebagai upaya 

mencegah adanya tindak pidana korupsi 

dan dorongan dari daerah lain yang sudah 

melakukan penerapan. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia 

merupakan faktor penting dalam 

keberhasilan penerapan aplikasi e-

planning. Untuk mengoptimalakan 

dan mempercepat keberhasilan 

penerapan e-planning dibutuhkan 

SDM yang kompeten dalam 

pengoperasian aplikasi tersebut.  

Berdasarkan kegiatan pelatihan 

operator pengguna e-planning pada 

tanggal 06 Pebruari 2017 untuk lingkup 

kecamatan, dan 07 Pebruari 2017 untuk 

lingkup dinas SDM yang dilatih dan 

dibekali dalam penerapan e-planning 

masih sangat minim dan terbatas. 

Dalam pelatihan tingkat kecamatan 

masing-masing kecamatan hanya 

diwakili satu orang, sehingga satu orang 

tersebut bertugas sebagai pengguna 

level kecamatan yang bertugas 

menginput dan memverifikasi usulan, 

sekaligus  sebagai penginput usulan 

program dengan posisi kecamatan 

sebagai SKPD. Kemudian ditingkat 

dinas masing-masing dinas pun hanya 

mengirim satu delegasi sehingga satu 

orang tersebut bertugas sebagai 

penghimpun/pembaca data usulan dari 

level kecamatan, penginput data usulan 

dinas sekaligus verifikator usulan 

program dari SKPD yang berkaitan 

dengan dinasnya. Untuk level desa 

belumdiberikan pelatihan sekaligus 

belum ada operator yang bertugas 

sehingga kemungkinan besar 

penginputan dikoordinir oleh 

kecamatan.  

Melihat kondisi demikian, 

pengguna dalam masing-masing level 

masih sangat kurang, sehingga hal ini 

akan cenderung menghambat 

keberhasilan penerapan e-planning di 

Kabupaten Pati. Jika dilihat dari tingkat 

kecamatan SDM yang ada hanya satu 

orang dengan tugas sedemikian banyak 

akan mempengaruhi kinerja dari 

aparatur tersebut karena overload tugas, 

bahanya hal ini akan menjadi penyebab 

terhambatnya penyusunann dokumen 
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perencanaan pembangunan Kabupaten 

Pati. 

Selian jumlah SDM yang 

terbatas pada setiap levelnya, 

permasalahan SDM juga muncul dari 

adanya mutasi pegawai akibat 

berlakunya SOTK baru, sehingga 

terdapat aparatur baru yang bertugas 

menyusun dokumen perencanaan di 

beberapa dinas.  

 

c. Infrastruktur/Sarana Prasarana 

Pemerintah perlu melihat 

jaringan internet di beberapa daerah 

yang jauh jangkauannya, seperti 

Kacamatan Pucakwangi, Sukolilo, 

Winong, Kayen, perlu diperhatikan 

kestabilan jaringan internetnya, 

karena ketika jaringan internet yang 

digunakan tidak stabil maka akan 

menghambat  penginputan data 

sebagai dalam penerapan e-planning. 

 

d. Sistem/Metode 

Sejauh berdasarkan aplikasi 

yang ada sistem e-planning yang ada 

belum terintegrasi dengan sistem 

SIMDA dan sistem 

pengenadlian/evaluasi yang ada di 

Sekda karena sistem aplikasi yang 

ada hanya sebatas penginputan data 

musrenbang, Forum SKPD, dan KUA 

PPAS saja sehingga hal-hal yang ada 

di SIMDA belum terakomodir dalam 

aplikasi e-planning, sehingga 

organisasi perangkat daerah harus 

melakukan penginputan duakali di 

aplikasi e-planning dan di aplikasi 

SIMDA. Kemudian e-plannning juga 

belum terintegrasi dengan 

pengendalian atau evaluasi yang ada 

di sekda, sehingga untuk melakukan 

pengendalian/evaluasi pihak 

Sekretaris Daerah harus mencari data 

sendiri.  

e. Anggaran 

Program e-planning didanai 

dengan Dana Alokasi Umum, dalam 

rincian belanja barang dan jasa 

terdapat rincian anggaran belanja 

makanan dan minuman kegiatan 

sosialisasi tingkat SKPD sebesar Rp 

2.400.000,00 dengan anggaran hanya 

untuk 50 orang saja. Melihat adanya 

ada anggaran tersbut yang disediakan 

untuk sosialiasai maka setiap SKPD 

hanya mengirimkan 1 perwakilan, 

padahal idealnya sesuai dengan 

uraian sebelumnya tingkat kecamatan 

sendiri minimal ada 2 perwakilan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa 

anggaran yang disediakan masih 

terbatas. Dampaknya ketika anggaran 

yang ada kurang dan yang hadir 
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terbatas maka akan manyebabkan 

penerapan aplikasi e-planning kurang 

maksimal, karena satu orang harus 

menanggung banyak tugas dan 

tanggung jawab sehingga overload 

kerjanya.  

 

f. Partisipasi Masyarakat 

Masih belum ada menu yang 

diberikan khusus untuk masyarakat 

baik menu yang dapat digunakan 

masyarakat untuk menginput usulan 

sendiri maupun hanya sekedar 

melihat program perncanaan 

pembangunan secara keseluruhan, 

sehingga usulan yang berasal 

langsung dari partisipasi masyarakat 

pun belum dapat diakomodir, kecuali 

melalui musrenbang, masyarakat juga 

belum bisa melihat usulan program 

yang ada sehingga masyarakat 

cendurung belum bisa mengawal 

usulan program yang benar-benar 

penting agar masuk kedalam 

dokumen perencanaan pembangunan 

daerah. Kurangnya fasilitas e-

planning yang deberikan kepada 

masyarakat umum yang merupakan 

sasaran pembanguan akan cenderung 

menghambat pernerapan aplikasi e-

planning di Kabupaten Pati itu 

sendiri.  

3.3. Pentingnya Penerapan E-Planning 

Penerapan aplikasi e-planning 

sangat penting dalam mewujudkan 

dokumen perencanaan pembangunan 

daerah yang terintegrasi satu sama lainnya, 

sehingga pelaksanaan pembangunan juga 

lebih maksimal. Keberhasilan penerapan e-

planning membutuhkan adaptasi bagi 

masing-masing dinas. Dalam penyusunan 

dokumen perencanaan maisng-masing 

dinas harus mampu menggunakan aplikasi 

tersebut dengan baik agar dapat membatu 

pencapaian tujuan daerah yang telah 

ditentukan dengan baik.  

 

4. KESIMPULAN 

 

Penerapan aplikasi e-planning 

dikabupaten Pati belum terlaksana dengan 

maksimal hal ini karena adanya perubahan 

kebijakan, jumlah personil yang mampu 

mengoperasikannya yang terbatas, anggaran 

yang terbatas, sistem yang perlu 

dikembangkan lagi, infrastruktur yang 

kurang, dan fasilitas masyarakat untuk 

berpartisipasi yang masih kurang. Aplikasi e-

planning sangat penting untuk diterapkan 

karena dengan adanya aplikasi e-planning 

akan mampu memfasilitasi ketersediaan 

informasi dalam pengambilan keputusan 

sehingga tercapai peningkatan kualitas 

kegiatan perencanaan pembangunan yang 
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efektif dan efisien; membantu terwujudnya 

Singkronisasi antara prioritas nasional, 

provinsi, dan kabupaten; memfasilitasi 

pendokumentasian setiap tahapan 

perencanaan secara sistematis; mengurangi 

resiko kesalahan yang mungkin terjadi jika 

pengelolaan data masih dilakukan secara 

konvensional; meningkatkan kelengkapan, 

akurasi, dan validasi pemanfaaatan data serta 

informasi dalam proses perencanaan 

pembangunan; menciptakan keterpaduan 

antara dokumen perencanaan dan dokumen 

pengganggaran sekaligus mencegah adanya 

korupsi;  dan menghemat biaya. 
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Recently, many  publik organizations in Indonesia adopts 

fingerprint attendance to detect the presence of  publik servants. 

However, nobody determines how much the effectiveness of 

this system to enhance the discipline of  publik servants. This 

research is aimed to examine the influence of the using of 

fingerprint attendance and monitoring on work discipline of  

publik servants in vertical instances below the Ministry of 

Education and Culture of the Re publik of Indonesia located in 

Riau Archipelago Province. 44  publik employees from the 

Board of Cultural Preservation and Language Office 

participated in this study. Using multiple linear regression, this 

study reveals that the using of fingerprint attendance and 

monitoring have a significant influence on work discipline 

simultaneously. Monitoring has a positive influence on work 

discipline. Meanwhile, implementation of fingerprint 

attendance has not influence to work discipline. Through this 

study, authors deny the perception of many policymakers in 

Indonesia that fingerprint attendance can increase the discipline 

of  publik servants. 

Keywords 

fingerprint attendance, monitoring, work 

discipline, Indonesian  publik servants 

 

1. Pendahuluan 

Pascagerakan reformasi birokrasi, terjadi 

perubahan cukup fundamental dalam 

birokrasi publik di Indonesia. Salah satu 

agenda reformasi birokrasi yang dilakukan 

adalah memanfaatkan perkembangan 

informasi, komunikasi, dan teknologi, 

dengan mengadopsi teknologi media 

komunikasi dan informasi dalam membantu 

aktivitas sektor publik.Hal ini disebabkan 

penggunaan ICT memang sudah sejak lama 

diyakini dapat meningkatkan kualitas 

governance dan penyelenggaraan pelayanan  

publik(Singh et al., 2010;Yudiatmaja & 

Yoserizal, 2010;Giné et al., 2012). 

Penggunaan ICT dalam menunjang tugas 

pemerintah tidak terlepas dari upaya untuk 

mengejar efisiensi dan efektivitas 
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penyelenggaraan pemerintahan. 

Sebagaimana prinsip manajemen  publik 

kontemporer, sektor publik didorong untuk 

menggunakan segala sumber daya yang 

dimiliki dengan efisien dan akuntabel, serta 

dapat memanfaatkannya dengan efektif 

untuk mencapai kinerja maksimal (Osborne 

& Gaebler, 1992;Kettl, 2000). 

Salah satu teknologi yang diadopsi oleh 

birokrasi publik di Indonesia adalah absensi 

fingerprint. Absensi fingerprint digunakan 

untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai 

karena teknologi ini dapat membantu 

merekam kehadiran pegawai di kantor(Jain et 

al., 1997;Saraswat & Kumar, 2010;Shoewu 

& Idowu, 2012). Teknologi ini menggantikan 

sistem pencatatan kehadiran secara manual 

karena sistem yang lama tidak mampu 

merekam kehadiran dan kepulangan pegawai 

secara akurat. Di samping itu, absensi manual 

rawan manipulasi sehingga tidak dapat 

digunakan sebagai instrument untuk 

mengukur kedisiplinan pegawai. Berbagai 

kelemahan ini coba ditutupi dengan 

menggunakan absensi fingerprint.Hingga 

saat ini, hampir semua organisasi  publik di 

Indonesia telah menggunakan system absensi 

fingerprint. Hasilnya cukup dramatis, survey 

yang dilakukan McKenzie et al. (2014) 

menunjukkan bahwa pengunaan absensi 

fingerprint telah mengurangi tingkat 

ketidakhadiran guru di sekolah dari 19 persen 

menjadi 9.8 persen dalam kurun waktu 2003 

hingga 2014.  

Disiplin memang telah sejak lama menjadi 

bagian yang paling kritis dalam setiap 

organisasi. Hal ini terjadi karena disiplin 

memainkan peranan penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi (Belohlav, 

1985;Riccucci & Wheeler, 1987;Redeker, 

1989;Hays, 1995).Disiplin menjadi salah 

satu fungsi manajemen yang membantu 

organisasi untuk tetap berada pada jalur 

pencapaian tujuan. Tanpa disiplin yang tinggi 

hampir dapat dipastikan, tujuan organisasi 

tidak akan tercapai dengan efektif(Robbins & 

Judge, 1993;Harrald, 2006). Oleh karena itu, 

manajer dituntut untuk menjaga stabilitas 

disiplin individu, tim kerja, dan organisasi 

agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan 

baik. Meskipun tanggung-jawab ini 

sepenuhnya ada pada manajer, tetapi jika 

tidak didukung oleh setiap komponen 

organisasi, seperti bawahan, system, dan 

aturan, mustahil kedisiplinan bisa 

diwujudkan. 

Desain dan implementasi kebijakan disiplin 

dalam organisasi  publik dipercaya dapat 

meningkatkan komitmen dan kinerja 

pegawai (Beyer & Trice, 1984;Leavitt & 

Johnson, 1998;Franklin & Pagan, 2006). 

Berbagai upaya dilakukan oleh pembuat 

kebijakan guna memformulasikan sistem dan 

aturan yang dapat meningkatkan kedisiplinan 
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pegawai. Ada yang menerapkan metode 

disiplin dengan aturan yang lebih ketat. Ada 

pula yang hanya sekadar menerapkan aturan-

aturan umum yang berkaitan dengan disiplin. 

Terakhir, ada juga yang menggunakan 

metode mekanis dalam menerapkan 

kedisiplinan pegawai. Metode yang terakhir 

ini memanfaatkan teknologi sebagai alat 

bantu untuk mengelevasi kedisiplinan 

pegawai.Namun, sebagian besar ahli 

mempercayai bahwa kepemimpinan yang 

bisa memberikan motivasi dan berorientasi 

pada pemecahan masalah lebih cenderung 

untuk berhasil dari pada pemimpin yang 

menggunakan pendekatan punitif dalam 

menciptakan kedisiplinan pegawai. 

(Huberman, 1964;Grote & Harvey, 

1983;Manthey, 1993;Senge, 1997; Grote, 

2006). 

Di sektor publik di Indonesia, terdapat 

beberapa studi kontemporer mengenai 

penggunaan absensi fingerprint dan 

kaitannya dengan kedisiplinan pegawai 

(McKenzie et al., 2014;Asmira, 

2016;Anggara, 2016). Terdapat pula studi 

yang menunjukkan bahwa disiplin kerja 

mempengaruhi kinerja pegawai secara 

signifikan (Soss, Fording, & Schram, 

2011;Thaief, Baharuddin, & Idrus, 2015; 

Sofyan et al., 2016). Di samping itu, terdapat 

juga kajian yang menemukan bahwa 

discipline judgement ditentukan oleh factor 

status, talenta, kompensasi, dan kinerja 

(Rosen & Jerdee, 1974). Namun, studi ini 

tidak hanya melihat penggunaan absensi 

fingerprint dalam sektor publik Indonesia, 

tetapi juga monitoring dari pimpinan dan 

pengaruhnya terhadap kedisiplinan pegawai. 

Hal ini tidak terlepas dari argument bahwa 

monitoring merupakan salah satu fungsi 

manajemen yang paling penting dalam 

menciptakan keteraturan dan kedisiplinan 

pegawai(Terry & Franklin, 1968;Taylor, 

2003;Drucker & Maciariello, 2008). Oleh 

karena itu, selain variable absensi fingerprint, 

penting untuk dikaji seberapa besar pengaruh 

monitoring pimpinan terhadap disiplin kerja 

pegawai. 

 

2. Kerangka Teori 

2.1 Pengaruh antara absensi fingerprint 

dan disiplin kerja 

Penegakan disiplin dan pengawasan terhadap 

bawahan menjadi tanggung-jawab manager. 

Dalam praktiknya di sector publik, 

pelaksanaan fungsi ini tidak semudah di 

sector swasta(Guffey & Helms, 2001;Hays, 

2008). Secara alamiah, sektor publik 

memiliki beberapa perbedaan yang cukup 

fundamental jika dibandingkan dengan sector 

swasta (Murray, 1975;Rainey, Backoff, & 

Levine, 1976; Lachman, 1985;Rainey & 

Bozeman, 2000;Boyne, 2002;Rainey, 

2003;Meier & O’Toole, 2011). Salah satu 
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perbedaan yang menjadi benturan dalam 

penerapan disiplin dan pengawasan adalah 

sektor publik sangat bersandar pada regulasi 

yang usang dan rigid. Aturan yang ada 

kadang-kadang tidak akomodatif terhadap 

perkembangan dan dinamika yang terjadi di 

lapangan.Akibatnya, manajer sektor publik 

seringkali menghadapi dilemma dalam 

melakukan pengawasan dan penegakan 

disiplin terhadap para bawahannya. 

Secara konseptual, disiplin memiliki makna 

yang cukup luas. Edwards & Scullion (1982: 

322) berpendapat bahwa disiplin secara 

sosiologis dapat dimaknai sebagai, 

“behaviour as a socially significant forms of 

rule-breaking”. Sedangkan dalam perspektif 

organisasi, menurut Hays (2008: 555) 

disiplin merupakan, “compromise the human 

resource management processes by which 

organization seek to correct deviations from 

acceptable conduct, and to rid themselves of 

individuals who are unable or unwilling to 

comply with reasonable standards of 

performance”.Menurut Guffey & 

Helms(2001: 112) disiplin adalah, “control 

gained by enforced obedience”. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa disiplin 

bukan hanya persoalan menjatuhkan sanksi, 

melainkan juga berupa tindakan koreksi 

terhadap berbagai kesalahan atau 

penyimpangan yang terjadi. 

Dalam perkembangannya, penegakan 

disiplin terbagi menjadi dua pendekatan, 

yaitu pendekatan punitive dan pendekatan 

non-punitif (Huberman, 1964;Grote & 

Harvey, 1983;Bryant, 1984;Campbell, 

Fleming, & Grote, 1985). Pendekatan non-

punitif ini disebut oleh Hays (1996,2008) 

sebagai pendekatan disiplin positif (positive 

discipline approach) dalam manajemen 

sumber daya manusia. Sementara itu, Guffey 

& Helms (2001) mengungkapkan bahwa 

terdapat model disiplin progresif dan disiplin 

positif. Pendekatan punitive dalam 

penegakan disiplin sangat berorientasi pada 

reward dan punishment yang diberikan 

kepada bawahan. Sedangkan, pendekatan 

non-punitif memandang bahwa penegakan 

disiplin merupakan bagian dari pembinaan, 

sehingga manager lebih banyak 

menggunakan cara-cara persuasive dan 

pemberian motivasi kepada para bawahan. 

Pada sektor publik di Indonesia, studi-studi 

mutakhir yang ada menyebutkan bahwa 

disiplin kerja mempengaruhi kinerja 

pegawai. Kajian Mangkunegara & 

Waris(2015) terhadap para karyawan PT 

Asuransi Bangun Askrida menemukan 

bahwa secara parsial dari tiga variable yang 

diuji—pelatihan, kompetensi, dan disiplin 

kerja—variable disiplin kerja memiliki 

pengaruh yang paling besar terhadap kinerja 

pegawai, dengan nilai signifikansi 0.621 
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(R2=0.62). Variable pelatihan memiliki 

pengaruh sebesar 0.56 (R2=0.56) dan 

variable kompetensi mempunyai pengaruh 

sebesar 0.46 (R2=0.46) terhadap kinerja 

pegawai. Sedangkan, secara simultan ketiga 

variable ini mempengaruhi kinerja sebesar 

0.648 atau 64.80%.Kajian Mangkunegara & 

Waris (2015) dikonfirmasi oleh studi Thaief 

et al.(2015) juga menunjukkan bahwa 

pelatihan, kompensasi dan disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai PT PLN Area Malang, baik secara 

parsial maupun simultan.Sementara itu, studi 

Sofyanet al.(2016) di the Regional Office of 

Ministry of Religious Affairs, Sulawesi 

Selatan menemukan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara pengembangan karier 

terhadap kinerja dan kepuasan kerja pegawai. 

Namun, berdasarkan hasil studi Sofyan et al. 

(2016) diketahui bahwa disiplin kerja dan 

kepuasan kerja hanya berkorelasi sebesar 

0.044 (4.4%) terhadap kinerja pegawai. 

Dengan kata lain, disiplin kerja tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kinerja pegawai. 

Beberapa kajian mengenai implementasi 

absensi fingerprint dan pengaruhnya 

terhadap kedisiplinan pegawai juga 

menunjukkan hasil yang positif. Artinya, 

secara statistical penggunaan absensi 

fingerprint berpengaruh signifikan terhadap 

kedisiplinan pegawai. Studi 

Asmira(2016)misalnya, menunjukkan bahwa 

penggunaan absensi fingerprint sangat efektif 

dalam meningkatkan disiplin pegawai di 

Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Lebih jauh, temuan penelitian 

ini mengungkap bahwa pencatatan kehadiran 

pegawai dengan menggunakan absensi 

fingerprint lebih efektif dapat meningkatkan 

pencapaian target kinerja, kemampuan 

adaptasi, kepuasan kerja, dan tanggung jawab 

pegawai. Hanya saja penelitian ini hanya 

menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 

metode deskriptif. Hal ini menjadi 

kelemahan dari studi ini karena tidak dapat 

menjustifikasi secara kuantitatif seberapa 

besar dan signifikan efektivitas implementasi 

absensi fingerprint tersebut. 

Kajian Anggara (2016)juga menemukan 

bahwa penerapan absensi fingerprint 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

disiplin pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung 

Djati, Bandung. Dengan menggunakan 

kerangka teori implementasi kebijakan dari 

Edward III (1980), Anggara (2016) menguji 

signifikansi variable komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi 

terhadap disiplin kerja pegawai di FISIP UIN 

Sunan Gunung Djati. Disebutkan Anggara 

(2016) bahwa implementasi absensi 

fingerprint memiliki coefficient 

determination sebesar 46.34 terhadap disiplin 
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pegawai. Artinya, 46.34 persen variable 

implementasi absensi fingerprint 

mempengaruhi disiplin pegawai, sisanya 

53.66 persen dipengaruhi oleh variable lain. 

Studi Anggara (2016) menggunakan konsep 

implementasi Edward III (1980)dalam 

mengukur variable absensi fingerprint, yang 

terdiri dari indicator komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Indikator-indikator ini kurang tepat jika 

digunakan pada penelitian mengenai 

implementasi kebijakan penggunaan system 

atau teknologi. Hal ini terjadi karena 

indicator-indikator tersebut tidak mampu 

mengukur berbagai aspek atau dimensi yang 

berkaitan dengan system dan teknologi. Oleh 

karena itu, berbeda dengan studi Anggara 

(2016) tersebut, peneliti menggunakan 

indicator fungsionalitas, reliabilitas, 

usebilitas, dan efisiensi untuk mengukur 

variable penggunaan absebsi fingerprint. 

2.2 Pengaruh antara absensi pengawasan 

dan disiplin kerja 

Pada dasarnya monitoring adalah salah satu 

fungsi manajemen yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa seluruh sumber daya 

secara kolektif menuju pencapaian tujuan 

organisasi, dengan cara melakukan berbagai 

tindakan yang diperlukan, seperti observasi, 

control, dan koreksi  (Daft, 2008;Yukl, 

2010;Robbins & Coulter, 2012). Manajer 

berperan melakukan control terhadap 

bawahan agar bawahan bekerja sesuai 

dengan tujuan dan sasaran organisasi. 

Manajer bertanggung-jawab memberikan 

asistensi dan koreksi jika terjadi kesalahan 

atau pelanggaran. Hal ini penting dilakukan 

selain agar setiap bawahan merasa 

diperhatikan, hal ini juga penting dalam 

menciptakan keteraturan, kedisiplinan, dan 

keajegan tindakan bawahan dengan misi 

organisasi. Kegagalan manajer dalam 

mengawasi bawahannya akan berdampak 

kepada gagalnya pencapaian tujuan 

organisasi.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

monitoring dapat meningkatkan disiplin 

pegawai. Studi yang dilakukan Edwards & 

Scullion(1982) terhadap buruh perusahaan 

konveksi menunjukkan bahwa pengawasan 

dari supervisor sangat berpengaruh terhadap 

kedisiplinan karyawan. Pengawasan dari 

supervisor berperan penting dalam 

mengurangi ketidakhadiran dan turnover 

karyawan. Temuande Jong & Hartog 

(2007)mengungkap bahwa monitoring dari 

pimpinan memiliki pengaruh signifikan 

dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai 

dan perilaku inovasi. Dari study yang 

dilakukan terhadap 12 orang manajer 

perusahaan skala kecil di Belanda, de Jong & 

Hartog (2007) menyimpulkan bahwa 

terdapat 12 perilaku pimpinan yang dapat 

mendorong inovasi bawahan, salah satunya 
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adalah perilaku monitoring. Kajian Thurau & 

Wald (2009) menemukan bahwa pengawasan 

dari rekan sekerja dan pimpinan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kedisiplinan calon anggota polisi pada 

sekolah-sekolah polisi di Massachusetts, 

Amerika Serikat.  

 

2.3 Implementasi absensi fingerprint 

pada sektor publik di Indonesia 

Metode identifikasi kehadiran manusia 

secara kuantitatif pertama sekali 

dikembangkan oleh Alphonse Bertillon. 

Metode ini pertama kali digunakan di 

Amerika untuk mengidentifikasi penghuni 

lembaga permasyarakatan (prisoners) hingga 

tahun 1920an (Wayman, et al., 2005). 

Metode ini menggunakan teknologi 

Biometrics. Biometerics adalah, “the use of 

computers to recognize people, despite all of 

the across-individual similarities and within-

individual variations”(Wayman et al., 

2005).Biometrics merupakan salah satu 

cabang dari Biologi yang dikombinasikan 

dengan data statistic dan analisis kuantitatif. 

Teknologi Biometrics melahirkan variasi 

metode identifikasi dan verifikasi kehadiran 

manusia yang banyak diadopsi oleh berbagai 

organisasi (lihat Tabel 2.1). 

Pada awalnya, fingerprint attendance banyak 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan 

swasta untuk mendeteksi kehadiran 

karyawan. Namun, sejak tahun 2000an 

teknologi ini mulai diperkenalkan pada 

organisasi pemerintah. Hampir semua 

instansi pemerintah di Indonesia telah 

menggunakan teknologi Biometrics dalam 

mengidentifikasi kedatangan dan kepulangan 

pegawai di kantor, utamanya menggunakan 

metode fingerprint attendance. Seiring 

dengan perkembangan teknologi Biometrics, 

tidak sedikit pula instansi pemerintah yang 

sudah meninggalkan metode fingerprint 

attendance dan beralih menggunakan metode 

retinal scan. Dalam perkembangannya, 

model retinal scan diyakini memiliki tingkat 

akurasi yang jauh lebih tinggi daripada 

fingerprint. Studi Hendrotriatmoko, Hadi, & 

Dachlan(2014) menemukan bahwa model 

retinal scan memiliki tingkat akurasi sebesar 

96.43 persen dalam mengidentifikasi 

kehadiran pegawai. 

Tabel 2.1 Perbandingan teknologi biometrik

 

Sumber: Jain, et al. (1997: 1366) 
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Pada organisasi  publik, di Indonesia 

penggunaan fingerprint attendance dikaitkan 

dengan penegakan disiplin dan pemberian 

tunjangan uang makan pegawai. Kelebihan 

fingerprint attendance adalah teknologi ini 

dapat memverifikasi kehadiran dan waktu 

kerja seorang pegawai selama di kantor 

secara akurat dan akuntabel. Teknologi 

fingerprint attendance sangat membantu 

manajer sektor publik dalam mengawasi 

disiplin kerja bawahannya, dilihat dari aspek 

kehadiran dan waktu kerja. Sesuai dengan PP 

No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, 

pimpinan dapat memberikan sanksi kepada 

pegawai yang tidak masuk kerja atau pulang 

lebih cepat sesuai tingkat kesalahan yang 

dilakukan. Hukuman disiplin PNS 

sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 

2010 dapat diberikan secara bertingkat, mulai 

dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan 

berat. Hukuman disiplin ringan adalah 

berupa teguran dari atasan langsung. 

Hukuman disiplin sedang berupa penundaan 

kenaikan gaji dan jabatan. Sedangkan, 

hukuman disiplin berat dapat berakhir hingga 

pemecatan. Metode fingerprint attendance 

juga digunakan sebagai dasar pemberian 

tunjangan uang makan kepada PNS. 

Mengacu kepada PMK 78/PMK.02/2017 

uang makan ASN meningkat sebesar Rp 

5.000 menjadi Rp 35.000 bagi Golongan I 

dan II, Rp 37.000 untuk Golongan III serta 

Golongan IV besarnya Rp 41.000, uang 

makan PNS diberikan tersebut dihitung 

berdasarkan kehadiran per-hari dengan 

memperhatikan kehadiran pegawai di kantor 

selama 1 bulan. Data yang sudah direkam 

oleh fingerprint attendance dapat digunakan 

sebagai basis pemberian tunjangan uang 

makan tersebut. 

2.4 Hipotesis dan kerangka konseptual  

Berdasarkan latar belakang 

permasalahan, tinjauan teoritis dan kerangka 

kerjakonseptual, hipotesis dalam penelitian 

ini diusulkan sebagai berikut: 

H1 : Ada pengaruh positif dan 

signifikan antara kehadiran sidik 

jari dan disiplin kerja. 

H2 : Ada pengaruh positif dan 

signifikan antara pemantauan 

oleh pemimpin dan disiplinkerja. 

H3 : Ada pengaruh signifikan dan 

signifikan kehadiran sidik jari 

dan pemantauan terhadap disiplin 

kerja secara bersamaan. 

Kerangka konseptual telah dibangun 

berdasarkan hipotesis yang diajukan di atas 

mengenai kehadiran sidik jari, pemantauan, 

dan disiplin kerja (lihat gambar 2.1). 

Kerangka kerja tersebut menunjukkan bahwa 

kehadiran sidik jari dan pemantauan 

memiliki pengaruh secara parsial dan 

simultan terhadap pekerja pegawai publik. 
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Gambar 2.1 Kerangka kerja konseptual 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Desain dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan survei 

pegawai negeri pada instansi vertikal 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Populasi penelitian ini berasal dari instansi 

vertikal Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang berada di Provinsi 

Kepulauan Riau, yaitu Badan Pelestarian 

Budaya dan Kantor Bahasa. Penelitian ini 

menggunakan total sampling dengan 29 

peserta dari Dewan Pelestarian Budaya dan 

15 peserta dari Kantor Bahasa. Kuesioner 

ditulis dalam Bahasa Indonesia. Semua 

kuesioner diberikan cuti dalam organisasi 

dan dikumpulkan di lokasi oleh salah satu 

peneliti dalam periode 1 bulan. Selama 

pengumpulan data, para peserta diijinkan 

untuk mengakhiri wawancara jika mereka 

tidak ingin menjawab pertanyaan tertentu. 

Peneliti mendekati 44 pegawai negeri untuk 

penelitian ini. 

3.2 Instrumen penelitian 

Satu set kuesioner dikembangkan untuk 

mengukur konstruksi dalam model 

konseptual ini. Ketiga konstruk tersebut 

adalah absensi sidik jari (14 item), 

pemantauan (10 item), dan disiplin kerja (9 

item). Pengukuran yang ada untuk konstruksi 

multi item yang telah diverifikasi dalam 

literatur digunakan bila memungkinkan. 

Skala Likert 5 poin digunakan, mulai dari 1 

(sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), 

untuk mengukur penilaian negatif dan positif 

terhadap sifat tersebut. Instrumen absensi 

sidik jari diadaptasi dari ISO 9126 quality 

software—functionality, reliability, usability, 

efficiency, maintainability, and protability—

(Bevan, 1995;Bevan & Azuma, 1997;Bevan, 

1999;Al-Qutaish, 2010)dengan 

modifikasi.Pengukuran instrumen 

pemantauan diadaptasi olehStoner, Freeman, 

& Gilbert (1995). Instrumen pemantauan 

mengukur kontrol yang dirasakan dalam 

merencanakan standar dan peraturan, 

menentukan pelaksanaan kegiatan, 

membandingkan pekerjaan dengan standar 

rutin, dan tindakan koreksi. Instrumen 

disiplin kerja mengukur ketepatan waktu, 

menyelesaikan semua pekerjaan, dan 

mematuhi peraturan. Instrumen ini mengukur 

kesadaran diri pegawai negeri sehubungan 

dengan kehadiran sidik jari, pemantauan, dan 

disiplin kerja. 
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Semua instrumen survei dibahas di antara 

para periset untuk mendapatkan umpan balik 

tentang validitas dan kejelasannya dalam 

konteks Indonesia. Para peneliti diminta 

untuk mengevaluasi validitas isi kuesioner. 

Kemudian kuesioner diuji sebelum diberikan 

kepada semua responden. Instrumen survei 

sedikit dimodifikasi berdasarkan umpan 

balik dari responden. Kuesioner terakhir 

memiliki empat bagian: bagian pertama 

memeriksa profil demografis responden; 

Bagian kedua menyelidiki kehadiran sidik 

jari; Bagian ketiga membahas pemantauan 

oleh pemimpin; dan bagian terakhir 

menyelidiki disiplin kerja. 

3.3 Analisis Statistik 

Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan regresi linier berganda dengan 

SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 2.1. Model persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah𝑦 =

𝛼0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +  𝜀,where:y = work 

discipline;𝛼0= constanta;𝛽1𝑥1 = fingerprint 

attendance;𝛽2𝑥2 =monitoring;𝜀 = margin of 

error. Sebelum melakukan analisis regresi, 

para peneliti menilai multikolinearitas, 

autokorelasi, heteroskedastisitas, dan tes 

normalitas. Hipotesis yang diuji dilakukan 

dalam dua tahap. Tahap pertama, peneliti 

menggunakan statistik deskriptif untuk 

menggambarkan frekuensi, penyimpangan 

standurs, mean, median, dan modus data. 

Tahap kedua, peneliti menganalisis pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial dengan 

menggunakan uji-T. Akhirnya, peneliti 

menggunakan uji F untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependen secara simultan.  

 

4. Hasil Dan Pembahasan  

4.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 menyajikan demografi responden 

di Badan Pelestarian Budaya dan Kantor 

Bahasa Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang berada di Provinsi 

Kepulauan Riau. Presentasi responden pria 

dan wanita hampir sama. Perempuan 

mewakili 45,5% responden dan laki-laki 

mewakili 54,5% responden. Kelompok usia 

yang paling banyak ditunjukkan dalam survei 

ini berusia 46 sampai 50 tahun (25%). 

Kelompok pendidikan terbesar adalah 

sarjana (56,8%), yang tidak mengherankan 

karena untuk alasan pengembangan karir, di 

Indonesia pegawai negeri harus 

meningkatkan pendidikannya mencapai 

sarjana. Namun, masih ada 4,5% responden 

sekolah dasar. Temuan dalam penelitian ini 

dapat digeneralisasi untuk kedua institusi di 

bawah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Provinsi Kepulauan Riau 

namun tidak mewakili total populasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di 

Indonesia. 
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Tabel 4.1 Analisis deskriptif untuk latar belakang demografi 

Demographic 

Characteristics 
Items Frequency 

Percentage 

(%) 

Sex Male 

Female 

24 

20 

54.5 

45.5 

Age 26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

≥50 

7 

8 

8 

3 

11 

7 

16.0 

18.1 

18.1 

6.8 

25.0 

16.0 

Educational 

Background 

Elementary 

School 

Junior High 

School 

Senior High 

School 

Diploma 

Undergraduate 

Graduate 

2 

0 

11 

1 

24 

5 

4.5 

0 

25 

2.3 

56.8 

11.3 

 

Kami menilai konstruk validitas (yaitu, 

konten, nilai nominal, kriteria, dan validitas 

konstruk) dan keandalan (yaitu, keandalan 

indikator dan konsistensi internal) untuk 

model pengukuran (lihat Tabel 

4.2).MenurutGiannatasio(2008)indikator 

variabel dapat divalidasi jikarcount≥ rtable. 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa setiap item 

pertanyaan dalam kuesioner valid 

karenarcount≥ rtable.Bowen & Bowen 

(1999)menyarankan alfa cooficient harus di 

atas 0,60 untuk pengukuran reliabilitas. Tabel 

4.2 juga menunjukkan bahwa semua variabel 

dan indikator reliabel karena nilai 

reliabilitasnya di atas 0,60. 
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Tabel 4.2 Uji validitas dan reliabilitas 

Constructs Item 
Validity 

Reliability Remark 

𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  

Fingerprint 

Attendance 

(FA) 

FA_1 

FA_2 

FA_3 

FA_4 

FA_5 

FA_6 

FA_7 

FA_8 

FA_9 

FA_10 

FA_11 

FA_12 

FA_13 

FA_14 

0.762 

0.879 

0.732 

0.401 

0.721 

0.772 

0.677 

0.652 

0.718 

0.732 

0.837 

0.666 

0.360 

0.724 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

0.898 Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Monitoring 

(Mon) 

Mon_1 

Mon_2 

Mon_3 

Mon_4 

Mon_5 

Mon_6 

Mon_7 

Mon_8 

Mon_9 

Mon_10 

0.756 

0.754 

0.722 

0.654 

0.819 

0.818 

0.752 

0.737 

0.330 

0.770 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

0.873 Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Work 

Discipline 

(WD) 

WD_1 

WD_2 

WD_3 

WD_4 

0.581 

0.687 

0.655 

0.638 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

0.759 Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Constructs Item 
Validity 

Reliability Remark 

𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  

WD_5 

WD_6 

WD_7 

WD_8 

WD_9 

0.417 

0.530 

0.473 

0.611 

0.712 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

› 0.297 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

4.2 Hasil Penelitian  

Tabel 4.3 menggambarkan analisis regresi 

secara parsial antara kehadiran sidik jari 

variabel pada disiplin kerja pegawai negeri. 

MenurutAlm (1999)hipotesis diuji dengan 

nilai signifikan(p-value), Jika nilai signifikan 

yang dihasilkan dari pengukuran di bawah 

0,05, maka hipotesis dapat diterima.Namun, 

jika nilai significan yang dihasilkan dari 

hitungan lebih dari 0,05, maka hipotesis 

ditolak. Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 

hasil kehadiran sidik jari yang signifikan 

adalah 0,686 dan pemantauan adalah 0,000. 

Artinya, kehadiran sidik jari tidak 

berpengaruh signifikan terhadap disiplin 

kerja karena nilai signifikansi adalah 0,686 

(p≤0.05). Sementara itu, pemantauan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

disiplin kerja karena nilai signifikansi adalah 

0,00 (p≤0.05). 

Tabel 4.3 Analisis regresi secara parsial

 

Tabel 4.4 menginformasikan uji analisis 

regresi absensi sidik jari dan pemantauan 

terhadap disiplin kerja secara bersamaan. 

Untuk tujuan ini, uji F dipilih untuk 

menganalisis pengaruh kehadiran sidik jari 

dan pemantauan bersamaan dengan disiplin 

kerja. Hasil statistik menyajikan nilai Fhitung 

= 8,474 dan tingkat signifikansi 5% (p≤0.05). 

Artinya nilai signifikansi lebih rendah dari 

0,05. Analisis menunjukkan kehadiran sidik 

jari dan pemantauan berpengaruh signifikan 

terhadap disiplin kerja pegawai negeri.  
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Tabel 4.4 Analisis regresi secara simultan

 

Tabel 4.5 menunjukkan koefisien 

determinasi variabel independen terhadap 

variabel dependen. Determinasi cooficient 

adalah nilai yang menunjukkan nilai variasi 

antara variabel dependen dan independen. 

Determinasi cooficient digunakan untuk 

menilai nilai variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai determinan 

cooficient ditentukan oleh nilai adjusted R 

square (lihat Tabel 4.5). Hasil regresi 

menunjukkan determinasi cooficient 

(adjusted R2) sebesar 0,258. Rata-rata 25,8% 

disiplin kerja dipengaruhi oleh kehadiran 

sidik jari dan pemantauan pemimpin, 

sedangkan sisanya 74,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dicari dalam 

penelitian ini. 

 

Tabel 4.5 Determinan koefisien 

 

 

 

 

4.3 Pembahasan 

Sektor publik Indonesia telah mengalami 

perubahan signifikan dalam beberapa tahun 

terakhir di bawah gerakan reformasi 

birokrasi. Tindakan nyata dari gerakan 

tersebut adalah adopsi kendaraan informasi 

dan teknologi yang mendukung organisasi 

publik. Salah satu teknologi yang diadopsi 

adalah kehadiran sidik jari. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kehadiran sidik jari dan 

pemantauan terhadap disiplin kerja sebagian 

pegawai negeri di Badan Pelestarian Budaya 

dan Kantor Bahasa Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, Kepulauan Riau. Penelitian 

ini juga melakukan efek kehadiran sidik jari 

dan pemantauan terhadap disiplin kerja 

secara bersamaan.  

Pertama, kami menguji hipotesis apakah 

kehadiran sidik jari memiliki pengaruh 

positif terhadap disiplin kerja. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kehadiran 

sidik jari tidak berdampak positif terhadap 

disiplin kerja pegawai negeri dan hipotesis 

H1 ditolak. Hasil kami menunjukkan bahwa 

pembuat kebijakan harus meninjau kebijakan 

penggunaan absensi sidik jari untuk 

menentukan disiplin pegawai negeri. Dengan 

demikian, temuan kami tidak sesuai dengan 

analisis regresi dari penelitian sebelumnya 

yang menyelidiki dampak kehadiran sidik 
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jari terhadap disiplin kerja pegawai negeri di 

Indonesia. (Asmira, 2016;Anggara, 2016) 

Hipotesis kedua (H2) mengusulkan bahwa 

pemantauan oleh pemimpin memiliki 

dampak positif terhadap disiplin kerja 

pegawai negeri di Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hipotesis didukung oleh 

data. Studi kami menyajikan bukti empiris 

yang mendukung pandangan bersama di 

literatur tempat kerja bahwa pemantauan 

dapat memperbaiki disiplin kerja pegawai 

negeri(Edwards & Scullion, 1982;de Jong & 

Hartog, 2007;Thurau & Wald, 2009). Dalam 

penelitian ini, pemantauan adalah 

perencanaan standar dan peraturan, 

penentuan pelaksanaan kegiatan, 

perbandingan kerja dengan standar rutin, dan 

tindakan koreksi. Berdasarkan temuan kami, 

tampak bahwa pemantauan menyebabkan 

pegawai negeri melakukan disiplin kerja 

yang lebih kuat di sektor publik di Indonesia. 

Hipotesis ketiga (H3) mengemukakan bahwa 

kehadiran sidik jari dan pemantauan 

berpengaruh positif terhadap disiplin kerja 

pegawai negeri di Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kehadiran sidik jari dan 

pemantauan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap disiplin kerja dan 

hipotesis H3 diterima.Temuan ini 

mendukung penelitianPopp & Belohlav 

(1982)temuan bahwa ketiadaan dan dampak 

pemantauan terhadap disiplin kerja 

pengumpul koleksi limbah padat dan 

pembantu untuk Divisi Pengumpul Sampah 

Kota Cincinnati. Kami percaya bahwa jika 

pemerintah meningkatkan sistem kehadiran 

dan pemantauan oleh setiap pemimpin di 

setiap hierarki dalam organisasi publik akan 

memperbaiki disiplin kerja pegawai negeri. 

Dengan demikian, kehadiran sidik jari 

melalui mekanisme seperti fungsionalitas, 

kehandalan, kegunaan, dan efisiensi dapat 

meningkatkan disiplin kerja. Persyaratan 

pemantauan melalui perencanaan standar dan 

peraturan, penetapan pelaksanaan kegiatan, 

perbandingan kerja dengan standar rutin, dan 

tindakan koreksi juga dapat meningkatkan 

kedisiplinan pegawai negeri. Ketika pegawai 

negeri memiliki kehadiran dan pemantauan 

sidik jari yang kompatibel, akan mendorong 

mereka untuk melakukan disiplin terhadap 

pekerjaan mereka. 

4.4 Limitasi dan Delimitasi 

Temuan penelitian ini harus dipahami dengan 

hati-hati karena pertimbangan desain 

empiris. Pertama, penelitian ini hanya 

meneliti pegawai negeri di organisasi di 

bawah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kepulauan Riau, yaitu Badan 

Pelestarian Budaya dan Bahasa, sehingga 

hasilnya tidak mewakili seluruh pegawai 

negeri di Indonesia. Kedua, ukuran sampel 
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kami tidak cukup untuk memilah-milah 

analisis tersebut untuk mengidentifikasi 

perbedaan antara pegawai negeri laki-laki 

dan perempuan. Akhirnya, penelitian ini 

menggunakan analisis disain dan analisis 

regresi saja, yang membuat sulit untuk 

menentukan pengaruhnya secara akurat.  

 

Penting juga dicatat bahwa respon penelitian 

saat ini adalah 25,8%. Tingkat terlalu rendah 

untuk menentukan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Tingkat tersebut disebabkan oleh masalah 

kuesioner yang diberikan. Peneliti 

meninggalkan kuesioner ke front office dan 

tidak mewawancarai responden tatap muka. 

Prosesnya bisa menghasilkan bias dan 

subjektivitas data yang terkumpul karena 

kuesioner penuh diisi oleh responden tanpa 

kehadiran peneliti.   

 

4.5 Implikasi Teoritis dan Praktis 

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi 

teoritis. Secara teoritis, tuduh ini adalah yang 

pertama dalam literatur manajemen sumber 

daya manusia untuk mengembangkan dan 

memverifikasi kerangka teoretis untuk 

pengaruh antara kehadiran sidik jari, 

pemantauan, dan disiplin kerja. Studi ini 

menawarkan pemahaman yang lebih 

menyeluruh tentang apa yang mendorong 

tingkat disiplin di antara pegawai negeri di 

Indonesia. Penelitian sebelumnya telah 

menunjukkan secara jelas efek positif 

langsung kehadiran sidik jari terhadap 

disiplin kerja. Namun, penelitian ini 

mengungkapkan bahwa kehadiran sidik jari 

sebenarnya tidak berdampak positif dan 

signifikan terhadap disiplin kerja. Temuan ini 

menolak beberapa penelitian terdahulu 

terkait kehadiran sidik jari dan disiplin kerja. 

Kedua, penelitian ini juga menganalisis 

pengaruh pemantauanoleh supervisor 

terhadap disiplin kerja pegawai negeri. 

Namun, penelitian sebelumnya tidak 

memiliki pemahaman yang lebih dalam 

mengenai variabel tersebut. Ketiga, 

penelitian ini mengembangkan dan 

melaksanakan pengujian lapangan instrumen 

untuk mengukur tiga konstruksi, yaitu, 

kehadiran sidik jari, pemantauan, dan disiplin 

kerja. Keempat, penelitian ini telah mencapai 

konstruk teoritis yang disebutkan di dalam 

pengelolaan sumber daya manusia sektor 

publik dalam konteks Indonesia yang sulit 

dipahami.  

Studi ini menawarkan wawasan bagi 

pembuat kebijakan untuk meninjau 

penerapan absensi sidik jari di sektor publik 

di Indonesia. Pembuat kebijakan perlu 

mempertimbangkan berbagai sistem 

kehadiran di samping kehadiran sidik jari, 

seperti kehadiran retrinal, kehadiran sistem 

kartu, dan lain-lain. Penelitian ini juga 
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bermanfaat bagi para manajer di organisasi 

publik untuk menerapkan pemantauan yang 

efektif untuk meningkatkan disiplin kerja 

pegawai negeri. Manajer harus 

mengembangkan banyak gaya dan 

pendekatan untuk menerapkan sistem 

pemantauan pegawai negeri. Sebenarnya, 

manajer tidak terlalu kaku dan berorientasi 

regulasi dalam memantau karyawan. 

Terkadang, manajer harus menggunakan 

gaya yang halus dan manajer waktu lainnya 

dapat dengan tekun untuk memastikan 

disiplin karyawan.  

5. Kesimpulan  

Penelitian ini dirancang untuk mengatasi 

kesenjangan teoritis dalam pengelolaan 

sumber daya manusia sektor publik di 

Indonesia terkait dengan menyelidiki 

pengaruh kehadiran sidik jari, pemantauan 

terhadap disiplin kerja. Selain itu, analisis 

regresi dilakukan untuk menguji apakah 

kehadiran sidik jari dan pemantauan 

memiliki dampak positif dan signifikan 

terhadap disiplin kerja pegawai negeri, baik 

secara parsial maupun simultan. Temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian, 

kehadiran sidik jari tidak berpengaruh 

signifikan terhadap disiplin kerja. Sementara 

itu, pemantauan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap disiplin kerja. Temuan 

terakhir dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa kehadiran sidik jari dan pemantauan 

berpengaruh signifikan terhadap disiplin 

kerja pegawai negeri. Dengan demikian, 

kehadiran sidik jari bukan untuk menentukan 

disiplin pegawai negeri, sebagai preposisi 

yang diyakini oleh pembuat kebijakan di 

Indonesia. Secara keseluruhan, temuan 

tersebut menunjukkan bahwa intervensi 

kebijakan harus ditutup oleh manajer 

lembaga publik untuk meninjau penggunaan 

kehadiran sidik jari dan meningkatkan 

pemantauan kepada bawahannya. 
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The emergence of an taxibike online transportation service 

business in Kota Magelang, provides solutions and answers to 

public concerns about public transport services. But on the 

other hand, not all people can enjoy the ease of access to online 

transportation, so this raises a new problem that is the 

competition between online and conventional transportation. 

Win-win solution is needed to overcome this problem, 

considering in Magelang city has a vision as a modern and 

smart service city. So the policy set not to turn off one party. This 

study used a qualitative approach and literature study, who tried 

to find the fact that there was an impact on the integrity of the 

Magelang mayor arising, due to the prohibition of online 

motorcycle taxis operating in Magelang city. 
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1. Pendahuluan 

Negara Indonesia adalah Negara 

dengan populasi penduduk paling banyak 

keempat di Dunia yakni berjumlah 

kurang lebih 262 juta jiwa. Dengan 

jumlah pengguna internet sebanyak 164,5 

juta jiwa (Keminfo.go.id). Hal ini 

menunjukkan bahwa Negara Indonesia 

merupakan Negara demokrasi yang 

terbuka atas kemajuan tekhnologi.Salah 

satu bentuk kemajuan teknologi yang saat 

ini sedang booming di Indonesia ialah 

bisnis online atau E-

Commerce.Kemajuan di bidang E-

commerce ini mendapatkan dukungan 

dari pemerintah.Pemerintah mengatur 

bisnis berbasis internet ini (e-commerce) 

melalui paket kebijakan ekonomi XIV. 

Tujuannya untuk mendorongperluasan 

dan peningkatan kegiatan ekonomi 

masyarakat Indonesia secara efisien dan 

terkoneksi secara global(Darmin 

Nasution). 

Pemerintah juga yakin, peta jalan e-

commerce ini dapat mendorong kreasi, 

inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi 

mailto:widyomangesti@gmail.com
mailto:arwk.arif@yahoo.com
mailto:nanarizmufa.rizqia@gmail.com


P a g e  | 236 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

baru di kalangan generasi 

muda.pemerintah ingin menempatkan 

Indonesia sebagai negara dengan 

kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia 

Tenggara pada 2020. Apalagi pengguna 

internet di Indonesia mencapai 93,4 juta 

orang dan pengguna telefon pintar 

(smartphone)mencapai 71 juta orang. 

Pemerintah menargetkan bisa 

menciptakan 1.000 technopreneurs 

dengan valuasi bisnis sebesar 10 miliar 

dolar AS dan nilai e-commerce mencapai 

130 miliar dolar AS pada 2020. 

Bentuk dari e-commerce pun 

bermacam-macam, mulai dari bisnis 

online shop yang menawarkan segala 

jenis kebutuhan sandang, pangan hingga 

papan sampai bisnis transportasi daring 

(dalam jaringan) yang akrab disebut 

dengan transportasi online.Transportasi 

online yang saat ini sangat diminati 

namun juga dibatasi ruang geraknya ialah 

“Ojek Online”.Ojek online adalah sebuah 

transportasi umum yang menggunakan 

internet untuk memesannya. 

Dengan kemajuannya teknologi, 

sekarang ojek bisa kita dapatkan dengan 

mudah melalui smartphone yang kita 

miliki.Kita hanya butuh jaringan internet 

maka ojek online pun bisa kita 

pesan.Tidak dapat dipungkiri jika 

transportasi online ini memudahkan 

mayoritas masyarakat dalam 

berkegiatan.Disamping itu, tak hanya 

sebagai wujud inovasi cerdas dibidang 

tranportasi, ojek online merupakan 

jawaban atas permasalahan 

pengangguran di Indonesia.Keberadaan 

tranportasi online inipun mendukung 

misi Kepemimpimpin dari pasangan 

Jokowi-Jk yaitu “Mewujudkan 

masyarakat maju, berkesinambungan dan 

demokratis”. 

Namun disisi lain, ternyata sinergitas 

antara pemerintah daerah dibeberapa kota 

di Indonesia dengan pihak ojek online 

kurang harmonis.Belum terealisasinya 

kesinambungan dan demokratisasi dalam 

menyikapi keberadaan ojek online 

ini.Seperti di Kota Cirebon, Bekasi, 

Bogor, Denpasar juga di kotakecil yakni 

Kota Magelang. 

Wali Kota Magelang Sigit 

Widyonindito kekeuh dengan 

keputusannya untuk tidak memberi 

rekomendasi dan izin operasi ojek daring 

di wilayahnya. Sigit berdalih 

keputusannya untuk melindungi 

keberadaan angkutan kota (angkot). 

Menurutnya, Kota Magelang bukan kota 

metropolitan yang mendesak perlu 

transportasi berbasis aplikasi itu 

(regional.Kompas.com). Angkot dinilai 

sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan fasilitas transportasi. 

Kebijakan larangan ojek online yang 
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dikeluarkan oleh walikota Magelang 

dirasa kurang sesuai dengan apa yang ia 

canangkan dalam visinya yaitu 

“Mewujudkan kota Magelang sebagai 

kota jasa yang modern dan cerdas 

dilandasi masyarakat sejahtera dan 

religious.” 

Apakah tepat jika menutup diri dari 

kemajuan tekhnologi dengan alasan 

‘bukan kota Mteropolitan’ ? Sedangkan 

kemajuan tekhnologi tidak memandang 

kota besar atau kecil, Negara maju atau 

negara berkembang. Semua bergantung 

pada bagaimana kepemimpinan public 

yang ia lakukan.Salah satu hal yang 

seringkali dapat mempengaruhi 

kepemimpinan publik adalah perilaku 

kepemimpinan dari pemimpinnya itu 

sendiri.Maka perlu integritas yang 

jelas.Integritas merupakan hal sangat 

penting dimiliki oleh seorang pemimpin. 

Ketika seorang pemimpin tidak memiliki 

integritas maka cepat atau lambat akan 

hancurlah kelompok atau organisasi yang 

dipimpinnya itu (Gea, 2014). 

Perilaku kepemimpinan dari 

Walikota Magelang ini menjadi suatu hal 

yang menarik.Setidaknya sudah cukup 

banyak penghargaan yang telah diraih 

oleh Pemerintah Kota Magelang dimasa 

kepemimpinan Sigit Widyonindito, 

selaku Walikota Magelang.Perilaku 

kepemimpinan adalah perilaku 

khusus/pribadi para pemimpin terkait 

dengan tugas dan perannya sebagai 

seorang pemimpin.Perilaku 

kepemimpinan dipahami sebagai suatu 

kepribadian seorang pemimpin yang 

diwujudkan dalam aktivitas 

kepemimpinannya dalam kaitannya 

dengan mengelola tugas dan hubungan 

dengan bawahan/pegawai untuk 

mencapai tujuan organisasi. Perilaku 

kepemimpinan adalah perilaku atau cara 

yang dipilih dan dipergunakan pemimpin 

dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, 

sikap dan perilaku para anggota 

organisasi bawahannnya 

(journal.unismuh.ac.id). 

Pemimpin juga menyelaraskan fungsi 

dari organisasi dengan setiap resiko 

resiko yang ada.Terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi 

sebagai ujung tombak pelaksana 

pelayanan publik mencakup berbagai 

program-program pembangunan dan 

kebijaksanaan pemerintah (Usman, 

2011). Sehingga perlu mememperkuat 

kepemimpinan agar proses birokrasi 

sebagai gambaran keberhasilan seorang 

pemimpin.  
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2. Metode Penelitian 

a. Paradigma Penelitian  

sssPatton (2002) menjelaskan 

paradigma sebagai cara pandang, cara 

berpikir mengenai kompleksitas 

dunia nyata menjadi bisa diterima 

atau masuk akal. Paradigma 

memberitahu kita apa yang penting, 

sah, dan masuk akal (Patton, 2002: 

69). Paradigma sebagai sistem 

kepercayaan dasar yang didasarkan 

pada asumsi-asumsi ontologis, 

epistemologis, dan 

metodologis.Sebuah paradigma bisa 

dipandang sebagai sekumpulan 

kepercayaan dasar (atau metafisika) 

yang berurusan dengan prinsip-

prinsip puncak atau 

pertama.Paradigma mewakili 

pandangan dunia yang menentukan, 

bagi pemakainya, sifat “dunia”, 

tempat individu di dalamnya, dan 

rentang hubungan yang 

dimungkinkan dengan dunia tersebut 

dan bagian-bagiannya. Kepercayaan 

bersifat dasar dalam pengertian 

bahwa kepercayaan tersebut harus 

diterima semata-mata berdasarkan 

keyakinan (betapa pun bagus 

argumentasinya), tidak ada cara untuk 

membuktikan kebenaran puncaknya. 

(Denzin & Lincoln, 2009: 132) 

Secara metodologis, 

penelitian ini menggunakan 

paradigma 

konstruktivisme.Konstruktivisme 

dimulai dengan premis bahwa dunia 

manusia berbeda dari alam, dunia 

fisik dan karenanya harus dipelajari 

secara berbeda (Guba dan Lincoln 

1990).Karena manusia telah 

berevolusi kapasitas untuk 

menafsirkan dan membangun realitas 

dan mereka tidak bisa melakukan 

sebaliknya, dunia persepsi manusia 

tidak nyata secara mutlak, dan 

dibentuk oleh budaya dan konstruksi 

bahasa. (Patton, 2002: 96).  

Pemilihan terhadap 

paradigma kontruktivis pada 

penelitian ini didasarkan pada alasan 

bahwa Fenomena Ojek Online ini 

merupakan salah satu contoh bisnis 

transportasi yang menggabungkan 

konsep bisnis transportasi dengan 

perkembangan teknologi komunikasi 

yang modern yaitu menggunakan 

aplikasi pemesanan di 

Internet.Adanya fenomena ini 

memberikan masukan baru terhadap 

inovasi dalam bisnis tranportasi 

online yang dapat mengubah sistem 

sosial dan kebiasaan masyarakat. 
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b. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dalam meneliti 

dan menganlisa mengenai fenomena 

ojek online. Menurut Patton (2002: 

14), pendekatan kualitatif ini 

memfasilitasi studi tentang isu-isu 

secara mendalam dan detail. 

Mendekati lapangan tanpa dibatasi 

oleh kategori yang telah ditentukan 

sehingga memberikan kontribusi 

suatu analisis yang penuh 

keterbukaan, kedalaman, dan detail 

dalam penyelidikan kualitatif.Jadi 

metode kualitatif ini dapat digunkan 

untuk mendapat analisa secara 

mendalam menganai dampak yang 

ditimbulkan dari larangan ojek online 

beroperasi di Kota Magelang 

terhadap integritas walikota 

Magelang. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Ojek Online Sebagai Inovasi 

Transportasi Tepat Guna Bagi 

Masyarakat 

Gojek Indonesia dan Grab Bike 

merupakan dua provider utama di 

Indonesia yang memberikan penawaran 

jasa transportasi dengan berbagai 

kemudahan dalam pemesanan.Inovasi 

yang diberikan oleh ojek online ini 

adalah penggabungan antara 

transportasi umum yaitu ojek dengan 

penggunaan teknologi komunikasi 

tepat guna yaitu internet. Gojek dan 

Grab Bike disini, memberikan suatu 

inovasi dimana masyarakat tidak hanya 

bisa menggunakan cara konvensional 

untuk memesan sarana transportasi ojek 

pilihannya, akan tetapi juga bisa 

menggunakan cara modern untuk 

pemesanannya. Selain memesan ojek, 

Gojek dan Grab Bike juga hadir untuk 

memberikan inovasi pemesanan 

makanan, kebutuhan rumah tangga, 

pengiriman barang, dsb.Semuanya 

dengan mudah dapat dipraktikan oleh 

masyarakat dengan menggunakan 

aplikasi Gojek dan Grab Bike yang 

terhubung dengan internet. 

Ojek online merupakan teknologi 

komunikasi tepat guna karena 

penggunanya memang sesuai (tepat 

guna) dengan kebutuhan dan kondisi 

yang ada pada masa kini. Teknologi 

tepat guna yang diterapkan oleh Gojek 

dan Grab Bike akan menjadi solusi bagi 

permasalahan dalam masyarakat. 

Berikut ini merupakan karakteristik 

penerapan teknologi tepat guna yang 

dilakukan oleh Gojek dan Grab Bike 

(Anindhita, Wiratri dkk : 2016) 

diantaranya : 
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a. Apabila teknologi komunikasi 

itu dapat mempergunakan 

semaksimal dan seluas mungkin 

sumber-sumber yang tersedia di 

suatu tempat. Gojek dan dan 

Grab Bike menggunakan 

kemajuan teknologi yang ada 

saat ini untuk mendukung bisnis 

tranportasinya. Gojek dan Grab 

Bike bekerjasama dengan 

Google dalam pelayanan jasa 

transportasi yang dilengkapi 

dengan sistem data base dan 

GPS untuk mengetahui lokasi di 

seluruh wilayah yang terhubung 

dengan teknologi internet. 

Dengan begitu, akan 

memberikan kemudahan 

masyarakat dalam melakukan 

pemesanan, mengetahui rate 

biaya transportasi, lokasi tujuan 

dan identifikasi driver yang 

merupakan suatu bentuk inovasi 

baru dalam dunia bisnis 

transportasi. 

b. Apabila teknologi komunikasi 

tersebut sesuai dengan 

keadaaan ekonomi dan sosial 

masyarakat setempat. Gojek 

dan Grab Bike hadir sesuai 

dengan kondisi sosial 

masyarakat yang membutuhkan 

alat tranportasi yang aman, 

punya prestise, murah dan 

menjadi solusi jika macet. 

Gojek menawarkan inovasi 

sarana transportasi yang 

memberikan keamanan bagi 

konsumennya, karena 

konsumen dapat 

mengidentifikasi sendiri siapa 

drivernya dan semua driver 

sudah terdata dalam sistem 

pusat perusahaannya sehingga 

jika ada keluhan dari konsumen 

akan langsung ditanggapi oleh 

perusahaan. Terlebih lagi, 

Gojek menawarkan standar 

baku keamanan dalam 

berkendara dimana driver dan 

penumpang harus 

menggunakan helm dan masker 

sebagai alat pelindung mereka 

berkendara. Semuanya sudah 

terdapat dalam SOP (standar 

operasional pelayanan) Gojek 

dan Grab Bike.  

c. Apabila teknologi komunikasi 

membantu memecahkan 

masalah dan persoalan yang 

sebenarnya ada di dalam 

masyarakat. Dengan adanya 

Gojek dan Grab Bike 

memberikan solusi bagi 

masalah kemacetan di ibukota 

dan menjawab kekhawatiran 
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masyarakat akan keamanan di 

transportasi umum. Masalah 

transportasi dan kemacetan 

yang masih banyak dikeluhkan 

oleh semua pihak menjadi 

pekerjaan rumah sendiri bagi 

banyak pihak tak hanya 

pemerintah. Terlebih lagi 

memang Jakarta sempat 

dinobatkan sebagai kota 

termacet di dunia. Tapi ternyata 

kemacetan ini dijawan dengan 

solusi yang dihadirkan PT 

GoJek indonesia dan Grab Bike 

dengan memanfaatkan akses 

teknologi smartphone bisa 

menjadi bisnis menjanjikan dan 

memberikan kemudahan bagi 

penggguna atau konsumen.  

Selain itu, fenomena Ojek Online 

ini menjawab kekhawatiran masyarakat 

tentang jaminan keamanan di dalam 

transportasi umum.Ojek Online ini 

menjawab kekhawatiran masyarakat 

dengan kelebihan aplikasi berbasis 

data, dimana masyarakat bisa 

mengetahui identitas drivernya. 

Dengan kelebihan ini, masyarakat bisa 

mengetahui siapa yang akan menjadi 

driver ojek pesanannya, lengkap 

dengan data diri driver bersangkutan. 

Dalam aplikasinya, Ojek Online ini 

sangat mengedepankan faktor 

keamanan si pengguna. Biasanya di 

dalam aplikasi sudah tersedia informasi 

lengkap tentang pengendara seperti 

nama, kontak, dan foto pengendara. 

Kemudian layanan Ojek ini hanya bisa 

didapatkan melalui pemesanan via 

aplikasi GoJek, sehingga pelanggan 

dapat memastikan keamanan dan 

akuntabilitasnya. 

 

b. Kehadiran Ojek Online di Kota 

Magelang  

Hadirnya ojek online di Indonesia 

nyatanya memberikan dampak positif 

dan negative dalam kehidupan social 

ekonomi masyarakat 

Indonesia.Masyarakat yang sudah 

melek teknologi merasa sangat terbantu 

dengan adanya ojek online. Hal ini 

karena ojek online telah menjawab 

masalah social dan kekhawatiran 

masyarakat akan tranportasi umum 

terutama di wilayah ibukota. Karena 

ojek online hadir memberikan solusi 

bagi kemacetan yang terjadi dan 

memberikan kenyamanan bagi 

konsumennya.Diawal juga sudah 

disebutkan bahwa pemerintah 

mendukung hadirnya e-commercedi 

Indonesia, guna menumbuhkan 

kemandirian ekonomi masyarakat. 

Namun di lain sisi, terdapat 

masyarakat dan pengusaha transportasi 
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konvensional yang dirugikan akibat 

dari kehadiran ojek online ini. Awak 

angkutan umum adalah orang-orang 

yang menerima kerugian karena 

hadirnya ojek online di Indonesia.Hal 

ini karena masyarakat modern yang 

melek teknologi, tentu akan 

menggunakan ojek online sebagai 

sarana transportasi, dengan alasan 

kemudahan, efisien waktu dan materi.  

Seperti halnya yang terjadi di 

banyak kota di Indonesia, Kota 

Magelang menjadi salah satu kota yang 

sebagian masyarakatnya menolak 

hadirnya ojek online. Penolakan 

tersebut juga didukung oleh 

pemerintah, yang akhirnya menertibkan 

ojek online yang beroperasi di Kota 

Magelang dan secara tegas menutup 

salah satu kantor ojek online Gojek 

Magelang (suaramerdeka.com). 

Kebijakan tersebut menyusul aksi 

protes awak angkutan konvensional 

yang tergabung dalam Forum 

Komunikasi Awak Angkutan 

Magelang (Forkam), juga karena 

perusahaan ojek online Gojek diketahui 

sedang dalam proses pengajuan izin 

operasi sejak Mei 2017 (kompas.com).  

 

 

 

c. Kebijakan dan Dampaknya 

Terhadap Integritas Pemimpin  

Pemimpin daerah memiliki 

kewenangan sendiri untuk mengurus 

dae-rahnya. Maka dari itu tanggung 

jawab dan kesempatan memberi 

pengabdian terbaik dipegang oleh 

seorang pemimpin, karena pemimpin 

inilah yang nantinya akan membawa 

daerahnya untuk men-capai tujuannya 

berdasarkan visi dan misi dari 

pemimpin tersebut. Kepemimpinan 

membutuhkan suatu kemampuan yang 

lebih tinggi. Seorang pemimpin akan 

menentukan ke mana arah suatu organ-

isasi baik arah tujuan internal maupun 

eksternal. 

Visi yang telah ditetapkan oleh 

walikota Magelang, yaitu “Magelang 

Sebagai Kota Jasa yang Modern dan 

Cerdas Dilandasi Masyarakat Sejahtera 

dan Religius”.Jika ditinjau dari visi 

tersebut, seharusnya hadirnya ojek 

online di Kota Magelang menjadi salah 

satu perwujudan masyarakat cerdas, 

karena masyarakat menjadi lebih melek 

teknologi dan terbuka dengan inovasi-

inovasi yang hadir di kotanya.Selain 

itu, hadirnya Gojek di Magelang juga 

turut membantu menyediakan lapangan 

kerja untuk masyarakat Magelang. 

Dengan dikeluarkannya 

kebijakan yang melarang ojek online 
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beroperasi di Kota Magelang, maka hal 

tersebut dapat dinilai tidak sesuai 

dengan visi yang telah ditetapkan.Hal 

ini berakibat pada menurunnya tingkat 

kepercayaan public terhadap 

pemerintah, terutama walikota sebagai 

pimpinan tertinggi di Kota 

Magelang.Pemimpin dapat dikatakan 

sebagai tokoh sentral yang dapat 

memengaruhi lingkungannya. 

Kepemimpinan dari pemimpin daerah 

tersebut dapat memengaruhi 

keberhasilan ataupun kegagalan dari 

daerahnya untuk mencapai tujuannya 

(Raykevin,Kristian;2017). 

Agar pemimpin daerah tetap 

mendapat kepercayaan public, maka 

hal yang harus dilakukan adalah 

menjaga integritasnya.Para pemimpin 

harus mampu membangun rasa percaya 

bawahan atau masyarakatnya melalui 

sikap yang tercermin dalam sebuah 

integritas.Para pemimpin yang yang 

layak untuk mendapatkan penghargaan 

dari bawahannya adalah pemimpin 

yang mengembangkan nilai-nilai 

melalui tindakan. 

Berdasarkan konsep trust tipe 

extent to which truster beliefs 

characteristics of the trustee (McKnight 

and Cervany, 2001) karakteristik 

seorang merupakan hal penting yang 

menyebabkan orang lain 

mempercayainya. Integritas merupakan 

bagian dari karakteristik individu 

(Scheiders, 1965).Senada dengan itu, 

Robbins (2006) menyatakan bahwa 

integritas itu dimensi “kunci” dari 

kepercayaan terhadap pemimpin.Oleh 

karena itu, integritas pemimpin dalam 

hal ini walikota Magelang harus tetap 

dijaga apabila ingin tetap mendapatkan 

kepercayaan publik, sebagai akibat dari 

pro dan kontra kehadiran ojek online di 

Kota Magelang. 

 

4. Kesimpulan 

Hadirnya ojek online di Magelang 

memberikan pengaruh yang positif dan 

negative untuk masyarakat.Sebagai 

pengaruh positif, masyarakat telah 

dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan 

moda transportasi yang efektif dan efisien. 

Namun disisi lain, ojek online juga 

menimbulkan kerugian bagi awak 

transportasi konvensional. Kebijakan 

pemerintah yang menyatakan menolak ojek 

online masih perlu dikaji ulang, agar 

memberikan win-win solution untuk 

masyarakat.Sehingga pemimpin daerah, 

dalam hal ini walikota Magelang tetap 

mendapat kepercayaan publik.Dan 

dianggap sebagai pemimpin public yang 

berintegritas tinggi terhadap Kota pun 

masyarakatnya. 
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Pengembangan potensi pariwisata terbukti mampu memberi dampak 

positif dalam kehidupan masyarakat.Berdasarkan MasterCard-

CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017, destinasi 

wisata halal atau sering disebut family friendly di Indonesia memang 

semakin menjanjikan. Posisi Indonesia sebagai penyedia destinasi 

wisata halal bahkan menanjak di antara 130 negara yang disurvei. 

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Propinsi Kepulauan Riau 

yang memiliki potensi pariwisata untuk dikembangkan menjadi 

destinasi wisata halal seperti beragam budaya, sejarah dan alam yang 

indah seperti wisata sejarah Pulau Penyengat, Wisata Kuil Religi, 

Wisata Kebun Senggarang, Wisata Bahari Dompak dan Wisata 

kuliner. Namun perkembangan pariwisata Kota Tanjungpinang belum 

menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan. Beberapa Faktor  yang 

mempengaruhi rendahnya daya saing pariwisata kota Tanjungpinang 

antara lain adalah (a). minimnya perhatian pemerintah daerah 

terhadap sector pariwisata (b) kurangnya keterlibatan masyarakat 

dalam pengelolaan sumber daya pariwisata yang ada.  Penelitian ini 

pada prinsipnya dilakukan pada Dinas Pariwisata  kota Tanjungpinang 

untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah kota Tanjungpinang 

dalam pengelolaan pariwisata khususnya. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Benarkah masih ada masyarakat yang 

menganggap bahwa pariwisata itu sumber 

konflik, merusak budaya bangsa, tidak 

memberi daya dukung bagi pertumbuhan 

yang lebih baik pada ekonomi, sosial, 

budaya, dan keberlangsungan 

lingkungan? Jawabannya lebih terletak 

pada keseriusan kemampuan serta 

kesanggupan  stakeholder yakni :  

Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat 

untuk mengelola pariwisata dengan segala 

potensinya. Industri pariwisata merupakan 

salah satu industri terbesar di dunia dan  
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bergerak paling  dinamis, baik pola, 

bentuk dan sifat kegiatan. Pembangunan 

kepariwisataan pada hakekatnya untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan 

obyek dan daya tarik wisata yang berupa 

kekayaan alam yang indah, keragaman 

flora fauna, seni budaya, peninggalan 

sejarah, benda-benda purbakala serta 

kemajemukan budaya. Seiring dengan 

terjadinya ‘demam’ globalisasi serta 

teknologi yang mendukung kemudahan 

orang untuk melakukan perjalanan, maka 

terdapat peluang yang sangat besar bagi 

pertumbuhan industri pariwisata. Inilah 

yang menyebabkan industri pariwisata 

tetap dapat menjadi sektor yang 

menjanjikan di masa yang akan datang, 

meskipun industri pariwisata sangat 

fragile atau rentan  terhadap berbagai isu 

dan kondisi yang memberikan implikasi 

langsung terhadap perkembangan situasi 

yang disebabkan oleh  politik dan 

keamanan. Selain itu, industri pariwisata 

dapat menghasilkan pendapatan yang 

sangat besar, baik bagi Pemerintah (Pusat 

dan Daerah) maupun penduduk setempat. 

Kenyataan dan keyakinan bahwa sektor 

pariwisata merupakan sektor yang 

berpotensi mendatangkan devisa telah 

mendorong pemerintah untuk mendukung 

kegiatan yang ditujukan untuk 

meningkatkan jumlah wisatawan asing 

yang masuk ke Indonesia dan untuk 

memperlama waktu tinggal   (length of 

stay ), mulai dari peningkatan iklim  

kepariwisataan Indonesia dan peningkatan 

potensi  kualitas berbagai fasilitas 

pariwisata.   

Pemerintah Indonesia khususnya 

Kementerian Pariwisata, saat ini memiliki 

target utama untuk periode 2014-2019 [5]. 

a) Kontribusi pariwisata terhadap 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 

meningkat dari 9% pada 2014 

menjadi 15% pada 2019. Hingga 

November 2015, kontribusi 

pariwisata terhadap PDB sebesar 

9,5%. 

b) Devisa meningkat dari Rp. 140 triliun 

pada 2014 menjadi Rp. 280 triliun 

pada 2019. Saat ini kontribusi 

pariwisata terhadap PDB Nasional 

diperkirakan mencapai 4% dengan 

devisa Rp. 155 triliun. 

c) Kontribusi terhadap kesempatan kerja 

meningkat dari 11 juta pada 2014 

menjadi 13 juta pada 2019. 

d) Indeks daya saing pariwisata 

meningkat dari peringkat 70 pada 

2014 menjadi 30 pada 2019. 

e) Jumlah kedatangan wisatawan 

mancanegara meningkat dari 9,4 juta 

pada 2014 menjadi 20 juta pada 2019. 

Hingga September 2015, jumlah 

wisman adalah 8,69 juta. 
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f) Jumlah perjalanan wisatawan 

nusantara meningkat dari 250 juta 

pada 2014 menjadi 275 juta pada 201 

Indonesia yang dikenal dengan Negara 

dengan penduduknya yang mayoritas muslim 

terbesar didunia dengan jumlah 207.176.162 

[3].sudah sepatutnya sector pariwisata 

melihat ini sebagai potensi pasar baru yang 

potensial. Menggabungkan konsep wisata 

dan nilai-nilai ke-Islaman maka pariwisata 

syariah dapat menjadi jawaban atas kondisi 

tersebut. Jumlah kunjungan wisatawan 

beberapa tahun terakhir didominasi oleh 

wisman Negara ASEAN seperti Malaysia, 

Singapura dan lain-lain. Selain itu wisman 

terbesar juga berasal dari Negara-negara 

Timur Tengah terutam Arab Saudi, Uni 

Emirat Arab dan beberapa Negara di kawasan 

teluk. [4].  Wisata syariah merupakan suatu 

trend baru dalam dunia pariwisata saat ini. 

Indonesia telah dikenal luas di dunia sebagai 

wisata halal terbaik di dunia atas 

kemenangannya dalam event “The World 

Halal Travel Summit & Exhibition 2015”. 

Indonesia berhasil mendapatkan tiga 

penghargaan sekaligus, meliputi World Best 

Family Friendly Hotel, World Best Halal 

Honeymoon Destination dan World Best 

Halal Tourism Destination, sehingga 

Indonesia dapat menanamkan bahwa wisata 

syariah identic dengan Indonesia dalam 

mindset wisata dunia. 

Kepulauan Riau termasuk salah satu 

Provinsi yang relatif baru, secara geografis 

Provinsi ini berbatasan dengan Negara 

Negara maju seperti Singapura, Malaysia dan 

Vietnam membuat wilayah ini merupakan 

gerbang wisata dari mancanegara, dengan 

luas wilayah 251.810,71 km kubik, dengan 

96 persennya adalah perairan dan sisanya 

daratan. Namun perkembangan sektor 

pariwisata Kepulauan Riau saat ini belum 

menunjukkan hal yang positif sebagaimana 

yang di harapkan. Letak Provinsi Kepri yang 

strategis yang sebagian besar terdiri dari 

ratusan pulau dengan destinasi pariwisata 

yang cukup banyak,ternyata belum bisa 

memberikan daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan lokal dan manca Negara. Angka 

kunjungan wisatawan manca Negara yang 

berkunjung ke Kepulauan Riau belum 

menunjukkan peningkatan secara signifikan 

dari tahun ke tahun, menyebabkan sektor 

pariwisata gagal memberikan kontribusi 

yang positif bagi laju pertumbuhan ekonomi 

daerah dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.Salah satu Kota yang yang 

terdapat dalam wilayah Provinsi Kepulauan 

Riau yang sedang membangun 

industripariwisatanya adalah kota 

Tanjungpinang. Tanjungpinang merupakan 

Ibu Kota dari provinsi Kepulauan Riau. 

Beragamnya budaya, situs-situs sejarah dan 

pemandangan yang indah di kota ini, seperti 

wisata sejarah Pulau Penyengat, Wisata Kuil 
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Reliji, Wisata Kebun Senggarang, Wisata 

Bahari Dompak, dan Wisata Kuliner, dapat 

menjadi potensi pariwisata jika di 

kembangkan dengan baik.Tanjung Pinang 

yang menjadi ibukota Provinsi Kepulauan 

Riau seyogyanya harus berbenah  agar 

wisatawan yang berasal dari masyarakat 

internasional dapat melirik Tanjung Pinang 

sebagai salah satu tujuan wisatanya di masa 

mendatang. Perlu dilakukan perencanaan 

strategis pengembangan obyek daya tarik 

wisata di Tanjung Pinang sebagai pintu 

masuk ibukota Provinsi Kepulauan Riau.   

Banyak program yang sebangun dengan 

perencanaan strategis pengembangan obyek 

daya tarik wisata  , tetapi  kurang memotivasi 

stakeholder pariwisata seperti pemerintah,  

pelaku usaha dan masyarakat untuk dapat 

mengelola potensi wisata yang ada pada 

mereka. Tidak sedikit potensi daya tarik 

wisata yang hanya berposisi pada kondisi 

“potensial”, namun tidak dapat “menjual”. 

Berdasarkan latar belakang masalah 

di atas, maka perumusan masalah yang di 

tekankan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana strategi dan kebijakan 

pengembangan pariwisata terfokus pada 

wisata halal yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Kota Tanjungpinang 

 

2. STUDI PUSTAKA 

Dalam menganalisis mengenai judul 

yang diangkat, penelitian ini mencoba 

bersandar pada beberapa kajian pustaka yang 

dianggap relevan terhadap tema penelitian 

ini. Pertama, peneliti mengacu pada jurnal 

yang ditulis oleh Yunaningsih (2014). [1] 

mengemukakan bahwa Indonesia merupakan 

Negara anggota ASEAN yang memiliki 

wilayah terluas dibandingkan Negara 

anggota ASEAN lainnya. Namun menurut 

data yang dirilis oleh The Travel & Tourism 

Competitive Report, bahwa luas area suatu 

Negara tidak menentukan jumlah kunjungan 

turis sehingga posisi Indonesia ada dibawah 

Singapura, Malaysia dan Thailand.  Daya 

saing pariwisata dilihat dari empat belas pilar 

yaitu: Kebijakan dan Regulasi, Lingkungan 

yang berkelanjutan, Keselamatan dan 

keamanan, kesehatan dan kebersihan, 

Prioritas sector pariwisata, Infrastruktur 

transportasi udara, Infrastruktur transportasi 

darat, Infrastruktur pariwisata, Daya saing 

harga dam industry pariwisata, Infrastruktur 

Teknologi komunikasi dan Informasi, 

Sumber Daya Manusia, Afinitas pariwisata, 

Sumber Daya Alam dan sumber daya 

Budaya. Indonesia unggul dalam pilar 

sumber daya alam dan lemah dalam daya 

tarik pariwisata lainnya.Kedua, jurnal yang 

ditulis oleh Widagdo (2015) bahwa Timur 

Tengah adalah prospek untuk wisatawan 

potensial di masa depan, dengan titik 

keberhasilannya terletak pada rencana 

promosi dan pemasaran yang efektif. 

Hubungan dengan local Travel Agent perlu 
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ditingkatkan dan dijaga dengan baik, 

sedangkan untuk menjangkau pasar sasaran 

dengan tepat harus bekerja sama dengan biro 

perjalanan dan maskapai penerbangan untuk 

memberikan sales promotion.Ketiga, Jurnal 

yang ditulis oleh Pratiwi (2016) 

mengemukakan bahwa ada tiga indicator 

dalam mengembangkan wisata syariah di 

koya Yogyakarta yaitu, produk destinasi, 

kualitas pelayanan dan atribut wisata syariah 

yang diperlukan. 

 

3. Metode Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini bersifat 

deskriptif kualitatif, dalam penelitian 

deskriptif kualitatif ini peneliti akan 

memberikan gambaran sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai ruang 

lingkup judul penelitian. 

[13], menyatakan bahwa “penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik 

satu variable atupun lebih tanpa membuat 

suatu perbandingan, atau menghubungkan 

satu variable dengan variable lain”.Ref [14] 

menyebutkan bahwa “penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat 

untuk fenomena sosial tertentu, peneliti 

mengembangkan konsep dan menghimpun 

fakta, tetapi tidak menggunakan uji 

hipotesa”. 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kota 

Tanjungpinang karena: 

a. Perlunya mengetahui strategi 

pengembangan pariwisata 

yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk memajukan 

sektor pariwisata Kota 

Tanjungpinang, hal inilah 

yang menarik peneliti untuk 

melakukan penelitian di 

lokasi tersebut. 

b. Lokasi penelitian mempunyai 

relevansi terhadap penelitian 

ini, mengingat adanya 

hubungan antara yang diteliti 

dengan permasalahan yang 

ada 

c. Informan Penelitian 

Dalam hal pemilihan informan 

penulis mengambil teknik sampling 

purposive yang merupakan  contoh 

non probability sampling, 

berpegang pada pendapat [13]. “ 

sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, selama orang 

yang menjadi sampel memenuhi 

kriteria yang ditetapkan dan orang 

tersebut terkait dengan data 

penelitian”.  

d. Teknik Alat Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data 

penelitian maka digunakan tekhnik, yaitu : 
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- Observasi 

Dalam penelitian yang 

dilakukan ini,observasi yang 

peneliti gunakan yaitu 

observasi struktur yang telah 

dirancang secara sistematis, 

tentang apa yang diamati, kapan 

dan dimana tempat nya. 

- Wawancara 

 Dalam hal ini peneliti 

menggunakan sistem 

wawancara terstruktur. 

Wawancara ini akan 

dilakukan dengan responden 

yaitu pihak-pihak yang 

terlibat dalam Pengembangan 

pariwisata kota 

Tanjungpinang. 

- Dokumentasi  

 Yaitu pengumpulan data 

melalui buku-buku ataupun 

literatur-literatur yang 

berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan, misalnya 

literatur tentang strategi 

pengembangan, hambatan dan 

peluang yang dihadapi dan 

metode penelitian. 

e. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang peneliti 

gunakan untuk menganalisis data-

data yang didapati dari penelitian ini 

adalah menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Data kualitatif 

yaitu data yang berupa kumpulan 

berwujud kata-kata, kalimat, uraian-

uraian, serta dapat berupa cerita 

pendek, bahkan pada beberapa data 

tertentu dapat menunjukan 

perbedaan dalam bentuk jenjang 

atau tingkatan, walaupun tidak jelas 

batasnya. 

Jadi dalam analisis deskriptif 

kualitatif ini peneliti tidak menggunakan 

peralatan matematis atau teknik statistik 

sebagai alat bantu analisis, tetapi hanya 

menggunakan penjelasan secara deskriptif 

tentang apa yang ditanyakan pada responden. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kota Tanjung Pinang  memiliki 

keunikan dan  kelebihan tersendiri  dengan 

beragam kultur budaya suku dari hampir 

seluruh Indonesia masuk ke kota ini, dengan 

bahasa Melayu yang masih tergolong klasik, 

dan sedikit unik terdengar di telinga orang-

orang dari luar kota namun memiliki daya 

tarik tersendiri. Suku-suku yang berdiam di 

kota Tanjung Pinang yakni Melayu, 

Tionghua, Minang, Batak dan Jawa dengan 

keragaman bahasa sehari-hari yang dipakai 

yakni bahasa Melayu dan Tiociu. 

Tanjung Pinang sebagaimana halnya 

wilayah lain yang berada di Kepulauan Riau 

adalah wilayah yang heterogen dari sisi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
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etnisitas. Meskipun secara demografis 

didominasi etnis Melayu, tetapi 

perkembangan industri di sebagian wilayah 

termasuk Tanjung Pinang  menjadikan 

sebagian wilayah Kepri banyak ”diserbu” 

pendatang pencari kerja. Hal itu tampak dari 

proporsi penduduk berdasarkan etnis yang 

menunjukkan jumlah penduduk suku 

Melayu-Riau, sebagai suku asli, tidak terpaut 

signifikan dengan jumlah penduduk dari 

suku-suku pendatang.  

Penduduk dari suku asli Melayu-Riau 

hanya berkisar 31,18 persen, sementara 

masyarakat asal Jawa yang tersebar di 

sejumlah kabupaten sebanyak 22,24 persen 

dari total populasi. Lebih dari separuh jumlah 

orang Jawa di Kepulauan Riau menetap di 

Kota Batam. Selain orang Jawa, jumlah 

signifikan penduduk dari suku lain adalah 

masyarakat suku asal Minang dan etnis 

Tionghoa. 

Melihat keberagaman di Tanjung Pinang 

khususnya dan Kepri pada umumnya  ibarat 

memetakan wilayah itu secara geografis, 

terpecah menjadi ribuan pulau dan masing-

masing memiliki kekhasannya sendiri. 

Peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai 

Tradisional Kepulauan Riau, 

menganalogikan masyarakat Kepri sebagai 

”pulau-pulau yang tercairkan oleh 

laut”.Masyarakat Kepri, khususnya orang 

asli yakni suku Melayu, sangat terbuka 

terhadap pendatang. Bahkan, sejarah 

kesultanan wilayah ini terbentuk oleh sebuah 

perbauran suku Bugis dan Melayu.Karakter 

terbuka seperti ini agaknya berpengaruh pada 

sifat pragmatis masyarakat di Kepri.  Namun 

demikian keberagaman suku dan 

kemajemukan sistim sosial budaya di 

Tanjung Pinang memperkaya nilai 

kepariwisataan mengingat potensi wisata 

budaya dan wisata sejarah selama ini menjadi 

obyek daya tarik dan destinasi wisata 

unggulan Tanjung Pinang. 

       Di dalam perencanaan 

pengembangan dan pembangunan 

kepariwisataan konservasi budaya perlu 

diperhatikan agar tidak terjadi pergeseran 

sosial budaya yang cenderung negatif. Daya 

tarik wisata terletak pada keunikan budaya 

sehingga diperlukan suatu simbiosis yang 

memberikan kontribusi dan manfaat positif 

bagi kehidupan masyarakat kota Tanjung 

Pinang.   

a. Kepariwisataan Kota Tanjung 

Pinang   

Kota Tanjungpinang memiliki 

potensi nilai historis tinggi karena 

merupakan tempat bersejarah yang 

memiliki peran strategis pada masanya 

dulu  sebagai pusat pemerintahan 

Kerajaan Riau Lingga Johor dan Pahang. 

Keberadaan pusat pemerintahaan ini 

membawa nama Tanjungpinang dikenal 
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oleh banyak orang di beberapa Negara 

dan di wilyah Indonesia sendiri  

Kota Tanjungpinang  dikenal di 

negara-negara lain   dan juga di wilayah 

nusantara yang juga  telah mengemuka 

begitu luas. Dengan berbagai potensi 

wisatanya yang ada dan telah menarik 

wisatawan baik mancanegara maupun 

Nusantara yang tidak sedikit, melalui 

pintu masuk Pelabuhan  Sri Bintan Pura, 

di Tanjung Pinang serta Bandar Udara 

Raja Haji Fisabilillah.  

b. Pedoman Wisata Syariah sebagai 

Rekonstruksi Pariwisata Syariah di 

Indonesia Hambatan utama yang jelas 

dalam pencarian makna dan potensi 

pengembangan pariwisata syariah adalah 

ketidaktersediaan resmi terkait panduan 

pariwisata syariah. Hal ini juga akan 

mempengaruhi pengelolaan indutri kreatif 

sebagai penopang pariwisata syariah itu 

sendiri karena belum jelasnya definisi dan 

panduan pariwisata syariah. Pemerintah 

dan lembaga wisata syariah terkait, seperti 

Majelis Ulama Indonesia dan Asosiasi 

hotel dan Restoran Syariah Indonesia, 

dapat mengembangkan pedoman ini 

supaya dalam pelaksanaan pariwisata 

syariah menjadi jelas. Berdasarkan hasil 

wawancara dan studi literatur, terdapat 

beberapa aspek yang dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan 

pariwisata syariah. Adapun rekomendari 

pedoman wisata syariah adalah sebagai 

berikut.   

1. Tujuan dan manfaat pariwisata syariah, 

yaitu untuk meningkatkan keimanan 

seseorang meskipun tidak melakukan 

umrah dan haji. Selain menikmati 

keindahan alam sekitar juga dapat 

menambah wawasan keislaman 

seseorang.  

2. Syarat dalam melakukan perjalanan 

pariwisata terdapat dua hal penting 

yang disyariatkan untuk muslim, 

pertama, seorang muslim harus mampu 

menampakkan keislamannya, kedua, 

tidak bepartisipasi dalam perkumpul 

maksiat dan acara yang diharamkan.  

 3. Hukum pariwisata   

a. Mustabahah (dianjurkan ): tujuan 

diadakannya untuk keperluan 

da’wah, merenungkan tandatanda 

alam yang merefleksikan kebesaran 

allah, dan untuk mengatasi nasib 

bangsa-bangsa terdahulu.  

b. Mubah: mendapatkan hiburan, 

kegembiraan, dan kesenangan jiwa. 

Namun, tidak berpotensi membuat 

kerusakan. 

 c. Makruh: hiburan semata dan tidak 

memiliki tujuan syariah.   

d. Haram. bertujuan maksiat, 

mempersempit hak-hak Allah ,  dan 
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berpartisipasi dalam perayaan 

keagamaan lain.   

4. Adab Perjalanan  

a. Doa selama kegiatan yang 

merupakan salah satu bentuk 

peningkatan iman bagi wisatawan 

sehingga nilai-nilai islam dapat 

terus berjalan.  

 b. Etika, kegiatan wisata memiliki 

tujuan untuk mencari Ridho Allah 

SWT. 

 c. Pramuwisata sebagai pemimpin 

wisatawan dalam perjalanan.  

d. Pakaian yang dikenakan sesuai 

dengan syariat Islam. 

 5. Aktivitas Wisatawan  

a. Ibadah bagi wisatawan: Shalat 

wajib bagi setiap muslim dan fiqih 

shalat dalam perjalanan serta 

ibadah lainnya  

b. Arena bermain dan tempat hiburan: 

boleh selama tidak membuat lalai 

dan bersinggungan dengan yang 

haram.  

 c. Kuliner: memperhatikan kehalalan 

dan kethayiban makanan yang 

dikonsumsi.   

6. Fasilitas wisata syariah  

 a. Menjamin ketersediaan makan 

halal  

b. Tidak mengabaikan perangkat 

shalat  

c. Tour guide yang bersahabat dan 

ramah 

 d. Pelayanan yang diberikan 

mengikuti standar halal yang 

berlaku 

 e. Penginapan atau tempat minum   

c. Karakteristik Pariwisata syariah 

Menurut  ref. [7] , terdapat delapan 

faktor standar pengukuran pariwisata 

syariah dari segi administrasi dan 

pengelolaannya untuk semua 

wisatawan yang hal tersebut dapat 

menjadi suatu karakteristik tersendiri, 

yaitu :  

1. Pelayanan kepada wisatawan 

harus cocok dengan prinsip 

muslim secara keseluruhan;  

2. Pemandu dan staf harus 

memiliki disiplin dan 

menghormati prinsip-prinsip 

Islam; 3. Mengatur semua kegiatan 

agar tidak bertentangan dengan 

prinsip Islam;  

4. Bangunan harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. ;  

5. Restoran harus mengikuti 

standar internasional pelayanan halal;  

6. Layanan transportasi harus 

memiliki keamanan sistem proteksi;  

7. Ada tempat-tempat yang 

disediakan untuk semua 

wisatawan muslim melakukan 

kegiatan keagamaan; dan  
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8. Bepergian ke tempat-tempat 

yang tidak bertentangan dengan prinsip 

Islam.  

Dari karakteristik pariwisata syariah yang 

dijabarkan ref. [7], terdapat empat aspek 

penting yang harus diperhatikan untuk 

menunjang suatu pariwisata syariah.  

1. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area 

pariwisata.  Lokasi pariwisata  yang 

dipilih merupakan  yang diperbolehkan 

kaidah Islam dan dapat meningkatkan 

nilai-nilai spiritual wisatawan. 

 2. Transportasi: Penerapan sistem, seperti 

pemisahan tempat duduk antara laki-laki 

dan wanita yang bukan mahram 

sehingga tetap berjalannya syariat Islam 

dan terjaganya kenyamanan wisatawan. 

3. Konsumsi: Islam sangat 

memperhatikan segi kehalalan konsumsi, 

hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-

Maidah ayat 3. Segi kehalalan disini baik 

dari dari sifatnya, perolehannya maupun 

pengolahannya. Selain itu, suatu 

penelitian menunjukkan bahwa minat 

wisatawan dalam makanan memainkan 

peran sentral dalam memilih tujuan wisata 

[8]. 

4. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas 

yang disediakan berjalan sesuai dengan 

prinsip syariah (Utomo, 2009). Menurut 

Rosenberg [10]., pelayanan disini tidak 

sebatas dalam lingkup makanan maupun 

minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang 

diberikan seperti spa, gym, kolam renang, 

ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki 

dan perempuan sebaiknya terpisah. 

 

d. Strategi Dinas Pariwisata Untuk 

Mengembangkan Pariwisata halal Kota 

Tanjungpinang. 

Dalam rangka mengembangkan 

potensi pariwisata Kota Tanjungpinang, 

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah 

melakukan berbagai kegiatan yang dikemas 

dalam bentuk program dan kegiatan 

pembangunan pariwisata yakni: 

a.   Mengembangkan dan meningkatkan 

jenis produk pariwisata budaya dan 

sejarah yang memiliki keunggulan 

kompetitif sesuai dengan kondisi 

Kota Tanjungpinang sehingga lebih 

menarik lagi bagi para wisatawan 

b.  Memperbaiki dan meningkatkan 

aksesibilitas menuju objek wisata 

yang berada di Kota Tanjungpinang 

c.   Meningkatkan promosi pariwisata 

melalui kerja sama dengan instansi 

terkait dan meningkatkan kuantitas 

dan kualitas materi promosin dalam 

bentuk brosur, booklet, CD interaktif 

dan brosur 

d.  Membentuk dan membina kelompok 

sadar wisata disetiap objek wisata 

yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan  
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e.   Menyelenggarakan pembinaan sadar 

wisata kepada masyarakat dengan 

memberikan bekal pengetahuan 

mengenai kepariwisataan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada wisatawan 

f.   Mengadakan kegiatan pameran 

wisata ke berbagai daerah dan Negara 

ang berpotensi dapat meningkatkan 

angka kunjungan wisata Kota 

Tanjungpinang 

Langkah-langkah Untuk Mengembangkan 

Potensi Pariwisata sebagai Daya Tarik 

Pariwisata Kota Tanjungpinang 

Dalam rangka memberdayakan dan 

mengembangkan potensi alam dan budaya 

yang dimiliki oleh Kota Tanjungpinang dapat 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Menyediakan dan mengembangkan 

berbagai amenitas ( sarana 

penunjang) pariwisata yang dapat 

memberikan kenyamanan kepada 

wisatawan yang berkunjung ke 

berbagai obyek dan daya tarik wisata 

di Kota Tanjungpinang 

2.  Memperbaiki aksesibilitas menuju 

objek dan dan tarik pariwisata yang 

terdapat di Kota Tanjungpinang. 

Secara umum aksesibilitas menuju 

objek wisata dikatakan cukup baik. 

Untuk sampai ke daerah tujuan wisata 

seperti Senggarang dan Dompak 

sudah merupakan jalan aspal yang 

dibangun melalui dana pembangunan 

APBD Kota Tanjungpinang, 

sedangkan untuk menuju objek 

wisata seperti Pulau Penyengat, 

meskipun masih sederhana 

menggunakan alat transportasi 

pompong namun dapat ditingkatkan 

lagi kualitasnya. 

3.  Meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia ( SDM), khususnya yang 

berkaitan langsung dengan 

pengembangan pariwisata Kota 

Tanjungpinang. Dalam pembangunan 

pariwisata Sumber Daya Manusia 

merupakan salah satu kunci yang 

menentukan laju perkembangan 

pembangunan di suatu daerah. 

Oleh karena itu SDM yang dimiliki 

oleh Kota Tanjungpinang perlu dikelola 

secara tepat sesuai dengan karakteristiknya 

melalui cara-cara seperti: 

1. Meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia meliputi 

peningkatan kemampuan secara 

ilmu pengetahuan, peningkatan 

fisik, keterampilan maupun 

penguasaan terhadap sumber-

sumber daa yang ada 

2. Mengembangkan kemampuan 

melalui upaya peningkatan 

produktifitas dengan cara 

perluasan kesempatan kerja serta 
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peningkatan produksi melalui 

penggunaan berbagai macam 

teknologi yang telah 

berkembangsangat pesat, 

khususnya teknologi informasi 

dan komunikasiyang berkaitan 

erat dengan pengembangan 

pariwisata 

3. Mengembangkan jaringan 

pendididkan, baik formal maupun 

informal, yang menekankan 

kepada profesionalisme sehingga 

calon tenaga kerja yang 

dihasilkan sesuai dengan tuntutan 

kualitas yang mampu bersaing di 

era kompetisi yang tinggi pada 

saat ini 

4. Membangun insentif sistem yang 

jelas untuk memberikan motivasi 

kepada pegawai/pekerja agar 

memiliki semangat kerja yang 

tinggi serta dorongan untuk 

menunjukkan profesionalisme 

dibidangnya.  

2. Meningkatkan promosi produk 

wisata.  

 

Dalam rangka meningkatkan promosi 

pariwisata halal dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah berikut: 

1.   Mengembangkan koordinasi 

dengan stakehoklderterkait. Dalam 

meningkatkan promosi perlu disusun 

program-program pemasaran pariwisata 

secara terpadu dan dirancang bersama 

antar seluruh elemen pemangku 

kepentingan. 

2. Menciptakan citra daerah tujuan wisata 

dalam hal ini wisata sejarah dan budaya 

dapat memberikan pengalaman 

kepadawisatawan 

3. Meningkatkan usaha promosi obyek dan 

daya tarik wisata yang ada. Tujuan dari 

promosi ini adalah membentuk 

meningkatkan citra dari Kota 

Tanjungpinang sebagai salah satu daerah 

tujuan wisata yang potensial. Sehingga 

menyebabkan naiknya tingkat 

kunjungan wisatawan. 

4. Mengembangkan materi informasi 

kepariwisataan. Usaha promosi produk 

wisata melalui penyebaran brosur atau 

buku saat ini perlu ditingkatkan lagi 

seperti pembuatan CD interaktif dan 

website mengenai kepariwisataan untuk 

mempromosikan kepariwisataan Kota 

Tanjungpinang 

5. Mengembangkan kelembagaan yang 

dapat mendukung pembangunan 

kepariwisataan Kota Tanjungpinang.  

Upaya kelembagaan yang dapat dilakukan 

antara lain: 

a. Pembinaan kelompok sadar wisata 

dengan menanamkan prinsip yang 
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terdiri atas aman, tertib, bersih, sejuk, 

indah, ramah-tamah dan kenangan 

b. Pembinaan kelompok swadaya 

masyarakat dan kelembagaan lainnya 

yang terkait dan mendukung 

pengembangan wisata Kota 

Tanjungpinang. Sebagian dari 

kelompok-kelompok wisata tersebut 

bergerak di berbagai bidang usaha jasa 

pariwisata termasuk jasa homestay, 

cendramata, jasa pemandu wisata dan 

lainnya. 

6. SIMPULAN DAN SARAN 

a. Setiap pelaku kepariwisataan 

termasuk sumber daya manusia yang 

akan mengelola wisata di Kota 

Tanjungpinang sebagai “Potensi 

Wisata” hendaknya selalu dapat 

mengadopsi secara riil tuntutan 

penyediaan sumber daya manusia 

yang professional, handal, terpercaya 

guna menyelenggarakan 

kepariwisataan yang menjawab 

tantangan kepariwisataan kini dan 

mendatang. 

2. Pendidikan dan pelatihan 

selalu dapat 

dibinakembangkan dalam 

berbagai tingkatan, tipologi 

dan sasaran guna 

mempersiapkan sumber daya 

manusia yang diperlukan 

dalam rangka mencapai 

tujuan pengembangan 

“Potensi Wisata” di Kota 

Tanjungpinang 

3. Kode etik profesipun 

hendaknya dapat diciptakan 

sebagai suatu tata nilai standar 

performasi sumber daya 

manusia yang perlu 

dibinakembangkan menjadi 

tata laku berkarya bagi 

penyelenggaraan 

kepariwisataan yang 

professional, handal dan 

terpercaya. 

 

b. KELEMBAGAAN DAN 

PENGELOLAAN 

1. Perlu dilakukan suatu kajian 

kelembagaan yang diperlukan bagi 

peng-operasian penyelenggaraan 

kegiatan “Potensi Wisata” dan 

perlu ditetapkan adanya suatu 

pedoman baku tentang apa, 

bagaimana dan seperti apa 

kelembagaan yang terkait dengan 

pengoperasian “Potensi Wisata” di 

Kota Tanjungpinang 

2. Perlu ditata adanya suatu tata 

laksana dan organisasi yang secara 

struktur dan fungsi dalam beberapa 

tingkatan pelayanan penyelengga-

raan Potensi Wisata yang 
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diperlukan sesuai tingkat 

perkembangannya. 

3. Berbagai jenis kelembagaan, baik 

formal, informal dan non formal 

akan diperlukan guna 

menyelenggarakan pengelolaan 

wisatanya sesuai dengan tema-

tema yang dirancang dan 

preferensi pasar/wisatawan pada 

satuan waktu dan satuan area 

kunjungan tertentu. 

4. Berbagai tingkat kelembagaan 

perlu dipersiapkan untuk 

operasional lembaga pelaksana 

pengembangan onyek wisata di 

Kota Tanjungpinang yang 

memenuhi persyaratan, pelayanan 

wisata yang berkelanjutan. 

5. Perlu dibinakembangkan prosedur 

operasi standar yang mengelola 

Kota Tanjungpinang sebagai 

Potensi Wisata. 

6. Pengelolaan yang memenuhi 

standar “sustainable tourism” 

hendaknya dipegang sebagai 

acuan kerja dalam berbagai 

kondisi dan kepentingan. 

7. Koordinasi, konsolidasi dan 

kerjasama lintas pelaku lintas 

wilayah perlu selalu dilakukan, 

guna mencapai pelayanan 

kepariwisataan yang memuaskan 

wisatawan di samping 

menguntungkan masyarakat dan 

lingkungan setempat. 

8. Komitmen moril dan politis 

harus menjadi amanat kerja 

pengelolaan bagi pencapaian visi 

pengembangan kepariwisataan di 

Kota Tanjungpinang dapat 

menjadi kenyataan operasional. 

Direkomendasikan kepada 

Pemerintah Daerah dan segenap 

jajarannya untuk selalu dapat 

menyediakan data berjalan mengenai 

potensi dan jalur wisata yang dapat 

diakses dengan mudah oleh pihak-

pihak yang memerlu-kannya terutama 

pelaku bisnis pariwisata. Tindakan 

pengelolaan/pengem-bangan Kota 

Tanjungpinangsebagai Potensi 

Wisata harus didasarkan pada 

kemampuan manajerial yang 

memadai, seperti : kemampuan untuk 

menyajikan pelayanan atraksi, 

informasi, aksesibilitas, amenitas dan 

pelayanan lingkungan. Selanjutnya 

rekomendasi akan mengemuka 

sebagai berikut : 

1. Tindakan Sadar Wisata dan 

pengamalan Sapta Pesona 

Pariwisata oleh segenap lapisan 

masyarakat harus sudah tidak 

lagi merupakan anjuran dan 

harus selalu menjadi kebutuhan 
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bagi siapapun demi kepentingan 

pariwisata yang berkelanjutan. 

2. Diperlukan lembaga pengelola 

dan sumber daya manusia yang 

sungguh-sungguh memiliki 

penguasaan pengetahuan, 

keterampilan dan etika yang 

memadai. 

3. Direkomendasikan agar 

pemerintah lebih memberi 

perhatian pada pengembangan 

produk, sementara pihak swasta 

lebih pada promosi . 

4. Pariwisata memerlukan 

tanggungjawab atas 

keberlangsungan ekonomi, 

budaya dan lingkungan. 

5. Pariwisata membutuhkan 

keserentakan semua pihak untuk 

mengolah keunggulan 

“komparatif” menjadi 

keunggulan “kompetitif” 

terutama di era global. Untuk 

itulah “action plan” dibangun 

dan ditindaklanjuti secara 

sinergis oleh siapapun yang 

terlihat sesuai dengan “job 

description”nya masing-masing. 

6. Diperlukan database mengenai 

sejumlah potensi kepariwisataan 

baik potensi budaya, alam, 

kehidupan sosial masyarakat dan 

lingkungan, demikian pula akses 

dan amenitas dalam upaya untuk 

penyusunan produk-produk 

wisata sesuai dengan “minat 

pasar”. 

7. Dengan maksud agar mampu 

memberi “efek ganda” yang lebih 

kuat kepada masyarakat lokal 

atas keterlibatannya dalam 

pengembangan kepariwisataan, 

maka pembangunan 

kepariwisataan harus benar-

benar didasarkan atas 

pertimbangan “pariwisata 

berkelanjutan” (sustainable 

tourism). 

8. Diperlukan adanya upaya-upaya 

nyata agar dampak negatif yang 

bisa saja timbul atas 

pengembangan pariwisata dapat 

ditiadakan atau paling tidak 

diminimalisir. Hal ini sangat 

penting untuk diwujudkan demi 

keberlangsungan pariwisata itu 

sendiri. Sebab pengembangan 

kepari-wisataan dapat menambah 

kesejahteraan masyarakat akan 

tetapi di sisi lain dapat 

menimbulkan perubahan-

perubahan nilai budaya, pola 

hidup dan bahkan konflik-konflik 

kepentingan dalam kehidupan 

masyarakat. 
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9. Diperlukan adanya penerapan 

standar pengelolaan dan 

pengembangan produk wisata 

yang dibangun, yang dapat 

meliputi : 

a. Standar kualitas 

pelayanan”atraksi” 

b. Standar kualitas 

pelayanan “informasi” 

c. Standar kualitas berbagai 

kemudahan dan fasilitas 

pendukung 

d. Standar kualitas 

lingkungan 

10. Diperlukan adanya penerapan 

“Standard Operating Procedure” 

dan “Standard Kompetensi”. 

Diperlukan adanya lembaga 

pengelola yang sungguh-

sungguh dapat merealisasi 

tindakan pengembangan potensi 

wisata dalam upaya untuk 

memfasilitasi pencermatan dan 

pemenuhan “trend” pariwisata 

yang berubah dari waktu ke 

waktu seiring dengan perubahan 

yang terjadi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1]. Yunaningsih, Ani, “Daya Saing Industri 

Pariwisata Indonesia di wilayah ASEAN, Jurnal 

EkonominVolume XII no.1 (Mei 2014) 

 

[2]. Widagdo, Kurniawan Gilang,“Analisis Pasar 

Wisata Halal di Indonesia, The Journal of 

Tauhidinomics vol.1 No.1 (2015) 

 

[3]. BPS, (2010), Retrieved April 30, 2015, from Biro 

Pusat Statistik 

,http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid

=321 

 

[4].  Suherlan, A. (2011), Laporan Akhir Analisa 

Wisatawan Timur Tengah 

[5].  Kemenpar , 2015 

[6]  Pratiwi,Ade Ela, (2016) “Analisis Pasar Wisata 

Syariah di Kota Yogyakarta”, Jurnal Media 

Wisata, Vol. 14, No.1, Mei 2016 

 

[7]. Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., 

Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing 

Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. 

Journal of Economics, Business and Management, 

III (7), 277-279 

[8]. Moira, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki, A. 

(2012). The Management of Tourist’s Alimentary 

Needs by the Tourism Industry. International 

Journal of Culture and Tourism Research, 5 (1), 

129-140.  

 [9]. Munirah, L., & Ismail, H. N. (2012). Muslim 

Tourists’ Typologi in Malaysia: Perspectives and 

Challenges. Proceedings of the Tourism and 

Hospitality International Conference. Malaysia: 

Department of Urban and Regional Planning, 

Faculty of Built Environment,. 

[10]. Sahida, W., Rahman, S. A., Awang, K., & Man, 

Y. C. (2011). The Implementation of Shariah 

Compliance Concept Hotel: De Palma. 2nd 

International Conference on Humanities, 

Historical and Social Sciences.17, pp. 138-142. 

Singapore: IACSIT Press.  

[11]. Sapudin, A., Adi, F., & Sutomo. (2014). Analisis 

Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah 

dengan Konvensional. Bogor: Magister 

Manajemen Syariah IPB. 

[12]. Sucipto. (2014, Agusuts 11). Peluang Wisata 

Syariah: Mahaka Group. Dipetik Agustus 26, 

2014, dari Republika Online: 

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-

koran/14/08/11/na4ooc19peluang-wisata-

syariah 

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321
http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/08/11/na4ooc19peluang-wisata-syariah
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/08/11/na4ooc19peluang-wisata-syariah
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/08/11/na4ooc19peluang-wisata-syariah


P a g e  | 261 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

[13]. Sugiyono. 2005, Metode Penelitian 

Administrasi, Bandung : CV Alfabeta 

[14]. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995, 

Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 262 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN 

OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG 

DI KOTA MAGELANG 

 

Sri Mulyani, Wahyu Prabowo  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar 

 

 

ARTICLE INFO 

 

ABSTRACT 

Article history: 

Accepted 

 

Keuntungan yang di dapat dalam menjadikan kota Magelang 

sebagai tujuan wita baik wisatawan domestic maupun 

wisatawan mancanegara adalah topografi wilayah Kota 

Magelang yang dikelilingi beberapa gunung dan bukit 

seperti Gunung Sindoro,Gunung Sumbing sehingga 

memiliki iklim yang sejuk.salah satu obyek wisata yang ada 

di Kota Magelang adalah Taman Wisata Kyai 

Langgeng.Obyek wisata ini menjadi obyek wisata andalan 

yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan daerah. Analisis terhadap implementasi 

kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola obyek wisata 

taman kyai langgeng perlu dilakukan karena segala kegiatan 

operasional yang dilakukan oleh perusahan daerah Taman 

Wisata Kyai Langgeng tidak dapat lepas dari peraturan 

daerah tersebut. Penelitian merupakan penelitian deskriptif 

analitis untuk menggali secara mendalam implementasi 

kebijakan pengelolaan obyek wisata taman kyai Langgeng 

(tahun 1) agar dapat ditentukan model kebijakan yang tepat 

dalam mengelola Obyek wisata Taman Kyai Langgeng 

(TKL) sebagai destinasi unggulan kota magelang (Tahun 

2).data diperoleh dengan melakukan depth interview kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Oyek Wisata 

Taman Kyai Langgeng yaitu pemerintah daerah, 

pengunjung TKL,Pengurus PDOW Taman Kyai 

Langgeng,pedagang kaki lima dan masyarakat disekitar 

TKL. 

Keywords 

Implementasi, Kebijakan, Obyek 

wisata 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sektor pariwisata merupakan sektor 

unggulan bagi pemerintah dalam upaya 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Berdasarkan berbagai indikator 

perkembangan dunia, peranan sektor 

pariwisata di prediksi akan semakin 

meningkat pada tahun-tahun  mendatang dan 

menjadi primadona pendorong 

perekonomian negara. Perkembangan sektor 
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pariwisata bersifat multisektoral dan berada 

pada suatu sistem yang komponennya saling 

terkait antara yang satu dengan yang lain. 

Sejak beberapa dasawarsa terakhir, 

pariwisata bahkan sudah menjadi salah satu 

prime-mover di dalam perubahan sosial 

budaya, terutama di daerah-daerah tujuan 

wisata (Pitana dan Gayatri, 2005). 

Diskursus mengenai pengembangan 

pariwisata dalam mempercepat laju 

peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal 

memang masih menjadi perdebatan. Sebuah 

realita bahwa pariwisata tidak selalu berhasil 

mensejahterahkan masyarakat lokal 

membutuhkan evaluasi terhadap 

pengembangan pariwisata yaitu diperlukan 

desain ulang pada pendekatan dan program-

program yang dijalankan guna 

mengoptimalkan kontribusi pariwisata bagi 

daerah destinasi. Perhatian terhadap 

kebijakan pengelolaan obyek wisata 

merupakan hal yang strategis untuk menepis 

kekawatiran jika berkembangnya sebuah 

obyek wisata tidak serta merta akan 

berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pada dasarnya pengembangan sektor 

pariwisata akan memberikan dampak pada 

pengembangan sektor lain seperti 

bergeraknya perekonomian rakyat yaitu 

transportasi, hotel, industri kreatif, kuliner 

dan sebagainya. Keadaan demikian menarik 

untuk dilakukan kajian dalam upaya 

pengembangan daerah pariwisata mengingat 

di Kota Magelang terdapat beberapa obyek 

wisata yang perlu mendapat perhatian baik 

dari pemerintah daerah maupun masyarakat 

agar memiliki daya tarik untuk selalu 

dikunjungi wisatawan. 

Salah satu obyek wisata yang ada di Kota 

Magelang adalah obyek Wisata Taman Kyai 

Langgeng yang diharapkan mampu 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan 

asli daerah. Peraturan Daerah Kota Magelang 

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan 

Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng 

merupakan peraturan perundangan yang 

menjadi dasar dalam mengelola obyek 

Wisata Taman Kyai Langgeng. Mengacu 

pada peraturan daerah tersebut maka 

kedudukan pengelola Taman Kyai Langgeng 

adalah perusahaan daerah atau Badan Usaha 

Milik Daerah yang bertanggung jawab 

kepada Walikota Magelang. Keterlibatan 

pemerintah daerah dalam pengelolaan obyek 

wisata ini sebagaimana tercantum pada 

Peraturan Daerah tersebut yaitu modal awal 

Perusahaan Daerah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah sebesar Rp. 

808.294.217,00 (Pasal 5) dan bagian laba 

untuk daerah sebesar 55% (Pasal 42). Pada 

bagian lain yaitu pasal 7 disebutkan bahwa 

pengurus perusahaan daerah terdiri dari 

direksi dan badan pengawas yang diangkat 

oleh Walikota. Kajian terhadap kebijakan 

pemerintah daerah dalam pengelolaan Taman 
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Wisata Kyai Langgeng perlu untuk dilakukan 

karena pendapatan perusahaan yang 

disetorkan pada pemerintah daerah semakin 

menurun seiring dengan penurunan 

kunjungan wisatawan di obyek wisata ini.  

Penurunan jumlah pengunjung obyek 

wisata Taman Wisata Kyai Langgeng 

merupakan dampak dari cepatnya laju 

pertumbuhan tempat-tempat wisata di Jawa 

Tengah dan sekitarnya bahkan di Indonesia 

pada umumnya.  

Kunjungan wisatawan Taman Kyai 

Langgeng masih didominasi oleh wisatawan 

nusantara. Selama tahun 2010 – 2014, target 

wisatawan belum  tercapai sesuai yang 

ditetapkan. Pada tahun 2010, capaian jumlah 

pengunjung tidak  mencapai target dan 

capaian target yang cukup baik terlihat pada 

tahun 2011, sedangkan pencapaian melebihi 

target juga terjadi pada tahun  2012. 

Pencapaian target mengalami penurunan 

kembali pada tahun 2013 dan 2014.  

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan 

pada pendahuluan, maka permasalahan yang 

diajukanadalah “bagaimana efektivitas 

implementasi dari kebijakan pengelolaan 

obyek wisata Taman Kyai Langgeng dan 

aspek apa saja yang mendukung dan 

menghambat implementasi kebijakan 

pengelolaan obyek wisata TKL?” 

 

TUJUAN 

 

Berdasarkan dari permasalahan pada 

penelitian ini maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Melakukan analisis terhadap 

implementasi kebijakan pengelolaan 

Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng di 

Kota Magelang 

b. Melakukan identifikasi terhadap aspek 

pendukung dan penghambat 

implementasi kebijakan pengelolaan 

Taman Wisata Kyai Langgeng di Kota 

Magelang    

Manfaat dari penelitian ini adalah 

a. Memberikan masukan kepada pengambil 

keputusan dalam rangka pengembangan 

sektor pariwisata khususnya obyek wisata 

Taman Wisata Kyai Langgeng..  

b.  Memberikan kontribusi teoritis pada 

pengembangan teori implementasi 

kebijakan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebijakan Publik  

Kebijakan publik terdiri dari dua konsep 

dasar yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan 

merupakan keputusan pemerintahan yang 

dibuat oleh seseorang yang memegang 

kekuasaan baik formal maupun informal. 

Publik adalah suatu lingkungan dimana 

orang-orang menjadi warga negara. 

Olehkarenanya kebijakan publik adalah 

keputusan negara atau pemerintah (sebagai 

pemegang kekuasaan) untuk me-manage 



P a g e  | 265 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

kehidupan publik (sebagai lingkungan) agar 

dapat mencapai misi bangsa 

(Nugroho,2015). Hal ini senada dengan 

definisi dari Eysestone (dalam Smith, 2009) 

kebijakan adalah hubungan unit-unit 

pemerintah dengan lingkungannya. Menurut 

Smith (2009) public policy terdiri dari pola-

pola tindakan yang dilaksanakan terus 

menerus dan merupakan rangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah sebagai 

respon atas sebuah masalah. Sehubungan 

dengan itu maka kebijakan publik dapat 

bersifat positip ketika pemerintah 

melaksanakan sebuah tindakan dan bersifat 

negatif ketika pemerintah tidak 

melaksanakan sebuah tindakan (Dye dalam 

Smith, 2009). Dengan demikian dapat 

disimpulkan beberapa hal penting yang 

terdapat dalam kebijakan publik, yaitu 

kebijakan publik pada dasarnya sebagai 

tindakan pemerintah yang dibuat dengan 

maksud untuk mencapai tujuan yang 

dinginkan yaitu kondisi yang lebih baik bagi 

masyarakat dan negara, dan kebijakan 

publik tidak hanya berupa keputusan tetapi 

juga harus dilaksanakan dalam bentuk nyata. 

Olehkarenanya maka kebijakan publik harus 

diimplementasikan agar kondisi yang lebih 

baik dapat dicapai walaupun dalam proses 

implementasinya suatu kebijakan publik 

tidak selalu dapat mencapai tujuan seperti 

yang diinginkan. 

B. Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan merupakan isu yang 

paling kritis untuk negara-negara 

berkembang (Nugroho, 2015). Selanjutnya 

disebutkan implementasi kebijakan berperan 

60% dari keberhasilan kebijakan, 

perumusan kebijakan berkontribusi 20% dan 

kontrol kebijakan 20% atas keberhasilan 

kebijakan. Implementasi adalah sesuatu 

untuk dilaksanakan, dipenuhi, diperbaiki, 

dihasilkan dan disempurnakan. Kebijakan 

sebagai obyek yang harus 

diimplementasikan mengandung unsur 

tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan 

tersebut. Olehkarenanya kebijakan tidak 

akan ada artinya apabila tidak 

diimplementasikan. 

Permasalahan yang menyangkut 

implementasi kebijakan publik (public 

policy implementation) walaupun sering 

diperbincangkan orang namun 

sesungguhnya masih merupakan bidang 

ilmu yang jarang dipelajari atau diteliti. Pada 

dasarnya mempelajari masalah 

implementasi kebijakan berarti berusaha 

memahami apa yang senyatanya terjadi 

sesudah suatu program dirumuskan yaitu 

kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses 

legislasi kebijakan publik baik itu 

menyangkut usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun usaha-

usaha untuk memberi dampak tertentu pada 

masyarakat (Mazmanian dan Sabatier, 

1983). 

Proses implementasi bermula sejak 

kebijakan ditetapkan kemudian diikuti 

dengan tahapan-tahapan berupa serangkaian 

tindakan yaitu mengelola peraturan, 

membentuk organisasi, mengerahkan orang, 

sumberdaya, teknologi dan menetapkan 
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prosedur dengan tujuan agar tujuan 

kebijakan yang telah ditetapkan dapat 

diujudkan. Kompleksitas dalam proses 

implementasi dapat digambarkan sebagai 

proses perubahan input berupa manusia, 

uang dan material lainnya menjadi output 

berupa barang dan jasa. Setelah melalui 

proses panjang tersebut akan dihasilkan 

policy outcome yaitu kegiatan yang 

berdampak pada tercapainya tujuan 

kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya 

(Agus Purwanto dkk, 2012). Dampak 

kebijakan yang paling nyata adalah adanya 

perubahan kondisi yang dirasakan oleh 

kelompok sasaran yaitu dari kondisi yang 

satu ke kondisi yang lain yang lebih baik. 

Tahapan implementasi sebagai proses untuk 

mewujudkan tujuan kebijakan merupakan 

tahapan yang penting karena merupakan 

jembatan antara dunia konsep dan dunia 

realita. 

Analisis terhadap implementasi kebijakan 

pada penelitian ini mengelaborasi beberapa 

teori implementasi kebijakan dan dijadikan 

sebagai landasan pijaknya. 

Model implementasi yang dibangun oleh 

Sabatier dan Mazmanian (1983) disebut 

dengan a Framework for Implementation 

Analysis dan digolongkan sebagai model 

dari pengikut aliran “top-down”  yang 

komprehensif. Model implementasi ini 

mensintesis kurang lebih 17 variabel yang 

dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu (1) 

Tractability of problem atau tingkat 

kesulitan  masalah yang harus dipecahkan 

melalui implementasi kebijakan, (2) Ability 

of statute to structure impelementation atau 

kemampuan kebijakan dalam merespon 

masalah yang akan dipecahkan, (3) Non 

statutory variable atau variabel di luar 

kebijakan yang disebut juga sebagai variabel 

konteks atau lingkungan kebijakan. 

Menurut Grindle (1980) keberhasilan 

implementasi kebijakan tergantung pada 

variabel konten kebijakan (content of policy) 

dan variabel konteks atau lingkungan 

implementasinya (context of 

implementation) yang disebut derajad 

kemampuan implementasi . Variabel konten 

adalah apa yang ada dalam isi sebuah 

kebijakan publik sedang variabel konteks 

mencakup konteks politik dan aktivitas 

administrasi mempengaruhi implementasi 

kebijakan publik. Ide dasar Grindle adalah 

bahwa setelah kebijakan ditransformasikan 

menjadi program aksi maupun proyek 

individual dan biaya telah disediakan maka 

kebijakan diimplementasikan. Dengan 

memanfaatkan diagram yang dikembangkan 

oleh Grindle jelas bahwa proses 

implementasi kebijakan hanya dapat dimulai 

apabila tujuan dan sasaran yang bersifat 

umum telah diperinci, program aksi telah 

dirancang dan biaya telah dialokasikan 

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 

tersebut. 

Donald Van Meter dan Carl Van Horn 

(1975) mengembangkan model 

implementasi kebijakan klasik. 

Implementasi kebijakan pada dasarnya 

sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang 

tinggi berlangsung dalam  antar hubungan 
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berbagai faktor. Menurut model ini suatu 

kebijakan menegaskan standar dan sasaran 

tertentu yang harus dicapai oleh para 

pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan 

merupakan penilaian atas tingkat 

ketercapaian standar dan sasaran tersebut. 

maka hal utama yang harus mendapatkan 

perhatian adalah standar dan sasaran 

kebijakan harus jelas dan terukur sehingga 

dapat direalisir. Keberhasilan implementasi 

juga tergantung pada dukungan sumberdaya 

baik sumberdaya manusia (human 

resources) dan non human resources. 

Seringkali terjadi kegagalan implementasi 

kebijakan dikarenakan keterbatasan kualitas 

aparat pelaksana. 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif karena mempunyai tujuan 

memahami masalah sosial secara holistik 

dan mendalam atas fenomena yang terjadi 

dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

obyek wisata TKL. Sebagaimana pendapat 

Sugiyono (2009) bahwa metode penelitian 

kualitatif menggunakan paradigma 

interpretif dan konstruktif yang memandang 

realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh 

(holistik), kompleks, dinamis dan penuh 

makna.  

Peneliti melakukan penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu melakukan pengamatan 

secara mendalam dengan membangun 

mekanisme interaksional antara peneliti 

dengan informan. Sesuai dengan esensi 

penelitian kualitatif maka penelitian ini 

berusaha mengungkapkan suatu masalah 

atau peristiwa sebagaimana adanya untuk 

mengungkap fakta (fact finding). 

B. Lokasi penelitian: Taman Wisata Kyai 

Langgeng (TKL) Kota Magelang 

C. Informan Penelitian  

Dalam memilih dan menentukan informen, 

peneliti mengacu pada teknik purposive 

dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 

valid, obyektif, dan riil sesuai dengan 

kondisi  senyatanya di lapangan. Dalam 

aplikasinya, melalui perspektif purposive 

peneliti memilih informan yang dianggap 

tahu (key informan) dan dapat dipercaya 

untuk menjadi sumber data yang mantap dan 

mengetahui masalahnya secara 

mendalam(Sugiyono,2009)..Peneliti 

menetapkan informan dalam penelitian ini 

adalah pejabat di Perusahaan Daerah Obyek 

Wisata Taman Kyai Langgeng, masyarakat 

pengunjung TKL, pedagang kaki lima di 

TKL, pegawai PDOW Taman Kyai dan 

masyarakat di sekitar TKL. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi (1) Wawancara 

(Interview) Teknik wawancara digunakan 

untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan mengetahui hal-hal lain yang 

diketahui oleh informan secara lebih 

mendalam. Sebagaimana lazim digunakan 

dalam penelitian kualitatif, wawancara 

digunakan peneliti untuk mengetahui secara 

obyektif dan langsung informasi dari sumber 

dengan kondisi dan situasi tertentu. (2) Studi 
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dokumentasi, Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang telah berlalu berbentuk 

tulisan, gambar atau karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Sikap dan kemampuan pelaksana kebijakan 

menunjukkan sikap dalam memberikan 

pelayanan dan kemampuan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ditemui 

pada saat pelaksanaan tugas. Hasil 

wawancara dengan pengunjung obyek 

wisata menunjukkan bahwa pelaksana 

kebijakan masih perlu dibina dan diberikan 

pengarahan agar dapat melaksanakan tugas 

dan memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada pengunjung. Hal ini dikarenakan 

kurang baiknya sistim seleksi pegawai yang 

dilakukan oleh pengelola obyek wisata. Pada 

awal pengelolaan obyek wisata ini, 

rekrutmen pegawai hanya berdasarkan 

kedekatan antara pengelola dengan orang-

orang yang melamar pekerjaan di obyek 

wisata TKL. Dengan demikian maka 

keahlian dan kompetensi calon pegawai 

tidak menjadi prioritas utama 

Perubahan sikap dan kemampuan dari 

pelaksana kebijakan pengelolaan obyek 

wisata Taman Kyai Langgeng akan mampu 

meningkatkan jumlah pengunjung obyek 

wisata TKL. Hasil wawancara dengan 

pedagang kaki lima yang berada di lokasi 

parkir obyek wisata menunjukkan bahwa 

berkurangnya jumlah pengunjung juga 

disebabkan oleh sikap dari pelaksana. 

Gejalanya yaitu pelaksana kebijakan tidak 

memberikan fee kepada pimpinan 

rombongan wisatawan walaupun rmbongan 

yang dibawanya sebanyak 2 bis atau lebih. 

Akibatnya pada tour leader mengalihkan 

rombongan wisatawan yang dibawanya ke 

obyek wisata lain yang memberikan sedikit 

fee kepadanya. Demikian pula sikap dari 

pengelola terhadap pedagang kaki lima yang 

mempunyai kontribusi terhadap 

berkembangnya obyek wisata Taman Kyai 

Langgeng. Hasil wawancara menunjukkan 

kurang bersahabatnya pengelola obyek 

wisata dengan para PKL sehingga tidak 

mampu menumbuhkan perasaan memiliki 

dari PKL terhadap obyek wisata. Akibatnya 

para PKL enggan untuk ikut menjaga 

kebersihan dan keindahan di lingkungan 

tempat para PKL menjajagan barang 

dagangannya 

Komunikasi memegang peran penting dalam 

menjalin hubungan antara pejabat atau pihak 

yang berkepeningan dengan pengelolaan 

obyek wisata Taman Kyai Langgeng. Hasil 

wawancara dengan informan diperoleh 

informasi bahwa terjalin komunikasi antara 

pengelola obyek wisata dengan Badan 

Pengawas obyek wisata TKL sebagai 

kepanjangan tangan dari pemerintah Kota 

Magelang. Setiap bulan pihak pengelola 

TKL mengirimkan laporan kepada Bagian 

Perekonomian Sekretariat Pemerintah Kota 

Magelang untuk diteruskan kepada Walikota 
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Magelang melalui Sekretariat Daerah Kota 

Magelang.  

Komunikasi antara pejabat Pemerintah Kota 

Magelang dengan pengelola obyek wisata 

TKL ini penting mengingat status pengelola 

obyek wisata ini adalah perusahaan milik 

daerah. Badan Pengawas Obyek Wisata 

TKL terdiri dari Asisten I Pemerintah Kota 

Magelang, Kepala Bagian Perekonomian 

Sekretariat Pemerintah Kota Magelang dan 

perwakilan masyarakat atau tokoh 

masyarakat sebanyak 1 orang. 

Pengelola obyek wisata juga menjalin 

hubungan baik dengan masyarakat sekitar 

obyek wisata dengan memberikan 

kesempatan pada masyarakat sekitar obyek 

wisata untuk menjajakan jasa foto, 

persewaan tikar, asongan. Masyarakat 

sekitar yang memanfaatkan kesempatan 

untuk berdagang tersebut diberikan 

kesempatan untuk ikut menjaga 

keberlangsungan obyek wisata TKL. 

Manifestasi dari kebijakan pengelola TKL 

adalah masyarakat diberikan keleluasaan 

untuk membuka lahan parkir di halaman 

rumah penduduk yang berada didepan pintu 

masuk obyek wisata TKL. 

Organisasi obyek wisata Taman Kyai 

Langgeng memiliki bagian Perencanaan, 

Teknik dan Operasional yang membawahi 

sub bagian Perencanaan, sub bagian Teknik 

dan sub bagian Operasional. Pelaporan, 

evaluasi, dan rencana kegiatan dilakukan 

dalam bentuk briefing setiap minggu oleh 

kepala bagian Perencanaan,Teknik dan 

Operasional sebagai upaya untuk 

mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan 

1 minggu terakhir dan merencanakan 

kegiatan 1 minggu ke depan. Hal ini 

dimaksudkan agar kendala-kendala yang 

mungkin terjadi segera dapat diatasi atau 

mendorong pelaksanaan kegiatan yang tidak 

menemui kendala.  

Perencanaan program merupakan kegiatan 

penting yang harus dilakukan oleh pengelola 

obyek wisata Taman Kyai Langgeng oleh 

karena itu maka perencanaan program 

dilaporkan juga kepada pemerintah daerah 

yaitu Walikota Magelang melalui Badan 

Pengawas. Pelaporan ini dimaksudkan agar 

perencanaan pengembangan obyek wisata 

sesuai dengan rencana pembangunan di Kota 

Magelang. 

Pengunjung obyek wisata TKL sangat 

beragam dengan jumlah yang tidak 

terbatas.Oleh karenanya menjadi kesulitan 

bagi pengelola TKL untuk memuaskan 

seluruh pengunjung dalam upaya 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. 

Hasil pengamatan dan awancara dengan 

pengunjung obyek wisata TKL menujukkan 

bahwa pengunjung obyek wisata TKL tidak 

hanya masyarakat Kota Magelang dan 

Kabupaten Magelang saja tetapi juga datang 

dari kota-kota lain seperti Semarang, 

Yogyakarta dan bahkan datang dari luar 

Jawa Tengah. Di samping itu pengunjung 

obyek wisata TKL memiliki variasi bila 

ditinjau dari usia, tingkat sosial ekonomi, 

tingkat pendidikan dan juga tujuan dari 

kunjungannya ke obyek wisata TKL.  
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Pada dasarnya kunjungan wisatawan ke 

obyek wisata TKL adalah untuk melepaskan 

kejenuhan dari rutinitas pekerjaan sehari-

hari, memberikan edukasi pada anak-anak 

tentang tanaman langka, aneka ragam 

hewan, dan permainan yang menyenangkan 

dan dapat meningkatkan rasa percaya diri 

anak. Namun demikian mengingat lokasi 

obyek wisata TKL berdampingan dengan 

lokasi Hotel Puri Asri maka seringkali 

dikunjungi oleh tamu hotel yang sedang 

berlibur atau mengikuti konferensi, rapat 

kerja atau kegiatan kantor lainnya.  

Maka dapat dipahami bahwa variasi 

pengunjung obyek wisata ini mengharuskan 

pengelola yaitu PDOW Taman Kyai 

Langgeng untuk menyediakan sebanyak 

mungkin fasilitas yang dibutuhkan oleh 

pengunjung. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa pengunjung masih merasakan adanya 

kekurangan fasilitas seperti tempat sampah, 

toilet, jenis permainan dan layanan petugas 

yang kurang memuaskan pengunjung. 

Pendapat dari informan menyebutkan bahwa 

permainan yang disediakan perlu diperbaiki 

baik kualitas maupun kuantitasnya. Petugas 

yang bertugas menjaga permainan seringkali 

tidak berada di tempat sehingga menyulitkan 

pengunjung untuk memanfaatkan permainan 

yang ada. 

Sumber dana pengelolaan obyek wisata TKL 

berasal dari anggaan APBD dan dari PDOW 

Taman Kyai Langgeng. Dana yang berasal 

dari Pemerintah Daerah (APBD) disebut 

penyertaan modal dalam pengelolaan obyek 

wisata Taman Kyai Langgeng. Mengacu pad 

Business Plan PDOW Taman Kyai 

Langgeng dibutuhkan biaya sebesar Rp. 6 

milyar untuk jangka waktu 5 tahun dan 

sudah direalisasikan pembiayaan oleh 

pemerintah daerah sebesar Rp. 3 milyar. 

PDOW Taman Kyai Langgeng memiliki 

kekuatan untuk membiayai biaya 

pengelolaan obyek wisata sebesar Rp. 1 

milyar. 

pengelola obyek wisata TKL didalam 

memutuskkan harga tiket masuk (HTM) 

harus berkonsultasi dengan pihak Badan 

Pengawas. Oleh karenanya pihak PDOW 

TKL tidak dapat menetapkan HTM sesuai 

dengan perhitungan untung rugi untuk 

pengembangan obyek wisata TKL akibatnya 

pengembangan obyek wisata TKL menjadi 

tersendat.  

Permasalahan berkaitan dengan parkir 

kendaraan bermotor dikarenakan adanya 

lahan parkir di luar lokasi parkir yang telah 

ditetapkan oleh pengelola obyek wisata. 

Keadaan ini menyebabkan menurunnya 

pendapatan dari pengelola obyek wisata 

karena tidak semua kendaraan pengunjung 

menggunakan lokasi parkir yang telah 

disediakan pengelola obyek wisata. 

Persoalan ini masih menjadi tarik menarik 

kepentingan antara pengelola dengan 

masyarakat yang tinggal di sekitar obyek 

wisata karena belum diperolehnya 

kesepakatan antara masyarakat yang 

mengelola parkir di halaman rumahnya 

dengan pengelola obyek wisata. Pada saat ini 

PDOW TKL memperoleh pendapatan dari 

parkir sebesar Rp. 150.000.000,- dalam 1 
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tahun dengan harapan jumlah ini akan 

bertambah apabila seluruh kendaraan 

bermotor pengunjung menggunakan lahan 

parkir pengelola setiap berkunjung ke obyek 

wisata Taman Kyai Langgeng. 

Mencermati status pengelola obyek wisata 

TKL sebagai Perusahaan Daerah Kota 

Magelang maka pengelola tidak mempunyai 

kebebasan khususnya dalam menetapkan 

pejabat yang memiliki kemampuan 

managerial untuk pengembangan obyek 

wisata Taman Kyai Langgeng. Di samping 

rekrutmen pejabat, penerimaan pegawai 

belum dilakukan berdasarkan kompetensi 

tetapi bersifat pembinaan lingkungan yaitu 

penerimaan pegawai lebih diutamakan 

pelamar yang berasal dari lingkungan di 

sekitar obyek wisata. Namun dalam 

perkembangannya dilakukan perubahan dari 

bina lingkungan menuju rekrutmen pegawai 

berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan 

dalam pengelolaan obyek wisata TKL. 

Faktor ekonomi menjadi faktor penting 

untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 

dan pengembangan obyek wisata Taman 

Kyai Langgeng. Tarif masuk obyek wisata 

Taman Kyai Langgeng yaitu Rp.20.000,- 

untuk hari kerja dan Rp. 25.000,- untuk hari 

libur termasuk penggunaan permainan yang 

tersedia di obyek wisata TKL merupakan 

tarif yang tidak memberatkan pengunjung. 

Apabila dibandingkan dengan obyek wisata 

lain yang berada di sekitar Kota Magelang 

maka daya tarik obyek wisata TKL cukup 

diminati oleh masyarakat. Demikian pula 

dengan kuliner yang tersedia di dalam 

maupun di luar obyek wisata yang 

menawarkan bermacam makanan ringan dan 

makan besar dengan harga yang relatif 

terjangkau oleh pengunjung sehingga 

menjadikan obyek wisata TKL mampu 

bersaing dan banyak dikunjungi masyarakat. 

 

 

KESIMPULAN 

 Penelitian yang dilakukan untuk 

melakukan analisis terhadap implementasi 

kebijakan pengelolaan obyek wisata taman 

Kyai Langgeng memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan pengelolaan obyek wisata 

Taman Kyai Langgeng membatasi ruang 

gerak pengelola dalam rangka 

mengembangkan obyek wisata Taman Kyai 

Langgeng. 

2. Status pengelola obyek wisata Taman 

Kyai Langgeng sebagai perusahaan daerah 

tidak mampu mendorong pengelola untuk 

meningkatkan keuntungan dan menjadikan 

obyek wisata Taman Kyai Langgeng 

menjadi destinasi wisata unggulan bagi 

Pemerintah Kota Magelang 

3. Aspek pendukung bagi implementasi 

kebijakan pengelolaan obyek wisata Taman 

Kyai Langgeng adalah sikap dan 

kemampuan pelaksana, komunikasi dan 

perencanaan program. 

4. Aspek penghambat bagi implementasi 

kebijakan pengelolaan obyek wisata Taman 

Kyai Langgeng adalah variasi kelompok 

sasaran (pengunjung), pembiayaan, 

rekrutmen pejabat, dan aspek ekonomi. 
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Penataan dan pengaturan ulang Pasar Wage yang bertujuan 

menata pedagang dan memberikan kemudahan berbelanja justru 

menimbulkan penolakan sebagian pedagang.  Inisiasi dari 

pemerintah daerah ini tidak disambut baik oleh para pedagang 

di pasar tersebut. Sebagian pedagang justru berpindah ketempat 

lain yang justru semakin memperrumit kondisi pasar dan jalan 

raya.  Makalah ini memberikan solusi dengan membangun 

kebijakan yang  berbasiskan solusi bukan kepentingan sepihak. 

Semua pihak mesti berfikir bahwa mereka memang memiliki 

perbedaan, akan tetapi semua pihak harus meyakini bahwa 

mereka memiliki satu  basis solusi yaitu keuntungan untuk 

semua pihak. Penyelesaian masalah dengan pendekatan 

pelibatan seluruh spektrum masyarakat perlu dilakukan.  

Keywords: 

Policy 

Deliberative 

Pasar Wage 

 

 

 

A. Kondisi Eksisting Pasar Wage 

Posisi Pasar Wage terletak sangat 

strategis karena terletak di pusat kota dan 

berbatasan dengan pusat keramaian yang 

lain. Saat diresmikan pada 6 Maret 2002, 

jumlah pedagang yang memiliki surat ijin 

penempatan (SIP) sebanyak 770 

pedagang dan terdapat 1.633 pedagang 

tanpa SIP (Dinperindagkop Kabupaten 

Banyumas, 2010). Pasar yang 

menggantikan pasar di sebelah baratnya 

itu memiliki luas 10.035 m2 yang terdiri 

dari dua lantai. Di awal 

pembangunannnya, Pemerintah 

Kabupaten Banyumas merencanakan 

peruntukan lantai satu bagi pedagang 

dengan jenis barang dagangan basah dan 

lantai dua untuk dagangan kering. 

Namun, rencana ini menuai protes dari 

770 pedagang yang memiliki izin yang 

semuanya menginginkan di lantai 1. 

Pemerintah kabupaten akhirnya 

menempatkan seluruh pedagang yang 

memiliki izin di lantai satu, sementara 

pedagang yang tidak memiliki izin di 

lantai dua. Keputusan ini sebenarnya 

tidak terlalu tepat mengingat pedagang 

yang memiliki izin ternyata jenis 

mailto:shaduwijaya48@gmail.com
mailto:caturwulandari@untidar.ac.id
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dagangannya sangat beragam. Mereka 

ada yang berdagang dengan jenis 

dagangan basah seperti pedagang daging, 

sayur, buah, namun ada juga dengan jenis 

dagangan kering seperti pedagang kain, 

pakaian, perkakas piring-gelas (gerabah) 

dan kebutuhan lain. Sementara itu 

pedagang yang tidak memiliki izin tidak 

kalah beragamnya, karena jenis 

dagangannya juga mulai sembako sampai 

buah dan sayuran, bahkan pakaian dan 

gerabah. Penempatan di lantai bawah 

dibagi dalam tiga blok yaitu, Blok A 

untuk pedagang kering seperti kain, 

logam, kulit, plastik, kemudian Blok B 

untuk pedagang sembako, bumbon, 

daging dan Blok C untuk pedagang buah, 

sayur, ikan laut, ayam potong dan 

sebagainya. Namun pada kenyataannya 

zonasi itu tidak pernah berlaku, karena 

saat ini di blok-blok tersebut masih 

ditemukan jenis barang dagangan yang 

beragam; bercampur antara jenis barang 

dagangan basah maupun kering. 

Masalah utama yang masih 

menyelimuti pasar wage saat ini adalah 

penolakan sebagian pedagang Pasar 

Wage terhadap kebijakan pemerintah 

tentang penataan Pasar Wage. Penataan 

dan pengaturan ulang pasar bertujuan 

agar pedagang dapat berdagang lebih 

teratur dan nampak tertata di suatu tempat 

yang teratur, di samping itu masyarakat 

juga dapat berbelanja dengan mudah dan 

teratur pula. Masalah kemudian muncul 

tatkala tempat yang disediakan Pemda 

berada di lantai 2 gedung pertokoan Pasar 

Wage. Celakanya inisiasi dari pemerintah 

daerah ini tidak disambut baik oleh para 

pedagang di pasar tersebut. Pedagang 

jutru menolak tawaran dari pemerintah 

yang pada saat ini telah merampungkan 

pembangunan infrastruktur kelengkapan 

di pasar tersebut. Pedagang memilih 

untuk tetap berdagang secara bebas dan 

sembarang di lahan yang seseungguhnya 

diperuntukkan untuk parkir kendaraan 

pengunjung pasar. Pedagang lebih 

menghendaki berdagang ditempat 

yangmereka anggap nyaman dalam arti 

dapat tempat yang mereka anggap berada 

dalam jangkauan pembeli. Akibatnya, 

sebagian pedagang memilih turun ke 

lantai satu, tumpah ruah bercampur 

dengan lalu lintas jalan pasar, dan 

kendaraan bermotor yang diparkir di sisi 

kanan kiri jalan, belum lagi di tambah 

situasi pasar pada jam jam tertentuyang 

sangat ramai oleh para pengunjung yang 

ingin berbelanja atau sekadar kongko 

bersosialisai di pasar. 

 Sebagian pedagang bukan 

tanpa sebab memilih untuk berdagang di 

tempat yang dikehendaki sendiri yaitu di 
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lantai satu. Beberapa pedagang bukan 

pula ingin menang sendiri dengan 

mencoba bersikukuh dengan pendirian 

mereka untuk tetap berdagang di tempat 

yang justru kian memperparah situasi 

pasar yang makin kacau tidak teratur. 

Sebagian Pedagang tersebut bukan pula 

melupakan kesepakatan awal yang 

merraka buat sendiri dengan pemda, 

hanya saja slama masa percobaan yang 

terjadi adalah perbedaan-perbedaan yang 

meraka alami dari kesepakatan awal. 

 Perbedaan  pertama, bahwa 

awalnya pedagang dijanjikan 

mendapatkan luasan lapak yang sama 

persis sebagaimana dimiliki sebelum 

adanya pemidahan ini (selama berada di 

pasar lama), akan tetapi pada 

kenyataannya pedagang memang 

mendapat luasan yang sama namun pada 

tempat bahkan blok dan lantai yang 

berbeda (jumlah luasannnya sama, tetapi 

dibagi ke dalam beberapa blok bahkan 

lantai). Kedua, pedagang mendapatkan 

gambaran awal bahwa pemda akan 

menata Pasar ke dalam beberapa blok 

disesuaikan komoditas dagang, namun 

kenyataannya mereka disebar dalam satu 

blok dengan sebaran komiditi yang 

beragam macam. Tentu hal ini akan 

menyulitakan pembeli mencari mereka 

yang memang sebelumnya telah menjadi 

pelanggan setia berbelanja pada 

pedagang tersebut. 

 Para pedagang di Pasar Wage 

memiliki paguyuban dengan karakteristik 

yang berbeda antara satu dengan lainnya. 

Paguyuban yang masih eksis sampai saat 

ini ada empat, yaitu P3W (Paguyuban 

Pedagang Pasar Wage), Pandawa, 

SP2WP (Serikat Pedagang Pasar Wage 

Purwokerto) dan P4WP (Paguyuban 

Pedagang Pagi Pasar Wage Purwokerto). 

Perbedaan paguyuban tersebut bisa 

dilihat dari tujuan awalnya, jumlah 

pedagang, tempat dan waktu berjualan. 

P3W merupakan paguyuban para 

pedagang yang memiliki SIP (Surat Izin 

Penempatan) yang tersebar di seluruh 

blok Pasar Wage. Paguyuban ini berdiri 

sejak Pasar Wage pindah ke lokasi yang 

sekarang. Sementara SP2WP merupakan 

paguyuban yang sebagian besar berjualan 

di lorong. Mereka rata-rata berjualan dari 

pukul 07.00 pagi sampai pukul 16.00. 

SP2WP sudah berbadan hukum 

(memiliki akta pendirian sebagai 

paguyuban). Para pedagang yang 

tergabung di SP2WP rata-rata berjualan 

keringan seperti kaus kaki, baju, tas dan 

lain-lain. Saat ini, SP2WP dikoordinir 

oleh Sanifudin (47 tahun), yang berjualan 

di lorong barat di bawah eskalator. P4WP 

adalah paguyuban pedagang pagi yang 
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beroperasi di jalan Vihara. Sebagian 

besar pedagang di P4WP berjualan sayur 

mayur sejak pukul 03.00 sampai sekitar 

pukul 09.00. Mereka  menyebar 

sepanjang Jl. Vihara dekat kelenteng 

sampai di pertigaan Jl. MT Haryono, 

berbagi tempat dengan para pedagang 

unggas. Pandawa sendiri adalah 

paguyuban yang sudah sejak lama ada di 

Pasar Wage. Paguyuban ini merupakan 

kelompok yang menolak pindah dari 

lokasi pasar terdahulu. Paguyuban 

berperan penting karena menurut Oberg 

dan Uba (2014) Civil society lebih 

memberikan masukan beralasan untuk 

pengambilan keputusan secara 

demokratis ketika masyarakat berposisi 

dalam suatu kelompok daripada ketika 

mereka berpartisipasi sebagai individual. 

Secara formal, hubungan antar 

paguyuban relatif baik. Meskipun, secara 

laten terdapat hubungan yang kurang 

harmonis di antara mereka. Hal ini 

diketahui setelah peneliti mewawancarai 

para tokoh paguyuban. Persepsi negatif 

terhadap paguyuban lain muncul seperti 

anggapan bahwa ada paguyuban yang 

muncul karena kepentingan sesaat, 

paguyuban yang berafiliasi dengan 

pemerintah, paguyuban yang hanya 

mencari uang dari pedagang dan lain-lain. 

Prasangka negatif antar paguyuban ini 

memang tidak pernah muncul secara 

eksplisit, hanya menjadi prasangka 

subjektif masing-masing paguyuban. 

Namun, jika tidak dikelola dengan baik, 

maka dikhawatirkan prasangka negatif ini 

menjadi terbuka dan menciptakan konflik 

antar pedagang sendiri. Sebaiknya 

pemerintah daerah mulai melakukan 

pendekatan secara organisatoris untuk 

mendudukkan mereka secara bersama 

dan mendeteksi serta mencegah agar 

tidak terjadi konflik paguyuban secara 

terbuka.Sebagai tempat berinteraksi 

antara penjual dan pembeli, seharusnya 

sejak awal dipikirkan bagaimana 

kenyamanan pedagang dan pembeli di 

Pasar Wage.  
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B. Model Rekomendasi 
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EKSTERNAL 

STRENGTHS 

1. Dikenal luas oleh masyarakat 
Banyumas 

2. Besar dalam jumlah pedagang 

dan ragam komoditi 
3. Berada di pusat Kota 

Purwokerto 

4. Pasar dengan sejarah (Tua) 
5. Mendapat perhatian khusus 

dari banyak takeholder 

(pemda, kampus, NGO, dll 

WEAKNESS 

1. Telah terjadi friksi antar 
pedagang sendiri 

2. Tidak satu suara untuk 

satu tujuan 
3. Ada kelompok 

penunggang kepentingan 

(freeman) 
4. Conscious less 

5. Terdapat banyak sekali 

organisasi lokal dengan 

beragam artikulasi 
kepentingan 

OPPORTUNITIES 

1. inti masalah yaitu persoalan 

sebatas ingin dapat uang 
2. ada keamuan untuk 

penyelesaian masalah 

3. Dapat menjadi pasar besar 
dengan perputaran uang 

sangat besar 

4. Dapat menjadi pasar yang 

makin besar dan ramai. 

      STRATEGI“SO” 

Besarnya kekuatan dan nama 

Pasar Wageakan membawa 
penyelesaian yang tidak terlalu 

lama, sebab banyak pihak peduli 

aka hal tersebut,terlebih ini adalah 
pasar bersejarah. 

          STRATEGI“WO” 

Pedagang dan para pemangku 

kepentingan harus dibawa 
pada satu titik dimana mereka 

menyadari bahwa 

kepentingan mereka 
sesunggguhnya ada pada 

pokok persoalan yang sama 

dan pecahkan dengan 

pendekatan pertermanan. 

TREATHS 
1. Ekspektasi masyarakat luas 

akan penyelesaian kasus 

pasar wage 

2. Penyelesaian yang paling 
bulat dimana semua 

kepentingan tersentuh 

3. Preseden buruk tentang tata 
kelola perpasaran 

STRATEGI 
Penyelesaian masalah dengan 

pendekatan pelibatan seluruh 

spektrum masyarakat, karena 

bagaimanapun pasar ini ada 
bentuk layanan publik. 

STRATEGI 
Membawa atau 

menghadapkan para pihak 

yang berkonflik,bahwa 

masalah ini tidak lagimenjadi 
masalah domestik mereka, 

melainkan sudah menjadi 

maslah masyarakat seara 
umum. 

Masalah utama yang masih 

menyelimuti pasar wage saat ini adalah 

penolakan sebagian pedagang Pasar 

Wage terhadap kebijakan pemerintah 

tentang penataan Pasar Wage. Penataan 

dan pengaturan ulang pasar bertujuan 

agar pedagang dapat berdagang lebih 

teratur dan nampak tertata di suatu 

tempat yang teratur, di samping itu  

 

masyarakat juga dapat berbelanja 

dengan mudah dan teratur pula. Masalah 
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muncul karena tempat yang disediakan 

Pemda berada di lantai 2 gedung 

pertokoan Pasar Wage. Celakanya 

inisiasi dari pemerintah derah ini tidak 

disambut baik oleh para pedagang di 

pasar tersebut. Pedagang jutru menolak 

tawaran dari pemerintah yang pada saat 

ini telah merampungkan pembangunan 

infrastruktur kelengkapan di pasar 

tersebut. Pedagang lebih menghendaki 

berdagang di tempat yang mereka 

anggap berada dalam jangkauan 

pembeli. Akibatnya, sebagian pedagang 

memilih turun ke lantai satu, tumpah 

ruah bercampur dengan lalu lintas jalan 

pasar, dan kendaraan bermotor yang 

diparkir di sisi kanan kiri jalan, belum 

lagi di tambah situasi pasar pada jam jam 

tertentu yang sangat ramai oleh para 

pengunjung.  

Beberapa kelompok pedagang 

memiliki harapan berbeda tentang 

pengelolaan Pasar Wage ke depan. 

Pedagang yang menempati kios, 

khususnya blok A dan B, mengharapkan 

pemerintah daerah tegas dalam menata 

pedagang di Pasar Wage. Artinya, 

sepinya pembeli, menurut mereka, 

disebabkan semakin banyaknya 

pedagang di luar pasar dan di lorong, 

sehingga para pedagang menjadi sepi. 

Sementara para pedagang lorong, justru 

sebaliknya. Mereka berharap agar 

mereka tetap diperbolehkan berjualan di 

lorong. Mereka menyadari bahwa 

mereka melanggar peraturan, namun 

mereka juga kesulitan untuk mencari 

tempat lain yang lebih strategis untuk 

berjualan. Persoalan zonasi juga harus 

mendapat perhatian. Dari pengamatan 

peneliti, persoalan zonasi ini memang 

merupakan persoalan serius. Hal ini bisa 

dibuktikan dengan banyaknya pedagang 

basah dan kering dalam satu blok, 

bahkan berhimpitan. Seperti terjadi di 

lantai 2, ada pedagang pakaian berjejeran 

dengan pedagang daging ayam, dan lain-

lain. 

Solusi yang harus diambil adalah 

mengembangkan pendekatan yang 

berbasiskan solusi bukan kepentingan 

sepihak. Artinya, semua pihak mesti 

berfikir bahwa mereka memang 

memiliki perbedaan, akan tetapi semua 

pihak harus meyakini bahwa mereka 

memiliki satu  basis solusi yaitu 

keuntungan untuk semua pihak. Jadi, 

semua pihak harus sadar betul untuk 

membuka hati dan telinga bahwa saling 

untung dan memberi keuntungan adalah 

solusi yang terbaik bagi penyelesaian 

Pasar Wage. Jika tidak dengan win-win 

solution, maka masalah ini akan 

berdampak sistemik, berefek domino 

terhadap iklim perdagangan di 

Kabupaten Banyumas. Dalam 
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pendekatan deliberatif, pedagang dan 

stakeholders lain harus dibawa pada satu 

titik di mana mereka menyadari bahwa 

kepentingan mereka sesunggguhnya ada 

pada pokok persoalan yang sama dan 

memecahkan masalah dengan 

pendekatan dialogis. Penyelesaian 

masalah dengan pendekatan pelibatan 

seluruh spektrum masyarakat perlu 

dilakukan, karena bagaimanapun pasar 

ini adalah bentuk layanan publik. Untuk 

memenuhi potensi demokratis di 

masyarakat, pemerintah lokal perlu 

mendorong konektivitas demokratis dan 

konektivitas politik yang lebih besar 

antara forum partisipatif dan ruang 

publik yang lebih luas (Ercan dan 

Hendriks, 2013). 

Dalam musyawarah deliberatif 

staholders ditunjukkan bahwa masalah 

ini tidak lagi menjadi masalah domestik 

mereka, melainkan sudah menjadi 

maslah masyarakat secara umum. Weeks 

(2000) mengemukakan bahwa tujuan 

demokrasi deliberatif adalah untuk 

merevitalisasi budaya masyarakat, 

meningkatkan diskursus publik dan 

menghasilkan political will yang 

diperlukan untuk mengambil tindakan 

efektif pada masalah yang mendesak. 

Pertanyaannya,  mungkinkah itu 

dilakukan dalam skala besar, Weeks 

(2000) mengemukakan bahwa amat 

mungkin untuk mengadakan proses 

musyawarah masyarakat skala besar 

yang memungkinkan pemerintah daerah 

untuk mengambil tindakan efektif pada 

isu-isu kebijakan yang belum 

terselesaikan. DeLeon dan Varda (2009: 

59-74) menekankan pula pentingnya 

memperluas berbagai aktor atau 

pemangku kepentingan yang terlibat 

dalam pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan publik dalam kerangka 

diskursif atau cara musyawarah 

deliberatif. DeLeon dan Varda (2009: 

59-74) mengintrodusir bagaimana 

banyak pihak mampu dilibatkan dalam 

proses kebijakan publik, sehingga 

membentuk Collaborative Policy 

Network. Policy Network ini ditandai 

dengan adanya sifat diskursif, khususnya 

timbal balik, representasi, kesetaraan, 

partisipasi dalam pengambilan 

keputusan dan kepemimpinan 

kolaboratif. Prinsip Policy Network 

bukan hanya berbicara bagaimana 

kebijakan dibuat dan dilaksanakan, 

tetapi melibatkan publik sebagai 

pemberi pertimbangan dalam kebijakan 

publik. Artinya, dalam mengambil suatu 

kebijakan, diperlukan suatu jejaring 

yang tidak hanya terbatas pada unsur 

pemerintah. Pola policy network 

semacam ini membentuk sebuah jejaring 
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keterkaitan peran dan kepentingan setiap 

aktor terhadap isu kebijakan.  

O’doherty (2012) menekankan 

pula pentingnya keterlibatan banyak 

stakeholders yang dimaksudkan untuk 

mewakili publik, untuk berdebat sebagai 

legitimasi proses musyawarah, setiap 

anggota harus memposisikan forum di 

luar kepentingan partisan. Fisher dan 

Forester (2002) menunjukkan 

bagaimana perencana kebijakan dalam 

situasi konflik yang konkret 

mengandalkan pola interaktif dan 

deliberatif dapat memberi implikasi dari 

berbagai posisi nilai dan 

mengembangkan tanggung jawab 

bersama dalam situasi konkret. 

Kebijakan publik dapat dikembangkan 

melalui proses dialogis anatara aktor-

aktor kebijakan. Untuk mendefinisikan 

masalah publik yang dihadapi 

masyarakat, salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan membangun 

konsensus melauli proses dialog otentik 

(authentic dialogue) (Innes & Booher, 

2003). Proses dialog otentik 

memungkinkan seluruh stakeholeders 

berbicara terbuka dan didengar oleh para 

pihak lainnya. Dialog otentik 

menematkan semua pemangku 

kepentingan pada posisi yang sama dan 

memandang semua orang yang terlibat 

adalah sumber informasi dan 

pertimbangan bagi upaya identifikasi 

masalah dan pembuatan kebijakan 

publik. Untuk menghadirkan keselarasan 

antara kebijakan publik dengan 

preferensi publik, dapat mengatasi 

masalah publik dan memenuhi 

kebutuhan publik dapat dilakukan 

dengan upaya proses deliberatif. Proses 

deliberatif diperlukan guna menyatukan 

perbedaan perspektif dan melakukan 

pendefinisian masalah publik melalui 

diskusi dan perdebatan di arena publik 

(Setyoko, 2011). 

Desain pengelolaan perlu diubah 

untuk lebih mengutamakan kebutuhan 

publik. Publik sebagai pengguna layanan 

diposisikan sekaligus sebagai warga 

negara yang memiliki legal standing 

dalam suatu forum atau dewan tertentu 

yang membentuk suatu policy network. 

Publik secara bersama dengan 

pemerintah dan dunia usaha perlu 

dimungkinkan mengambil keputusan 

untuk suatu kebijakan dan forum atau 

dewan tersebut sekaligus berfunsi 

mengawasi jalannya penyelenggaraan 

Pasar Wage. Sementara itu, 

penyelenggara kegiatan perdagangan 

perlu membentuk suatu forum pedagang 

secara bersama yang bertanggung jawab 

kepada dewan pengawas. Dengan 

begitu, kegiatan penyelenggaraan pasar 

akan terprogram dan terawasi secara 
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baik. Desain tersebut dimuat dalam 

gambar berikut. 

Solusi yang harus diambil adalah 

mengembangkan pendekatan yang 

berbasiskan solusi bukan masalah. 

Artinya, semua pihak mesti berfikir 

bahwa mereka memang memiliki 

perbedaan, bahkan perbedaan tersebut 

sangat tajam, akan tetapi semua pihak 

harus pula mengenali dan meyakini 

bahwa mereka memiliki satu  basis solusi 

yaitu semua ingin untung. Jadi, semua 

pihak harus sadar betul untuk membuka 

haati dan telinga bahwa saling untung 

dan memberi keuntungan adalah solusi 

yang terbaik bagi penyelesaian Pasar 

Wage. Jika tidak, masalah macam ini 

akan terus berlarut menjadi preseden 

buruk contoh kondisi pengelolaan 

perpasaran di Kabupaten Banyumas. 

Jika tidak dengan win-win solution, 

maka masalah ini akan berdampak 

sistemik; berefek domino terhadap iklim 

perpasaran di Kabupaten Banyumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kurniasih, Setyoko, Wijaya (2017) 

 

Publik harus dikembalikan ke 

posisinya sebagai pihak yang semestinya 

mendapatkan pelayanan optimal, bukan 

sekadar penonton. Kondisi terkini hanya 

memposisikan publik sebagai pemberi 

mandat bagi pemerintahan daerah,  
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namun pada kenyataannya 

penyelenggaraan pasar tidak dapat 

diselesaikan dengan menjawab tuntutan  

yang berkembang di kalangan 

masyarakat luas. Kelly (2004) 

mengemukakan bahwa untuk 

menyelaraskan administrasi negara 

dalam demokrasi deliberatif diperlukan 

rekonseptualisasi administrasi negara 

sebagai praktik normatif dan sebagai 

proses deliberatif. Dalam demokrasi 

deliberatif, konteks administrasi publik 

bukan hanya membangun hubungan 

antara masyarakat dan sisi output dari 

kekuasaan negara, melainkan 

melibatkan pula masyarakat dan 

stakeholders lainnya dalam proses 

legislasi.Oleh sebab itu, perlu dilakukan 

suatu reformasi pengelolaan yang 

menyeluruh baik itu dari aspek teknik, 

manajemen maupun policy making. Hal 

ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Rosenbloom, et.al 

(2009) bahwa perspektif administrasi 

publik merupakan suatu pemahaman 

menyeluruh di antara manajemen, 

politika dan hukum dalam sektor publik 

yang berlaku untuk menjawab pada 

setiap masalah publik. Apa yang tengah 

terjadi di Pasar Wage menunjukkan 

pemerintah daerah tidak mampu 

menghasilkan kebijakan yang 

menyelesaikan permasalahan Pasar 

Wage, namun justru memunculkan 

problema baru. Pemerintah daerah gagal 

merespon perubahan tuntutan pedagang, 

sehingga pada gilirannya pedagang 

mencari solusinya sendiri, yaitu dengan 

memilih berdagang secara bebas dan di 

sembarang tempat yang sesungguhnya 

diperuntukkan untuk parkir kendaraan 

pengunjung pasar. Gagalnya pemerintah 

daerah merespons tuntutan dalam 

kebijakannya karena kesetimbangan 

kepentingan tidak tercapai di antara 

aktor kebijakan. Sebagian aktor 

kebijakan yang cenderung dominan 

karena kewenangannya masih 

mengedepankan kepentingannya sendiri 

dan mengesampingkan kepentingan 

pihak lainnya.  
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Pembangunan desa menjadi isu yang krusial, sebagai motor 

penggerak pembangunan ekonomi. Tercatat  Indonesia memiliki 

74.053 Desa, provinsi yang memiliki desa terbanyak 7.809 desa 

(Kemendagri, 2014). Salah satu kabupaten yang menduduki peringkat 

lima besar desa terbanyak di provinsi Jawa tengah adalah Kabupaten 

Magelang, setelah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, 

Kabupaten Pati dan Kabupaten Klaten. Kabupaten Magelang 

memiliki letak yang sangat strategis dengan ditopang kecamatan 

mertoyudan sebagai jalur perlintasan yang menghubungkan ibukota 

provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 

beberapa kawasan memiliki tingkat pariwisata terbesar se-Jawa 

tengah dengan adanya kawasan wisata borobudur.  Pasca lahirnya  UU 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi gambaran bahwa kelak 

desa dan kota tak lagi memiliki disparitas yang tinggi. Dari kawasan 

kecamatan mertoyudan terdapat desa yang memiliki letak yang cukup 

strategis karena tak memiliki jarak dengan kota, namun yang 

diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang juga berbanding lurus. 

Beberapa persoalan yang mengemuka di Desa Banyurojo adalah 

semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan 

usaha, serta belum adanya BUMDes sebagai penguat ekonomi rakyat. 

 

Keywords 

BUMDes, Pembangunan desa, ekonomi 

rakyat 

 

1. PENDAHULUAN 

Analisis situasi 

Pembangunan desa menjadi isu yang 

krusial, sebagai motor penggerak pembangunan 

ekonomi. Tercatat  Indonesia memiliki 74.053 

Desa, provinsi yang memiliki desa terbanyak 

7.809 desa (Kemendagri, 2014). Salah satu 

kabupaten yang menduduki peringkat lima besar 

desa terbanyak di provinsi Jawa tengah adalah 

Kabupaten Magelang, setelah Kabupaten 

Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pati 

dan Kabupaten Klaten. Kabupaten Magelang 

mailto:bkun@ymail.com
mailto:sri.dayati@gmail.com
mailto:koentjoro@gmail.com
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memiliki letak yang sangat strategis dengan 

ditopang kecamatan mertoyudan sebagai jalur 

perlintasan yang menghubungkan ibukota 

provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dan beberapa kawasan memiliki 

tingkat pariwisata terbesar se-Jawa tengah 

dengan adanya kawasan wisata borobudur.   

Pusat perekonomian terbesar kabupaten 

magelang baik sentra industri besar, menengah, 

kecil dan pusat perbelanjaan berada di kecamatan 

mertoyudan, dan berada di desa 

Banyurojo.sebagian besar mata pencaharian 

penduduk desa Banyurojo berasal dari TNI, hal 

ini disebabkan dusun yangv dimiliki desa 

banyurojo meliputi komplek panca arga I dan II 

(komplek rumah dinas angkatan darat) yang 

memiliki otonomi khusus. Selanjutnya, mata 

pencaharian penduduk terbesar berasal dari 

industri menengah dan besar sebanyak 466 

jiwa.195 penduduknya memiliki mata 

pencaharian sebagai petani mengingat desa 

banyurojo masih memiliki lahan pertanian seluas 

54Ha, dan yang paling sedikit mata pencaharian 

penduduknya sebagai supir.Kondisi 

perekonomian masyarakat desa Banyurojo cukup 

heterogen.Melihat kondisi perekonomian yang 

heterogen menuntut adanya penguatan segi 

ekonomi yang harus dilakukan oleh pemerintah 

desa untuk mendukung pembangunan ekonomi 

yang mandiri. 

 

2. Urgensi Permasalahan Prioritas 

Desa Banyurojo memiliki potensi 

wilayah yang sangat strategis berdampingan 

dengan Kota Magelang, walaupun masuk 

wilayah Kabupaten Magelang.Kawasan desa 

banyurojo yang sangat menguntungkan, terlebih 

tanah milik desa (bengkok) menjadi bagian 

bangunan pusat perbelanjaan terbesar se-

Karisidenan Kedu (Armada Town Square). Hal 

ini  menjadi tantangan bagi pemerintah desa 

sendiri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi 

masyarakat, Menurut  Kepala Desa ada beberapa 

permasalahan yang juga menjadi prioritas 

program kerja Pemerintah Desa, diantaranya 

adalah: 

1. Rendahnya kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dalam segala bidang untuk 

menguatkan daya tawar masyarakat 

maupun pemerintah desa.  

2. Rendahnya kalitas kelembagaan dan  

kapasitas SDM  aparat untuk mencapai 

kualitas layanan yang baik pada 

masyarakat 

3. Belum adanya sistem informasi 

manajemen desa untuk menuju  pilot 

project desa IT di Kecamatan 

Mertoyudan 

4. Rendahnya  pendidikan politik 

(kemandirian politik) masyarakat 

5. Belum adanya  Badan Usaha Milik Desa 

6. Semakin berkurangnya lahan pertanian 

yang beralih pada area pemukiman dan 

usaha 

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu 

diatasi untuk mencapai kesejahteraan 

bersama.Usaha yang dilakukan harus selaras 

dengan paradigma baru pembangunan desa 

dalam UU No.06 Tahun 2014 dengan konsep 

‘Desa Membangun’. 
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3. METODE PELAKSANAAN 

Tahap-Tahap Kegiatan Pengabdian 

Masyarakat 

a. Tahapan pertama tim pengabdian 

melakukan observasi di Desa Banyurojo. 

Kemudian melakukan pemetaan potensi 

yang dimiliki oleh Desa Banyurojo dari 

segi potensi wilayah, potensi wisata, sosial 

dan ekonomi. 

b. Tahapan kedua setelah tim mampu 

memetakan potensi yang dimiliki oleh 

Desa Banyurojo dan melakukan 

identifikasi masalah dari sisi potensi dan 

kebutuhan desa. 

c. Tahapan ketiga tim pengabdian akan 

melakukan focus group discussions (FGD) 

di Kantor Kepala Desa Banyurojo dengan 

mengundang perwakilan dusun yang 

terdiri dari petani, pedagang, dan 

masyarakat umum. 

d. Pasca penyuluhan, tim pengabdian 

melakukan identifikasi permasalahan dan 

mencari solusi terkait pengembangan desa 

dan peningkatan keterlibatan masyarakat 

dalam membentuk BUMDes.  

e. Identifikasi masalah yang diperoleh akan 

diusulkan dalam kegiatan musyawarah 

rencana pembangunan 

desa(musrenbangdes) bersama aparat desa, 

tokoh masyarakat serta perwakilan 

kelembagaan desa.  

f. FGD kedua dilakukan guna mengetahui 

tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan BUMDes, dan 

brainstorming dengan desa Ponggok (desa 

mandiri yang telah berhasil mendirikan 

BUMDes) untuk menyelaraskan program 

dengan kondisi desa Banyurojo. 

Tahapan selanjutnya Tim Pengabdian 

melakukan Fasilitasi program-program 

pembangunan desa yang sudah 

dimusyawarahkan dalam musrenbangdes serta 

dilakukan oleh masyarakat Desa Banyurojo 

Kecamatan Mertoyudan. 

 

4. HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI 

Desa Banyurojo memiliki potensi 

wilayah yang sangat strategis berdampingan 

dengan Kota Magelang, walaupun masuk 

wilayah Kabupaten Magelang.Kawasan desa 

banyurojo yang sangat menguntungkan, terlebih 

tanah milik desa (bengkok) menjadi bagian 

bangunan pusat perbelanjaan terbesar se-

Karisidenan Kedu (Armada Town Square). Hal 

ini  menjadi tantangan bagi pemerintah desa 

sendiri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi 

masyarakat, Menurut  Kepala Desa ada beberapa 

permasalahan yang juga menjadi prioritas 

program kerja Pemerintah Desa, diantaranya 

adalah: 

a. Rendahnya kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dalam segala bidang untuk 

menguatkan daya tawar masyarakat 

maupun pemerintah desa.  

b. Rendahnya kalitas kelembagaan dan  

kapasitas SDM  aparat untuk mencapai 

kualitas layanan yang baik pada 

masyarakat 

c. Belum adanya sistem informasi 

manajemen desa untuk menuju  pilot 

project desa IT di Kecamatan 

Mertoyudan 
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d. Rendahnya  pendidikan politik 

(kemandirian politik) masyarakat 

e. Belum adanya  Badan Usaha Milik 

Desa 

f. Semakin berkurangnya lahan pertanian 

yang beralih pada area pemukiman dan 

usaha 

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu 

diatasi untuk mencapai kesejahteraan 

bersama.Usaha yang dilakukan harus selaras 

dengan paradigma baru pembangunan desa 

dalam UU No.06 Tahun 2014 dengan konsep 

‘Desa Membangun’. ‘Desa Membangun’ 

Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan 

kehidupan masyarakat secara berkelanjutan serta 

menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat 

dengan masyarakat, serta desa yang mandiri. 

Desa berperan Sebagai aktor (subyek) utama 

yang merencanakan, membiayai dan 

melaksanakan dengan model pembangunan 

Village Driven Development.Village Driven 

Development  memandang pembangunan desa 

harus dimotori dan digerakkan oleh entitas desa 

sendiri. Untuk itu diperlukan penguatan sumber 

daya manusia, struktur dan sistem yang 

menunjang. 

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan oleh TIM merupakan tindak lanjut dari 

permasalahan mitra yang belum memiliki 

lembaga Badan Usaha Milik Desa. Sehingga 

TIM melakukan pendampingan membentuk 

BUMDes di desa Banyurojo, kegiatan 

berlangsung sejak februari sampai september 

2017. Kegiatan awal melakukan konsolidasi 

dengan kepala desa menentukan program 

pembentukan BUMDesa Banyurojo.Tahapan 

pertama tim pengabdian melakukan observasi di 

Desa Banyurojo. TIM melakukan Identifikasi 

potensi usaha yang dimiliki oleh desa Banyurojo  

 

Gambar 1. Eks Taman Kanak-kanak yang 

berada di samping balaidesa Banyurojo 

Potensi desa berdasarkan gambar 1 dapat 

dikembangkan menjadi lokasi usaha masyarakat 

yang dikelola kedalam BUMDes. Bangunan 

perlu mengalami pemugaran secara total untuk 

dijadikan unit pertokoan baru, mengingat 

perlintasan jalan depan bangunan merupakan 

jalur alternatif magelang-jogjakarta sehingga 

memiliki peluang usaha yang cukup baik.  

 

Gambar 2. Merupakan tempat penyimpanan 

peralatan 

Tempat penyimpanan peralatan desa dapat 

dimanfaatkan menjadi tempat usaha masyarakat 

atau disewakan kepada masyarakat umum yang 

kemudian dananya dimasukkan ke kas BUMDes. 

Diharapkan sumber-sumber penghasilan desa 

dapat memberikan kontribusi peningkatan kas 
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yang nantinya akan dikembangkan menjadi 

permodalan kepada UMKM desa Banyurojo.  

 

Gambar 3. Eks pasar desa dipinggir jalan 

sarwo edi wibowo (jalan provinsi) 

Pada gambar 3 yang merupakan lokasi pasar 

desa yang berdiri merupakan eks pasar desa yang 

dimiliki desa banyurojo, mengingat letaknya 

yang berada pada perlitasan jalan provinsi sudah 

dipastikan memiliki potensi pasar yang tinggi. 

Kedepannya akan di kelola oleh BUMDes, 

sehingga hasil dari perputaran ekonomi 

masyarakat akan dari masyarakat dan untuk 

masyarakat. Pasar desa hampir memiliki luas 

lebih dari 3000m² sehingga memungkinkan jika 

dikembangkan menajdi pusat perbelanjaan dan 

tempat kesenian desa mengadopsi dari pasar 

gabusan (Bantul, Yogyakarta).Pasar gabusan 

merupakan pasar kesenian yang menjual barang-

barang produksi asli dari masyarakat Bantul, 

sehingga membantu UMKM untuk memasarkan 

hasil produksinya. 

 

Gambar 4.Tahan bengkok Banyurojo yang 

disewa oleh toko kayu. 

Potensi tanah bengkok yang dimiliki desa 

Banyurojo berupa lahan yang hampir berukuran 

500m² terletak di pinggir jalan gatot subroto 

magelang (Gatsu).Melihat kondisinya lahan 

tersebut dapat sekali digunanakan menjadi lahan 

usaha yang dapat dikelola oleh masyarakat desa 

banyurojo untuk berwirausaha. 

Tahapan kedua tim pengabdian  

melakukanfocus group discussions (FGD) di 

Kantor Kepala Desa Banyurojo dengan 

mengundang perwakilan dusun yang terdiri 

perangkat desa dan masyarakat. Dalam FGD 

BUMDes ditekankan bahwa dalam pembentukan 

BUMDes memiliki fungsi sebagai salah satu 

komponene kegiatan ekonomi di desa yang 

memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan 

lembaga komersial sehingga akan menyediakan 

pelayanan sosial kepada masyarakat dan  

sekaligus menjadi lembaga yang memiliki tujuan 

mencari keuntungan sehingga dalam 

pelaksanaannya menerapkan prinsip efiktif dan 

efisien. Tujuan ketika mendirikan BUMDes  

masyarakat dan perangkat desa harus saling 

memahami bahwa dengan adanya BUMDes akan 

meningkatkan PADes. Oleh sebab itu, pendirian 

BUMDes harus didirikan atas dasar prakarsa 

masyarakat.  Guna mendukung pembentukan 
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BUMDes perlu dibentuk TIM BUMDes yang 

akan dibentuk setelah pemilihan sekretaris desa 

yaitu bulan agustus namun hingga september 

2017, namun pembentukan TIM belum 

ditentukan penjadwalannya sebab desa tengah 

menyelesaikan program pembangunan dan SPJ 

kegiatan tahap pertama dikarenakan dana desa 

turun pada bulan agustus sehingga pembentukan 

TIM BUMDes tertunda.  

Pasca penyuluhan, tim pengabdian melakukan 

identifikasi permasalahan dan mencarisolusi 

terkait pengembangan desa dan peningkatan 

keterlibatan masyarakat dan melakukan 

koordinasi dengan desa, kemudian pihak desa 

meminta bantuan TIM untuk membuat Draft 

Peraturan  Desa Tentang BUMDes dengan 

melakukan benchmark ke beberapa desa 

(salahsatunya Desa Balesari yang telah lebih 

dahulu membentuk BUMDes) TIM telah 

menyusun draft peraturan Desa tentang BUMDes 

desa Banyurojo kecamatan Mertoyudan.  

 

Gambar.5. draft peraturan desa tentang 

BUMDes Banyurojo 

 

Gambar 6. Draft peraturan Desa Tentang 

BUMDes Banyurojo 

Dari luaran kegiatan TIM pengabdian dalam 

melakukan pendampingan menghasilkan draft 

peraturan desa tentang pembentukan BUMDes 

Banyurojo tindak lanjutnya melakukan 

pembentukan TIM dan pendampingan program 

kerja. 

 

 

5. KESIMPULAN 

a. Inisiasi pembentukan BUMDes diharapkan  

mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

guna menunjang kemandirian desa secara 

ekonomi di desa banyurojo. 

b. Dengan adanya peraturan desa tentang 

BUMDes diharapkan mampu menjadi 

payung hukum pembentukan BUMDes Desa 

Banyurojo. 

c. Masyarakat dan perangkat desa 

mendapatkan pengetahuan tentang langkah 

dalam  pembentukan BUMDes. 
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Artikel ini membahas bagaimana negara melakukan intervensi atas 

melalui regulasi terkait desa. Slaah satunya adalah melalui kebijakan 

Pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Efektifitas 

Kinerja Tim Pendamping Desa dalam Pengelolaan Administrasi di 

Desa Dinas dan Desa Adat yang ada di Provinsi Bali. Tulisan ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan 

wawancara terhadap narasumber dengan metode purposive sampling 

dan teknik snow ball di desa-desa pada kabupaten terpilih di Provinsi 

Bali.  Hasil temuan menunjukkan bahwa bahwa persoalan SDM 

merupakan hal yang mendesak terutama dalam mendukung  pelaporan 

administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Terlebih dalam 

kondisi tersebut, Desa di Bali memiliki karakteristik berbeda dengan 

desa lain di Indonesia. Masih menguatnya peran desa adat disamping 

desa dinas di Bali, meski berbeda peran dan fungsi, realitasnya turut 

memberikan dinamika atas implementasi undang-undang ini, 

termasuk terjadinya multitafsir atas pasal yang ada. Pemberlakuan 

atas UU ini akhirnya memaksa pelaksana SDM khususnya team 

pendamping desa dalam membantu perangkat desa dalam membuat 

program dan pelaporan yang cenderung berbeban ganda selain harus 

mengerjakan administrasi desa dinas juga harus membuat pelaporan 

keuangan desa adat. Hal ini belum lagi dengan potensi 

penyelewenangan laporan yang membuka ruang bagi terjadinya 

praktek 

Keywords 

Efektifitas, Kinerja, Tim, Pendamping, 

Program Kerja, Desa, Bali 

 

1. PENDAHULUAN 

Diberlakukannya UU Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa semenjak 

15 Januari 2014 menyertakan ragam 

dinamika tersendiri. Meski sudah 

disertai perangkat regulasi 

pelaksananya yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, 

namun implementasi atas UU ini 

masih diperdebatkan banyak pihak. 

Kondisi yang diperdebatkan memang 

seputar dua obyek material pada UU 

ini, yaitu Desa Orde Baru  (atau 

diistilahkan desa dinas) dan Desa 



P a g e  | 293 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

Adat. Desa Orde Baru adalah desa 

bentukan Soeharto melalui UU No. 5 

Tahun 1979 dan dilanjutkan dengan 

UU No. 22 Tahun 1999. Sedangkan 

desa dinas merupakan desa asli yang 

pada saat jaman penjajahan kolonial 

Belanda disebut sebagai 

volksgemeenschappen atau kesatuan 

masyarakat hukum adat pribumi 

(Nurcholis, 2014).  

Atas obyek material ini, Bali 

tentunya memiliki karakteristik 

berbeda dengan desa lain di 

Indonesia. Karakteristik ini ditandai 

dengan  masih kuatnya peran desa 

adat disamping desa dinas lebih 

banyak menyertakan saling silang 

pendapat atas Undang-Undang ini, 

seperti mengenai status kewilayahan 

dan batasan kewenangan dengan 

disandarkan pada landasan sosio 

historis. Polemik akhirnya membelah 

dua pendapat di kalangan warga Bali 

antara pilihan mendaftar desa dinas 

atau desa adat sesuai dengan 

ketentuan dalam regulasi desa ini 

(Metro Bali, 15 September 2016).  

Hanya saja saling silang 

pendapat ini selain membawa akibat 

multitafsir atas pasal yang ada, juga 

mengabaikan esensi lain yang juga 

justru lebih penting disikapi dari 

regulasi ini, khususnya  potensi 

dukungan dan hambatan UU Nomor 

16 Tahun 2004 dari sisi kinerja team 

pendamping desa. Hal ini misalnya 

terkait undang-undang desa, desa 

perlu di dukung dengan berbagai 

sumber daya yang dianggap dapat 

mendukung program pembangunan 

desa secara berkesinambungan.  Agar 

besaran alokasi dana desa sebesar 

10% yang didesentralisasikan 

Pemerintah Pusat sebesar 1 miliar 

rupiah ke masing-masing desa  dapat 

dilaksanakan untuk kejehtaraan 

rakyat maka diperlukan adanya 

pendamping desa profesional yang 

dianggap cakap membantu  

pemerintah desa dalam pengelolaan 

administrasi dan program 

pembangunan lainnya. 

Pendampingan ini akan memberikan 

luaran yang optimal bagi suksesnya 

partisipasi masyarakat dalam 

pembanguna desa (Rosdiana, 2014).  

Penelitian ini melanjutkan 

penelitian sebelumnya kewenangan 

desa dinas dan desa adat di Bali 

dimana hasil temuan sebelumnya 

menyatakan bahwa persoalan SDM 

merupakan hal yang mendesak 

terutama dalam mendukung  

pelaporan administrasi 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

dinas dan desa adat di Bali. Pada 
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konteks ini peneliti akan melihat 

pemetaan kinerja team pemdamping 

desa khususnya pada  pemetaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

pelaksana efektifitas kinerja tim 

pendamping desa dalam pengelolaan 

administrasi desa dinas dan desa adat.  

Kelanjutan dari pemetaan 

kedudukan dan kewenangan antara 

desa dinas dan desa adat pasca 

pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

maka penelitian ini di fokuskan pada  

bagaimana bentuk intervensi negara 

yang termanifestasi pada kinerja tim 

pendamping desa kementerian 

pembangunan desa tertinggal yang 

akan bekerja di desa desa di Provinsi 

Bali.  

Di Bali, implementasi atas 

peraturan  ini perlu mendapatkan 

perhatian khusus.  Karakteristik desa 

adat dan desa dinas meski berbeda 

fungsi dan kewenangan, namun 

kinerja administratif seringkali 

tumpang tindih, terutama pada 

kendali tugas dekonsentrasi. Seperti 

bantuan hibah pengelolaan urusan 

pertanian dan pengairan dari 

pemerintah provinsi kepada 

kelompok subak desa adat tertentu, 

perbekel desa dinas setempat 

mengeluh karena merasa harus 

dibebani membuat laporan 

pertanggungjawaban tanpa 

pendampingan yang benar benar 

memahami adminstrasi manajemen 

pemerintahan desa serta memahami 

dan mengetahui manajemen  

peruntukan anggaran secara riil. 

Begitu sebaliknya, di saat pemerintah 

pusat merencanakan mengalokasikan 

dana  desa sebesar 1 miliar rupiah 

para bendesa desa adat maupun 

perbekel desa dinas sama-sama 

menyimpan kekawatiran akan bentuk 

pelaporan pertanggungjawabannya 

dengan harapan tidak terseret pada 

kasus tindak pidana korupsi.  

Berdasarkan atas kondisi 

tersebut tentunya resistensi atas mal-

administrasi (kesalahan praktek 

administrasi) diantara kedua belah 

pihak berpeluang besar terjadi, 

terlebih apabila tidak didampingi 

dengan kajian akademik berupa 

penelitian pemetaan dukungan dan 

hambatan implementasi UU Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi 

Bali dari segi pendampingan desa dan 

administrasi desa. Pemetaan ini 

diharapkan tidak sekedar mencari 

kegagalan namun juga mengetahui 

dukungan atas keberhasilan 

implementasi regulasi ini sehingga 

dapat diketahui kineja potensi 
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pendamping desa  desa yang akan 

membantu desa dalam melaksanakan 

sembilan program pendampingan.  

Kajian akademik atas UU ini 

khusus pendampingan desa di Bali 

masih belum ada dan diharapkan 

penelitian ini akan mengawali kajian 

pemetaan dari sisi pemanfaatan 

sumber daya dan manajemen 

administrasi negara. Luaran 

penelitian selain berupa pemuatan di 

jurnal nasional terakreditasi, 

sekaligus memperoleh bentuk desain 

rekayasa sosial terkait implementasi 

kebijakan UU No. 6 Tahun 2014 yang 

perlu disampaikan ke Pemerintah 

Provinsi Bali dan MUDP sebagai 

salah satu bahan pertimbangan 

masukan pembuatan Peraturan 

Daerah terkait Desa yang hingga kini 

masih dalam taraf pembahasan.  

Berdasarkan permasalahan 

diatas maka rumusan masalah dalam 

artikel ini adalah bagaimana 

intervensi negara atas desa yang 

termanifestasi atas peran tim 

pendamping desa dalam pengelolaan 

program kerja  di pedesaan di Bali. 

Bali memiliki karakteristik berbeda 

dari desa-desa yang ada di luar Bali. 

Pemberlakuan regulasi terkait desa 

kerap  melenceng dan misleading dari 

norma pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, 

sehingga perlu perhatian khusus dari 

perangkat pelaksana UU ini untuk 

senantiasa memperhatikan eksistensi 

adat dalam desa-desa yang ada di 

Indonesia.  

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dalam artikel ini 

menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara,serta studi 

dokumen. Lokasi penelitian 

dilakukan pada beberapa tim 

pendamping desa yang ada di 

kabupaten terpilih serta narasumber 

yang ada di tingkat Pemerintah 

Provinsi.Adapun desa terpilih antara 

lain yang berada di Kabupaten 

Badung dan Kabupaten Tabanan. 

Pilihan atas area desa di Kabupaten 

ini didasarkan pada lanjutan dari 

obyek penelitian sebelumnya yang 

juga berada di kedua kabupaten 

tersebut. Teknik penentuan informan 

dilakukan secara purposive sampling, 

yaitu mereka dipandang memiliki 

pengetahuan sesuai dengan topik 

penelitian. Pada teknik ini, peneliti 

mewawancarai beberapa narasumber 

kunci terlebih dahulu di tingkat 

Pemerintah Provinsi, yaitu Kepala 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintah Desa Pemerintah 

Provinsi Bali.  
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Mengacu pada pengertian 

desa, desa sekarang harus 

ditempatkan sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mandiri, ada 

diwilayah kabupaten yang berwenang 

mengatur dan  mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan prakarsa 

masyarakat (subsidiaritas) dan hak 

asal-usul/atau hak tradisional 

(rekognisi). Kombinasi antara asas 

rekognisi  dan subsidiaritas dalam 

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 

tentang Desa  mendefinisikan desa 

berbeda dengan definisi-definisi 

sebelumnnya.  Pengertian desa 

tersebut secara semangat sejalan 

dengan koeksistensi, dualitas tata 

nilai rwa bhineda desa di Bali. 

Terlepas dari riak-riak kecil terjadi 

antar desa dinas dengan desa adat di 

Bali, secara umum tata nilai ini 

menempatkan desa di Bali dalam 

keseimbangan yang saling 

memperkuat dan saling bersinergi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Provinsi Bali memiliki 

wilayah seluas 5.780.06 km2 

berpenduduk berpenduduk 3.372.335 

jiwa. Bali terbagi dalam 8 Kabupaten 

dan 1 Kota, 56 Kecamatan, desa 

sebanyak 716, kelurahan 79 dan 

1.488  desa adat.Pelaksanaan 

pembumian UU Desa di Bali masih 

menyertakan dinamika tersendiri 

termasuk pendampingan  berorientasi 

dualitas desa di dalamnya. Pada 

temuan penelitian di lapangan, peran 

tim pendamping desa dalam 

pengelolaan program kerja  pedesaan 

di Bali masih terbatas. Tenaga 

pendamping desa yang secara ideal 

regulatif ditempati enam orang, 

namun prakteknya masih mengalami 

keterbatasan sumber daya. Pada 

setiap kabupaten atau kota hanya 

terdapat tiga orang pendamping desa 

yakni terdiri atas tenaga Ahli 

Pembangunan partisipatif (TAPP), 

tenaga ahli infrastruktur desa (TAID) 

dan tenaga ahli pengembangan 

ekonomi desa  dan pemberdayaan 

(TAPEP).  

Negara melalui otoritas 

kementerian desa menempatkan para 

tenaga ahli yang termanifestasi dalam 

tim pendamping di setiap desa dengan 

diberikannya kewenangan bagi 

mereka dalam menjalankan beberapa 

tugas pokok, salah satunya 

pengelolaan administrasi keuangan / 

anggaran desa. Pemerintah sebagai 

pihak yang masih mengontrol dalam 

logika ketertiban dan kepatuhan 

anggaran misalnya wajar tanpa 

perkecualian, sehingga merasa perlu 
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menemaptkan perangkatnya di 

wilayah desa seiring dengan 

diberikannya anggaran desa.  

Hanya saja kondisi ini 

diperburuk dengan ketiadaan 

pedoman operasional bagi aparatus 

dalam menjalankan kewenangannya. 

Pendamping lokal desadalam 

melaksanakan tugas di lapangan 

cenderung menggunakan asumsi, 

termasuk mendampingi kegiatan-

kegiatan vital seperti musyawarah 

perangkat desa yang berjalan di Kota 

Denpasar, Badung, Gianyar,  dan 

Tabanan. Praktek pendampingan 

yang terbatas akhirnya berpengaruh 

pada efektitifitas kinerja, karena 

secara faktual satu tenaga 

pendamping desa bekerja untuk 

empat hingga tujuh desa. Kondisi ini 

yang kemudian berpengaruh pada in-

kosistensi  pendampingan sesuai 

idealisasi regulasi yang berlaku. 

Permasalahan lain terkait 

pengakomodasian  orang lokal yang 

diharapkan benar benar tahu wilayah 

geografis desa, penguasaan kultur 

maupun budaya desa setempat. 

Resistensi yang muncul adalah 

komplain perangkat lokal setempat 

atas realitas kemampuan ilmu dan 

pengalaman yang kurang sehingga 

tim ini dimaknakan sebagai bentuk 

pemaksaan  penempatan melalui 

instrumen SK Gubernur Bali.  

Tenaga ahli desa yang 

terdistribusi pada kabupaten dan kota 

secara teknis  mendampingi desa pada 

beberapa tempat kurang memiliki 

posisi harmonis karena terdapat 

keraguan soal kepercayaan dan 

pengawalan delegasi tugas dari Pusat. 

Tim pendamping desa masih 

dianggap tidak memiliki respon 

akomodatif  pada persoalan-persoalan 

lokal setempat. Begitu pula 

sebaliknya, di lapangan tim 

pendamping desa seringkali harus 

dipaksa memahami mekanisme kerja 

yang sudah baku pada pemerintah 

desa.  

Hal ini salah satunya teralisasi 

saat pertanggungjawaban realisasi 

dana desa, dimana pendamping desa  

hanya dianggap sebagai pihak yang 

memiliki kewajiban melaporkan 

kegiatan tanpa harus 

mempertanyakan. Pada tugas pokok 

fungsinya, perminggu wajib 

melaporkan progres realisasi dana 

desa ke Provinsi untuk kebijakan 

pelaksanaan pendamping dana desa. 

Pihak pemerintah provinsi 

memberikan  laporan kepada 

pemerintah pusat. Hal yang sifatnya 

rutin ini menghilangkan makna 
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kemandirian desa. Beberapa 

diantaranya seperti pengaturan detail 

terkait kehadiran  rapat internal desa 

yang ditetapkan atau ditentukan 

preferensi dokumentasinya oleh 

pemerintah pusat. Belum pula 

persoalan lain yang seringkali 

dijumpai adalah format yang berbeda 

beda dan  menyulitkan tim 

pendamping memverifikasi.  

Pada konteks ini, akibat 

perbedaan format pelaporan ini maka 

memerlukan penyesuaian waktu yang 

lama dalam pelaporan akhir. Saat hal 

ini terjadi maka dokumentasi melalui 

dominasi negara ini lebih banyak  

terbengkalai. Pengingkaran atas 

aspek penyeragaman dalam sistem 

pelaporan dan pertanggungjawaban 

mengalami kendala yang sangat 

administratif.  

Pendampingan masih 

memiliki kendala dengan merasa 

terbebani format pelaporan karena 

wajib melakukan pendampingan 

minimal  harus dipersyaratkan lima 

belas kali berkunjung ke desa 

denganstandar riil yang sudah 

ditetapkan. Hanya saja suatu ketika 

saat melakukan pendampingan ke  

desa  seringkali kehadiran tim 

pendamping desa tidak diindahkan 

sepenuhnya oleh perangkat desa 

bersangkutan. Alasan yang 

dikemukakan saat itu yaitu desa lebih 

mengkonsentrasikan dirinya pada 

perhatian perencanaan pembangunan 

yang sesuai dengan target-target 

RPJMD Kabupaten. Beberapa 

kondisi ini yang kemudian 

tereksplorasi dalam wawancara 

dengan tenaga pendamping desa dari  

Kabupaten Badung.   

Begitu pula dengan praktek-

praktek yang terjadi di Kota Denpasar 

dimana memiliki dua pendamping 

yang menurut perbekel realitasnya 

dianggap sangat menyulitkan pada 

pelaksanaan tugas perencanaan 

pengawasan. Seringkali yang 

dianggap tidak bertemu adalah 

kepentingan antara  perbekel 

(pengurus desa setempat) lebih 

dianggap menyulitkan terutama pada 

aspek pembuatan kebijakan.  

Menariknya dalam praktek, 

setiap pendamping desa dituntut 

untuk membuat pelaporan  setiap 

minggu. Ada rapat atau tidak yang 

pasti tim pendamping desa harus 

membuat laporan yang tersistematis. 

Hal ini harus dilakukan karena harus 

melaksanakan  evaluasi setiap 3 bulan 

dan pemerintah pusat meminta setiap 

enam bulan adanya pelaporan 

sekaligus perencanaan kedepannya.  
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Menyangkut koordinasi team 

pendamping desa, dalam pelaksanaan 

tugasnya  team ini beberapa 

diantaranya belum optimal, kecuali 

pendamping yang telah memiliki 

pengalaman bisa memetakkan dengan 

baik. Permasalahan yang muncul 

terkait pendamping desa adalah soal 

kemampuan pendampingan dimana 

saat melaksanakan tugas harus 

dipenuhi dengan terpenuhinya hari 

kerja secara administratif. 

Pelaksanaan semata mata hanya 

dipahami sebagai rutinitas yang harus 

dipenuhi dibandingkan dengan 

susbtansi penempatan mereka di 

masing masing lokasi. tugas ada 

program prioritas  kemendes yakni 

BUMDes, One Village, surag desa 

dan embung desa karena banyak nya 

program ini maka semua program 

penyegaran pendampingan dialihkan 

kepada  program kebutuhan 

masyarakat. 

Jangka waktu ditempatkannya 

para pendamping desa terkait dengan 

kontrak mereka juga terbatas meski 

harapnnya adalah lima tahunan 

karena pada satu tahun alasannya 

adalah peratruhan  kesinambungan 

program, keseriusan, hak dan 

tanggung jawab, pendampingan dan 

pemberdayaan program. Kalangan 

pendamping desa yang berada dalam 

tahap evaluasi, maka terdapat da 

konsekeunsi diperpanjang atau 

sebaliknya. Hal yang harus dilihat 

adalah karakteritik kota dan desa 

sangat berbeda karena ada kepala 

desa yang betul betul mengerti, ada 

yang bingung dan ada pula yang tidak 

memahami dengan baik mekanisme 

pendampingan yang dilakanakan. 

Kepala desa dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi, lebih 

banyak memanfaatkan pendamping 

desa ada pula yang tidak dimana 

realitas kalangan ini senantiasa untuk 

diperkuat dengan kompetensi yang 

dimilikinya. 

Dalam praktek pendamping 

desa yang telah dibekali di tingkat 

TOT dan penjelasan teknis dari 

tenaga ahli, jika yang bersangkutan 

sampai pada lokasi desanya maka 

semua program yang telah disepakati 

tidak dapat berjalan dengan baik 

dikarena kan pendamping desa 

memiliki kekuarangan pengetahuan 

dengan demikian pendamping 

memerlukan  pengawasan intensif 

darisegi waktu dan hari kerja. 

Disamping perbedaan persepsi antara 

kepala desa dan pendamping  dimana 

sebagai kepala desa masih 

memandang pendamping sebagai 
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auditor sehingga kepala desa enggan 

bekerja sama.  

Fungsi dan peran dilapangan 

ada kesenjangan dimana pendamping 

memeliki kapasitas dan pengalaman 

sangat minim sehingga kepala desa 

tidak terlalu menaruh kepercayaan 

terhadap pendamping, sedangkan 

perangkat desa  lebih memiliki 

ekspektasi yang tinggi terhadap 

pendamping desa, disamping sistem 

rekruitmen secara nasional dan tidak 

diklaster secara kecamatan sehingga 

ada pendamping lintas kecamatan, 

lintas kabupaten, pandamping local 

lokasi dan desa yang sangat berjauhan 

dengan insntif yang terbatas minim 

menyulitkan pemetaan tidak sesuai 

dengan geografis tempat kediaman 

pendamping. 

Disamping banyak hal yang 

belum disentuh dimana ada dualitas 

desa yang sangat bersinergi yakni 

desa adat dan desa dinas, pendekatan 

ini belum dilakukan padahal yang 

harus disentuh pendamping adalah 

memberikan pelayanan berimbang 

hingga saat ini pendamping masih 

memandang tugas pendamping 

sebatas kerja, tetapi semangat yang 

kurang, sehingga pertanggujawaban 

sebatas administrasi belum secara 

pemberdayaan dan sosial serta 

substansinya belum maksimal 

sehingga pekerjaaan pendamping 

masih dipandang sebatas tugas yang 

dilaksanakan terpenuhi saja.  

Dengan demikian 

pelaksanaan pendampingan yang 

diharapkan akan sesuai dengan 

kemanfaatan identitas desa sebagai 

masyarakat hukum belum tercapai 

sehingga desa yang dinyatakan 

sebagai identitas  mandiri belum 

tersentuh oleh pendampingan. Salah 

satu pelaksanaan identitas mandiri 

yakni dimana semua perencanaan 

seharusnya bersumber dari desa  

RPJMDes, RPKP, menjadi APBDes. 

RPJMDes sebagai dokumen 

administrative bukan dokumen 

politik sebagai usulan masyarakat 

sehingga pendamping itu memulai 

lagi dari awal yang menyebabkan 

prencanaan menjadi mundur, 

dibeberapa desa di Tabanan dan 

Badung  tidak ada acuan untuk 

perencanaan kedepan sehingga yang 

diharapkan perencanaan tidak saja 

sebagai tujuan melainkan hasil bagi 

pembangunan masyarakat. 

Pendampingan desa  juga 

harus bisa melihat mekanisme 

penyelenggaraan pemerintahan dinas 

dan adat di Bali masih bersifat 

mendua (dualisme), yaitu: pertama,  
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desa yang melaksanakan berbagai 

kegiatan administrasi pemerintahan 

atau kedinasan sehingga dikenal 

dengan istilah ‘desa dinas’ atau ‘desa 

administratif’. Kedua, desa 

pakraman2, mengacu kepada 

kelompok tradisonal dengan dasar 

ikatan adatistiadat, dan terikat oleh 

adanya tiga pura utama yang disebut 

Kahyangan Tiga atau pura lain yang 

berfungsi seperti itu, yang disebut 

Kahyangan Desa (Pitana, 1994; Pasek 

Diantha, 2003; Parimartha, 2003; 

Windia, 2003). Berdasarkan 

pertimbangan keunikan, kekhasan 

karakteristik, serta sifat otonomi asli 

yang dimilikinya, dalam tulisan ini 

dipilih membahas desa  pakraman, 

sehingga masyarakat desa yang 

dimaksudkan adalah masyarakat desa 

pakraman3. Keberadaan masyarakat 

desa pakraman di  Bali dalam 

perjalanan panjang sejarahnya selalu 

terkait dan sejalan dengan dinamika 

kebudayaan Bali. Meskipun 

mempunyai ciri dan karakteristik 

tertentu, tetapi karena bersifat 

otonom, maka terjadi variasi bentuk 

dan aturan setempat antara desa 

pakraman yang satu dengan lainnya.  

Semestinya hak-hak otonomi 

asli tidak boleh dicampuri oleh pihak 

manapun termasuk Negara, sepanjang 

tidak bertentangan dengan konstitusi 

dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

Seperti halnya Perda No. 3 Tahun 

2003 tentang Desa Adat/Desa 

Pekraman sama sekali tidak mengatur 

tentang hak otonomi asli pada 

masing-masing desa pakraman, tetapi 

hanya bersifat mengayomi, 

melindungi dan menghormati tatanan  

asli yang sudah ada saat ini. Akan 

menjadi aneh jika kemudian desa 

pakraman di Bali menyerahkan 

sebagaian urusannya kepada 

Negara/desa dinas. Pilihan tersebut 

juga akan mengalami kendala dalam 

hal filosofi, kependudukan, 

penyelenggaraan pemerintahan, 

kelembagaan, aset dan batas wilayah, 

karena terdapat beberapa desa adat di 

Bali yang mewilayahi beberapa desa 

dinas yang berbeda wilayah 

Kabupaten/Kota seperti yang banyak 

terdapat di wilayah Denpasar dan 

Badung. 

Bahkan jika UU Desa ini 

diterapkan maka akan menjadi 

pembenar bahwa selama ini di Bali 

terjadi dualisme manajemen 

pemerintahan desa. Padahal,  tatanan 

yang sudah ada saat ini  tidak pernah 

menimbulkan permasalahan maupun 

pertentangan kekuasaan antara desa 

dinas dan desa adat. Kalaupun ada 
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kepentingan lain yang sengaja ingin 

melegalisasi dan memasukan tatanan 

desa adat ke ranah hukum positif dan 

masuk dalam struktur birokrasi 

pemerintah, yang secara logika jelas-

jelas dapat melemahkan kewenangan 

dan otonomi pemerintahan desa adat 

sendiri. Karena secara struktural dan 

hukum berada dibawah garis 

birokrasi pemerintahan yang ada di 

atasnya.  

Majelis Utama Desa 

Pakraman (MUDP) yang saat ini 

menjadi pengayom dan pelindung 

tertinggi majelis desa pakraman di 

Bali juga memposisikan pilihan untuk 

mendaftarkan desa adat,  padahal 

pilihan itu tentunya berkonsekwensi 

akan melemahkan otoritas dari 

MUDP sendiri karena secara garis 

struktur birokrasi, desa adat yang 

didaftarkan akan berada di bawah 

pemerintah Kecamatan dan 

pemerintahan Kabupaten. 

Perlu juga diketahui bahwa 

dalam pasal 8 butir (3) disebutkan 

bahwa desa yang didaftarkan harus 

memenuhi syarat (untuk wilayah 

Bali)  paling sedikit  5.000 (lima ribu)  

jiwa atau 1.000 (seribu) kepala 

keluarga, jadi tidak semua desa adat 

di Bali akan memenuhi syarat untuk 

di daftarkan. Kesimpulannya, kalau 

selama ini ternyata tidak ada 

permasalahan, dan batas-batas 

kewenangan antara desa adat dan desa 

dinas di Bali sudah sangat jelas, 

Biarkan desa dinas yang mengatur 

masalah administrasi kedinasan, dan 

desa adat berwenang mengatur 

tatanan ritual adat budaya Bali, 

sebagai konsekwensi dualitas 

kebudayan desa yang dalam 

prakteknya selama ini di Bali masing-

masing saling bersinergi dan saling 

menghormati. Kita tidak bisa 

mengarahkan masyarakat Bali untuk 

berfikir lokal sentris di tengah eforia 

otonomi daerah. Karena pilihan 

masyarakat Bali mengusung 

mekanisme birokrasi desa masa 

depan merupakan dualitas yang 

bersinergi dalam upaya memperkuat  

tatanan adat dan budaya Bali di masa 

yang akan datang.  

Melihat polemik 

peneyelenggaraan desa adat dan desa 

dinas di Bali, agar efektivitas kinerja 

pendampingan desa bisa diteriama 

sesuai dengan budaya dan kultural 

masyarakat di Bali seyogianya 

pendamping harus memehami kultur 

dan budaya setempat disamping itu 

rekruitment juga harus bisa 

memetakan potensi geografis dan 

kepentingan budaya setempat, agar 
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desa pekraman bisa berjalan sesuai 

dengan Undang-Undang Negara 

maka penempatan ini lebih 

mengutamakan dialitas keberagaman 

yang ada di Bali agar semua program 

dinas dan adat bisa berjalan 

beriringan sesuai dengan tujuan 

pembangunan adat dan budaya 

masyarakat di Bali. 

4. KESIMPULAN 

Terdapat beberapa hal yang 

bisa kita simpulkan dalam penelitian 

ini. Pertama, pendamping lokal desa 

setiap kecamatan ada enam, sesuai 

dengan peraturan (juknis). Namun 

pada prakteknya yang ditempatkan 

hanya bisa dua orang. Hal ini karena 

keterbatasan alokasi sumber daya 

yang terbatas sehingga setiap orang 

memiliki beban berat karena harus 

mendampingi lima sampai enam 

desa. Dengan demikian, beban yang 

berat tersebut, pendamping desa tidak 

bisa melaksanakan tugas evaluasi 

dengan baik.  

Hal ini belum lagi beban 

kinerja menyerahkan laporan 

pendampingan yang secara rutin 

diserahkan setiap hari Kamis setiap 

minggunya. Hal inilah yang 

seringkali menemui kelemahan atau 

kegagalan. Harapan Pemerintah Desa 

pendamping bisa secara optimal 

memberikan pendampingan dari 

perencanaan, pelaksanaan hingga 

evaluasi apabila SDM nya 

mencukupi. Hal ini  sreungkali 

terhadi desa desa yang dikunjungi  

tenaga ahli dimana kepala desa lebih 

percaya kepada tenaag ahli daripada 

ketimbang lokal yang minim 

pengalaman. Disdamping itu, 

pendamping lokal diwajibakan 

membuat pelaporan yang setiap bulan 

foirmatnya berbeda lebih 

menyulitkan pendamping dalam 

perumusan pelaporan.  

Diharapkan pendamping 

diberikan workshop yang berupa 

penyegaran dan pemantapan 

kemampuan kinerja mereka. 

Pendamping yang bukan merupakan 

penduduk asli dari desa yang 

didamping I seringkali menemui 

kendala karena merasa banyak waktu 

yang terbunag pada saat kunjungan di 

desa masing-masing. Rekruitmen ke 

depan harapoannya oenempatan 

berdasarkan lokasi tempat tinggal 

pendamping desa sehingga 

memp;ermudah yang bersangkutan 

bisa melaksanakan tugas secara 

efektif.  

Diperlukan adanya upaya 

secara sinergis baik dari pemerintah 

secara lintas sektoral dalam 



P a g e  | 304 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

memahamkan soal efektifitas tim 

pendamping. Selain itu harus ada 

keterkaitan secara sinergis tugas 

tugas mereka dengan desa tempat 

dimana mereka ditugaskan . SDM 

yang handal adalah yang mampu bisa 

memecahkan persoalan dimanapun 

dirinya ditempatkan. Berangkat dari 

kondisi ini, maka sangatlah penting 

kiranya proses rekruitmen dalam 

menjaring tim pendamping desa yang 

benar-benar memiliki potensi yang 

tangguh dan bisa diandalkan. Hal ini 

tidak bisa mengesampingkan 

bagaimana gugus tugas yang 

diberikan oleh pemangku 

kepentingan yang ada di desa dan 

harus dilaksanakan sebaik-baiknya 

oleh tim pendamping desa. 

Perlu dipahami adanya 

pemahaman bersama, bahwa pada 

saat tim pendamping desa 

ditempatkan dirinya bukanlah 

individu yang imun diberikan tugas 

oleh pemangku desa bersangkutan. 

Hal ini yang perlu mendapatkan 

pemahaman bersama. 
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Heightened needs and requirements of the community towards the 

fulfillment of his life it will be the higher the demands of the public 

will get a good service, therefore the government should be prepared 

financially. One contemporary concepts used in solving this problem 

is the concept of public entrepeneurship. This concept requires the 

government to play a role as an economic actor, both as producers of 

goods and services and in cooperation with private companies. 

Therefore, the government must create new innovative ideas in terms 

of development various in public sector, which aims to meet the 

demands of society. Addressing it to the government to create the 

public entrepeneurship in optimizing tourism in Magelang district, the 

role to be owned by the government in carrying the public 

entrepeneurship, namely, (1) the role of an active society, through 

cooperation between the government and the private sector; (2) active 

co-operation between governments and the private sector; (3) the 

government focuses on long-term planning and strategic. 

Keywords 

cultural heritage,  

public entrepeneurship,  

govermance. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Semakin tingginya kebutuhan dan 

keperluan masyarakat terhadap pemenuhan 

kehidupannya maka akan semakin tinggi pula 

tuntutan dari masyarakat akan memperoleh 

pelayanan yang baik, oleh karena itu 

pemerintah harus siap secara finansial. 

Apabila pemerintah terbatas dalam 

penyediaan kemampuan finansial, maka bisa 

dipastikan pemerintah tidak mungkin 

membiayai semua kebutuhan masyarakat, 

mulai kebutuhan pangan, sandang, dan papan. 

Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi 

terjadinya transformasi ekonomi dari sektor 

primer ke sektor sekunder (sektor 

industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor 

jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder 

dan tersier dalam rangka pemberdayaan 

potensi lokal merupakan isu penting untuk 

dikembangkan. 

Salah satu daerah di Indonesia yang 

memiiki potensi pariwisata di daerahnya 

adalah Kabupaten Magelang. Kabupaten yang 

terletak di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki 

banyak potensi wisata. Salah satunya adalah 

potensi pariwisata cagar budaya. Berbagai 

uapaya dilakukan oleh pemerintah daerah 
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dalam mengembangkan potensi wisata ini. 

Seperti yang tertuang dalam pembahasan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) pada penyusunan RKPD tahun 

2017. 

Musrenbang RKPD Kabupaten 

Magelang Tahun 2017 dibahas delapan sektor 

pembangunan di tahun 2017 salah satunya 

adalah pengembangan sektor unggulan. 

Dalam pengembangan sektor unggulan 

tersebut salah satunya adalah pengembangan 

sektor unggulan pariwisata di Kabupaten 

Magelang. Adanya pengembangan sektor 

unggulan tersebut diharapkan dapat sebagai 

instrumen dalam mendorong peningkatan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 

pemberdayaan lokal dan kerakyatan, 

penciptaan lapangan kerja dan penggurangan 

pengangguran, serta menekan pemborosan 

sumber daya. 

Pengelolaan tempat pariwisata juga 

sudah di atur dalam Perda Kabupaten 

Magelang Nomor 17 Tahun 2002 tentang 

pengelolaan, keamanan, dan ketertiban lokasi 

obyek wisata dalam pasal 4 dijelaskan bahwa: 

(1) Obyek-obyek wisata dikelola oleh suatu 

manajemen pengelolaan. (2) Suatu obyek 

wisata dapat dikelola oleh (a) pemerintah 

kabupaten; (b) badan usaha; (c) masyarakat; 

(d) perseorangan; dan (e)  kemitraan diantara 

a, b, c, dan d. Namun, hal ini belum juga 

mampu untuk mengembangkan potensi 

tersebut  dan belum berdampak pada 

peningkatan pendapatan asli daerah yang 

nantinya berguna untuk pemenuhan 

kebutuhan masyarakat di Kabupaten 

Magelang. 

Berdasarkan RKPD Pemerintah 

Kabupaten Magelang tahun 2016, Kabupaten  

Magelang memiliki potensi pariwisata yang 

berupa 21 kawasan cagar budaya antara lain:  

Tabel 1. Kawasan Cagar Budaya Kabupaten 

Magelang 

No. Obyek Wisata Lokasi  

1. Candi 

Borobudur 

Desa Borobudur, 

Kecamatan 

Borobudur 

2. Candi Pawon Desa Wanurejo, 

Kecamatan 

Borobudur 

3. Candi Mendut Kelurahan 

Mendut, 

Kecamatan 

Mungkid 

4. Candi Ngawen  Desa Ngawen, 

Kecamatan 

Muntilan 

5. Candi Gunung 

Wukir/Canggal  

Desa Somokaton, 

Kecamatan Salam 

6. Makam Gunung 

Pring  

Bukit Gunung 

Pring, Kecamatan 

Muntilan 

7. Makam Kyai 

Raden Santri dan 

Mbah Jogorejo 

Bukit  

Bukit Gunung 

Pring, Kecamatan 

Muntilan 

8. Makam Pasteur 

Van Lith  

Kecamatan 

Muntilan 
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9. Candi Asu  Desa Sengi, 

Kecamatan 

Dukun 

10. Candi Pendem  Desa Sengi, 

Kecamatan 

Dukun 

11. Candi Lumbung  Desa Sengi, 

Kecamatan 

Dukun 

12. Makam Ky. 

Condrobumi  

Kecamatan 

Candimulyo 

13. Makam Sunan 

Geseng  

Desa Tirto, 

Kecamatan 

Grabag 

14. Air Terjun 

Seloprojo  

Desa Seloprojo, 

Kecamatan 

Ngablak 

15. Pemandian 

Kalibening  

Kecamatan 

Secang 

16. Candi Selogriyo  Desa Kembang 

Kuning, 

Kecamatan 

Windusari 

17. Langgar Agung 

Pangeran 

Diponegoro  

Desa Menoreh, 

Kecamatan 

Salaman 

18. Pesarean 

Pangeran 

Singosari 

(Gunung Sari 

Salam)  

Desa Gulon, 

Kecamatan Salam 

19. Makam Kyai 

Mijil  

Desa Candirejo, 

Kecamatan 

Borobudur 

20. Makam Kyai 

Raden Syahid  

Desa Salam, 

Kecamatan Salam 

21. Candi-candi 

(baru dalam 

Kecamatan Salam 

proses 

penggalian)  

Sumber: RKPD Pemerintah Kabupaten 

Magelang Tahun 2016 

 

Namun menurut data BPS Kabupaten 

Magelang tahun 2016, pemerintah baru 

mengembangkan 3 kawasan cagar budaya 

yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut, dan 

Candi Pawon yang dikelola oleh pihak 

pemerintah Kabupaten Magelang, badan 

usaha, dan masyarakat. Padahal Kabupaten 

Magelang memiliki 21 kawasan cagar budaya, 

dan 18 diantaranya belum dikembangkan oleh 

pemerintah dan masih dikelola dan 

dikembangkan oleh masyarakat atau 

perorangan. Apabila 18 kawasan cagar 

budaya tersebut dapat dikembangkan oleh 

pemerintah, maka akan dapat berpotensi 

untuk peningkatan perekonomian daerah 

sekaligus dapat memberdayakan masyarakat. 

Permasalahan dalam pengelolan sektor 

pariwisata juga dialami oleh pemerintah 

Kabupaten Magelang. Hal  ini seperti yang 

tertuang pada Peraturan Bupati Magelang 

Nomor 17 tahun 2016 tentang RKPD Tahun 

2016 permasalahan perekonomian daerah 

berbasis potensi lokal yang berdaya saing 

dalam hal urusan pariwisata yaitu (1) 

kurangnya sarana dan prasarana pariwisata; 

(2) kurangnya SDM pelaku pariwisata; (3) 

kurangnya manajemen pengelolaan 

pariwisasta. Oleh karena itu, pemerintah dapat 

berperan sebagai public entrepeneurship 
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untuk mencari inovasi-inovasi baru dalam 

mengoptimalkan pariwisata. 

Salah satu konsep kontemporer yang 

digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan ini adalah konsep public 

entrepeneurship.  Konsep ini menuntut 

pemerintah untuk berperan sebagai aktor 

ekonomi, baik sebagai produsen barang 

maupun jasa dan bekerja sama dengan 

perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini akan 

mewujudkan peningkatan perekonomian 

daerah yang berdaya saing dan berbasis pada 

potensi lokal daerah sesuai dengan misi 

Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 

2014-2019, apabila pemerintah dapat 

mengembangkan pariwisata-pariwisata yang 

ada di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, 

berdasarkan latar belakang diatas, maka 

batasan dalam essay ini akan membahas 

mengenai bagaimana pengembangan 

pariwisata cagar budaya dengan prinsip public 

entrepeneurship di Kabupaten Magelang?. 

 

2. PUBLIC ENTREPENEURSHIP 

 

Istilahentrepeneurditerjemahkandalam

berbagaibahasadiberbagainegarasepertisauda

gar, kewirausahaan, entrepeneurship. 

Entrepeneurship berasal dari Bahasa Prancis 

yang berarti kontraktor. Asal katanya adalah 

entreprenant yang berarti giat, mau berusaha, 

berani, penuh petualangan. Ada juga yang 

berarti entreprendre yang berarti undertake 

(Nugroho,2015:70-71)[1]. Istilah 

entrepreneurship mulai digunakan dalam 

Bahasa Inggris sejak 1878, dan dipahami 

sebagai a contractor acting as intermediary 

between capital and labour. Sehingga 

entrepeneursip diartikan sebagai jiwa, 

semangat, untuk menemukan sesuatu yang 

baru dan baik untuk kemanusiaan. 

Konsep entrepeneurship juga 

digunakan dalam bidang pemerintahan yang 

dikenal sebagai public entrepeneurship. 

Konsep public entrepeneurship menurut 

Dienfenbach (2011:31-33)[2] dijelaskan 

dengan definisi mengenai public 

entrepeneurship yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli berikut. Shockley et al. 

(2006:205)[3]“Public sector entrepreneurship 

occurs whenever a political actor is alert to 

and acts on potential profit opportunities, thus 

moving the system in which the actor is 

embedded toward equilibrium”. Sedangkan 

(Roberts, 1992) dalam Naman dan Slevin, 

1993: 139))[4]“Public entrepreneurship is 

defined as the generation of a novel or 

innovative idea and the design and 

implementation of the idea into public sector 

practice”. Serta Roberts and King (1991:149–

150)[5] mendefinisikan “Public 

entrepreneurship’ is a process of introducing 

innovation to public sector practice”.Oleh 

karena itu, berdasarkan definisi konsep public 

entrepeneurship dari beberapa ahli diatas 

maka yang dapat disimpulkan adalah public 
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entrepeneurship diartikan sebagai bagaimana 

pemerintah menciptakan ide-ide inovasi baru 

dalam hal pengembangan dan pembanggunan 

diberbagai sector publik, yang bertujuan 

untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat. 

Untuk mengetahui lebih jauh dari 

konsep public entrepeneurship, menurut 

Fabian (2011:35)[6] dijelaskan dengan gambar 

komparasi beriku ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Comparing Independent, Corporate, and Public Entrepeneurs 
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Dalam tulisan ini konsep public 

entrepeneurship yang digunakan untuk 

menganalisis studi kasus yang ada dengan 

menggunakan konsep public 

entrepreneurship dari Roberts dan King. 

Roberts dan King berpendapat bahwa konsep 

public entrepeneurship diartikan sebagai 

proses untuk memperkenalkan inovasi dalam 

praktek di sektor publik. Bahwa inovasi di 

definisikan secara luas sebagai tema yang 

paling umum untuk mendasari semua bentuk 

kewirausahaan. Kewirausahaan dipelajari 

untuk berbagai alasan, tetapi alasan utama 

untuk berkeyakinan luas bahwa aktivitas 

kewirausahaan merangsang pembangunan 

ekonomi umum sertak inerja ekonomi 

perusahaan individual. Mengenai hal tersebut 

maka dibutuhkanlah inovasi untuk 

menjalankan kewirausahaan. Maka 

dibutuhkanlah peran dari pemerintah sebagai 

actor ekonomi untuk berperan sebagai 

produsen barang maupun jasa dan bekerja 

sama dengan perusahaan-perusahaan swasta 

untuk menjalankan public entrepeneurship. 

Sehingga, konseppublic 

entrepeneurship yang diutarakan oleh Roberts 

dan King tersebut lebih berfokus pada 

perilaku kewirausahaan dalam domain public 

untuk merangsang pembangunan ekonomi 

umum. Hal tersebutlah yang menjadi 

kelebihan dari konsep Roberts dan King, 

karena konsep tersebut menuntut peran dari 

pemerintah sebagai actor ekonomi untuk 

menciptakan inovasi-inovasi dalam 

menjalankan kewirausahaan yang bertujuan 

untuk merangsang pembangunan ekonomi. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

pembangunan ekonomi tidak hanya dengan 

menggunakan pendapatan negara saja. 

Namun, pemerintah dapatmen ciptakan iklim 

kewirausahaan dengan caraber inovasi 

disektor public dengan mengembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki oleh publik. 

Akan tetapi konsep Roberts dan King tersebut 

juga memiliki kelemahan. Dalam 

memperkenalkan dan mengimplementasikan 

inovasi kewirausahaan disekto publik juga 

memiliki hambatan yang harus dikendalikan 

apabila ingin menggunakan konsep public 

entrepeneurship dari Roberts dan King 

tersebut (Kearney, Hisrich, dan Roche, 

2007:300-301)[7]. Hambatan untuk berinovasi 

sector public tersebut yaitu keterbatasan 

inovasi pemerintah dalam mengembangkan  

potensi-potensi yang ada, hal tersebut bisa 

terjadi karena pemerintah tidak bisa untuk 

memanfaatkan dan mengembangkan potensi 

yang dimiliki dikarenkan adanya factor 

administrasi. 

Dengan demikian, peran pemerintah 

harus menjadi public entrepeneurship. Karena 

untuk menyikapi semakin tingginya 

kebutuhan dan keperluan masyarakat terhadap 

pemenuhan kehidupannya maka pemerintah 

dituntut untuk menciptakan inovasi-inovasi 

baru dalam hal pengembangan dan 
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pembangunan diberbagai  sector publik, yang 

bertujuan untuk memenuhi tuntutan dari 

masyarakat.  

 

3. PERAN PEMERINTAH DALAM 

MENYELENGGARAKAN PUBLIC 

ENTREPENEURSHIP 

 

Secara finansial pemerintah tidak akan 

mampu memenuhi semua  tuntutan 

masyarakat yang  semakin tinggi hanya 

dengan mengandalkan dari kas negara 

maupun kas daerah. Untuk itu pemerintah 

harus memiiki inovasi dalam menyelesaikan 

masalah tersebut. Konsep public 

entrepeneurship  dari Roberts dan King 

memberikan solusi bahwa pemerintah dapat 

berperan sebagai actor ekonomi, baik sebagai 

produsen barang maupun jasa dan bekerja 

sama dengan pihak swasta.  Untuk 

mewujudkan sebagai actor ekonomi tetrsebut 

pemerintah harus berinovasi dalam 

menjalankan kewirausahaan yang bertujuan 

merangsang pembangunan ekonomi dengan 

bekerja sama dengan pihak swasta. Sehingga, 

pemerintah dapat mengkomparasikan sinergi 

antara sektor primer, sekunder, dan tersier 

dalam rangka pemberdayaan potensi lokal 

yang merupakan isu penting untuk 

dikembangkan. Disisi lain pemerintah juga 

dapat memberdayakan masyarakat agar 

mandiri. 

Secara operasional konsep ini 

dijabarkan dalam bentuk peran-peran 

pemerintah agar dapat untuk bertransformasi 

dari peran yang tradisional menuju peran yang 

kewiraswastaan. Sehingga, peranyang  dapat 

dilakukan pemerintah untuk dapat 

menyelenggarakan public entrepeneurship 

dalam mengembangkan pariwisata di 

Kabupaten Magelang dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

Tabel 2: Peran yang dapat dilakukan 

pemerintah 

Peran Tradisional Peran 

Kewiraswastaan 

Pemerintah 

memproduksi semua 

pelayanan publik 

atau peran sentral 

Pemerintah hanya 

sebagai fasilitator 

yang mengontrak / 

memberikan 

konsensi kepada 

pihak lain 

Peran historis 

perusahaan negara 

Pemerintah secara 

aktif mendirikan 

perusahaan 

Semua kebutuhan 

masyarakat di biayai 

oleh pemerintah 

dengan kemampuan 

finansial 

Kebutuhan 

masyarakat di 

kelola sedemikian 

rupauntuk 

disesuaikan 

Peran masyarakat 

yang pasif dalam 

proses pembangunan 

Peran masyarakat 

aktif, melalui 

kerjasama 

pemerintah dan 

pihak swasta 

Pelayanan publik 

tertentu di berikan 

pada semua tingkatan 

Pelayanan publik 

tertentu difokuskan 

pada tingkat dan 

kelompok yang 

lebih terbatas 
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Pemerintah 

menawarkan 

pelayanan publik 

Pemerintah 

memasarkan 

pelayanan publik 

Hubungan minimal 

dengan pihak swasta 

Kerjasama yang 

aktif antara 

pemerintah dan 

pihak swasta 

Pemerintah lebih 

memfokuskan pada 

rencana jangka 

pendek 

Pemerintah 

memfokuskan pada 

perencana jangka 

panjang dan 

strategis. 

Struktur organisasi 

yang birokratis 

Struktur organisasi 

yang longgar 

Sumber: Nurmandi (2014:59)[8] 

Berdasarkan tabel diatas peran 

tradisional yang biasanya dilakukan oleh 

pemerintah adalah memproduksi semua 

pelayanan publik yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan negara. Sehingga, 

asumsi yang biasa digunakan adalah bahwa 

semua kebutuhan masyarakat harus dibiayai 

oleh pemerintah. Sebaliknya, masyarakat 

justru berada pada posisi yang pasif. Guna 

memenuhi tuntutan peran seperti diatas, maka 

organisasi-organisasi pemerintah harus 

dikembangkan sedemikian rupa untuk 

melayani berbagai pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. 

Maka dibutuhkanlah pemerintah yang 

memiliki peran kewiraswastaan dalam 

menyelenggarakan public entrepeneurship 

untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh 

karena itu, peran yang harus dimiliki 

pemerintah di dalam menyelenggarakan 

public entrepeneurship untuk 

mengoptimalkan potensi pariwisata di 

Kabupaten Magelang yaitu, (1) peran 

masyarakat yang aktif, melalui kerjasama 

pemerintah dan pihak swasta seperti 

pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta 

untuk memberdayakan masyarakat yang ada 

disekitaran kawasan pariwisata cagar budaya 

dengan memanfaatkan potensi alam yang 

dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. (2) Kerjasama yang aktif antara 

pemerintah dan pihak swasta seperti potensi 

pariwisata cagar budaya yang belum tersentuh 

oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat 

pengelolaannya dapat dilakukan oleh swasta, 

namun dengan perjanjian yang 

menguntungkan pemerintah dan masyarakat. 

(3) Pemerintah memfokuskan pada 

perencanaan jangka panjang dan strategis. 

Perencanaan jangka panjang dann strategis 

dari pemerintah daerah didasarkan pada 

potensi dan kekayaan yang dimiliki daerah. 

Apabila potensi dan kekayaan yang ada di 

Kabupaten Magelang adalah cagar budaya 

maka pemerintah daerah wajib memfokuskan 

perencanaan jangka panjang dan strategisnya 

harus bisa mengembangkan dan 

mengoptimalkan potensi cagar budaya 

tersebut.Karena seperti yang tertuang pada 

Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 tahun 

2016 tentang RKPD Tahun 2016 

permasalahan perekonomian daerah berbasis 

potensi lokal yang berdaya saing dalam hal 



P a g e  | 314 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

urusan pariwisata ialah kurangnya sarana dan 

prasarana pariwisata; kurangnya SDM pelaku 

pariwisata; dan kurangnya manajemen 

pengelolaan pariwisasta. Oleh karena itu 

dalam mengoptimalkan potensi pariwisata 

tersebut harus ada peran antara pemerintah, 

pihak swasta, dan masyarakat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1]  Nugroho, Riant. Membangun Entrepeneurship 

Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

2015. 
[2]  Dienfenbach, Fabian E. Entrepeneurship in The 

Public Sector. Germany: Gabler. 2011. 

[3]  Shockley, Gordon E. “Toward a Theory of Public 

Sector Entrepeneurship”.Journal of Economic 

Literature, 6:3, 205-223. 2006. 

[4]  Naman, J.L., & Slevin, D.P. Entrepreneurship and 

the concept of fit: A model and empirical test. 

Strategic Management Journal, 14(2), 137-153. 

1993. 

[5]  Roberts, Nancy C, King, Paula J.  1991. Policy 

Entrepreneurs: Their Activity Structure and 

Function in the Policy Process. (1991). Journal of 

Public Administration Research and 

Theory.Pages 147–175 

[6]  Fabian, Ibid., hlm. 35. 
[7]  Kearney, Claudine, Robert Hisrich, & Frank 

Roche. A Conceptual Model of Public Sector 

Corporate Entrepreneurship. Journal of 

Enterprising Culture, 295-313. 2007. 

[8]  Nurmandi, Achmad. Manajemen Perkotaan. 

Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government. 

2014. 

[9]  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 

Tahun 2002 Tentang Pengelolaan, Keamanan, 

dan Ketertiban Obyek Wisata. 

[10]  Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 
2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 315 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA DAN STRATEGI 

PENANGGULANGANNYA 

 

 

Hendrarto 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Tidar 
 

 

ARTICLE INFO 

 

ABSTRACT 

Article history: 

Accepted 

 

Corruption is our anemy and at the last decade corruption at 

Indonesia always at upper rank as corruption country in the world. 

From analytical and indication looks for solving corruption problem 

use hesistant Institutional Strategy but this strategy too weak and less 

accuracy to aimed this cases. Than need more radical strategy. 

Determined Institutional Strategy has  an ability to solve the problem. 

Soo justice, advances and prosperities in Indonesian could exist a 

soon. 

 

Keywords 

Corruption 

 

A. PENDAHULUAN  

Kita tentu tidak asing lagi dengan 

istilah korupsi, dan kita memang sewajarnya 

anti terhadap tindakan ini, karena korupsi 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran 

dari standar etika masyarakat, yang pada 

dasawarsa terakhir ini sedang mewabah di 

masyarakat kita, dan yang paling akhir 

gaungnya telah ”mengguncang” seluruh 

lapisan rakyat dari bangsa Indonesia ini, yaitu 

dengan adanya banyak kasus-kasus besar 

yang sangat merugikan negara, diantaranya 

adalah kasus E- KTP dengan tersangka Ketua 

DPR RI Setyo Novanto dengan kerugian 

negara yang mencapai Rp 2,7 trilliun, 

masuknya Ketua Mahkamah Konstitusi 

Patrialis Akbar ke penjara karena korupsi, 

demikian juga dipenjaranya Ketua Dewan 

Pimpinan Daerah beberapa bwaktu yang lalu, 

terendusnya korupsi di reklamasi teluk 

Jakarta, kasus Rumah Sakit Sumber Waras 

Jakarta, serta beberapa tahun yang lalu yang 

sangat heboh dengan adanya kasus 

penggelapan pajak dan penyuapan oleh 

Gayus Tambunan, seorang pegawai Kantor 

Pajak golongan IIIa yang mempunyai 

rekening kekayaan dengan nilai 125 milyar 

rupiah, punya rumah dan  apartemen mewah 

serta 3 buah mobil mewah. Kasus tersebut 

juga menyeret pada banyaknya aparat 

penegak  hukum yang terlibat, baik di 

Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan 

serta masyarakat sendiri ataupun para 

pengusaha. Disamping itu kita juga masih 
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ingat dan ketahui bersama tentang adanya 

skandal Bank Century yang menghebohkan 

itu, sehingga memaksa DPR RI membentuk 

Pansus Bank Century untuk mengungkap 

kasus tersebut, demikian juga kasus BLBI. 

Dan hampir 50 % lebih Kepala daerah di 

Indonesia terlibat kasus korupsi dan sudah 

menjadi tersangka dan sebagian besar sudah 

masuk penjara. Tetapi dalam kenyataannya 

sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya 

yang konkrit dan menyeluruh serta 

cenderung diabaikan dan dibuang kelaut, 

sehingga masyarakat seolah-olah dipaksa 

melupakan kasus tersebut. Belum lagi 

banyak kasus-kasus korupsi besar lain yang 

belum dan tidak terungkap sama sekali baik 

di pusat maupun daerah karena adanya 

sindikat dan mafia hokum serta kong 

kalikong baik di eksekutif, legislative 

maupun penegak hukum yang bekerja sama 

dengan para pebisnis nakal/hitam.   

 Korupsi di Indonesia terutama di era 

Reformasi ini, cenderung berkembang secara 

sistematik dan masiv, sehimgga hal ini bagi 

banyak orang korupsi dianggap bukan lagi 

suatu hal yang merupakan pelanggaran 

hokum ataupun pelanggaran etika, melainkan 

dianggap suatu kebiasaan yang sudah wajar 

dan membudaya di masyarakat kita, sehingga 

tidak mengherankan apabila dalam seluruh 

penelitian perbandingan korupsi antar 

negara, Indonesia selalu menempati posisi 

paling rendah. Hal ini bisa kita lihat data yang 

paling terkini dari PERC ( Political and 

Economic Risk Consultancy ) yang 

berkedudukan di Hongkong menunjukkan 

bahwa Indonesia merupakan negara paling 

korup dari 16 negara tujuan investasi di 

kawasan Asia Pasifik, hal ini tentunya sangat 

memprihatinkan kita semua sebagai anak 

bangsa. Demikian juga kalau kita lihat di data 

Indeks Persepsi Korupsi tahun 2016 yang 

dilansir Transparency International, 

Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 

negara dengan skor 37. Dengan fenomena 

yang demikian, maka kita seyogyanya 

bertanya apa sebenarnya yang terjadi? 

Mengapa banyak sekali korupsi terjadi di 

Indonesia? Bagaimana strategi 

penanggulangannya? Hal-hal seperti itulah, 

yang ingin saya kupas dan kemukakan dalam 

tulisan ini, dengan harapan mampu menjadi 

alternatif solusi di negeri tercinta ini. 

 Di negara-negara berkembang, 

termasuk Indonesia, korupsi sudah makin 

merembet ke semua lapisan, “semakin besar 

tingkat dan jabatannya maka semakin besar 

tingkat korupsi yang dilakukan” sehingga hal 

ini dapat dianggap sebagai penyakit kanker 

sosial yang akut dan sulit untuk 

disembuhkan, walaupun sebenarnya bisa 

diatasi dan diberantas dengan cara-cara 

radikal dan dukungan masyarakat seperti 

yang dilakukan di Korea, Taiwan, Rpublik 

Rakyat China ( RRC ), Singapura, Malaysia 

dan lain-lain. Negara-negara tersebut, bisa 
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dikatakan negara yang cukup berhasil 

memberantas korupsi dengan cara yang 

radikal dan didukung oleh seluruh rakyat. Di 

Indonesia, banyak tindakan yang dilakukan 

oleh Pemerintah, baik melalui peringatan 

moral, tindakan hukum, maupun tindakan 

administratif, namun ternyata semua itu tidak 

cukup efektif untuk mengatasinya. 

 

B. PEMBAHASAN 

B.1. Fenomena Korupsi 

Berbagai penelitian menunjukkan, 

korupsi ataupun perbuatan sejenis ( kolusi, 

manipulasi, nepotisme, dll ) dapat 

menyebabkan terhambatnya tingkat 

kesejahteraan rakyat. Penelitian juga 

menunjukkan, tidak ada satu negarapun 

didunia ini yang dapat makmur apabila 

diperintah oleh pemerintahan yang korup. 

Para koruptor itu sudah merampas hak rakyat 

dari suatu negara dalam mengenyam 

kehidupan yang nyaman, dengan cara 

menguras kekayaan negara mereka atau 

secara ekstrim dapat kita sebut “merampok” 

kekayaan negara.Yang lebih memprihatinkan 

lagi, banyak kasus di Indonesia ini juga 

terjadi di pelosok-pelosok desa, seperti dalam 

kasus kepala desa yang mengkorupsi uang 

Bangdes, dana IDT, bahkan juga BLT 

maupun Raskin. Sedemikian parahnya 

korupsi itu, sehingga dapat dikatakan bahwa 

setiap ada proyek pasti terjadi korupsi, baik 

bernilai besar maupun kecil. Bahkan, bantuan 

kepada korban musibah atau bencana pun 

menjadi proyek untuk dikorupsi oleh 

petugas. 

 Kalau kita mau mengamati lebih 

dalam lagi, maka bisa disimpulkan bahwa 

dalam birokrasi di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia, masalah yang 

sangat menonjol adalah adanya one’s 

loyalties kepada kelompok kecil masyarakat. 

Sebagian besar pejabat punya klik/kelompok, 

yang anggotanya hanya berinteraksi dengan 

sesama anggota kelompoknya dalam mencari 

keuntungan. Demikian juga dengan 

kedudukan dan jabatannya, seperti milik 

pribadi yang bisa dimanfaatkan untuk 

kepentingan pribadi dan kliknya. Jabatan dan 

kedudukan, dapat dimanfaatkan untuk bisa 

melanggar regulasi formal, agar dapat 

memperoleh keuntungan, mengeksploitasi 

bawahan untuk kepentingan pribadi. Atasan 

dalam birokrasi, cenderung 

menyembunyikan dan melindungi 

pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan 

oleh anggota klik / kelompoknya. Hal 

tersebut bisa terjadi, karena beberapa sebab 

antara lain, gaji pegawai rendah, sehingga 

tidak mampu menopang kehidupan 

keluarganya. Adanya diskresi yang 

berlebihan dalam struktur birokrasi, dan 

kontrol kelembagaan yang sangat kurang, 

karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya 

serta lemahnya mental individu dan rendah 

empati terhadap sesama anak bangsa, 
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terutama kaum miskin. Hal ini bisa berbentuk 

sindikat ataupun mafia yang legal, formal, 

berseragam dan punya otoritas yang besar 

untuk mengelabuhi masyarakat. 

 Masyarakat menganggap birokrasi 

dipandang sebagai hukum, dan ucapan 

birokrasi harus diikuti oleh masyarakat, 

kondisi masyarakat tidak stabil dan mudah 

terprovokasi, kurang ada atau bahkan tidak 

ada kepastian hukum, masyarakat kurang 

mengetahui tentang ever increasing rule dan 

regulasi. Pemerintah menjalankan kebijakan 

yang diskriminatif, suka menjalankan norma 

kelompoknya / kliknya (sindikatnya), 

golongannya, ataupun partainya daripada 

norma hukum yang ada, serta karena adanya 

degradasi moral masyarakat secara 

menyeluruh. Fenomena seperti inilah yang 

menggerogoti dan menghantui negara kita, 

yang akan selalu menjadi faktor laten yang 

merusak sendi-sendi bangsa dalam usaha 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan 

demikian perlu ada langkah-langkah dan 

strategi yang jitu dan komprehensip untuk 

mengendalikannya. 

B.2. Strategi Pemberantasan Korupsi 

 Upaya memberantas korupsi, 

sebenarnya telah lama dilakukan, yakni 

selama umur korupsi itu sendiri. Sejak 

Indonesia merdeka lepas dari penjajahan 

Belanda, pemberantasan korupsi di Indonesia 

dapat kita bagi dalam 3 periode, yaitu pada 

masa orde lama, orde baru dan orde 

reformasi. Dimasa orde lama ditandai dengan 

munculnya UU No. 24 tahun 1960 karena 

banyaknya kasus korupsi dengan adanya 

nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958, 

korupsi di Pertamina, kasus korupsi gula 

yang diduga dilakukan oleh Kolonel 

Soeharto, dan lain-lain. Dimasa orde baru 

dengan munculnya UU No. 3 tahun 1971 

dalam pemberantasan korupsi, terutama 

korupsi yang dimulai dari penguasaan tentara 

atas bisnis-bisnis strategis serta kewenangan 

yang besar terhadap pejabat-pejabat birokrasi 

serta didukung secara politik oleh partai 

Golkar.  Di era reformasi sekarang ini 

memunculkan aturan tentang pemberantasan 

korupsi yang lebih baik, antara lain dengan 

adanya UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 

20 tahun 2001 serta dibentuknya lembaga 

pemberantasan korupsi yang independen 

yaitu KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi 

), sehingga banyak kasus sudah mulai dapat 

dibongkar dan pelakunya dimasukkan ke 

penjara, namun ternyata masih lebih banyak 

dan lebih besar kasus-kasus korupsi yang 

lolos dari jeratan hukum. 

 Menurut Prof. Dr. Loekman 

Soetrisno (1996), di Indonesia ada beberapa 

sebab pemberantasan korupsi tidak berhasil. 

Pertama, sudah makin tipisnya jumlah 

penguasa Indonesia yang tidak melakukan 

tindakan korupsi. Hal ini terjadi di semua 

lembaga baik eksekutif, legislative maupun 



P a g e  | 319 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

yudikatif sebagai penopang dan penegak 

hukum kita. Kedua, karena masih adanya 

kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah 

korupsi di luar hukum, berupa pengembalian 

sejumlah uang yang digelapkan tanpa harus 

menghadapkan tersangkanya pada tuntutan 

hukum. Dan masih ditambah dengan 

ringannya hukuman bagi para koruptor 

sehingga mereka tidak merasa jera dengan 

tindakan yang tidak terpuji tersebut. 

Terlepas dari pendapat tersebut, 

upaya pemberantasan korupsi di berbagai 

negara pada dasarnya dapat kita 

kelompokkan ke dalam empat strategi. 

Masing-masing strategi, menggambarkan 

sifat komitmen pemerintah dan preferensi 

pada salah satu jenis ukuran antikorupsi yang 

disusun dan diterapkan. Apabila kriterianya 

kuat tapi pelaksanaannya lemah, disebut 

hesitant. Demikian pula apabila kriterianya 

lemah tapi pelaksanaanya kuat, juga disebut 

hesitant. Apabila kriteria dan 

pelaksanaannya sama-sama kuat, 

dikategorikan (determined). Kriteria 

lingkungan (environmental), menekankan 

pada aspek moral dan social dan aktivitas-

aktivitas seperti gerakan kesadaran moral, 

proyek kesadaran masyarakat, program 

penanaman nilai-nilai moral di kalangan 

anak-anak, dan sebagainya. 

Empat strategi yang digunakan untuk 

memerangi korupsi, secara singkat dapat 

dijelaskan sebagai berikut : Pertama, strategi 

hesitant environmental, ditandai dengan 

tingkat komitmen emosional yang tinggi 

terhadap usaha mengurangi korupsi. Strategi 

itu bersifat nonkonstitusional, dalam arti 

berlangsung di luar kerangka birokrasi 

modern yang legal konstitusional, bersifat 

sangat ideologis filosofis. Kedua, determined 

environmental, yakni strategi yang terencana 

dan terintegrasi dengan lebih baik. Sifat dan 

fokusnya tetap sama dengan strategi yang 

pertama, yakni menekankan aspek nilai dan 

moral dengan fokus pada peningkatan 

kesadaran moral individual, kelompok, dan 

masyarakat seluruhnya tentang efek dari 

perilaku korup. Kelemahan kedua strategi itu 

adalah, hanya menempatkan ukuran moral, 

kemasyarakatan, serta ekstra legal dan 

nonbirokratik. 

Ketiga, hesitant institusional, yakni 

strategi yang menekankan pada ukuran 

kelembagaan. Sasarannya, menetapkan 

hukum atau undang-undang antikorupsi, 

membentuk kantor atau biro yang 

menampung keluhan masyarakat untuk 

memerangi korupsi, melaksanakan program 

kampanye antikorupsi dan program 

pendidikan melalui media massa. Keempat, 

strategi determined institusional, yang 

mempunyai ciri-ciri adanya ukuran-ukuran 

yang sistematis dan terkoordinasi untuk 

mendeteksi dan menghukum perilaku korup 

atau mengurangi sumber/penyebab korupsi. 

Dalam strategi itu, kelas penguasa didorong 
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oleh lingkungan social untuk menciptakan 

ukuran-ukuran konstitusional, organisasi, 

dan procedural untuk menghapus korupsi. 

Ukuran-ukuran antikorupsi dalam strategi 

itu, lebih konsisten dan permanen serta 

bersifat memaksa (sanksi atau hukuman yang 

tegas). Strategi tersebut meliputi 

pembentukan badan antikorupsi yang 

independen, yang terdiri atas eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif; sistem insentif dan 

hukuman yang dengan tegas menuntut 

pelaksanaan ukuran-ukuran antikorupsi, 

sistem pemerintahan yang terbuka dengan 

sesedikit mungkin diskresi administrarif; 

usaha-usaha yang sistematis untuk 

melakukan reformasi system, prosedur, dan 

praktek untuk mengurangi praktek-praktek 

korupsi, dan media massa yang bebas (AT 

Rafique Rahman, 1986). 

 Dari keempat strategi tersebut, kalau 

dilihat indikasinya dan situasi serta kondisi di 

Indonesia saat ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa strategi yang dipakai di Tanah Air 

termasuk tipe hesitant institusional. 

 Hal itu bisa dilihat, bahwa di 

Indonesia sudah banyak undang-undang 

antikorupsi, yaitu UU No. 24 tahun 1960, UU 

Nomor 3/1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 tahun 

1999 dan UU No. 20 tahun 2001. Di samping 

itu, juga banyak lembaga yang menangani 

dan mengawasi dalam pemberantasan 

korupsi ini, seperti Tim Tastipikor, KPK ( 

Komisi Pemberantasan Korupsi ), 

Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP , Tim 

pemberantasan pungli, LSM seperti ICW dan 

lain-lain. Ada juga imbauan dari masyarakat, 

tokoh masyarakat, rohaniawan maupun dari 

Pemerintah, yang intinya melarang tindakan 

korupsi yang disertai dengan sanksi dan 

hukuman, serta ditunjang dengan kebijakan-

kebijakan Pemerintah seperti pengawasan 

melekat, dan lain  sebagainya. 

 Namun, apa yang kita lihat dan 

rasakan sekarang ini ?, korupsi makin parah, 

merajalela di mana-mana dan hampir di 

semua sector, termasuk di departemen yang 

dianggap “putih” sekalipun seperti 

Departemen Agama. Hal itu terjadi karena 

semua rambu-rambu yang telah dibuat 

bersama hanyalah merupakan rambu-rambu 

saja. Undang-umdang hanyalah aturan main 

saja, tidak membumi, tanpa realisasi yng 

konkret serta tidak tegas diterapkan, tidak 

konsisten terhadap aturan ataupun undang-

undang yang dibuat, karena masih 

memandang jabatan dan kedudukan dari 

birokrat tersebut. Dengan demikian 

implementasinya kelihatan jelas masih 

terjadi “Tebang pilih” dan “Hukum hanya 

berlaku keras untuk rakyat kecil tetapi 

lembek untuk pejabat / pengusaha yang 

korup”. 

 Lembaga-lembaga yang menangani 

dan mengawasi dalam pemberantasan 

korupsi, hanya mengawasi saja tanpa ada 
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kewenangan untuk menyelesaikannya secara 

tuntas, kecuali KPK yang mampu menjadi 

lembaga yang bisa diharapkan mampu 

menyelesaikan sampai tuntas kasus-kasus 

korupsi di Indonesia. Namun dalam 

pelaksanaannya ternyata hanya mampu 

menangani kasus-kasus yang menjadi 

sorotan publik, yang nilainya diatas 1 milyar 

rupiah, disamping itu masih terjadi tebang 

pilih sesuai dengan order politik maupun 

kepentingan pemerintah. Sehingga, hal ini 

menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap lembaga-lembaga tersebut, 

terutama penegak hukum (Polri, Kejaksaan, 

Pengadilan maupun KPK) serta peraturan 

perundang-undangan yang ada, dalam 

keseriusan Pemerintah menangani masalah 

korupsi. 

 Imbauan dari semua pihak, termasuk 

rohaniawan, sepertinya sudah tidak mampu 

lagi untuk membendung derasnya arus tindak 

korupsi. Hal itu menunjukkan, strategi yang 

dipakai di Indonesia dalam memberantas 

korupsi sampai saat ini tidak berhasil dan 

tidak efektif. Sehingga, perlu ada alternatif 

solusi baru, yang secara efektif mampu 

memberantas korupsi di Indonesia, yang 

salah satunya dengan cara menggantikan 

strategi yang dipakai saat ini. Salah satu 

strategi yang cocok dengan situasi dan 

kondisi Indonesia saat ini, adalah 

menggunakan strategi yang keras dan 

radikal, yaitu determined institutional 

strategy. 

 Dengan menggunakan strategi itu, 

dimaksudkan agar mampu melakukan 

tindakan secara sistematis dan terkoordinasi, 

guna mendeteksi dan menghukum para 

koruptor, di samping itu juga mencari 

penyebab korupsi. Secara institusional, perlu 

undang-undang antikorupsi yang khusus dan 

keras, yang di dalamnya memuat sangsi dan 

hukuman yang jelas, tegas dan keras  tanpa 

pandang jabatan dan kedudukan dalam 

birokrasi ataupun di pemerintahan. Sebagai 

contoh seperti yang dilakukan RRC dengan 

menerapkan hukuman mati bagi yang 

melkukan korupsi dan terbukti secara sah 

diatas Rp 10 M maka bisa dilakukan 

hukuman mati, diatas Rp 1 M dengan 

hukuman seumur hidup dan dibawah Rp 1 M 

dengan hukuman 20 tahun penjara. Dengan 

demikian kita yakin dan optimis korupsi 

dengan sendirinya akan menurun dengan 

cukup signifikan. 

 Di samping itu, perlu dibentuk badan 

antikorupsi yang independen, semacam KPK 

seperti sekarang ini, yang pembentukannya 

dilakukan sampai ditingkat Kabupaten/Kota, 

yang anggotanya terdiri dari orang-orang 

independen dan professional, baik dari 

kalangan masyarakat biasa, eksekutif, 

legislative maupun yudikatif yang 

mempunyai integritas dan komit terhadap 

pemberantasan korupsi di Indonesia. Media 
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massa juga perlu diberi kebebasan lebih, 

sebagai pengontrol untuk mencegah agar 

mereka yang ingin melakukan korupsi itu 

terlebih dulu berfikir dua kali, karena resiko 

bahwa perbuatannya akan diekspose 

sehingga diketahui seluruh rakyat. Selain itu 

juga perlu ditumbuhkannya lembaga-

lembaga swadaya masyarakat yang mampu 

menjadi pengontrol tindakan pejabat dan 

pemerintah untuk mencegah kebocoran 

anggaran negara, sehingga potensi korupsi 

relative bisa diperkecil. 

 Perlu menggali kembali budaya timur 

(Indonesia) yang sudah mulai terkikis oleh 

globalisasi, yaitu budaya malu dan 

bertanggung jawab atas semua perbuatannya, 

dan selayaknya diberikan sangsi sosial 

sebagai shock therapy agar pelaku jera.  

Selain itu rakyat juga bisa menuntut karena 

merasa dirugikan. Selain itu, perlu adanya 

perubahan sistem politik yang lebih 

demokratis dan transparan, agar semua 

tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah mendapatkan dukungan penuh 

dari seluruh rakyat. 

C. KESIMPULAN 

Dengan melihat dan mangamati 

kondisi bangsa sekarang ini yang selalu dililit 

dengan penyakit yang namanya korupsi, 

maka pemerintah dan masyarakat didorong 

untuk melakukan langkah-langkah yang 

keras untuk mengatasinya, yaitu dengan 

mengubah secara mendasar strategi yang 

dilakukan untuk memberantas korupsi seperti 

yang dilakukan di negara-negara lain. 

Strategi yang radikal tersebut yaitu dengan 

determined institutional strategy. Strategi ini 

dilakukan dengan melakukan tindakan 

sistematis dan terkoordinasi dengan semua 

pihak yang terkait, guna mendeteksi dan 

menghukum para koruptor, tetapi juga 

sekaligus mencari apa penyebab terjadinya 

korupsi itu.  

Dengan cara demikian diharapkan 

upaya pemberantasan korupsi yang 

dilakukan di bumi Indonesia ini dapat 

mencapai hasil seperti yang kita inginkan, 

sehingga pada saatnya nanti negara dan 

pemerintahannya akan betul-betul mampu 

menjadikan bangsa ini menjadi negara yang 

Gemah Ripah Loh Jinawi, aman, tentram 

dan sejahtera…semoga.  
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Rehabilitation in post-disaster, conducted under Law No. 24 

Year 2007 About Disaster Management. Flood disaster in 

Bandung Regency that happened in the year 2016 is a disaster 

that has a big impact. The problem exists, when post-flood 

rehabilitation is done as a short-term reactive response, so the 

purpose of rehabilitation is not effective. This study aims to 

analyze the critical values that can be modeled with cases of 

post-flood rehabilitation in Bandung regency.  

Local value in Rehabilitation of flood victims in 2016 is the 

existence of togetherness in the form of help please. This value 

has been disclosed to the local value of Bandung regency is 

sabilulungan. But not yet pervasive in disaster management as 

a whole. Temporary arranged model is the need of institutional 

arrangement which is supported by local value of blood of 

Bandung Regency 

Keywords 

Rehabilitation, Flood disaster, 

Disaster Management, Social Policy 

Analysis  
 

1. Latar Belakang 

Bencana alam beriringan dalam 

kehidupan manusia. Dimanapun manusia 

berada bencana alam bisa terjadi dan dapat 

mengancam hidupanya jika tidak bisa 

mengantisipasinya. Maka dalam penanganan 

bencana alam diperlukan perspektif 

teoritisbaru danpanduankebijakanyang 

diperlukan. Bencana sangat kompleks dan 

memiliki berbagai fenomenayang berpotensi 

besar untuk menimbulkan dampak 

negatif(Rubin 2000;Quarantelli1993). 

Penanganan bencana alam terutama pasca 

bencana alam yang terdiri dari Rehabilitasi 

yang dilakukan menjadi poin penting untuk 

melkaukan tahapan penanganan bencana 

selanjutnya.  

Kejadian bencana yang terjadi di 

Provinsi Jawa Barat sebagian besar adalah di 

wilayah Jawa Barat Selatan, yaitu dengan 

mailto:ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id081221271237
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rincian sebagai berikut: Kabupaten Bandung 

sebanyak 233 kejadian, Sukabumi 175 

kejadian, Garut 162 kejadian, Ciamis 

sebanayk 110 kejadian, Tasikmalaya 98 

kejadian, Cianjur 67 Kejadian, Pangandaran 

28 kejadian, total kejadian adalah 875 

kejadian dari total 1604 kejadian (Hasil 

olehan data dari http://dibi.bnpb.go.id/data-

bencana/lihat-data/per-

halaman=10;halaman=1, pada tanggal 9 

Januari 2017).  

Penanganan rehabilitasi pasca 

bencana alam di Jawa Barat menjadi 

perhatian khusus, sebab penanganannya tidak 

hanya melibatkan pemerintah daerah saja, 

tetapi juga dari pemerintah pusat hingga 

tingkat paling terkecil. kemudian stakeholder 

yang memiliki kepentingan dalam 

penenanganan pasca bencana ikut terlibat. 

sering terjadi keterlambatan dalam waktu 

penyelesaian tahapan rehabilitasi. kemudian 

dalam penanganannya terkadang tidak 

menjadi penekanan utama bagi pemerintah. 

pemerintah lebih sering melompat ketahap 

mitigasi.  

Dengan demikian dalam kajian ini 

akan menganalisis dengan nilai-nilai kritis 

kebijakan sosial hingga akan tergambarkan 

permasalahan sebenarnya dari tahapan 

Rehabilitasi.  

Dengan menggunakan Konsep 

Chambers, dapat menggali dengan mendalam 

dana komrehensif mengenai permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam tahap 

rekonstruksi dan rehabilitasi dan dikarenakan 

untuk program rehabilitasi dari stakeholder 

tidak dikoordinasikan atau disosialisasikan 

seperti yang dilakukan oleh pemerintah, 

dimana mereka melakukan sosialisasi 

terlebih dahulu tentang program dan pihak 

yang akan terlibat di dalamnya. Masih 

banyak program yang tumpang tindih atau 

kurang tepat sasaran.  

Kondisi inilah yang diindikasikan 

menimbulkan permasalahan-permasalahan 

dalam penanggulangan bencana alam. 

Walaupun sulit memprediksi waktu dan skala 

intensitas suatu kejadian dengan tepat di 

masa depan, namun stakeholder dapat 

melakukan suatu tindakan pencegahan yang 

telah terbukti berdampak positif dalam 

kaitannya dengan upaya mitigasi terhadap 

konsekuensi yang mungkin terjadi. Hingga 

saat ini, manajemen bencana seringkali 

hanya sebatas respon-respon reaktif jangka 

pendek dan kurang berorientasi pada 

tindakan proaktif kesiapsiagaan serta upaya 

mitigasi jangka panjang. Terutama dalam 

tahap rehabilitasi, setip stakholder akan 

mencurahkan programnya sebab 

masyarakat/korban pasca bencana menjadi 

isu menarik bagi stakehoder. 

 

 

 

http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana/lihat-data/per-halaman=10;halaman=1
http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana/lihat-data/per-halaman=10;halaman=1
http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana/lihat-data/per-halaman=10;halaman=1
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Kronologi Bencana Banjir di Kabupaten 

Bandung Tahun 2016  

Kabupaten Bandung selalu menjadi 

kawasan yang terjadi bencana banjir dalam 

satu dekade terakhir dengan frekuensi yang 

cukup tinggi. Permasalahan banjir yang ada 

di Kabupaten Bandung merupakan salah satu 

permasalahan yang belum terselesaikan 

hingga saat ini. hal ini menjadi permasalahan 

besar yang mengganggu dan mengancam 

kehidupan dan penghidupan masyarakat di 

daerah Kabupaten Bandung yang setiap 

hujan lebat dan musim hujan pasti terjadi 

banjir. 

Sejarah mencatatkan sungai Citarum 

merupakan sumber penghidupan masyarakat 

di tanahsunda sejak masa prasejarah. 

Berbagai fenomena yang berkembang 

melalui legenda rakyat diceritakan secara 

turun menurun, mulai dari meletusnya 

Gunung Jayagiri yang kemudian 

menjadicikal bakal Gunung Sunda, yang 

pada akhirnya meletus membuat kaldera 

sebagai landasan dasar terbentuknya Gunung 

Tangkuban parahu. Kemudian hasil letusan 

gunung sunda tersebut menyumbataliran 

sungai Citarum sehingga pada ribuan tahun 

yang lalu terbentuklah danau bandung purba, 

kejadian-kejadian tersebut diceritakan 

melalui legenda masyarakat, contohnya 

Sasakala Sangkuriang Dayang Sumbi 

Tangkuban parahu.  

Kemudian seorang peneliti pada 

jaman kolonial tertarik dan merekonstruksi 

sasakala tersebut secara ilmiah (Van 

Bemmelen - The Geology Of Indonesia). 

Danau Bandung Purba itu akhirnya bobol di 

daerah perbatasan Kabupaten Bandung dan 

Kabupaten Bandung Barat (Curug Jompong), 

dan menyisakan aliran sungai terpanjang di 

Provinsi Jawa Barat yaitu Sungai Citarum. 

Mengalir dari beberapa mata air di selatan 

Bandung, sungai Citarum melewati Kawasan 

Cekungan Bandung, Kabupaten Cianjur, 

Kabupaten Purwakarta, dan bermuara di 

Kabupaten Karawang - Kabupaten Bekasi. 

Meskipun sungai Citarum pada masa dahulu 

masih terjaga keasrian dan kelestariannya, 

namun sejarah mencatat bahwa pada masa itu 

Citarum sudah mengalami banjir dibeberapa 

daerahnya, terutama pada musim hujan. 

Karena itulah pada tahun 1810, Bupati 

Bandungsaat itu, R.A Wiranatakusuma II 

memindahkan ibu kota Bandung dari daerah 

Krapyak (Dayeuh Kolot) ke daerah Bandung 

tengah hingga saat ini (A.Sobana 

Hardjasaputra, 2010). Daerah aliran sungai 

(DAS) Citarum merupakan salah satu DAS di 

Indonesia yang dikategorikan sebagai DAS 

super kritis. Meningkatnya kejadian banjir di 

DAS Citarum banyak disebabkan oleh 

faktor-faktor non-alami karena ulah manusia. 

Deforestasi dan perubahan tata gunalahan di 

lanskap alami-binaan pada musim hujan telah 

meningkatkan air larian dan laju erosi 
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yangmemicu terjadinya banjir (LPPM 

UNPAD:2010). 

Tindak lanjut terhadap persoalan 

lingkungan di DAS Citarum, khususnya DAS 

Citarum Hulutelah banyak dan sedang 

dilakukan oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Sungai Citarum 

merupakan bagian yang sangat vital dan 

strategis secara ekonomi, sosial politik dan 

keamanan. Nilai strategis sungai tercermin 

misalnya terhadap energi listrik 

sudah menjadi hal yang luar biasa 

pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Bila 

listrik padam setengah jam saja di seluruh 

pulau Jawa dan Bali yang listriknya di pasok 

dari Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur, 

maka bermiliar-miliyar rupiah kerugian yang 

akan diderita pengusaha dan kerugian sosial 

yang tak terhingga banyaknya. Dilihat dari 

segi pemanfaatannya, sungai Citarum ini 

mempunyai banyak manfaat bagi banyak 

kepentingan. Dari sungai Citarum dibangun 

tiga Waduk besar diantaranya; Waduk 

Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Kegunaan 

waduk-waduk itu yaitu untuk perikanan, 

pariwisata, pertanian danpembangkit listrik 

yang memasok kebutuhan listrik Se-Jawa, 

Madura dan Bali. Begitu banyak manfaat 

yang dapat dihasilkan dari keberadaan sungai 

Citarum. Namun kini, sungai Citarum 

kondisinya kritis. Bencana banjir yang 

melanda Kabupaten Bandung setiap 

tahunnya diakibatkan oleh meluapnya sungai 

Citarum sebagai sungai utama yang melalui 

daerah ini. Meluapnya air di sungai Citarum 

hulu ini selain disebabakan oleh tingginya 

curah hujan di daearah hulu sungai juga 

dipengaruhi oleh topografinya yang landai. 

DAS Citarum hulu ini dialiri oleh beberapa 

sub DAS diantaranya :Cikapundung, 

Ciwidey, Cihaur, Cikeruh, Citarik, 

Cisangkuy dan Cirasea. Diantara sub DAS 

yang mengalir ke Citarum hulu yang telah 

mengalami kerusakan yang signifikan yaitu 

sub DAS Citarik, Cikapundung dan Cirasea. 

Sehingga dengan rusaknya dikawasan 

hulunya memberikan kontribusi terhadap 

pengendapan di hulu Citarum. Di samping itu 

potensi sumberdaya yang terdapat di daerah 

Sub DAS ini sangat tinggi. Bertambahnya 

jumlah penduduk dari tahun ke tahun, akan 

diikuti dengan bertambahnya pembangunan 

unit-unit kegiatan fungsional di atas suatu 

lahan. Pembangunan yang bersifat fisik 

diatas suatu lahan meliputi sarana 

permukiman, jaringan infrastruktur, fasilitas 

ekonomi ataupunfasilitas sosial lainnya 

Melihat dari dokumen RKPD 

Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2015 

Kabupaten Bandung memiliki potensi 

hidrologi berupa sumber daya air yang cukup 

melimpah, baik air bawah tanah maupun air 

permukaan. Air permukaan terdiri dari 4 

danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah 

sungai dan anak-anak sungai. Pemanfaatan 

sumber air permukaan pada umumnya untuk 
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memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan 

sosial lainnya. Pemanfaatan air tanah dalam 

(kedalaman 60-200 m) dipergunakan untuk 

keperluan industri, non industri, dan sebagian 

kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar 

masyarakat memanfaatkan air tanah bebas 

(sumur gali) dan air tanah dangkal 

(kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga 

serta sebagian kecil menggunakan fasilitas 

dari PDAM terutama di wilayah perkotaan. 

Kabupaten Bandung memiliki kondisi curah 

hujan rata-rata mencapai 1.500-4.000 mm 

per tahun atau jika dihitung luas lahan yang 

ada maka volume air yang turun di 

wilayah Kabupaten Bandung dapat mencapai 

2,643-7,05 milyar meter kubik. Potensi air 

yang begitu besar tersebut apabila 

tidak dikelola dengan baik dapat 

menimbulkan banyak genangan banjir di 

berbagai wilayah. Kabupaten Bandung 

memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh 

iklim muson dengan curah hujan rata-rata 

antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm 

per tahun. Suhu udara berkisar antara 12 C 

sampai 24 C dengan kelembaban antara 78% 

pada musim hujan dan 70% pada musim 

kemarau. Lahan di Kabupaten Bandung 

digunakan sebagian besar sebagai kawasan 

budidaya pertanian, yaitu seluas 53,22% dari 

luas keseluruhan 176.238,67 Ha. Penggunaan 

lahan lainnya, yaitu kawasan lindung sebesar 

33,83%, kawasan budidaya non pertanian 

12,44%, dan kawasan lainnya 0,51%. Hasil 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

wilayah. 

 Kabupaten Bandung masih berupa 

kawasan ruang terbuka, dimana mampu 

menyerap air larian hujan yang mencapai 

2.000-3.500 mm per tahun. Berdasarkan luas 

lahan terbuka yang ada di Kabupaten 

Bandung baik yang berupa kawasan lindung 

maupun kawasan budidaya, tanah di 

Kabupaten Bandung memiliki kemampuan 

untuk menyerap air sebanyak 0,793-2,115 

miliar meter kubik per tahun. Potensi 

kawasan resapan air ini jika dikelola dengan 

baik dapat dioptimalkan sebagai salah satu 

cara untuk mengendalikan banjir pada saat 

puncak musim hujan tiba. Kawasan resapan 

air di Kabupaten Bandung dibagi menjadi 

5 kategori, yaitu daerah resapan utama, 

daerah resapan tambahan, daerah resapan tak 

berarti, daerah pelepasan air tanah, dan 

daerah kedap air.  

Daerah resapan utama di Kabupaten 

Bandung terletak lebih banyak di bagian 

selatan, diantaranya di 

Kecamatan Rancabali, Kecamatan 

Pasirjambu, dan Kecamatan 

Ciwidey. Sementara, daerah kedap air di 

Kabupaten Bandung terletak di Kecamatan 

Kutawaringin. Daerah pelepasan air tanah di 

Kabupaten Bandung terletak di Kecamatan 

Margahayu, Kecamatan 

Katapang, Kecamatan Bojongsoang, 
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Kecamatan Baleendah, 

Kecamatan Rancaekek, Kecamatan 

Solokanjeruk, dan Kecamatan Majalaya.  

Oleh sebab itu, pada musim 

penghujan, daerah-daerah yang berada di 

kecamatan tersebut seringkali mengalami 

masalah banjir karena merupakan kawasan 

pelepasan air tanah dan Kabupaten Bandung 

pun yang berupa dataran tinggi berbentuk 

cekungan dikondisikan yang dahulunya 

dengan banyaknya alih fungsi lahan yang 

terjadi baik dari pertanian dan daerah resapan 

menjadi pemukiman maupun kawasan hutan 

menjadi lahan pertanian musiman 

menyebabkan tingginya sedimentasi dan 

bencana banjir. Selain itu, terganggunya 

sistemnya irigasi dan drainase juga berakibat 

pada timbulnya genangan dan banjir 

dibeberapa titik lokasi terutama wilayah 

permukiman seperti banjir di Cieunteng-

Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan terusan 

Kopo dan lain sebagainya.  

Kondisi geografis Kabupaten 

Bandung terlihat cekungan dan dihimpit oleh 

pegunungan atau dataran tinggi yang 

mengakibatkan Kabupaten Bandung menjadi 

rentan terhadap banjir, wilayah Kabupaten 

Bandung merupakan dataran tinggi yang 

berbukit-bukit dan dikelilingi gunung, dan 

merupakan suatu daerah cekungan, dimana 

sungai Citarum sebagai sentral cekungan 

yang anak-anak sungai dari utara, selatan dan 

timur bermuara ke sungai Citarum, dan dapat 

menimbulkan genangan di wilayah sekitar 

Citarum. Sehingga Kabupaten Bandung 

rawan terhadap terjadinya frekuensi yang 

cukup tinggi, menurut Kepala Badan 

Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Barat 

penyebab banjir yang ada di Kabupaten 

Bandung terutama berada di daerah 

sepanjang aliran sungai citarum, hal ini 

dikarenakan faktor alam yang rusak 

disebabkan oleh ulah manusia yang 

mengakibatkan kerusakan lingkungan. 

Kurangnya tingkat dari kesadaran 

masyarakat yang lebih suka membuang 

sampai ke sungai ataupun peternak sapi yang 

membuang kotoran sapi telah menyebabkan 

peningkatan sedimentasi, kemudian ruang 

terbuka hijau (RTH) yang belum mencapai 

30% dari luas wilayah pemerintahan 

Kabupaten Bandung. 

Pada awalnya di Kabupaten Bandung, 

BPBD Kabupaten Bandung dibentuk atas 

dasar bahwa letak dan kondisi geografis, 

geologis dan demografis wilayah Kabupaten 

Bandung rawan terhadap terjadinya bencana, 

BPBD Kabupaten Bandung memiliki tugas 

dalam menanggulangi seluruh bencana yang 

ada di Kabupaten Bandung termasuk banjir. 

Bencana banjir sendiri terdiri dari 2 kata, 

bencana dan banjir. Definisi bencana 

menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang penanggulangan bencana 

menyebutkan bahwa bencana adalah 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
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mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor 

nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. 

Sedangkan definisi banjir adalah peristiwa 

atau keadaan dimana terendamnya suatu 

daerah atau daratan karena volume air yang 

meningkat.  

Pada tahun 2014 di Kabupaten 

Bandung terjadi banjir yang sangat luas dan 

memiliki ketinggian air mencapai dari 20 cm 

bahkan hingga mencapai 3 meter lebih. 

Banjir tersebut menyebabkan sistem 

perkonomian terhenti dan perindustrian 

terganggu, dan ini menyebabkan kerugian 

harta benda dan dampak psikologis bahkan 

korban jiwa. Setiap hujan besar pasti terjadi 

banjir, banjir yang dialami seperti di 

beberapa wilayah kecamatan seperti 

Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan 

Dayeuhkolot, Kecamatan Baleendah, 

Kecamatan Banjaran, Kecamatan Ciparay, 

Kecamatan Cicalengka, Kecamatan 

Rancaekek, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan 

Cikancung dan Kecamatan Cangkuang. 

Banjir yang terjadi akibatnya meluapnya air 

di beberapa sungai yang melintasi daerah 

tersebut, yaitu Sungai Cibodas, Cisangkuy, 

Citarik, Cimande, dan Cijalupang. 

Berikut adalah data rekapitulasi kejadian banjir di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 : 

Tabel 1.1 Data Genangan Air Pada Banjir Tahun 2014 

No Tanggal Lokasi 
Ketinggian 

Air (cm) 

1 2 Maret 2014 Ds Kamasan Kec. Banjaran 30 s/d 150 

2 3, 7 Maret 2014 Kec. Baleendah 20 s/d 150 

3 3, 7, 8 Maret 2014 Kec. Dayeuhkolot 80 s/d 200 

4 3, 12 Maret 2014 Ds. Mangunharja Kec. Ciparay 20 /s/d 200 

5 3, 8 Maret 2014 Kec. Bojongsoang 80 s/d 100 

6 7, 12 Maret 2014 Kec. Cileunyi 30 s/d 100 

7 12 Maret 2014 Kec. Cicalengka 100 

8 12 Maret 2014 Kec. Cangkuang 50 s/d 150 

9 12, 13 Maret 2014 Kec. Rancaekek 20 s/d 150 

10 17 Maret 2014 Kec. Cikancung 100 

(Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, 2014) 
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Data diatas menunjukan banjir pada 

tahun 2014 sangat besar dan luas. Banjir 

tersebut membuat perekonomian menjadi 

lumpuh karna memutuskankan akses dari 

bandung selatan dan bandung timur yang 

merupakan kawasan pertanian dan jalur 

perindustrian menjadi terhambat karna 

adanya bencana banjir. Banjir juga selain itu 

dapat permasalahan yang sangat fatal karna 

didalam genangan air kotor terdapat 

penyakit, seperti : penyakit demam berdarah, 

diare, cedera, malaria dan penyakit kulit 

lainnya maka dari itu Pemerintah Kabupaten 

Bandung harus serius menghadapi masalah 

banjir yang ada di Kabupaten Bandung.  

Pemerintahan Kabupaten Bandung 

dalam menanggulangi masalah banjir 

mengacu pada peraturan yang ditetapkan 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana yang diikuti 

beberapa aturan pelaksanaan masalah terkait, 

yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 

tentang Badan Nasional Penangulangan 

Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

penangulangan Bencana dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 

2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah serta 

Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 

2008 tentang Pedoman Rehabilitasi Pasca 

Bencana.  

Rangkaian peraturan terkait dengan bencana 

tersebut menyatakan bahwa : 

1. Penangulangan bencana sebagai 

sebuah upaya menyeluruh dan 

proaktif dimulai dari pengurangan 

risiko bencana, tanggap darurat, dan 

Rehabilitasi. 

2. Penanggulangan bencana sebagai 

upaya yang dilakukan bersama oleh 

para pemangku kepentingan dengan 

peran dan fungsi yang saling 

melengkapi 

3. Penanggulangan bencana sebagai 

bagian dari proses pembangunan 

sehingga mewujudkan ketahanan 

terhadap bencana. 

4. Penanggulangan bencana sebagai 

upaya untuk mewujudkan kembali 

kehidupan masyarakat pasca 

bencana. 

Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) merupakan lembaga 

pemerintah non-kementerian yang dipimpin 

oleh pejabat setingkat menteri. Lembaga ini 

bertugas untuk merumuskan dan menetapkan 

kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak 

cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta 
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melakukan pengkoordinasian pelaksanaan 

kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh. Di 

daerah lembaga khusus yang menangani 

penangulangan bencana adalah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

BPBD dibentuk baik ditingkat provinsi 

maupun kabupaten/kota. Seperti juga BNPB 

di tingkat pusat, di daerah BPBD bertugas 

untuk merumuskan dan menetapkan 

kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi serta melakukan 

pengoordinasian pelaksanaan kegiataan 

penanggulangan bencana. 

BPBD Kabupaten Bandung 

menjalankan tugasnya dalam menanggulangi 

semua bencana yang ada di Kabupaten 

Bandung termasuk banjir. Bersama BPBD, 

untuk penanggulangan banjir yang 

khususnya dalam tahap pasca bencana di 

Kabupaten Bandung melibatkan beberapa 

instansi pemerintah yaitu Dinas Kesehatan, 

Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan 

Energi, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan 

Kebersihan, Dinas Bina Marga, Dinas 

Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong 

Praja. 

Kabupaten Bandung dibentuk Satuan 

Pelaksana Penanggulangan Bencana dan 

Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) 

Kabupaten Bandung, Satuan Pelaksana 

Penanggulangan Bencana dan Penanganan 

Pengungsi (Satlak PBP) dibentuk melalui 

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung 

Nomor 24 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan satuan Pelaksana 

penanggulangan dan Penanganan Pengungsi 

Kabupaten Bandung. Pada awalnya satlak 

PBP dibentuk karena pada lingkup daerah 

belum ada badan atau organisasi yang bekerja 

untuk menanggulangi bencana dan 

penanganan pengungsi. Kebijakan tersebut 

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten 

Bandung dengan pendirian Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 

Pembentukan Organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Bandung, Peraturan Bupati Bandung Nomor 

53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Bandung dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

Kabupaten Bandung. 

 

Proses Rehabilitasi 

Proses rehabilitasi kepada korban 

bencana di Kabupaten Bandung dilaksanakan 

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Bandung yang dalam 

prosesnya mengacu pada Peraturan Bupati 

Kabupaten Bandung No. 23 Tahun 2013 

tentang Pembagian Kewenangan Tugas dan 
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Fungsi SKPD dalam Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana di Kabupaten 

Bandung. 

Peraturan bupati tersebut 

melampirkan pula Matriks Pembagian 

Kewenangan, Tugas, Fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dalam 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

yang berisi tahapan dalam penanggulangan 

bencana (pra bencana, tanggap darurat, dan 

pasca bencana), kegiatan, tahapan kegiatan, 

instansi penanggungjawab, dan instansi 

pelaksana. Pada tahapan pasca bencana, 

dibagi menjadi dua kegiatan yaitu 

Rehabilitasi dengan tahapan rehabilitasi yang 

cukup rinci demi mewujudkan tujuan dari 

kegiatan rehabilitasi itu sendiri, yaitu untuk 

normalisasi semua aspek pemerintahan dan 

kehidupan masyarakat. 

Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu : 

1. Perbaikan lingkungan daerah bencana; 

2. Perbaikan sarana dan prasarana umum; 

3. Fasilitasi pemberian bantuan perbaikan 

rumah masyarakat; 

4. Pemulihan sosial psikologis; 

5. Pelayanan kesehatan; 

6. Pelayanan pendidikan; 

7. Pemulihan infrastruktur dan pelayanan 

wisata; 

8. Rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial; 

9. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; 

10. Pemulihan keamanan dan ketertiban; 

11. Pemulihan fungsi pemerintahan; 

12. Pemulihan fungsi pelayanan publik; 

13. Penggantian Dokumen Penting, Surat 

Berharga (Ijazah, KTP, dokumen 

pertanahan, dokumen kependudukan, 

SK Kepegawaian, dll) 

14. Pemantauan dan evaluasi kebijakan 

rehabilitasi; 

15. Mengkondisikan pelayanan angkutan 

umum; 

16. Peningkatan sarana pelayanan 

kesehatan; 

17. Pembangunan kembali sarana dan 

prasarana pelayanan kesehatan publik 

milik pemerintah Kabupaten; 

18. Membuka kembali loket/tempat layanan 

pelayanan publik. 

Setiap tahapan memiliki instansi 

penanggungjawab dan instansi pelaksana 

yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

kegiatan. Seluruh tahapan kegiatan 

rehabilitasi yang telah disebutkan tadi, 

merupakan sebuah acuan bagi BPBD 

Kabupaten Bandung untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya terutama pada bidang 

rehabilitasi. Pengkoordinasian, 

pengkomandoan, dan pelaksanaan yang 

meliputi rehabilitasi dilakukan harus secara 

adil dan setara sesuai dengan kebijakan 

pemerintah daerah dan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Acuan tersebut seharusnya dijadikan 

dasar untuk merencanakan program dan 

kegiatan di BPBD Kabupaten Bandung. 



P a g e  | 334 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

Namun yang ditemukan pada Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah BPBD hanya 

terdapat satu program yang termasuk dalam 

proses rehabilitasi, yaitu Program 

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Pedesaan dengan kegiatan Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan 

Masyarakat. Kegiatan tersebut pun dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusia dalam proses 

rehabilitasi. Sedangkan kegiatan rehabilitasi 

yang benar-benar dilakukan pada saat pasca 

bencana yaitu : 

1. Damage and Losses Assessment (DaLA); 

2. Jitupasna yaitu pengkajian kebutuhan 

pasca bencana; dan 

3. HRNA (Human Recovery Needs 

Assessment) 

Kegiatan DaLA hingga saat ini masih 

kekurangan tenaga ahli dan penyelesaian 

tugas personilnya paling cepat yaitu 6-9 

bulan lamanya. Untuk mengatasi hal tersebut, 

maka kegiatan ini didukung oleh Program 

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Pedesaan yang melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan DaLA pada tahun 2016. Unsur-

unsur yang mengikuti kegiatan tersebut 

antara lain : BPBD; Dinas Sosial; Dinas 

Kesehatan; Badan Kepegawaian, Pendidikan, 

dan Pelatihan; Unit Cegah Siaga BPBD; 

Tagana; Forum Pengurangan Resiko 

Bencana; dan Perwakilan Desa dengan 

jumlah seluruh peserta pelatihan yaitu, 100 

orang. 

Kegiatan Jitupasna menurut BNPB 

merupakan suatu rangkaian kegiatan 

pengkajian dan penilaian akibat, analisis 

dampak dan perkiraan kebutuhan yang 

menjadi dasar Renaksi Rehabilitasi. Namun, 

dalam Rencana Aksi BPBD Kabupaten 

Bandung belum ada kegiatan Jitupasna. 

Kegiatan HRNA adalah pengkajian 

kebutuhan pemulihan manusia. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini, BPBD Kabupaten 

Bandung mencoba untuk berkomunikasi 

dengan para korban bencana banjir untuk 

menghilangkan trauma dengan cara 

mengajak bicara orang-orang dewasa dan 

mengajak bermain anak-anak kecil. 

Namun, BPBD dalam melaksanakan 

ketiga kegiatan tersebut tidak memiliki 

Standard Operational Procedures (SOP) 

sehingga tidak ada pedoman yang jelas. 

BPBD Kabupaten Bandung hanya 

mengandalkan pedoman yang dikeluarkan 

oleh BNPB, yaitu Panduan Nasional Kajian 

Kebutuhan Pasca Bencana (Post Disaster 

Needs Assessment - PDNA). 

Seharusnya BPBD Kabupaten 

Bandung lebih memperhatikan perencanaan 

program dan kegiatan yang dimiliki agar 

semuanya teratur dan jelas, dimulai dengan 

tujuan program atau kegiatan hingga sasaran 

dan prosedur pelaksanaannya karena 

contohnya saja kegiatan seperti HRNA tidak 
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boleh dianggap sepele agar para korban 

bencana tidak mengalami trauma yang 

berkepanjangan. Jika BPBD tidak memiliki 

pedoman tersendiri, ditakutkan kegiatan 

tersebut justru tidak tepat sasaran dan fungsi 

koordinasi, komando, dan pelaksana yang 

dimiliki BPBD dalam penanggulangan 

bencana tidak dapat terevaluasi dan terukur 

dengan baik efektivitasnya. 

Kegiatan pendidikan dan pelatihan 

untuk meningkatkan SDM baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas perlu diperhatikan 

kembali karena permasalahan kualitas dan 

kuantitas SDM terus menerus muncul dari 

tahun ke tahunnya. Perlu juga ditinjau 

kembali sinkronisasi antara Peraturan Bupati 

Bandung No. 53 Tahun 2013 dengan 

implementasi tahapan kegiatan rehabilitasi 

yang dilakukan BPBD Kabupaten Bandung. 

Hal-hal tersebut dilakukan untuk mendukung 

proses rehabilitasi yang dilaksanakan BPBD 

dan mencapai tujuan dari rehabilitasi itu 

sendiri. 

 

Model  

Bencana banjir di Kabupaten 

Bandung terjadi tiap tahunnya. Sampai saat 

ini penanganan banjir terus dilakukan. 

Namun dalam konteks proses 

penanggulangan bencana alam, khususnya 

dalam tahap pasca bencana yaitu Rehabilitasi 

di Kabupaten Bandung, berjalan dalam ruang 

abu-abu (grey area). Maksudnya kegiatan 

Rehabilitasi dilakukan tidak dalam koridor 

pasca bencana tetapi dilakukan di tiap proses 

penanggulangan bencana. Bahkan proses 

rehabilitasi justru direncanakan dalam 

anggaran pemerintah Kabupaten Bandung di 

tahapan Pra Bencana.  

 Wilayah abu-abu ini merupakan 

kondisi yang terbentuk yang disebabkan 

kejadian bencana banjir tiap tahunnya. 

Hingga proses perencanaan terkadang tidak 

bias mengikuti kebutuhan di lapangan. 

Hingga program/kegiatan dimasukan 

kedalam tiap proses yang bertujuan dana 

program/kegiatan dapat cair dan 

program/kegiatan tersebut dapat 

dilaksanakan  

Dengan menggunakan analisis 

kebijakan sosial dari Chambers, dapat 

terlihat bahwa masih ada nilai-nilai kritis 

yang muncul dalam proses penanggulangan 

bencana banjir pada Tahun 2016 di 

Kabupaten Bandung. Nilai tersebut 

diantaranya nilai-nilai kritis yang tumbuh di 

masyarakat tersebut seperti keberdayaan, 

kebersamaan atau gotong royong.  

Model yang ditawarkan berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan, juga harus 

bisa mencermati komitmen politik dari 

stakeholder yang diwadahi dalam bentuk 

Institutional arrangement. Setelah 

adanyakomitmen tersebut diharapkan dapat 

berjalan bentuk layanan rehabilitasi dalam 

pasca bencana alam (Pancasilawan R, 2016).  
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2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional arrangement merupakan 

kesepakatan antara unit untuk mengelola dan 

mencari jalan agar hubungan antarunit 

tersebut bisa berlangsung, baik lewat cara 

kerjasama. Maka institusi politik yang 

memiliki kewenangan besar dalam 

penanggulangan bencana alam harus 

berkomitmen secara politis untuk 

memudahkan dalam proses pasca bencana 

alam baik dari segi layanan, SDM, 

infrastruktur, ataupun sistem pendanaan.  

Maka jika dimasukan dengan 

kolaborasi maka dalam kesepakatan ini akan 

makin kuat karena muncul komitemn 

bersama untuk melakukan penanggulangan 

bencana alam secara komprehensif dan 

terukur. Bahkan dengan kolaborasi dari 

sistem kesepakatan institusi, nilai-nilai lokal 

yang ada akan terakomodir. Sebab 

berdasarkan dengan mementingkan nilai 

lokal masyarakat maka kebijakan dapat lebih 

baik lagi karena nilai lokal merupakan dapat 

menjadi pandangan hidup (way of life) yang 

mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan 

kearifan hidup dari suatu wilayah atau 

daerah.  

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian 

sementara, Rehabilitasi yang dilakukan pada 

pasca banjir Tahun 2016 di Kabupaten 

Bandung, dilakukan secara terpisah dan 

belum adanya integrase dalam tiap tahapan. 

Bahkan rencana rehabilitasi dilakukan pada 

tahap pra bencana, seharusnya rehabilitasi 

dilakukan pada pasca bencana banjir.  

 Nilai lokal yang ada dalam tahapan 

Rehabilitasi banjir Tahun 2016 adalah 

adanya kebersamaan dalam bentuk tolong 

menolong. Nilai ini sudah diungkapkan 

menjadi nilai lokal Kabupaten Bandung yaitu 

sabilulungan. Namun belum meresap dalam 

proses pasca banjir Pada Tahun 2016. Model 

yang disusun sementara adalah perlu adanya 

institutional arrangement yang ditopang oleh 

nilai lokal dari darah Kabupaten Bandung 

Saran 

Saran sementara dari hasil 

perkembangan penelitian, adalah sebagai 

berikut: 
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1. Penelitian lanjutan dalam pendalaman 

nilai local Kabupaten Bandung, yang 

dapat dijadikan nilai bersama dalam 

manajemen bencana alam  

2. Perlu disusun kebijakan khusus mengenai 

manajemen bencana alam di Kabupaten 

Bandung  
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Water is a basic need of human life as an individual as well as a 

society. Riau Islands Province is an administrative area that is divided 

into several islands one of them is the Tanjungpinang city which is the 

provincial capital and also the city that has the most narrow land area 

compared to other regions. With these geographical conditions where 

the population continues to grow, it is necessary to manage the water 

resources well. This study uses a qualitative approach, this research 

wants to explain, describe and analyze the problem systematively with 

conceptual approach. In obtaining data with interviews with 

informants with cross-sectoral so obtained an objective picture of the 

object of study studied. The results of the research indicate that the 

management of water resources in Tanjungpinang is not optimal yet. 

This can be seen from the destruction of protected forests due to the 

existence of oil palm plantations, forest encroachment which is then 

converted into plantations and settlements. The consequence is the 

decrease of water debit in the reservoir, where the reservoir is the 

only source of raw water as a source of water supply for the citizen. 

In addition, the unity of forest management has been the cause of the 

high level of forest destruction. On the other hand, the high level of 

water loss has also caused it to be distributed to the people of 

Tanjungpinang, where currently only 39% can enjoy clean water 

services from the PDAM(Municipal Waterworks) 
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1. Pendahuluan. 

Air merupakan kebutuhan pokok dari 

kehidupan manusia baik manusia sebagai 

individu maupun manusia sebagai 

masyarakat. Mulai dari jaman prasejarah 

dimana komunitas-komunitas masyarakat 

dalam membangun pemukiman selalu dekat 

dengan sumber air. Di era modernpun pola 

tersebut tetap terjadi meskipun terjadi 

perubahan dengan rekayasa teknologi dari 

yang sederhana sampai penggunaan 

teknologi tinggi. Dalam kehidupan manusia 

sebagai pribadi air dibutuhkan untuk 

menunjang kelangsungan hidup mulai dari 

untuk kebutuhan konsumsi (minum) maupun 

untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga. 

Maupun kebutuhan air untuk kegiatan 

ekonomi, yaitu manusia didalam mengolah 

dan memproduksi disektor pertanian 

khususnya. 

Melihat air merupakan barang yang 

sangat dibutuhkan oleh manusia tanpa 

terkecuali disatu sisi dan disisi yang lain daya 

dukung sumber air yang kemudian 

mengalami penurunan kapasitas dalam 

memenuhi kebutuhan maka masalah 

berkaitan dengan air muncul. Dimana 

masyarakat mengalami kesulitan didalam 

memenuhi kebutuhan pokoknya (air). Sangat 

masuk akan ketika air yang sebelumnya 

merupakan barang publik murni mengingat 

rivalitas dalam mengkonsumsi air sangat 

rendah dan bahkan nonrival menjadi 

komoditas yang bernilai ekonomi tinggi di 

masyarakat modern saat ini dimana tingkat 

rivalitasnya menjadi sangat tinggi.  

Dari persoalan diatas maka air dapat 

menjadi barang yang sangat mahal bagi 

masyarakat dengan tingkat ekonomi yang 

rendah khususnya air bersih, yang pada 

akhirnya hal tersebut menjadi permasalahkan 

yang memicu munculnya masalah lain seperti 

kesehatan. Pada titik yang lain ketika 

memposisikan air sebagai sumber daya yang 

menopang kegiatan perekonomian, yang 

dalam hal ini terjadi pada sector pertanian. 

Ketika sumber air terbatas maka hal juga 

menjadi penyebab produktifitas sektor 

pertanian akan menurun yang pada akhirnya 

akan berpengaruh pada kesejahteraan 

masyarakat petani. 

Provinsi kepulauan Riau yang 

merupakan wilayah administrasi yang 

terbagai menjadi beberapa pulau. Secara 

total, wilayah lautan yang dimiliki Provinsi 

Kepulauan Riau seluas 417.012,97 Km2, 

sedangkan daratan seluas 10.595,41 Km2. 

Jadi luas daratan dari Provinsi kepulauan riau 

kurang lebih hanya 4 %. 

Tanjungpinang merupakan kota yang 

mempunyai luas daratan paling sempit 
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dibanding kabupaten dan kota lainnya di 

Provinsi kepulauan Riau. Disisi yang lain 

Tanjungpinang merupakan ibu kota dari 

Provinsi Kepulauan Riau yang tentunya hal 

ini membawa dampak terhadap pertumbuhan 

dan kepadatan penduduk, baik pertumbuhan 

secara alamiah maupun disebabkan oleh 

migrasi. Mengingat luas daratan yang paling 

sempit dibandingka daerah yang lain 

ditambah dengan tanjungpinang sebagai ibu 

kota provinsi serta menggeliatnya 

perekonomian maka hal ini berimplikasi 

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. 

Kepadatan penduduk di Provinsi kepulauan 

riau paling tinggi terdapat di Tanjungpinang. 

Berkaitan dengan penyediaan layanan 

kebutuhan terhadap air, hal ini menjadi 

persoalan tersendiri di Kota tanjungpinang. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa, 

dengan wilayah yang relative sempit 

dibandingkan dengan kabupaten/kota yang 

lain dan ditambah lagi kepadatan penduduk 

yang tinggi. Belum lagi persoalan alih fungsi 

lahan dimana menjamurnya penyediaan 

hunian dan terbentuknya wilayah-wilayah 

sebagai kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi. 

Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi 

kapasitas ketersediaan sumber air. 

Tujuan dari Penilitian ini dilakukan 

ialah ingin memahami, mendalam dan dan 

memetakan actor-aktor beserta pola relasi 

hubungannya serta memetakan regulasi baik 

pusat maupun daerah yang berkenaan 

kebijakan pengelolaan sumber daya air di 

Kota Tanjungpinang.  

Manfaat dari penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat 

secara umum tentang format hubungan actor-

aktor (lembaga pemerintah dan non 

pemerintah) pengelolaan sumber daya air di 

Kota Tanjungpinang. 

Landasan Teori 

1) Pengelolaan 

Kerangka teori merupakan kerangka 

acuhan yang disusun berdasarkan kajian 

berbagai aspek, baik secara teoritis maupun 

empiris yang menumbuhkan gagasan dan 

mendasari usulan penelitian. Dalam kerangka 

teori perlu diungkapkan mengenai konsep, 

prinsip, atau teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

Sebelum membuat kerangka konsep 

yang jelas dalam penelitian ini maka perlu 

kiranya dibahas pengertian tentang 

pengelolaan. Pengelolaan adalah proses yang 

membantu merumuskan suatu kebijakan dan 

tujuan organisasi atau proses yang 

memberikan pengawasan pada suatu yang 
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terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian 

tujuan. Dari pengertian tersebut juga bisa 

dipahami, pengelolaan merupakan suatu 

upaya yang dilakukan secara sadar yang 

didasari oleh suatu persoalan yang dimulai 

dari merencanakan, pelaksanaan hingga 

memonitoring12. 

Pendapat lain mengemukakan bahwa 

pengelolaan juga bisa diartikan 

penyelenggaraan suatu kegiatan13. 

Penyelenggaraan disini tentunya tidak hanya 

sebatas melakukan kegiatan tertentu akan 

tetapi juga bisa dimaknai sebuah serangkaian 

kegiatan dimulai dari merencakan hingga 

memastikan kegiatan tersebut menghasilkan 

sesuatu yang diinginkan dengan mengelola 

sumber daya yang ada. 

Ketika pengelolaan bisa diartikan 

sebagai manajemen maka dalam beberapa 

literature tentang manajamen dan mengutip 

dari pandangan George R. Terry 

menurumuskan bahwa ada 4 aktivitas dalam 

pengelolaan yang dikenal dengan POAC 

antara lain : Planning Organizing Actuating 

Controlling14. Menurut hemat peneliti, 

perencanan (Planing) merupakan aktivitas 

yang didalamnya mengandung merancang 

                                                             
12 Handoko, T. Hani. 1997. Manajemen dan Sumber 

Daya Manusia. Yogyakarta:Penerbit Liberty. hal. 8. 
13Handayaningrat, Soewarno. 1992. Pengantar Studi 

Ilmu Administrasi danManajemen. Jakarta : CV Haji 

Masagung. hal. 9 

suatu kegiatan yang berorientasi masa depan. 

Merancang kegiatan yang dilakukan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

secara efektif dan efisien. Kemudian dengan 

perencanaan dan organisir yang telah 

dilakukan pada saatnya sumber daya yang 

ada tersebut melakukan tugas dan fungsinya 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Langkah terakhir yang tidak kalah penting 

adalah memastikan rencana yang telah 

disusun dan sumber daya tersedia 

menjalankannya dengan baik dan benar 

melalui pengawasan. 

 

2) Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Pengelolaan sumber daya air secara 

legal formal telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 

tahun 2008 dan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia nomor 33 tahun 2011. Dalam 

peraturan tersebut menyatakan bahwa 

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya 

merencanakan, melaksanakan, Memantau 

dan mengevaluasi penyelenggaraan 

konservasi sumber daya air, pendayagunaan 

sumber daya air, dan pengendalian daya 

rusak air. Selanjutnya yang dimaksud dengan 

14 R.Terry, George. 2006. Prinsip- Prinsip 

Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 342. 
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sumber daya air adalah Sumber daya air 

adalah air, sumber air, dan daya air yang 

terkandung di dalamnya. 

Sebagai penjelasan pengelolaan 

sumber daya air diatas, menurut UU Nomor 

7 tahun 2004, konservasi Sumber Daya Air 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: 

1. Perlindungan dan pelestarian sumber 

air. 

2. Pengawetan air. 

3. Pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian terhadap pencemaran 

air. 

Kegiatan konservasi sumber daya air 

mengacu pada pola pengelolaan sumber daya 

air pada setiap wilayah sungai dan menjadi 

acuan dalam perencanaan tata ruang 

meliputi; perlindungan dan pelestarian 

sumber air, pengawetan air, pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air15 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Republik Indonesia tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber 

Daya Air menjelaskan sebagai berikut; 

1. Konservasi Sumber Daya Air. 

                                                             
15 Kodoatie dan Sjarief, 2005. Pengelolaan Sumber 
Daya Air Terpadu. Yogyakarta. Andi. Yogyakarta. Hal. 
278. 

Konservasi Sumber Daya Air adalah 

upaya memelihara keberadaan serta 

keberlanjutan keadaan, sifat, dan 

fungsi sumber daya air agar 

senantiasa tersedia dalam kuantitas 

dan kualitas yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan makhluk hidup, 

baik pada waktu sekarang maupun 

yang akan datang. 

2. Pendayagunaan Sumber Daya air. 

Pendayagunaan Sumber Daya air 

adalah upaya penatagunaan, 

penyediaan, penggunaan, 

pengembangan dan pengusahaan 

sumber daya air secara optimal agar 

berhasil guna dan berdaya guna. 

3. Pengendalian Daya Rusak Air. 

Pengendalian Daya Rusak Air adalah 

upaya untuk mencegah, 

menanggulangi dan memulihkan 

kerusakan kualitas lingkungan yang 

disebabkan oleh daya rusak air. 

Dari pengertian tersebut diatas maka 

pengelolaan sumber daya air yang dimaksud 

adalah kegiataan yang dilakukan oleh 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

daerah dan juga baik oleh lembaga vertical 
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maupun lembaga horizontal. Kegiatan 

tersebut berupa aktivitas yang dimulai dari 

merencakan, melaksanakan sampai dengan 

melakukan evaluasi yang berkaitan dengan 

persoalan sumber daya air. 

3) Kebijakan Pubik. 

Kebijakan pada dasarnya merupakan 

ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan 

pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap 

usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah 

/ pegawai. Menurut Abidin menjelaskan 

Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang 

bersifat umum dan berlaku untuk seluruh 

anggota masyarakat16. Definisi lain 

dijelaskan oleh Gamage dan Pang17 

“Kebijakan adalah terdiri dari pernyataan 

tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman 

yang luas untuk mencapai sasaran tersebut 

sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan 

bersama dan memberikan kerangka kerja 

bagi pelaksanaan program. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Klein 

dan Murphy (Syafarudin 2008:76) 

“Kebijakan berarti seperangkat tujuan-

tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-

peraturan yang membimbing sesuatu 

organisasi, kebijakan dengan demikian 

                                                             
16Syafarudin. (2008)Efectivitas Kebijakan 

Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta hal 75 
17Syafarudin. (2008) Ibid hal 76. 

mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. 

Berdasarkan pendapat diatas menunjukan 

bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-

tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-

peraturan yang membimbing sesuatu 

organisasi. Kebijakan dengan demikian 

mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. 

Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil 

keputusan manajemen puncak yang dibuat 

dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-

tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan 

yang mengarahkan organisasi melangkah 

kemasa depan. Secara ringkas ditegaskan 

bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk 

dalam organisasi. 

Kebijakan publik mengandung tiga 

konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan 

umum. Menurut Syafarudin kebijakan publik 

adalah kebijakan pemerintah yang dengan 

kewenangannya dapat memaksa masyarakat 

mematuhinya.18 

Kebijakan publik adalah sebagai 

kebijakan yang dibuat oleh badan-badan 

pemerintah dan para aktor politik yang 

bertujuan untuk menyelesaikan masalah 

publik. Menurut Dye19  kebijakan publik 

adalah apapun pilihan pemerintah untuk 

18Syafarudin (2008) hal 78. 
19Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 2. 
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melakukan atau tidak melakukan. Dari 

pendapat diatas dijelaskan bahwa kebijakan 

publik mencakup sesuatu yang tidak 

dilakukakn oleh pemerintah disamping yang 

dilakukan oleh pemerintah.  

Berkaitan dengan penelitian ini maka, 

pengelolaan sumber daya air yang diatur 

melalui Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang 

pengelolaan sumber daya air merupakan 

salah satu bentuk dari Kebijakan Publik. 

4) Implementasi Kebijakan 

Tugas pokok pemerintah adalah 

menciptakan kebijakan melalui berbagai 

kebijakan  publik. Kebijakan akan tercapai 

jika kebijakan yang dibuat dapat 

terimplementasikan atau dapat dilaksanakan 

secara baik. Keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan ditentukan oleh banyak variable 

atau faktor, baik menyangkut isi kebijakan 

yang diimplementasikan, pelaksanaan 

kebijakan, maupun lingkungan di mana 

kebijakan tersebut diimplementasikan 

(kelompok sasaran). 

Abidin20menyatakan bahwa: 

“Implementasi atau pelaksanaan kebijakan 

                                                             
20Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta 

: Yayasan Pancur Siwah. Hal 186 
21Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan 

Proses. Jakarta: PT. Buku Kita. Hal 144 

terkait dengan identifikasi permasalahan dan 

tujuan serta formulasi kebijakan sebagai 

langkah awal dan monitoring serta evaluasi 

sebagai langkah akhir”. 

Menurut Winarno Implementasi 

dipandang secara luas mempunyai makna 

pelaksanaan undang-undang dimana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur dan 

teknik bekerja bersama-sama menjalankan 

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-

tujuan kebijakan21. Implementasi pada sisi 

yang lain merupakan fenomena yang 

kompleks yang mungkin dapat dipahami 

sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) 

maupun sebagai suatu dampak (outcome). 

 Implementasi kebijakan merupakan 

tahap kedua setelah pembuatan atau 

pengembangan kebijakan. Nugroho 

mengemukakan bahwa22: 

“implementasi kebijakan pada prinsipnya 

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat 

ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa 

tahap implementasi kebijakan tidak akan 

dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-

22Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik 

Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta 

: PT.Elex Media Komputindo hal. 158 
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sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh 

keputusan-keputusan kebijaksanaan.”  

Nugrohomengemukakan bahwa 

implementasi kebijakan pada prinsipnya 

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya23. Dari kedua pendapat 

ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa 

tahap implementasi kebijakan tidak akan 

dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh 

keputusan-keputusan kebijaksanaan. 

 Mengutip dari Edwards III24 dan Ripley - 

Franklin25bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti yang tersaji dalam tabel ; 

Tabel.2.1 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Implementasi Kebijakan 

George 

Edwards III 

Donald Van 

Metter dan Carl 

Van Horn 

 Komunikas

i 

 Sumber 

Daya 

 Disposisi 

 Ukuran dan 

tujuan 

kebijakan 

 Sumber daya 

                                                             
23Nugroho, Riant D. (2003) Ibid hal. 158 
24subarsono (2008) Op cite,hal. 90 

 Struktur 

Birokrasi 

 

 Karakteristik 

agen 

pelaksana 

 Sikap/ 

kecenderunga

n ( disposition 

) para 

pelaksana  

 Komunikasi 

antarorganisas

i dan aktivitas 

pelaksana 

 Lingkungan 

ekonomi, 

sosial dan 

politik 

 

Pembahasan. 

Pengelolaan sumber daya air dilihat dari 3 

aspek, yaitu Konservasi Sumber Daya Air, 

pendayagunaan air dan pengendalian daya 

rusak. Mengingat luasnya kajian tentang 

pengelolaan, dalam penelitian ini hanya 

memfokuskan pada konservasi sumber daya 

air. 

Dalam menjaga keberadaan air maka hal 

yang dilakukan mengupayakan perlindungan 

dan pelestarian sumber air. Di 

25 winarno (2007)Op cite, hal. 145 
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Tanjungpinang, pemenuhan kebutuhan akan 

air minum dikelola oleh Perusahaan daerah 

air minum tirta kepri. Tirta Kepri dalam 

penyediaan layanan akan air minum 

mengandalkan dua waduk, yaitu waduk sei 

pulai dan waduk sei gesek. Waduk sei pulai 

mempunyai luas 60 hektar dengan kapasitas 

produksi 170 liter/detik. Sumber air pada 

waduk sei pulai berasal dari air hujan dan 5 

tali26. Sedangkan waduk sei gesek 

mempunyai luas 20 hektar dengan kapasitas 

produksi 100 liter/ perdetik, dengan sumber 

air berasal dari resapan air hujan, mata air dan 

2 DAS (kawal dan Tirta Madu). 

Penetapan Hutan sungai pulai sebagai 

hutan lindung melalui SK penunjukan 

Mentan No.71/Kpts/UM/1978 Tanggal 1 

Desember 1979 dan SK penetapan Menhut 

No. 424/Kpts -II/1987 Tanggal 28 Desember 

1987, HL Sungai Pulai memiliki luas 751.80 

ha. Hutan lindung Sungai Pulai secara 

administrasi pemerintahan, berada di 

Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang 

pinang. Kawasan Hutan lindung Sungai Pulai 

yang masuk wilayah kota tanjungpinang 

seluas kurang lebih 313 Ha yang berada di 

Kecamatan Tanjungpinang Timur.  

                                                             
26 Tali merupakan kanal kecil tempat air mengalir 
dari wilayah hutan atau daerah tangkapan air. 

Dengan ditetapkan hutan sungai pulai 

menjadi hutan lindung, Dinas kehutanan 

provinsi kepulauan riau dalam mengelola 

hutan telah membagi hutan menjadi beberapa 

blok, diantarnya adalah blok inti. Dimana 

blok inti adalah bagian dari kawasan hutan 

yang mempunyai karakter khusus sebagai 

daerah resapan air. Keberadaan blok inti ini 

tidak dapat dimanfaatkan dalam kegiatan 

apapun selain untuk resapan air. Selain blok 

inti adalah blok pemanfaatan, blok 

pemanfaatan adalah bagian kawasan hutan 

yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk akan 

tetapi tetap menjaga keberadaan pohon. 

Jika dilihat dari citra satelit memang dapat 

dilihat hutan disekitar waduk Sei Pulau 

terhampar perkebunan sawit, perumahan 

penduduk dan juga perkebunan warga. 

Sayangnya saat ini peneliti belum 

mendapatkan data yang pasti terkait dengan 

laju konversi yang terjadi di hutan lindung 

Sei Pulai. 

Dalam upaya pengendalian pemanfaatan 

sumber air, tentunya kawasan hutan wajib 

untuk dipelihara dan dilindungi dari aktifitas-

aktifitas manusia yang kemudian dapat 

menganggu fungsi hutan sebagai daerah 

resapan air. Dikawasan hutan lindung sungai 
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pulai, selain terdapat pemukiman penduduk 

juga terdapat perkebunan sawit. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

penetapan hutan sungai pulai sebagai hutan 

lindung pada tahun 1987, sedangkan pada 

kawasan tersebut sudah ada pemukiman 

penduduk dan perkebunan sawit. Perlu 

diketahui bahwa pemanfaatan sebagian hutan 

sebagai perkebunan telah terjadi dalam kurun 

waktu yang lama sebelum kawasan hutan 

ditetapkan menjadi hutan lindung.  

Selain keberadaan perekebunan sawit, 

pemukiman warga yang berada di wilayah 

hutan juga menjadi persoalan. Dengan 

dijadikan pemukiman warga dan juga 

perkebunan warga tentunya berpengaruh 

terhadap daya resap wilayah hutan. 

Meskipun belum ada data yang pasti terkait 

dengan jumlah pemukiman dikawasan hutan, 

berdasarkan wawancara dan pengamatan 

jumlah pemukiman warga semakin 

meningkat. 

Dengan pertambahan jumlah pemukiman 

dikawasan hutan lindung tersebut tentunya 

semakin menambah persoalan terkait 

pengelolaan kawasan hutan. Dengan 

bertambahnya jumlah penduduk maka 

semakin meningkat aktifitas-aktiftas 

masyarakat dikawasan hutan yang kemudian 

sangat berpengaruh terhadap pemeliharaan 

kawasan hutan sebagai daerah resapan air 

dan sumber air baku masyarakat di 

Tanjungpinang. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian 

pada bab sebelumnya, sementara ini penulis 

menyimpulkan bahwa pengelolaan sumber 

daya air di Tanjungpinang belum optimal. 

Hal tersebut dapat dilihat dari  

1. Belum terbentuknya Kesatuan 

Pengelolaan Hutan. 

2. Terdapatnya perkebunan sawit dan 

juga konversi menjadi pemukiman 

dan perkebunan warga.  

3. Terkait dengan suplai bahan baku air, 

pemerintah daerah mempunyai 

keterbatasan anggaran dalam 

pembangunan waduk-waduk baru. 

4. Pemerintah daerah mempunyai 

keterbatasan anggaran dalam 

penanggulangan daya rusak air. 

5. Keterbatasan sarana dan prasana 

dalam melakukan perlindungan 

hutan. 

Saran 

1. Segera dibentuk Kesatuan 

Pengelolaan Hutan. 

2. Memperketat pemanfaatan wilayah 

hutan di sei pulai. 
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3. Melakukan penertiban terhadap 

pemukiman yang berada pada 

wilayah hutan sei pulai. 

4. Pemerintah daerah berkoordinasi dan 

berkomunikasi secara intens kepada 

pemerintah pusat dalam 

pembangunan waduk-waduk baru 

dan juga dalam pengendalian daya 

rusak air. 

5. Penyediaan sarana prasaran, seperti 

mobil atau motor untuk patrol hutan 

dan juga untuk pembangunan pos-pos 

pengamatan hutan. 

6. Mengintensifkan kemitraan baik 

antar lembaga pemerintah dan juga 

masyarakat hutan setempat. 
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ABSTRACT 
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Pemerintah pusat menerbitkan UU.No. 32 tahun 2004  tentang 

Pemerintah Daerah tujuannya adalah untuk meningkatkan peran 

serta kerja pemerintah daerah. Dalam UU. No.32 tahun 2004 tersebut 

pemerintah desa sebagai garda terdepan  pemerintah yang 
merupakan kepanjangan tangan  dari pemerintah pusat yang 

berhubungan  langsung dengan masyarakat desa diharapkan dapat 

secara efektif dapat  menjalankan tugas-tugas pemerintah pusat. 
Secara   hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. Kebijakan pemerintah menerapkan otonomi 
daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa 

dalam rangka pelayanan publik. Namun kenyataannya  masih banyak 

pemerintah desa yang belum dapat mewujudkan kinerja pelayanan 

publik sesuai yang diharapkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kinerja aparat Pemerintah Desa dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini kinerja 
pemerintah desa dalam rangka pelayanan publik dapat dilihat dari 

empat ciri yaitu tingkat kehadiran, efektivitas, efisiensi, responsivitas 

dan kualitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif . 

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan 

wawancara. Sumber data penelitian  adalah  key informan, informan. 

 

Keywords 

Kinerja 

Pelayanan 

Pemerintah desa 

 

1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Wilayah Indonesia sebagian besar 

masih berbentuk desa. Desa di Indonesia 

pada hakekatnya masih tetap berlandaskan 

pada peraturan hukum adat yang merupakan 

hukum asli masyarakat. Dengan hukum adat 

tersebut sebagian masyarakat Indonesia 

dapat hidup rukun, damai, saling menghargai 

mailto:1nurrofiq726@gmail.com
mailto:2
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dan gotong royong. Mereka dapat 

menjalankan hidupnya dengan ekpresi nenek 

moyangnya yang berdasarkan adat istiadat 

yang berlaku  secara turun temurun secara 

bebas tanpa batas-batas dari pemerintah 

pusat. Pada saat ini perkembangan 

masyarakat yang dinamis dengan semakin 

tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan 

dan ketrampilan menuntut profesionalitas 

dari aparat pemerintahan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan bagi 

masyarakat. 

Aparatur Pemerintah Desa 

merupakan penyelenggara pemerintahan di 

desa yang memiliki tugas-tugas pokok. Salah 

satu tugas pokok Aparatur Pemerintah Desa 

adalah memberikan pelayanan umum atau 

publik kepada masyarakat. Pada prinsipnya 

setiap pelayanan yang diberikan oleh instansi 

pemerintahan senantiasa harus selalu 

ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan 

keinginan kliennya atau masyarakat yang ada 

di bawahnya, akan tetapi kenyataan tidak 

demikian.untuk memperbaiki mutu 

pelayanan publik salah satu caranya adalah 

membenahi apa yang menjadi keluhan dari 

masyarakat. Banyak dari individu-individu 

dalam organisasi pemerintah yang salah 

menafsirkan dimana keluhan dari masyarakat 

terhadap mutu pelayanan yang diberikan 

adalah suatu peluang untuk memperbaiki 

keadaan dari yang kurang sempurna menjadi 

sempurna (Ma’arif, 2005:4) 

Pelayanan publik sudah menjadi 

kebutuhan dan perhatian di era otonomi 

daerah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah padapasal 1 

ayat (5), dengan landasan pemikiran hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan pemerintah  tersebut, 

secara tidak langsung lancar atau tidaknya 

pembangunan di dalam negeri ini ditentukan 

oleh bagaimana aparat pemerintah tersebut 

menjalankan tugas pokok, fungsi, dan 

tanggung jawabnya. Pembangunan di dalam 

masyarakat desa dapat dilaksanakan dibawah 

pimpinan Aparatur Pemerintah Desa. 

Aparatur Pemerintah Desa merupakan unsur 

yang harus ada dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di desa. 

Menurut pengamatan penulis di Desa 

Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang  pelayanan publik yang diberikan 

oleh aparat belum maksimal. Hal ini dapat 

ditunjukkan : 1. Tingkat kehadiran aparat 

desa di Kantor Desa yang belum optimal, 2. 

tingkat efektivitas pelayanan publik masih 

terkategori belum maksimal, 3. tingkat 

efisiensi pelayanan publik masih terkategori 

rendah, 4. tingkat responsivitas pelayanan 

publik masih terkategori sedang dan rendah, 

5. tingkat kualitas pelayanan masih 

terkategori sedang. Berdasarkan kondisi di 

atas maka penulis tertarik melakukan sebuah 

penelitian dengan judul “Kinerja Aparat 
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Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di 

Desa Balesari Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada  Kinerja 

Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan 

Publik Di Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupten Magelang 

C. Perumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini 

sebagai berikut; “Bagaimana kinerja aparat 

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan 

Pelayanan Publik di Desa Balaisari 

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang 

?” 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kinerja aparat Pemerintah Desa 

dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di 

Desa Balesari Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang  

Kegunaan penelitian ini adalah: 1. 

dari Aspek Keilmuan, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya khasanah 

kajian tentang kinerja Pemerintah Desa. 2. 

dari Aspek Praktis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada Pemerintah Kabupaten Magelang 

dalam mewujudkan kinerja pemerintah desa 

yang baik. 

 

 

2. METODE  PENELITIAN 

A. Kerangka Penelitian 

Gambar 3.1. Struktur Pemerintah Desa 

B. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian deskriptif. Menurut Moleong 

(2009, hal.11) penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berupaya mengungkapkan 

suatu masalah dan keadaan sebagaimana 

adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya 

mengungkapkan fakta-fakta dan tidak 

menggunakan hipotesa. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang  

timbul dalam masyarakat untuk dijadikan 

sebagai obyek  penelitian. Tujuan 

penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk 

membuat pencatatan secara sistematis, 
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faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat 

populasi di daerah tertentu.  

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian  di Desa Balesari 

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik; 1. observasi, 2. 

wawancara, 3. Dokumentasi. 

E. Teknik Analisa Data 

Analisis data ialah proses mengatur 

urutan data, mengorganisir ke dalam suatu 

pola, kategori dan uraian dasar yang 

membedakan dengan penafsiran, yaitu 

memberikan arti yang signifikan terhadap 

analisis, menjelaskan uraian-uraian dan 

mencari hubungan diantara dimensi-dimensi 

uraian. Untuk menganalisa data, maka 

penyusun menggunakan analisis data secara 

kualitatif, artinya suatu data yang dianalisa 

dengan tidak menggunakan data statistik, 

namun hanya menggunakan pengukuran 

yang benar, sehingga dapat dipercaya dan 

valid hasilnya. Dalam menganalisia data, 

penyusun akan berpedoman pada langkah-

langkah berikut ini : 

1. Pengumpulan data; penyusun akan 

mengumpulkan data-data yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan. 

2. Penilaian data; Tahap ini data yang diperoleh 

dari berbagai sumber akan diteliti dengan 

memperhatikan prinsip validitas, sehingga 

data yang relevan saja yang digunakan. 

3. Penafsiran data; Langkah selanjutnya, akan 

dilakukan analisa data dan interpretasi 

terhadap berbagai fenomena, gambaran dan 

hubungan sebab akibat dari faktor-faktor 

yang diteliti. Dalam menganalisis data 

penyusun menggunakan pendekatan 

interpretatif . 

F. Fokus Penelitian  

Fokus dalam penelitian ini ialah 

kinerja pemerintah desa dalam pelayanan 

publik, yang secara operasional didefinisikan 

sebagai tingkat keberhasilan pemerintah 

Desa Balesari Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang dalam 

menyelenggarakan pelayanan kepada 

masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya. Kinerja atau tingkat keberhasilan 

pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik tersebut dapat dilihat 

melalui beberapa ciri-ciri sebagai berikut; 1. 

tingkat kehadiran aparat, 2. efektivitas 

pelayanan, 3. kualitas layanan, 4. 

Responsivitas, 5. efisiensi pelayanan.  

 

3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tentang kinerja aparat 

pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik di Desa Balesari 

Kecamatan Balesari Kabupaten Magelang, 

dapat dilihat dari ciri-ciri tersebut di bawah 

ini: 

1. Tingkat Kehadiran 
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Tingkat kehadiran menunjukkan 

sejauh mana pemerintah desa selalu hadir di 

balai desa dalam melayani publik. Kehadiran 

pemerintah desa di tempat tugas merupakan 

bentuk kedisiplinan dalam pelayanan publik, 

sehingga sewaktu-waktu masyarakat desa 

akan memerlukan pelayanan aparat desa 

sudah siap di tempat tugas. Tingkat kehadiran 

aparat pemerintah desa di Kantor Balai Desa 

merupakan salah satu tolok ukur aparat 

pemerintah dalam menilai kinerja pelayanan 

publik. Karena hal ini sangat menentukan 

baik dan buruknya pelayanan yang diberikan. 

Apabila aparat desa rajin masuk di kantor 

desa, maka setiap saat masyarakat akan minta 

pelayanan dan bantuan administrasi akan 

langsung terlayani.  

Kehadiran aparat pemerintah desa 

Balesari di Kantor Balai Desa tergolong 

masih rendah. Hal ini dapat dilihat bahwa 

pada waktu piket banyak aparat desa yang 

masih belum optimal mengikuti jadwal piket 

yang sudah ditetapkan, karena aparat desa 

yang tiap hari berada di Balai desa adalah 

Kaur Pemerintahan dan Sekretaris Desa. 

Sedangkan yang lainnya masih belum bisa 

aktif piket. 

 

2. Efektifitas Pelayanan 

 Ciri kedua yang dipakai untuk 

menilai kinerja pelayanan publik pemerintah 

Desa Balesari Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang adalah efektivitas 

pelayanan yaitu tingkat sejauh mana 

pemerintah desa dapat mengembangkan dan 

melaksanakan program pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan ruang lingkup 

tugasnya. Pada penelitian ini dilihat dari segi 

tingkat kemampuan pemerintah  desa 

menyusun, mengembangkan dan 

melaksanakan program dan kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat yang menjadi 

ruang lingkup tugasnya.  

Efektifitas pelayanan aparat Desa 

Balesari dalam melayani masyarakatnya 

masih perlu ditingkatkan, karena Sumber 

Daya Manusia yang ada rata-rata tamatan 

SMP, sehingga aparat pemerintah Desa 

Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang secara umum belum mampu 

menyusun, mengembangkan dan 

melaksanakan program dan kegiatan 

pelayanan publik secara efektif. Di samping 

itu untuk mengisi kekosongan perangkat desa 

apabila ada yang pensiun atau meninggal 

dunia dan dalam pembentukan kepanitiaan 

pembangunan serta acara-acara desa, masih 

mengutamakan kelompoknya. 

3. Kualitas Pelayanan 

Ciri ketiga yang dipakai dalam 

menilai pelayanan publik pemerintah Desa 

Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang dalam pelayanan publik adalah 

kualitas pelayanan yaitu tingkat kemampuan 

pemerintah desa menyelenggarakan  

pelayanan publik yang berkualitas dan 
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memuaskan masyarakat  dari segi  prosedur 

dan mekanisme pelayanan,  persyaratan 

teknis dan administratif pelayanan, 

transparansi biaya pelayanan, waktu 

penyelesaian pelayanan, dan tanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan. 

Aparat desa dalam hal keuangan 

dapat dikatakan kurang transparan, hal ini 

dapat dilihat di dalam Tim Pengelola 

Kegiatan (TPK). Salah satu anggota dari TPK 

tersebut adalah dari unsur ketua RW. Ketua 

RW di sini diberi tugas untuk belanja 

material dan dia sangat dominan dalam 

kepanitiaan pembangunan desa. Namun 

ternyata unsur dari ketua RW ini diduga tidak 

transparan terhadap keuangan dan belanja 

pembangunan desa sehingga terjadilah 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

panitia pelaksana pembanguna di Desa 

Balesari. Ketidakpercayaan masyarakat ini 

berimbas kepada hubungan Pemerintah Desa 

Balesari dengan organisasi pemuda 

Karangtaruna. Bentuk dari protes organisasi 

pemuda yang terwadahi dalam karangtaruna 

ini, mereka tidak mau ikut aktif terlibat dalam 

urusan kepemudaan. Bahkan saat ini mereka 

sudah tidak mau lagi terlibat dalam 

mewujudkan rencana Desa Balasari menuju 

“Desa Wisata”. Selain organisasi pemuda 

Karangtaruna, sebagian masyarakat juga 

sudah sering memberi saran kepada Kepala 

Desa dan Perangkat Desa lainnya supaya 

mereka segera memberhentikan anggota 

yang berasal dari unsur RW tersebut karena 

dia memiliki jabatan ganda yaitu sebagai 

ketua RW juga sebagai ketua Kelompok Tani 

Hutan (KTH), namun sampai saat ini masih 

belum dilaksanakan.    

4. Reponsivitas Pelayanan 

Indikator keempat yang digunakan 

untuk menilai kinerja pelayanan publik 

pemerintah Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang adalah 

tingkat responsivitas pelayanan, yaitu tingkat 

kemampuan untuk menyusun dan 

mengembangkan program dan kegiatan 

pelayanan yang selaras dengan kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat setempat; atau 

dengan kata lain adalah tingkat kemampuan 

pemerintah Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang dalam 

merespon kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat dalam pelayanan publik.  

Hal ini dapat dilihat kurang adanya 

komunikasi antara aparat desa dengan unit-

unit yang ada di desa sehingga informasi dari 

pemerintah yang di atasnya sering terlambat 

disampaikan, khususnya dengan BPD. 

5. Tingkat Efisiensi  

Ciri kelima yang digunakan untuk 

menilai kinerja pelayanan publik pemerintah 

Desa Balesari Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang adalah tingkat 

efisiensi. Dalam hal ini, efisiensi pelayanan 

dilihat dari segi tingkat kemampuan 

pemerintah Desa Balesari Kecamatan 
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Windusari Kabupaten Magelang dalam 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 

secara cepat (waktu), tepat (biaya), dan 

mudah (prosedur dan mekanisme pelayanan).  

Tingkat efesiensi aparat desa Balesari 

masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari 

pembuatan RAB yang selalu terlambat dan 

pembatan laporan keuangan desa ke tingkat 

kecamatan paling terlambat sendiri se-

Kecamatan Windusari. 

Berdasarkan hasil keseluruhan dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

dilihat dari indikator kinerja yang dipakai 

dalam penelitian ini yaitu tingkat kehadiran, 

efektivitas, kualitas, responsivitasdan 

efesiensi layanan ternyata kinerja pemerintah 

Desa Balesari Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang dalam pelayanan 

publik masih berada pada kategori rendah 

sampai sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang belum 

mampu melaksanakan menunjukkan tingkat 

kehadiran, efektivitas, kualitas, responsivitas 

dan efesiensi layanan yang baik/tinggi dalam 

pelayanan publik; dengan kata lain, 

pemerintah Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelangbelum 

mampu menyelenggarakan pelayanan publik 

yang disiplin, tepat waktu, efektif, 

berkualitas, responsifdan efesiensi. 

Rendahnya kinerja pemerintah Desa 

Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelangdalam pelayanan publik 

sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil 

penelitian ini  perlu dikaji lebih jauh faktor- 

faktor penyebabnya. Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian lebih lanjut tentang 

faktor yang  berkorelasi atau berpengaruh 

terhadap kinerja pemerintah Desa Balesari 

Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelangdalam pelayanan publik. Dengan 

mengetahui faktor-faktor yang berkorelasi 

atau berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelangdalam 

pelayanan publik, maka akan dapat 

ditentukan strategi dan kebijakan 

peningkatkan kinerja pemerintah Desa 

Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang dalam pelayanan publik.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

pemerintah Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelangdalam 

memberi pelayanan publik kepada 

masyarakat masih dalam kategori rendah 

sampai sedang dilihat dari indikator tingkat 

kehadiran, efektivitas, kualitas, responsivitas, 

dan efesiensi layanan.  

4.2. Saran  
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Berdasarkan dari kesimpulan hasil 

penelitian tersebut maka dapatlah 

direkomendasikan beberapa saran sebagai 

berikut :  

1. Kinerja pemerintah Desa Balesari 

Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelangdalam pelayanan publik perlu 

dilakukan upaya-upaya peningkatannya baik 

pada aspek tingkat kehadiran, efektivitas, 

kualitas, responsivitas, dan efesiensi layanan. 

2. Untuk mewujudkan peningkatan 

kinerja pemerintah Desa Balesari Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelangdalam 

pelayanan publik, maka perlu dilakukan hal-

hal sebagai berikut :  

a.  Peningkatan kompetensi aparat 

pemerintah kampung melalui pelatihan;  

b. Peningkatan prasarana dan sarana 

pelayanan public yang representatif dan 

memadai seperti kantor kepala desa, 

peralatan kantor, dan fasilitas pelayanan 

lainnya.  

c. Pembinaan penyelenggaraan 

pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten 

perlu dilakukan secara intensif kepala semua 

aparat pemerintah desa.   
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Birokrasi yang andal mampu mengikuti perkembangan teknologi, 

agar bisa mewujudkan harapan masyarakat akan pelayanan yang 

prima. Layanan prima diaplikasikan pada penyediaan layanan yang 

dapat memberikan kemudahan, cepat dan murah, semua itu dapat 

diterima oleh masyarakat apabila layanan dan informasi yang 

diterima masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Solusinya, bagaimana pemerintah dapat mengoptimalkan 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan 

e-government. Tujuan kajian ini untuk mengetahui tatalaksana 

peneraparan e-service dengan fokus pada pelaksanaan  e-perizinan 

dan apa hambatanya di Dinas Perizinan Kota Bengkulu. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif, sumber data adalah primer dan 

sekunder, informan sebanyak 10 orang yakni (4 orang dari Aparatur 

dan 6 orang penguna layanan), metode penentuan informan dengan 

cara purposive (bertujuan). Hasil dari penelitian ini menujukkan 

bahwa tatalaksana penerapan program e-service melalui program e-

perizinan belum berhasil. Hambatanya adalah selain tenaga SDM 

Aparatur yang belum fokus ke program e-perizinan sehingga masih 

sering melayani pengguna layanan dengan cara manual, masyarakat 

masih belum mengetahui kalau ada program e-perizinan. 

Rekomendasi, Dinas Perizinan Kota Bengkulu  diharapkan segera 

meningkatkan kapasitas aparatur  di bidang IT guna memperlancar 

kegiatan e-perizinan dan melakukan sosialisasi program e-perizinan 

kepada pengguna layanan. 

Keywords 

E-service  

Tatalaksana  

dan e-perizinan  

 

1. PENDAHULUAN 

 Salah satu mandat Undang-undang 

Pelayanan Publik adalah pelayanan 

mailto:titi.harmadi@gmail.com
mailto:titidarmi@umb.ac.id
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administrasi diselenggarakan untuk 

memenuhi hak dasar masyarakat dalam 

bentuk perizinan, sehingga terbitlah  dokumen 

dan seluruh putusan yang  

digolongkan sebagai legalitas yang dimiliki 

warga masyarakat dalam melakukan 

usahanya. Setiap penyelenggaraan pelayanan 

sebagaimana yang tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan wajib memperhatikan 

kecermatan, kepastian, ketelitian, keakuratan, 

ketepatan waktu, akuntabel, keadilan dan 

tidak diskriminasi (UU 25/2009). 

Implementasi pelayanan publik 

membutuhkan kualitas atau mutu layanan 

yang teraplikasi pada tindakan dan hasil 

pelayanan yakni pelayanan yang sederhana, 

murah dan cepat. Pelayanan   yang berkualitas 

adalah pelayan yang excellent service. 

Pelayanan yang baik dapat memenuhi antara 

harapan, kebutuhan dan kenyataan yang 

diterima pengguna layanan (Darmi, 2017).  

Konsep pelayana publik yang 

dikemukan oleh para ahli. Misalnya, menurut 

Parasuraman, dkk (1985), Denhard (2003) 

dan  menurut Zeithaml, dkk (1990) ke tiga ahli 

ini sepakat bahwa pelayanan publik yang 

prima memiliki lima indikator yaitu: 1) 

Realibility yang tercermin pada pengguna 

layanan dapat menerima pelayanan yang tepat 

dan benar; 2) Tangibles tercermin pada 

penyediaan  sarana dan prasarana pelayanan 

yang tersedia; 3) Responsiveness tercermin 

pada keikhlasan pemberi layanan kepada 

pengguna layanan; 4) Assurance tercermin 

pada sikap, perilaku, nilai-nilai yang tertanam 

pada pemberi pelayanan; 5) Empaty tercermin 

pada tingkat kemauan untuk mengetahui 

keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Pendapat ke tiga ahli di atas  yang menjadi 

rujukan penulis untuk menganalisis data dan 

dielaborasi serta dibingkai dengan peraturan 

perundang-undangan terkait.  

UU Pelayanan publik merupakan 

sebuah produk administrasi publik. Agar 

produk administrasi publik tersebut 

mengalami evolusi dan berkembang maka 

semua elemen baik anggota organisasi 

maupun organisasi itu sendiri dapat 

menyesuaikan  terhadap perubahan kondisi 

terkini dan yang akan datang. secara bertahap. 

Inovasi muncul sebagai reaksi atas berbagai 

paradigma permasalahan pelayan publik dan 

tuntutan publik agar pelayanan publik dapat 

dijangkau masyarakat dengan mudah, murah 

dan cepat. Inovasi menjadi kunci strategis 

untuk mengakselerasikan keberhasilan kinerja 

pelayanan publik  (Hammel, 1999). Masa 

melinial ini inovasi banyak menggunakan 

internet. Dengan mengoptimalkan  internet 

baik proses maupun hasil akhir bisa efektif 

dan efisien akan terwujud tata kelola good 

governance dalam oranisasi publik (Darmi, 

2016).  

Inovasi diartikan sebagai proses di 

dalam organisasi untuk memanfaatkan 

ketrampilan dan sumber daya untuk 
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mengembangkan produk dan atau jasa baru 

atau untuk membangun sistem produksi dan 

operasional baru sehingga mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat (Jones, 2004). Inovasi 

identik dengan perubahan, yang berhubungan 

dengan ide kreatif. Ide kreatif ini tidak selalu 

harus berupa upaya penemuan atau atau 

pencapaian sesuatu yang “besar” namun dapat 

juga berwujud upaya perubahan kecil untuk 

memperbaiki praktek yang sedang berlaku. 

Apabila pelaksanaan organisasi publik 

dapat berinovasi dengan mengoptimalkan 

internet (e-government) dimungkinkan dapat 

memperbaiki kinerja birokrasi.  Salah stau 

caranya dengan menerapkan e-government 

pada setiap line tata kelola pemerintahan. 

Penerapan e-government dengan maksud  

mempermudah proses pelaksanaan pelayanan 

publik seperti adanya penerapan e-service di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota 

Bengkulu, yakni dengan membuat program e-

perizinan dalam pelayanan publik guna 

mempermudah dan mempercepat proses 

pelayanan publik. 

Penerapan e-government dengan 

program e-perizinan ditengarai akan  

menyumbangkan kinerja pelayanan publik di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota 

Bengkulu. Dalam penerapan e-perizinan 

tersebut terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi baik faktor lingkungan 

internal maupun faktor lingkungan eksternal. 

Dalam perspektif manajemen strategi, 

lingkungan merupakan faktor kontekstual 

penting yang mempunyai dampak terhadap 

kinerja organisasi publik (Govindarajan & 

Trimble, 2005). 

Kebijakan penerapan e-perizinan di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan 

langka yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan terkait rendahnya kualitas 

pelayanan publik di Kota Bengkulu. 

Berdasarkan survei Ombudsman tahun 2015, 

kinerja Pelayanan publik di Kota Bengkulu 

memiliki kinerja buruk, mendapat nilai 29,62 

masuk di zona merah, artinya pelayanan 

publik di lingkungan Pemerintahan Kota 

Bengkulu belum mematuhi standar kepatutan 

pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  

Solusi untuk mengakhiri permasalahan 

rendahnya kualitas pelayanan publik di Kota 

Bengkulu, urgent dilakukan tindakan nyata 

berupa mereformasi dan mentransformasi 

segenap deminsi terkait, demi terwujudnya 

pelayanan yang prima. Salah satu yang harus 

dilakukan adalah tindakan peningkatan 

kapasitas melalui perbaikan tatalaksana dan 

pengembangan sistem serta prosedur dalam 

pemberian pelayanan. Tata aksana merupakan 

segenap aktivitas kerja yang terstruktur saling 

terintegrasi memiliki output dan outcome 

sesuai harapan dan kebutuhan pengguna 
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layanan. Program e-perizinan yang diterapkan 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Bengkulu disinyalir akan berkontribusi 

terhadap kualitas layanan. 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, sumber data adalah primer dan 

sekunder, informan sebanyak 10 orang yakni 

(4 orang dari Aparatur dan 6 orang penguna 

layanan), metode penentuan informan dengan 

cara purposive (bertujuan).  Validitas data 

dilakukan dengan cara triangulasi 

sumber/data. Dilakukan untuk mencocokkan 

antara apa yang disampaikan oleh informan 

dengan informan lain. Pada penelitian ini, 

informasi data diperoleh melalui diskusi dan 

observasi dengan pengampu/ implementator, 

triangulasi juga dilakukan dengan 

mengunjungi dan interview langsung dengan 

penerima manfaat yakni pengguna layanan, 

yang secara kebetulan bertemu pada saat 

peneliti melakukan penelitian. Triangulasi 

dilakukan juga dengan cara diskusi dan kajian 

dokumentasi, peraturan-peraturan dan 

penelitian-penelitian terdahulu yang terkait.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 32 satuan kerja perangkat daerah 

dan 9 kecamatan di lingkungan pemerintahan 

Kota Bengkulu, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

adalah salah satu satuan kerja yang tidak 

mendapat rapor merah dalam pelayanan 

publik berdasarkan survei Ombudsman. 

Kinerja yang baik ini terkonfirmasi 

berdasarkan hasil survei indeks kepuasan 

masyarakat yang dilakukan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) bersama pihak lain 

tenaga ahli di luar instansi pemerintah. Hasil 

indeks kepuasan masyarakat berdasarkan 

survei kepada pengguna layanan dapat di lihat 

dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Hasil IKM Tahun 2015 – 2017 di BPMPTSP Kota Bengkulu 

No Tahun Nilai 

Total IKM 

Indeks 

Gabungan IKM 

Nilai Gabungan 

Kuantitatif 

1 2014 71,75 2,87 B 

2 2015 73,60 2,93 B 

3 2016 73,13 2,92 B 

4 2017 80,76 3,23 B 

 Sumber : Laporan Indeks Survei Masyarakat, DPMPTSP Kota Bengkulu, 2017. 

 

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa 

pelaksanaan pelayanan perizinan di kantor 

DPMPTSP, terkonfirmasi masyarakat sudah 

merasa puas dengan kinerja pelayanan yang 

diberikan oleh tugas pelayanan dengan nilai 

selama 4 tahun terakhir mendapat respon yang 
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baik, sehingga nilai gabungan kuantitatif 

survei kepuasan masyarakat dari setiap unsur 

pelayanaan publik selalu mendapat “B”. Dari 

informasi tersebut pada tahun 2017 (survei 

yang dilakukan pada bulan Agustus – Oktober 

2017 oleh tim ahli yang ditunjuk DPMPTSP 

Kota Bengkulu)  ada kenaikan yang angkah 

yang cukup tinggi yakni dari tahun 

sebelumnya hanya mendapat nilai 73, 13 pada 

tahun 2017 IKM mendapat nilai 80, 76, 

artinya tingkat kepuasan pengguna layanan di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tinggi.  

Penilaian suvei tersebut berdasarkan 

kebutuhan masyarakat yang menjadi haknya 

dalam kenyamanan beraktivitas dalam 

melaksanakan usahanya. Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Bengkulu memiliki tugas 

pelayanan publik berupa membuatan 

dokumen baik dokumen perizinan  maupun 

dokumen non periizinan. Jumlah jenis 

perizinan  yang menjadi tanggung jawab 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Bengkulu terdiri dari sembilan puluh 

sembilan jenis perizinan, jenis pelayanan 

publik non perizinan sebanyak 25 jenis 

pelayanan non perizinan.  

Selama penelitian dilakukan (5 hari) 

berdasarkan data yang dihimpun, dari sekian 

banyak jenis penelitian yang menjadi tugas 

pelayanan di  Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Bengkulu yang paling banyak diminati 

oleh masyarakat yakni jenis perizinan 

penelitian, TDP dan SIUP. Selama penelitian 

jenis penelitian yang diberikan oleh pengguna 

masyarakat seperti dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Jenis Pelayanan selama 5 hari kerja yang di berikan oleh DPMPTSP Kota Bengkulu 

No Perizinan yang diurus Jumlah 

1 IMB 12 

2 SIUP 18 

3 HO 2 

4 TDP 19 

5 TDIG 2 

6 Izin pendirian apotek 5 

7 Izin Pendidikan/operasional sekolah 2 

8 Reklame 1 

9 Izin Praktek kerja 5 

10 Izin Penelitian 22 

11 LPJ-usaha dagang 1 

12 Izin kesehatan hotel 2 

13 TDUP 2 

14 SIUJK 7 

15 Ho 2 

16 Praktek tenaga gizi 2 
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17 LPK 1 

18 SIPA 11 

19 Izin mendirikan sekolah 2 

20 Toko obat 2 

21 Paud 7 

22 Praktek perawat 4 

23 Praktek kerja kesehatan 5 

24 Praktek bidan 7 

Sumber : Hasil penelitian, 2017.  

Tabel 2 menjelaskan bahwa dari 

sembilan puluh sembilan jenis perizinan dan 

dua puluh lima jenis non perizinan yang 

diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Bengkulu, hanya ada 24 jenis perizinan 

yang yang menjadi tujuan pengguna layanan.  

Selama 5 hari dilakukan penelitian lapangan 

hanya ada 24 jenis perizinan yang dilakukan 

masyarakat. Dari 24 perizinan yang menjadi 

tujuan  masyarakat yang paling banyak 

diminati adalah jenis izin penelitian, yang 

digunakan untuk kelancaran pengambilan 

data dalam penulisan skripsi, tesis, disertasi 

dan peneliti. Sedangkan untuk jenis perizinan 

TDP dan SIUP digunakan masyarakat untuk 

keabsahan atau legalitas kegiatan usaha. 

Dari 150 orang tersebut berapa orang 

yang telah memanfaatkan pelayanan 

dengan cara online? 

Dari jawaban pertanyaan tersebut, 

informan  bagian IT, memberikan jawaban 

bahwa yang telah melakukan pengurusan 

perizinan melalui online adalah sebanyak 47 

orang terdiri dari pengurusan perizinan SIUP 

terdiri dari 18 orang dan  pengurusan TDP 

sebanyak 19 orang dan 10 orang untuk izin 

penelitian. Artinya, pengguna layanan hanya 

memanfaatkan program e-perizinan kisaran 

29,5%. Rendahnya pengguna e-perizinan 

sangat disayangkan, karena pembuatan 

program tersebut  sudah mengalokasikan 

anggaran yang cukup besar demi kelancaran 

dan mempercepat proses pelayanan publik.  

Kenapa hanya kisaran 29,5 % saja 

masyarakat yang bersedia menggunakan 

atau memanfaatkan pendaftaran perizinan 

secara online? 

Narasumber sepakat mengatakan bahwa 

pengguna layanan belum banyak yang 

mengetahui kalau Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Bengkulu sudah 

melaksanakan program e-perizinan yakni 

pengguna layanan dapat mengurus perizinan 

secara online. Pada saat dikonfirmasi kepada 

informan pengguna layanan, membenarkan 

bahwa  informan tidak mengetahui kalau 

pengurusan perizinan sudah dapat dilakukan 

secara online. Berdasarkan analisis data di 

lapangan banyak faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan pengunaan program e-perizinan 
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diantaranya : 1) program e-perizinan baru 

dimulai tahun 2017; 2) belum dilakukan 

sosialisasi secara masif; 3) program e-

perizinan baru mengakomodir 5 layanan 

perizinan; 4) kapasitas staf bagian pendaftaran 

belum memadai dan belum bisa mendorong 

pengguna layanan untuk melakukan 

pendaftaran secara online.  

Data empiris di lapangan menunjukkan 

bahwa tatalaksanan dan proses pendaftaran 

perizinan dengan menggunakan program e-

perizinan (online) ternyata lebih muda. 

Penggunan bisa melakukan pendaftaran 

perizinan dimanapun berada, dengan 

melakukan tahapan – tahapan yakni,  

mengakses akses 

www.perizinan.bengkulukota.go.id, akan 

mencul seperti gambar 1, lalu klik,  pilih jenis 

perizinan yang ditujuh  lalu ketik captcha 

(baca gambar 2), kemudian  klik lanjutkan 

maka akan bergerak pada proses selanjutnya. 

Pada tahap selanjutnya pengisian data 

pemohon (lihat gambar 3). Data harus diisi 

sesuai KTP,   pada pengisian kolom email 

wajib di isi, untuk memberikan notifikasi 

proses pendaftaran, setelah selesai pengisian 

data, maka pengguna layanan wajib 

mengupload berkas yang persyaratan yang 

telah ditentukan (seperti gambar 4). Lalu klik 

kolom verifikasi yang ada pada tampilan ( 

baca gambar 4),  setelah itu klik tombol 

lanjutkan  (gambar 4),  akan keluar 

penampakan from ( lihata gamabar 5)  proses 

tahap akhir pendaftaran online. 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Penampakan tanda pendaftaran e-perizinan 

Sumber : Situs perizinan kota Bengkulu, 2017 
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Gambar 2: From pemilihan jenis perizinan yang ditujuh. 

Sumber : Situs perizinan kota Bengkulu, 2017 

 

 

Gambar 3: From pengisian data pemohon. 

Sumber : Situs perizinan kota Bengkulu, 2017 
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Gambar 4: From penguploadan dokumen dan verifikasi data. 

Sumber : Situs perizinan kota Bengkulu, 2017 
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Gambar 5: tahapan terakhir pendaftaran e-perizinan 

Sumber : Situs perizinan kota Bengkulu, 2017 

 

Setelah selesai pendaftran perizinan online 

maka pengguna layanan secara otomatis akan 

mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi 

melaui email pertanda bahwa sudah 

melakukan pendaftaran (baca gambar 6). 

Penyelesian dokumen perizinan akan selesai 

sesuai dengan SOP, misalnya perizinan 

pembuatan SIUP, SOP pelayanan akan selesai 

2 hari kerja, untuk pembuatan TDP 

pembuatan dokumen akan selesai 3 hari kerja 

dan izin penelitian akan selesai 2 hari kerja 

sesuai SOP yang telah ditentukan. Untuk 

mengetahui sampai dimana proses 

pendaftaran e-perizinan, dengan cara 

membuka kembali/akses 

www.perizinan.bengkulukota.go.id, (lihat 

gambar 7). 
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Gambar 6: Tanda Terima Pendaftaran e-perizinan 

Sumber : Situs perizinan kota Bengkulu, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7:  Pengecekan progres e-pendaftaran 

Sumber : Situs perizinan kota Bengkulu, 2017 
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Gambar 8: from pelacakan progress  e-perizinan 

Sumber : Situs perizinan kota Bengkulu, 2017 

 

Setelah itu akan tampil menu tracking 

klik kotak pertama ‘lacak” (lihat gambar 8). 

Pada halaman ini pennguna layanan  

masukan nomor pendaftaran,  andai dokumen 

perizinan sudah selesai akan muncul tulisan 

silahkan lakukan pengambilan SK izin anda 

di Kantor DPMPTSP Kota Bengkulu dengan 

membawa bukti pendaftaran asli,disertakan 

persyaratan pendaftaran yang asli sebagai 

syarat untuk pengambilan Surat Izin yang 

diajukan. Apabila tidak membawakan berkas 

asli maka Surat Izin tidak dapat diserahkan. 

Data di atas menunjukkan tatalaksana 

penerapan e-service pada program e-

perizinan di DPMPTSP Kota Bengkulu 

merupakan tindakan yang patut diapresiasi, 

dalam rangka memenuhi kualitas pelayanan 

publik di Kota Bengkulu Walaupun 

pelaksanaannya belum diupayakan optimal, 

karena dilihat dari rendahnya  pengguna 

layanan yang memanfaatkan e-perizinan 

masih sangat rendah. Menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Gran 

(2010) faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam penerpan e-service 

adalah kualitasinformasi, keandalan sistem 

(perangkat lunak dan perangkat keras), 

keamanan sistem dan kualitas penyampaian 

layanan. Pendapat tersebut didukung oleh 

hasil penelitian Istiyanto dan sutanto (2012) 

menegaskan faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan e-service adalah komitmen 

pimpinan, tingginya minat masyarakat 

terhadap teknologi informsi, tersedianya 

infrastruktur dan kapasitas SDM sebagai 

pelaku.  

KESIMPULAN 

Tersedianya program e-perizinan di 

DPMPTSP Kota Bengkulu merupakan awal 

perbaikan kualitas pelayanan perizinan 
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khususnya di DMPTSP khususnya dan 

perbaikan kualitas pelayanan publik secara 

umum di Kota Bengkulu. Tatalaksana 

penerapan e-service dengan program e-

perizinan bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efiseinsi sistem, proses, 

prosedur kerja yang jelas dan terukur. 

Walaupun pengguna layanan masih minim, 

bukan berarti program e-perizinan ini tidak 

berhasil, dapat dipahami karena pelaksanaan 

e-perizinan baru seumur jagung, seiring 

waktu pemberi layanan dan pengguna 

layanan akan membiasakan diri dan 

mengoptmalkan e-perizinan.   

Kebijakan program e-perizinan  

dengan maksud untuk peningkatan kualitas 

pelayanan yang prima dapat dirasakan oleh 

pengguna layanan di BPMPTSP Kota 

Bengkulu.  Ke depan agar dapat 

mengoptimalkan pelaksanaan e-service 

dengan program e-perizinan penting adanya : 

1) meningkatkan kapasitas SDM Aparatur 

dalam bidang IT; 2) komitmen bersama pihak 

terkait, terintegrasi antara OPD terkait; 3) 

dilakukan penyebaran informasi yang masif, 

misalnya menyebaran informasi tentang e-

perizinan melalui media sosial (fecebook, 

istagram, tweeter, whatshap grouf dan lain 

sebagainya).   
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Realitas di dalam kontestasi pemilu, terkadang menunjukkan fakta 

yang menarik perhatian para pengamat, politisi hingga akademsi. 
Memang, pemilu adalah bagian dari komponen terpenting dalam 

sebuah iklim demokrasi suatu negara. Sehingga, pemilu akan menjadi 

pesta suka cita (demokratis), bagi seluruh warga bangsa, namun akan 

menjadi  malapetaka jika pemilu justru akan mengahasilkan raja-raja 
kecil di daerah, sepanjang prinsi, nilai dan moral terbaikan. Periode 

awal dalam pemilu kepala daerah tahun 2015 yang lalu, terdapat 

sebuah fakta politik yang menarik yakni ada banyak calon petahana 
(incumbent), yang  meraih kemenangan dengan mendekati sempurna, 

sebagai contoh pilwali Kota Surabaya Tri Rismaharini-Wisnu yang 

meraih suara  86,2%. Akan tetapi, ada juga petahana (incumbent), 

yang hanya meraih kemenangan tidak signifikan, bahkan secara 
politis biasa dikatakan kalah, sebagai contohnya pada pilkada Kab. 

Malang Rendra Kresna yang hanya meraih suara 51%. Oleh karena 

itu dalam riset ini, peneliti ingin membandingkan bagaimana 
komunikasi dan strategi politik yang digunakan oleh kedua calon 

incumbent higga kemudian hasilnya menjadi berbeda. Dalam 

penelitian  ini rencana kegiatan akan dilakukan dengan jenis kualitatif 
dengan teknik riset beupa observasi (observation), dan wawancara 

mendalam (indept-intervew) untuk menggali lebih dalam terkait 

komunikasi dan strategi politik (political strategics), dalam pilkada. 

Teknik purposive sampling  digunakan untuk mencari informan yang 
dianggap cukup kompeten dalam memberikan informasi yang akurat, 

misalnya tim sukses dan para tokoh dari partai pengusung. 

Keywords 

Partai Politik 

Komunikasi 

Strategi Politik 

 

1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara demokrasi, Indonesia 

setidaknya telah mencatatkan diri pada 

sejarah perpolitikan Dunia yakni 

melaksanakan pemilihan kepala daerah 

secara serentak Desember 2015 tahun yang 

lalu.  Sebab, Indonesia adalah satu-satunya 

Negara di Dunia yang melaksanakan pilkada 

secara serentak. Tujuannya cukup jelas 

bahwa bagaimana rotasi kekuasaan dalam 

proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal 
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dapat berjalan lebih damai dan penuh dengan 

persaudaraan.  Dari hasil pilkada serentak 

pada Desember 2015, ternyata menunjukkan 

fakta atau fenomena politik yang cukup 

menarik perhatin publik, yakni ada banyak 

calon petahana (incumbent), yang gagal 

meraih kemenangan. Sebagai contoh, 

pemilihan kepala daerah di 13 

kabupaten/kota di Sumatera Barat, terdapat 7 

calon incumbent yang kalah dengan calon 

lainnya. Ketujuhnya adalah Pilkada 

Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten 

Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kota 

Solok, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, 

dan Kabupaten Pesisir Selatan.  

Di Pilkada Kabupaten Dharmasraya, 

calon (incumbent), Adi Gunawan-Jonson 

Putra, kalah telak dari Sutan Riska Tuanku 

Kerajaan-Amrizal. Pasangan Adi Gunawan-

Jonson Putra menadapatkan 35.122 suara 

atau 36,25 persen. Sedangkan Sutan Riska – 

Amrizal, meraih suara 61.775 atau 63,75 

persen suara. Di balik kegagalan para calon 

petahana, pada pilkada tahun 2015, juga 

menunjukkan fakta bahwa masih banyak 

yang didominasi oleh kemenangan para 

petahana (incumbent).  Hal itu terbukti dari 

catatan pilkada sebanyak 240 pemilihan 

daerah, terdapat 200 lebih calon petahana 

(incumbent), sukses meraih kemenangan.  

Pilkada di Jawa Timur, terdapat lebih 

dari 10 pasangan calon petahana 

(incumbent),  yang sukses memenangkan 

pilkada dari 19 daerah yang melakukan 

pilkada di tahun 2015.  Mislnya kemenangan 

petahana Kota Surabaya yang sampai pada 

86% menunjukkan bahwa kepuasaan public 

atas kepemipinan Risma sangat tinggi. 

Sebaliknya, kemenangan Rendra Kresna 

pada pilkada Kabupaten Malang hanya 

meraih suara 51%, hal itu tentu membuat 

tingkat legitimasi dan kepercayaan publik 

kurang memuaskan.  

Sehigga, di dalam riset ini saya mencoba 

ingin membandingkan srategi politik dan 

bentuk-bentuk komunikasi di antara kedua 

petahana (incumbent). Atas dasar fenomena 

di atas, maka  pertanyaan dalam penelitian ini 

antara lain; pertama, Bagaimana perbedaan 

strategi politik para calon petahana 

(incumbent), dalam meraih simpati 

masyarakat, dan bagaimana perbendaan 

bentuk komunikasi politik para calon 

petahana (incumbent), dalam menangkan 

pemilukada 2015? 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemilu (election) 

Sejak zaman Yunani kuno, sistem 

politik demokrasi menjadi pilihan yang baik 

dan rasional jika digunakan dalam sistem 

pemerintahan sebuah Negara modern. Sebab, 

nilai-nilai demokrasi dianggap dapat 

mengakomodir kepentingan dan hak setiap 
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warga Negara. Dalam sistem demokrasi, 

seorang pemimpin akan dipilih oleh rakyat 

baik melalui pemilu langsung (direct-

democracy), atau melalui sistem perwakilan 

(in-direct-democracy). Namun, di era 

modern sekarang ini pemilu secara tidak 

langsung menjadi alternatif yang sangat 

cocok dengan masyarakat modern dan 

kompleksitas permasalahan dan kewilayahan 

suatu Negara.  

 

Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 

edisi revisi, pemilu atau sistem pemilu 

dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak 

ukur dari demokrasi (Miriam Budiardjo, 

2009). Sehingga, tidak ada negara di dunia ini 

yang tanpa pemilu dianggap sebagai Negara 

yang demokratis. Banyak Negara yang 

menerapkan rezim totaliter, otoriter seperti 

Negara-Negara timur tengah justru 

berbondong-bondong menuju Negara yang 

demokratis.  

Negara demokrasi akan dapat dilihat 

pada bagaimana proses rotasi kekuasaan 

melalui sistem pemilu. Pemilu adalah, 

metode menerjemahkan perolehan suara di 

dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang 

dimenangkan oleh partai atau calon (Kacung 

Marijan. 2010). Pemilu itu sendiri terbagi 

menjadi beberapa tingkatan yakni pemilu 

Presiden, Legislatif, pemilu gubernur dan 

Bupati/Walikota. Semakin banyak suara 

yang dimenangkan oleh partai politik, akan 

berbading lurus dengan banyaknya kursi 

yang didapatkan oleh sebuah partai tertentu 

jika sistem pemilu menggunakan sistem 

proporsioanal, misalnya Indoensia, Belanda 

dan Prancis.  

Namun, hal itu akan berbeda jika 

sistem pemilu suatu Negara menggunakan 

sistem distrik, seperti Amerika, Inggris dan 

Malaysia. Dalam konteks ini, sistem 

demokrasi harus selalu mencari format yang 

sesuai dengan sosio-masyarakat suatu 

Negara, baik budaya politik hingga konteks 

terirotialnya. Demokrasi adalah sebuah 

proses, bukan wujud yang telah selesai, 

demokrasi menunjuk pada aktivitas yang 

dinamis, bergerak terus, tak pernah berhenti. 

(Tjahyo Kumolo. 2015). Itu artinya bahwa, 

demokrasi tidak berhenti begitu saja dengan 

adanya pemilu dan lain-lain yang sudah di 

praktikkan di negera-negara berkembang. 

Akan tetapi akan selalu mencari desain, 

format yang akan selalu berubah sepanjang 

perubahan itu akan berdampak luas kepada 

kehidupan yang demokratis dan berkeadilan 

sosial bagi seluruh masyarakat suatu negara.  

 

B. Partai Politik (Political Party) 

Di dalam pemikian politik modern, 

kebaradaan partai politik adalah sebuah 

keniscayaan, bahkan kehadiran parpol adalah  

sebagai aset sebuah negara. Partai politik 

mempunyai peran dan fungsi yang cukup 
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strategis, di dalam membangun sistem 

pemerintahan yang demokratis.    

Secara umum partai politik dapat 

dikatakan bahwa partai politik adalah suatu 

kelompok yang teroarganisir, yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai 

(values), atau cita-cita yang sama. (Miriam 

Budiarjo; 1998). Dengan pengertian tersebut 

dapat diterjemahkan bahwa setiap partai 

politik pasti mempunyai cita-cita  yang sama 

dari seluruh pengurus dan kadernya masing-

masing. Tujuan umum dari partai tentu untuk 

mendapatkan kekuasaan, dukungan (voters) 

di dalam proses politik yaitu pemilu. Dengan 

mendapatkan dukungan politik (voters), yang 

banyak partai politik akan mendapatkan 

kekuasaan konstitusional dan menjadi tujuan 

akhir dari sebuah partai didirikan.  

Memang politik modern adalah 

politik kepartaian. Partai-partai politik 

merupakan aktor-aktor utama di dalam 

sistem yang menghubungkan antara 

kewarganegaraan dengan proses 

pemerintahan. Partai politik memilah 

berbagai kehendak warga-negara, yang 

sebagian besar di antaranya terungkap lewat 

kepentingan-kepentingan di pelbagai 

kelompok maupun media massa. (Paul. A. 

Sabatier. 1999).  

Kehadiran partai politik sebagai aset 

sebuah negara tentu sangat dibutuhkan di 

dalam kehidupan demokrasi modern dalam 

proses rotasi kekuasaan yang sah. Tetapi, 

partai politik telah pula diadobsi oleh rezim-

rezim politik yang tidak mengenal pemilihan 

dan parlemen, dan oleh rezim-rezim yang 

melancarkan pemilihan pura-pura serta 

mengadakan parlemen yang pura-pura pula, 

di mana satu satunya kandidat ditawarkan 

sebagai calon untuk dipilih, atau di mana 

hanya satu partai saja menduduki dalam 

badan legislatif. (Maurice Duverger; 1981).  

Praktik kuasi-demokrasi tersebut bisa 

kita lihat dibeberapa negara yang beridelogi 

sosialis-komunis dan bahkan pernah terjadi 

di Indonesia sejak era rezim Orde Baru. 

Partai Golkar yang notabennya milik 

pemerintah selalu mendominasi perwakilan 

di parlemen, hingga struktur kekuasaan 

semua berada di bawah satu partai politik. 

Hal itu menjukkan bahwa kehadiran partai 

politik dapat diadobsi di berbagai rezim 

politik suatu negara.  

 

C. Marketing Politik Atau Komunikasi 

Politik 

 

Marketing politik dapat memperbaiki 

kualitas hubungan antara kontestan dengan 

pemilih. Pemilih adalah pihak yang harus 

dimengerti, dipahami dan dicarikan jalan 

pemecahan dari setiap permasalahan yang 

dihadapi. Marketing politik meletakkan 

bahwa pemilih adalah objek, bukan subjek 

manipuasi dan eksploitasi. (firmanzah; 

2008). Bahwa pemilih (voters), adalah 



P a g e  | 375 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

pemegang kuasa, pemegang mandat dan lain 

sebagainya. Sehingga, hubungan yang baik 

dan harmonis adalah jalan satu-satunya di 

dalam kampaye politik atau aktifitas politik 

lainnya. Sebab, di alam demokrasi seperti 

sekarang ini, masyarakat lebih cenderung 

akan melihat model komunikasi antar elit 

parpol dengan masyarakatnya.  

Masyarakat modern, dan cerdas di 

dalam iklim politik modern dewasa ini 

membutuhkan sebuah desain atau model 

yang baru katimbang model-model yang 

lama dan cenderung top down. Partai politik 

sebagai wadah penyaluran aspirasi harus pula 

mau membuka diri untuk kemudian 

memberikan kesempatan yang lebih dari 

sekedar janji-janji perbaikan ekonomi dan 

politik. Sehingga, partai harus mau mengalah 

untuk membebaskan masyarakat menentukan 

jalan hidupnya, sehingga hal itu sangat sesuai 

kepentingan masyarakat.  

Pengertian komunikasi politik yang 

lain, bahwa komunikasi adalah proses 

interaksi sosial yang digunakan orang untuk 

menyusun makna yang merupakan citra 

mereka mengenai dunia (yang berdasarkan 

itu mereka bertindak) dan untuk bertukar 

citra itu melalui simbol-simbol (Dan Nimmo; 

1986). Dalam pengertian itu, komunikasi di 

terjemahkan pada cara memaknai sebuah 

pesan (makna), di balik interaksi dengan 

yang lain di dalam kehidupan sosial-

masyarakat.  

 

3. METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan pendekatan (metodologi) kualitatif, 

sedangkan metode purposive sampling 

digunakan untuk memilih informan yang 

merepresentasikan pokok permasalahan 

dalam penelitian ini. Menurut Bogdan dan 

Taylor, dalam Moloeng (2005),  pendekatan 

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif  berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. Sedangkan data 

deskriptif menurut Whitney dalam Nazir 

(2006), bahwa  deskriptif (description) 

adalah pencarian fakta dengan interpretasi 

yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat 

serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena. Seperti 

halnya pada riset-riset kualitatif, 

penggumpulan data yang digunakan antara 

lain; observasi dan wawancara mendalam 

(indeepth interview). 
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4. PEMBAHASAN 

 

Dinamika Politik Pilkada. Kabupaten 

Malang dan Kota Surabaya 

 

A. Kedua incumbent mempunyai social-

capital  

Sebagai seorang kepala daerah, model 

sebuah kepemimpinan (leadership), yang 

populis adalah bagaimana menempatkan diri 

dihadapan publik (rakyat), untuk sebagai 

pemimpin yang sangat pro-rakyat. Secara 

politis,  posisi calon incumbent memang 

sangat diuntungkan akibat dari jabatan yang 

melekat di dalam status sosial-masyarakat 

yakni sebagai pemimpin di suatu daerah. 

Sebab, seorang pemimpin di era demokrasi 

seperti sekarang ini, pada hakikatnya adalah 

pelayanan masyarakat, bukan sebaliknya 

pemimpin menjadi rajanya rakyat yang harus 

dilayani layaknya konsep monarkhi. 

Sehingga, sedapat mungkin para pemimpin 

calon (incumbent) harus dekat dengan 

rakyatnya, seolah-olah tidak ada sekat yang 

memisahkan antara pemimpin dengan 

rakyatnya.  

Dalam banyak literatur, seorang 

pemimpin sebagai tempat mengadu para 

masyarakatnya, kapanpun, dimanapun dan 

bagaimanapun pemimpin wajib melayani 

dengan setulus hati. Sehingga, kehadiran 

pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya 

menjadi semacam (social-capital), atau lebih 

cocok untuk kemudian disebut sebagai 

investasi politik (incumbent) dalam merebut 

hati dan simpati warga pada pemilu pada 

pemilu berikutnya. Sungguh, menjadi sangat 

dan amat merugi jika seorang calon 

(incumbent) tidak mampu merebut dan 

mendapatkan simpati dari rakyat.  

Menurut Kacung Maridjan (2010), 

bahwa secara konseptual, metafora itu 

terwujud dari tiga modal yang dimiliki oleh 

para calon yang hendak mengikuti kontestasi 

di dalam pilkada secara langsung. Ketiga 

modal itu adalah modal politik (political 

capital), modal sosial (social capital), dan 

modal ekonomi (economical capital). 

(Kacung Maridjan; 2010). Hal itu yang 

dilakukan oleh Rendra-Sanusi di Kabupaten 

Malang. Di dalam praktik kepemimpinnya 

selama menjabat sebagai pemimpin daerah, 

Rendra selalu terlihat sangat menikmati 

amanah dari rakyat pada periode pertama. 

Calon incambent, Rendra Kresna yang 

memang sedari awal adalah mantan wakil 

bupati Malang pada periode Bupati Sujud 

Pribadi 2010, sangat mungkin sudah populer 

di kalangan masyarakat Kabupaten Malang 

dan ditambah menjadi Bupati periode 2010-

2015. Secara umum, sebenarnya tidak ada 

strategi khusus,  yang dilakukan oleh Tim 

Rendra-Sanusi, akan tetapi memang secara 

pribadi dan kelembagaan Rendra Kresna 



P a g e  | 377 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

sudah sangat dekat dengan masyarakat 

Kabupaten Malang. Sebagai contoh, disela-

sela beliau menjabat sebagai bupati, secara 

pribadi beliau sering menghadiri undangan-

undangan dari masyarakat. Seperti 

(istighotsah), undangan dari muslimat, 

ataupun bersih desa yang beliau tidak hanya 

diundang sebagai Bupati, namun juga 

sebagai tokoh masyarakat Kabupaten 

Malang. Hal yang sama juga di miliki oleh 

calon Tris risma, bahkan beliau sangat 

dikagumi oleh masyarakat Kota Surabaya. 

Sebagai calon incumbent, Risma sudah 

sangat dekat dengan warga Surabaya. 

Hubungan antara Risma dengan rakyat 

Surabaya seperti tidak ada jarak, bahkan 

semakin hari-semakin harmonis dan penuh 

keakraban.  

Oleh sebab itu, masyarakat 

menganggap bahwa beliau sangat dekat 

dengan masyarakat. Tentu sangat wajar jika 

para calon petahana (incumbent), 

mempunyai kelebihan dalam hal sosialisasi 

publik yang sudah menjadi modal sosial 

(social-capital), selama menjabat sebagai 

kepala daerah. Namun, jika kesempatan 

dalam hal modal-sosial tidak dapat 

dimanfaatkan oleh para calon petahana tentu 

akan menjadi persoalan dan malapetaka bagi 

karir politik calon.  

 

B. Program Pariwisata, Lingkungan 

Hidup dan Kesehatan 

Srategi calon incumbent memang 

tidak harus berbeda dengan pemimpin 

terdahulnya. Di dalam membangun 

kepercayaan publik,, setiap kepala Daerah 

akan bekerja semaksimal mungkin untuk 

kemudian memberikan kebijakan publik 

(policy), yang mendorong kepada 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Sehingga, dalam hal peningkatan ekonomi 

yang biasa dilakukan oleh kepala daerah 

adalah membangun potensi kewilayahan 

berikut pelayanan kebutuhan dasar 

masyarakatnya.  

Kabupaten Malang adalah sebuah 

wilayah yang sangat besar, dan mempunyai 

potensi yang sangat besar pula. Sebagai 

contoh, pantai sendang biru, ngliyep dan 

yang lain merupakan kekayaan daerah yang 

cukup menjanjikan bagi pertumbuhan 

ekenomi daerah. Sebab, pendapatan daerah 

akan meningkat selama kekayaan daerah juga 

dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah 

daerah masing-masing. Semakin banyak turis 

domestik dan mancanegara yang berkunjung 

atau berlibur, akan semakin mendatangkan 

keuntungan ekonomi bagi masyarakat 

daerah.  

Adapun langkah berikutnya adalah 

bagaimana proses kepemimpinan kepala 
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daerah terutama kepemimpinannya untuk 

dapat mempengaruhi masyarakat untuk 

melakukan perubahan, dalam konteks ini, 

perubahan tersebut adalah ditandai dengan 

peningkatan kesejahteraan, yang 

diimplementasikan melalui proses 

pembangunan ekonomi bagi daerah yang 

dipimpinnya, sekaligus hal ini merupakan 

tolak ukur utama keberhasilan seorang 

pemimpin. (Adi Soeparto; 2005). 

Kemampuan kepemimpinan daerah yang 

ditunjukkan oleh calon incumbent Rendra-

Sanusi di dalam hal ini adalah membangun 

berbagai potensi daerah kepada masyarakat 

kabupaten malang. Memang program 

tersebut hampir sama dengan program 

Rendra pada awal periode, namun yang 

membedakan kalau di periode sebelumnya, 

program yang diusung adalah Rendra periode 

2010-2015 yang ditekankan lebih banyak 

fokusnya seperti infrastruktur, pendidikan, 

ekonomi, kemandirian  dan lain sebagainya. 

Akan tetapi untuk kali kedua periode 2015-

2020 Rendra-Sanusi lebih diprioritaskan dan 

difokuskan pada tiga persoalan yaitu 

lingkungan hidup, Pariwisata dan Kesehatan.  

Tiga program tersebut sangat potensial untuk 

kemudian dapat meningkatkan 

perekonomian daerah. Lingkungan hidup 

yang baik akan menumbuhkan kualitas 

sumber daya alam yang berkualitas, 

periwasata yang eksotis dan memukau 

kalangan turis baik domestik dan  

mancanegara akan membangkitkan ekonomi 

lokal.  

C. Program Bina Desa (Rendra), dan 

door to door (Risma) 

Sebagai seorang kepada daerah, tentu 

program-program yang dijalankan betul-

betul harus dapat dirasakan oleh 

masyarakatnya. Baik itu persoalan 

infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, 

sekolah dan sosial-kemasyarakatan. Apalagi 

jika kepala daerah ingin kembali terpilih 

dalam kontestasi politik lokal, tentu akan 

mengerahkan seluruh tenaga dalam 

mengamankan investasi politik selama 

menjabat.  Berbagai bentuk modal sosial 

(social-capital), yang dapat dilakukan oleh 

kepala daerah yang tentu harus pro-rakyat. 

programl itu tentu menjadi kelebihan dari 

pada calon petahana (incumbent), seperti 

hanya kegiatan temu warga atau bina desa 

yang dilakukan oleh Rendra Kresna diseluruh 

wilayah Kabupaten Malang. Program bina 

desa bisa dikatakan sebagai sebuah strategi di 

dalam membangun relasi antara pemimpin 

dan masyarakatnya. Ada hal yang biasa 

dilakukan oleh Rendra Kresna, yakni sering 

melakukan kegiatan temu masyarakat, seperti 

pada saat kampanye ketika jam 10.00 ada 

undangan di desa A, di jam 12.00 nya di desa 

B, hampir di seluruh Kabupaten Malang. 

Bahkan Rendra Kresna selalu menginap di 

salah satu rumah warga, karena pada saat itu 
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untuk merealisasikan programnya yang dia 

sebut sebagai program bina desa. sebagai 

contoh di Desa Pujon Kidul yang sekarang 

telah berubah menjadi desa wisata yang 

banyak dikunjungi wisatawan. Sehingga, 

program bina desa sekarang disebut dengan 

program bina desa wisata.  

Sebenarnya program yang dicanangkan 

oleh Rendra hampir sama dengan 

programnya Bupati terdahulu, yakni 

blusukan ke desa-desa atau disebut dengan 

“sambang desa”. Akan tetapi pada periode 

Rendra istilah “sambang” diganti dengan 

“Bina” desa. sehingga kalau seumpama ada 

suatu permasalahan yang terjadi di suatu desa 

tersebut, masyarakat langsung bisa 

menghubungi orang yang ditunjuk oleh 

Bupati Rendra  pada saat kegiatan bina desa. 

Meskipun jika usulan tidak dapat terealisasi 

yang disalahkan oleh rakyat bukanlah Bupati 

Rendra, namun pejabat yang tidak mampu 

melaksanakan usulan tersebut. Kegiatan 

tersebut (bina desa), dilakukannya selama 

menjabat di periode pertama. Dengan 

menginap disalah satu rumah warga, di 

rumah yang sederhana dan makan apa 

adanya.  

Dengan program bina desa, akhirnya 

desa mendapatkan suport untuk mewujudkan 

desa wisata, mandiri dan berkejahteraan 

berdasarkan pada potensi desa masing-

masing. Sebagai calon petahana atau 

incumbent, posisi dan kalkulasi politik sangat 

diuntungkan. Calon petahana mempunyai 

kesempatan yang sangat luas dan terbuka 

untuk kemudian sedapat mungkin 

memprogramkan kegiatan-kegiatan yang 

menyentuh secara langsung kepada 

masyarakat luas, sehingga berdampak juga 

pada elektabilitas bupati. Dalam konteks 

pemilu, para calon kepala daerah layaknya 

sebuah barang jualan. Sehingga, untuk dapat 

menjual barang yang baik, atau (marketable), 

para calon dan terutama tim sukses 

(pemenangan), harus bekerja keras sekuat 

tenaga untuk mencari model atau strategi 

khusus di dalam menarik simpati masyarakat 

(voters). Pemilu adalah proses bagaimana 

rotasi kekuasaan dapat di jadikan sarana 

untuk membangun demokrasi. Pembungunan 

demokrasi dapat di ukur dengan seberapa 

besarnya para calon pemimpin untuk merebut 

simpati warga masyarakatnya (voters).  

Berikutnya, calon incumbent Kota 

Surabaya Risma-Wisnu dengan kegiatan 

“door to door”, dari rumah, ke rumah yang 

lain. Hal itu sangat penting untuk 

menyampaikan secara langsung dan 

mendengar keluhan dan aspirasi warga 

Surabaya, meskipun sudah banyak calon 

yang melakukan hal tersebut. Calon 

(incumbent) Risma-Wisnu, tentu sudah 

sangat familiar di kalangan masyarakat Kota 

Surabaya,  dan Tri Rismaharini sangat 
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mengerti dan memahami bagaimana 

masyarakat (voters) seharusnya 

diperlakukan. Sehingga, tidak berlebihan jika 

hasil pilwali surabaya 2015 dapat memenangi 

dengan cukup signifikan yakni 86%. Aktvitas 

politik “door to door” di dalam membangun 

komunikasi dengan masyarakat dilakukan 

oleh Risma setiap harinya, bahkan per-

harinya bisa mencapai 15 kali di saat 

kampanye.  

Di dalam buku Marketing Politik, 

Gioia dan Chittipeddi (1991), menjelaskan 

bahwa hubungan antara partai politik (calon), 

dengan masyarakat adalah hubungan iterasi. 

Kedua belah pihak terlibat dalam 

membangun pemaahamana bersama. Hal itu 

perlu dilakuakan karena partai politik (calon) 

dan masyarakat mempunyai kerangka 

berfikir yang berbeda. Masyarakat sendiri, 

seperti telah diungkapkan terdiri dari 

beberapa kelompok, sheingga proses 

membangun pemahaman bersama untuk 

menciptakan kesamaan pengertian  perlu 

dilakukan secara intensif, melalui berbagai 

media-media komunikasi. (Firmansyah; 

2008). Sehingga, kedua calon sangat 

mengerti tentang bagaimana cara 

berkomunikasi di dalam menjaring aspirasi 

dari masyarakat (voters), yang kemudian 

mendapatkan pemahaman bersama atas 

problem sosial-masyarakat yang terjadi baik 

di wilayah Kab. Malang dan Kota Surabaya. 

Walhasil, keberhasilan di dalam membangun 

komunikasi dengan media baik bina desa dan 

“door to door” sangat berpengaruh terhadap 

keterpilihan kedua calon incumbent tersebut.  

D. Kesolidan Mesin Politik PDI-P Kota 

Surabaya 

Di alam demokrasi seperti sekarang 

ini, sebuah partai politik adalah sebuah 

keniscayaan. Demokrasi itu sendiri 

mengandaikan bagaimana seluruh elemen 

masyarakat berpolitik di dalam suatu 

kelembagaan yang diatur secara 

konstitusional. Bentuk dari proses 

kelembagaan konstitusional, adalah 

pelembagaan aktivitas politik di dalam partai 

politik untuk kemudian menjadi metode di 

dalam memilih para pemimpinnya. Semakin 

baik proses berpartai, semakin baik pula 

tingkat elektabiltas para calon yang 

diusungnya, dan sebaliknya. Masyarakat 

akan lebih melihat partai dari program-

program yang pro-rakyat, meski faktor 

ketokohan calon juga mempunyai andil di 

dalam proses politik itu sendiri.  

Sebagai contoh, calon (incumbent) 

Risma sejak menjabat sebagai wali Kota 

Surabaya periode pertama yakni tahun 2010-

2015 banyak orang dan masyarakat Surabaya 

yang sinis dan skeptis terhadap kemampuan 

kepemimpinannya. Sebab, tidak banyak 

masyarakat mengetahui sosok Wali Kota 
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yang menggantikan Bambang DH yang 

diusung oleh PDIP. Namun, selama menjabat 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 

menjawab keraguan masyarakat dengan 

berbagai inovasi di dalam membangun relasi 

dan priktik kerja yang bisa dibilang “out of 

the box” dari gaya kepemimpinan pada 

umumnya. Keterpilihan calon incumbent 

dengan raihan yang sangat signifikan dengan 

angka 86% menunjukkan bahwa, calon 

(incumbent) masih sangat diminati oleh 

masyarakat Kota pahlawan ini. Kemenangan 

yang cukup signifikan yang notabennya 

adalah kader baru dari Partai Demokrsi 

Indonsesia Perjuangan adalah lebih 

merupakan bentuk dari hasil dari 

kekompakan dan kesolidan kerja mesin 

politik PDIP Kota Surabaya. Sebab, 

kekompakan dan kebersamaan antar kader di 

seluruh komponen kepengurusan PDIP Kota 

Surabaya sangat berpengaruh besar dalam 

menentukan kemenangan Risma-Wisnu.   

Dalam bukunya Firmansyah (2011), 

menjelaskan bahwa organisasi apapun 

bentuknya digerakkan oleh manusia, 

bukannya oleh sistem-prosedur dan  mesin. 

Sistem-prosedur hanyalah  memuat atauran 

dan tidak akan berarti apa-apa kalau tidak 

didukung oleh manusia yang ada di 

dalamnya. Aturan hanya tulisan dan tidak 

bermakna lebih dari itu tanpa manusia yang 

melaksanakannya. (Firmansyah; 2011). 

Sehingga, bentuk dari kesolidan pengurus 

dan kader PDIP Kota Surabaya sendiri sudah 

bisa dikatakan “clear”, artinya bahwa tingkat 

kepengurusannya sudah mencapai pada level 

RT dan RW. Jika dihitung secara logika, 

untuk kepegurusannya saja sudah beberapa 

ribu orang, dari 31 PAC PDIP se-Kota 

Surabaya. Hal itu belum ditambah dari para 

kader-kader di kampung. Kepengurusan 

dilevel RW sudah terbentuk sekitar 2300-

2500 pengurus. Adapun secara kebetulan 

pada saat itu (pilwali 2015), wakilnya adalah 

Wisnu Sakti Buana, selaku ketua PDIP Kota 

Surabaya. Melihat komposisinya saja, sudah 

bisa secara kasat mata calon incumbent ini 

menang dengan mudah. Namun demikian, 

kedua calon incumbent ini berbagi tugas, 

misalnya Tri Rismaharini bertugas di wilayah 

eksternal (masyarakat umum), sedangkan  

Wisnu Sakti Buana bertugas untuk diwilayah 

internal kepengurusan PDIP dari tingkat Kota 

sampai pada level RT di seluruh wilayah 

Surabaya.  

E. Pembangunan Insfrastruktur  

Sudah mafhum bahwa, semakin baik 

akses dan infrastruktur sebuah wilayah, akan 

semakin meningkatkan perekonomian 

masyarakatnya. Begitulah logika ekonomi 

yang selama ini kita pahami bersama. Sebab 

dengan mudahnya akses, masyarakat akan 

lebih mudah untuk melakukan aktivitas 

ekonomi dalam memenuhi kebutuhan 
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dasarnya. Begitu sebaliknya, semakin buruk 

infrastruktur akan membuat lesunya ekonomi 

masyarakat yang akan berdampak luas pada 

pertumbuhan ekonomi secara nasional. 

Baik calon incumbent Rendra Kresna 

dan Tri Risma lebih menekankankan masalah 

Infrastruktur, misalnya jalan raya dan 

kesehatan. Karena keduanya sangat 

berpengaruh bagi masyarakat luas. 

Pembangunan infrastruktur, secara otomatis 

sudah masuk dari bagian pengentasan 

kemiskinan. Contohnya perbaikan jalan 

dibeberapa obyek wisata Kabupaten Malang 

terutama wisata pantai selatan Kab. Malang. 

Hal itu tentu sebagai bentuk optimalisasi 

pariwisata, karena tempat-tempat wisata 

lokasinya cukup jauh, berada di pinggiran, 

laut dan gunung. Kalau pariwisata sudah 

banyak dan jalan sudah baik, otomatis 

pertanian dan perkebunan akan lancar. Dan 

ekonomi semakin meningkat, dan 

masyarakat sejahtera.  

Selanjutnya, Kota Surabaya adalah 

kota terbesar kedua setelah Jakarta, oleh 

sebab itu tingkat urbaninasi di kota pahlawan 

ini cukup tinggi. Ada banyak wilayah yang 

harus dibenahi oleh Pemerintah Kota untuk 

menunjang perekonomian masyarakat. 

Sebagai contoh, ada banyak lahan pemkot 

yang dialih-fungsikan sebagai POM 

pengisian BBM, hal itu tentu akan membuat 

kota ini menjadi tandus, kering dan udara 

yang panas. Dampak menjadi kota besar 

lainnya, Surabaya dilanda banjir (genangan), 

akibat saluran drainase tidak optimal, serta 

pelayanan dasar masyarakat harus lebih 

maksimal. Sehingga perbaikan infrastruktur 

yang dilakukan oleh Wali Kota Tri 

Rismaharini periode awal, dan sampai hari 

ini adalah infrastruktur yang sangat dia sukai. 

Seperti mempercantik taman-taman, 

penghijauan disepanjang jalan, pavingisasi,  

perbaikan saluran-saluran, dan pembangunan  

rumah sakit yang berada dibeberapa titik 

wilayah pinggiran Kota Surabaya. Sebagai 

calon incumbent, banyak hal yang telah 

dilakukan selama menjabat sebagai walikota 

surabaya periode 2010-2015, sampai pada 

kegiatan yang tidak biasa dilakukan oleh para 

pemimpin yang lainnya.  Sebagai contoh, 

Risma  ikut langsung dalam upaya 

pemadaman kebakaran, masuk got atau 

gorong-gorong untuk memastikan problem di 

lapangan, hingga dikenal ada julukan 

walikota got. Meski dulu zamannya Purnomo 

Kasidi, juga sudah ada istilah walikota got 

karena sering masuk ke inspeksi saluran-

saluran di jalan-jalan kota surabaya. 

Dengan demikian pilkada langsung ini 

dapat dipandang sebagai “jembatan”, untuk 

mengefektifkan pencapaian pembangunan 

ekonomi berkelanjutan, dimana tugas utama 

seorang pemimpin daerah adalah melakukan 

upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi 
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lokal, dengan suatu wilayah dengan 

bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu 

kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, 

sumber daya manusia, teknologi, 

kemampuan manajemen kelembagaan 

maupun asset pengalaman. (Adi Soeparto; 

2005). Sehingga, paradigma pembangunan 

infrastruktur yang dilakukan oleh kedua 

calon incumbent tersebut harus mengarahkan 

kepada perbaikan kualitas dan kesejahteraan 

hidup masyarakat di masing-masing wilayah. 

Secara spesifik, akses di maksud berkaitan 

dengan akses terhadap sumber daya ekonomi 

seperti permodalan, lokasi usaha, lahan, 

informasi pasar, teknologi serta sarana dan 

prasarana produksi lainnya. (Adi Soeprapto; 

20015). Dengan demikian pembangunan 

infrastruktur dapat secara langsung dirasakan 

oleh masyarakat umum dalam berbagai 

aktifitas ekonomi. Jika infrastrukturnya baik, 

akan berdampak kepada kenyamanan dan 

dapat meringakan ongkos ekonomi yang 

selama ini menjadi problem dikalangan 

pelaku ekonomi itu sendiri.  

 

5. KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik 

kedalam beberapa kesimpulan sebagai 

berikut; pertama,  keterpilihan kedua calon 

incumbent Rendra Krena dan Tri Risma 

adalah kesamaan di dalam beberapa hal, 

antara lain. Pertama, sama-sama mempunyai 

faktor modal sosial (social capital), atau 

modal politik yang positif di mata publik, 

meskipun risma juah lebih tinggi derajatnya. 

Kedua, sama-sama di dalam membenahi 

infrastruktur.  

Adapun perbedaan kedua calon 

tersebut antara lain; (a). jika Rendra 

mengandalkan komunikasi lewat program 

Bina Desa, Risma lebih suka program door-

to-door kerumah warga. (b). Rendra-Sanusi 

lebih memaksimalkan program-program 

basics need, (kesehatan, lingkungan dan 

pariwisata), sedangkan Risma tidak 

memuncukan itu, tetapi lebih kepada  

memabngun kekompakan (soliditas), para 

kader internal PDIP Kota Surabaya, berikut 

para relawan yang tersebar di seluruh RT di 

wilayah Kota Surabaya.  
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Reformasi birokrasi yang masih terus berjalan di Indonesia 

merupakan upaya secara kontinyu untuk memperbaiki tata 

administrasi dan birokrasi Indonesia yang hingga saat ini masih terus 

diwarnai dengan berbagai patologi birokrasi. Adanya teknologi 

informasi dan komunikasi yang terus berkembang secara pesat 

berimplikasi pada digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam kegiatan pemerintahan. Sejalan dengan 

perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat pun berkembang 

menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, pemerintahan Presiden 

Jokowi yang memberlakukan moratorium ASN menyebabkan banyak 

instansi mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya 

dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat karena jumlah ASN 

yang tidak memadai. PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan) yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten 

Semarang merupakan salah satu bentuk inovasi pemanfaatan 

teknologi digital dalam rangka mendekatkan pelayanan publik 

kepada masyarakat. Selain itu, PATEN muncul sebagai salah satu 

solusi adanya moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

mengakibatkan beberapa lini pelayanan tidak memiliki sumberdaya 

manusia yang memadai untuk melakukan pelayanannya. 

Keywords 

Reformasi birokrasi 

digitalisasi, inovasi 

pelayanan publik 

PATEN 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Reformasi birokrasi yang masih terus 

berjalan di Indonesia merupakan upaya secara 

kontinyu untuk memperbaiki tata administrasi 

dan birokrasi Indonesia yang hingga saat ini 

masih terus diwarnai dengan berbagai 

patologi birokrasi. Refromasi administrasi 

juga merupakan hal yang mutlak untuk 

dilakukan karena tidak ada satupun 

administrasi publik di dunia ini yang lepas 

dari patologi birokrasi yang tentunya akan 

menghambat dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat melalui pelayanan 

publik (Dwiyanto, 2006). Hingga saat ini, 
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birokrasi Indonesia masih diwarnai dengan 

berbagai patologi birokrasi mulai dari 

birokratisme, red tape birokrasi, hingga pada 

kolusi, korupsi, dan nepotisme. Adanya 

patologi birokrasi tersebut tentunya 

mengganggu kelancaran jalannya proses 

birokrasi, seperti turunnya efektivitas dan 

efisiensi, rendahnya akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan serta tidak 

adanya transparansi dalam penyelenggaraan 

birokrasi.  

Di sisi lain, sebagai salah satu upaya 

pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah 

melaksanakan moratorium guna penataan dan 

penghitungan kembali jumlah kebutuhan 

ASN (Rawung, 2013). Tercatat pada tahun 

2011 hanya tersisa 12% anggaran 

pembangunan dari total APBN, sedangkan 

61% dari APBN digunakan untuk membayar 

gaji ASN. Selain itu, terdapat 124 daerah yang 

diketahui menggunakan 60% dari APBDnya 

untuk membayar gaji pegawai (Ahdiyana, 

2011). Melihat besarnya beban anggaran yang 

harus dikeluarkan untuk membayar gaji ASN, 

pemerintah melakukan kebijakan moratorium 

ASN sehingga selanjutnya dapat dilakukan 

penataan dan penghitungan kembali 

kebutuhan ASN dan hasilnya nanti 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi anggaran. Di sisi lain, kebijakan 

moratorium mendatangkan permasalahan 

baru dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Tidak adanya penambahan pegawai 

karena adanya moratorium, sedangkan di sisi 

lain pensiun pegawai yang tetap berjalan 

menjadikan jumlah ASN yang ada semakin 

berkurang. Oleh karena itu, pemerintah 

Kabupaten Semarang melakukan upaya 

optimalisasi sistem pelayanan terpadu yakni 

sistem PATEN (Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan) yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dengan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat (Firlena, 2015) dan juga sebagai 

salah satu solusi untuk tetap menjaga kualitas 

pelayanan publik ditengah permasalahan 

manajemen ASN karena berkurangnya jumlah 

ASN karena adanya kebijakan moratorium.  

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

dengan fokusnya adalah penyelenggaraan 

sistem PATEN di Kabupaten Semarang 

sebagai bentuk inovasi dan digitalisasi 

pemerintahan dalam rangka mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Penelitian 

dilakukan dengan melakukan kajian pustaka 

dan wawancara dengan beberapa informan 

yang dipilih secara purposive. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yang diperoleh dari wawancara yang 

telah dilakukan bersama dengan informan, 

serta data sekunder yang diperoleh melalui 
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dokumen, kajian pustaka, ataupun penelitian 

terdahulu. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis dengan 

model pendekatan fenomologi yakni 

penelitian yang berkaitan dengan kesadaran 

dari perspektif pertama seorang peneliti 

(Moleong, 2005). Model analisis fenomologi 

dipilih karena merupakan model yang paling 

cocok untuk menganalisis fenomena sosial 

kemasyarakatan seperti fenomena ekonomi, 

sosial, budaya, dan politik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan, Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN 

adalah penyelenggaraan pelayanan publik di 

kecamatan dari tahap permohonan sampai ke 

tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. 

Jadi, PATEN merupakan penyelenggaraan 

pelayanan mulai dari pengajuan berkas 

permohonan, pemrosesan berkas, hingga 

tahap diterbitkannya dokumen yang 

dikehendaki oleh masyarakat semuanya 

dilakukan di tingkat kecamatan. Terdapat dua 

uang lingkup PATEN, yakni pelayanan 

bidang perizinan dan pelayanan bidang non-

perizinan (Nugroho, 2016).  

Kabupaten Semarang merupakan salah 

satu daerah di Indonesia yang cukup berhasil 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal 

tersebut tentunya tidak lepas dari komitmen 

Kabupaten Semarang untuk memanfaatkan 

PATEN menjadi salah satu bentuk inovasi 

yang dilaksanakan oleh setiap kecamatan di 

Kabupaten Semarang sebagai perwujudan 

pendelegasian wewenang dari pemerintah 

daerah kepada kecamatan yang termuat dalam 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 117 

Tahun 2012. Oleh karenanya, seluruh biaya 

dalam penyelenggaraan PATEN dibebankan 

kepada APBD Kabupaten Semarang sehingga 

dengan diselenggarakannya PATEN di 

sebuah kecamatan maka akan berimplikasi 

pada rencana kerja dan anggaran kecamatan. 

PATEN merupakan bentuk nyata dari 

komitmen Kabupaten Semarang untuk 

semakin mempermudah akses pelayanan 

publik yang diwujudkan dalam sebuah inovasi 

pelayanan publik.  

Langkah awal yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 

sebelum menyelenggarakan PATEN adalah 

membentuk tim teknis PATEN, yang terdiri 

atas Sekretaris Daerah, Asisten Bidang 

Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan, 

Kepala Bagian Keuangan, dan beberapa unsur 

lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan. 

Selanjutnya, dalam pelaksanaan PATEN di 

masing-masing kecamatan terdapat pejabat 

penyelenggara PATEN, yang terdiri dari 
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Camat, Sekretaris Kecamatan, dan seluruh 

kepala seksi yang ada (Khafid, 2014).  

Pada orientasi pembangunan sektor 

publik adalah untuk menciptakan good 

governance, yakni tata kelola pemerintahan 

yang baik (Mardiasmo, 2005). Berdasarkan 

hal tersebut, dalam penyelenggaraan 

pemerintahan terutama dalam pelayanan 

publik terdapat beberapa prinsip good 

governance yang harus dipenuhi yakni 

partisipasi, rule of law, transparansi, 

responsiveness, berorientasi konsensus, 

keadilan, efektivitas dan efisiensi, 

akuntabilitas, dan visi strategis (LAN, 2013). 

PATEN yang diterapkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Semarang, selain 

merupakan bentuk inovasi pelayanan publik 

juga merupakan salah satu bentuk upaya 

Kabupaten Semarang dalam menciptakan 

good governance yakni pemenuhan prinsip-

prinsip good governance dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik utamanya 

prinsip transparansi, responsiveness, 

akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi.  

Jenis-jenis pelayanan yang dapat 

diakses oleh masyarakat melalui PATEN 

yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten 

Semarang mayoritas merupakan pelayanan 

bidang perizinan antara lain yaitu Surat Izin 

Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri 

(TDI), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan 

Izin Gangguan (HO). Selain itu, dalam 

penyelenggaraan PATEN di wilayah 

Kabupaten Semarang saat ini, masyarakat 

semakin dimudahkan dengan adanya 

digitalisasi pelayanan yang berupa PATEN 

online yang tersedia di masing-masing 

website kecamatan yang dapat diakses dengan 

membuka portal web semarangkab.go.id 

terlebih dahulu (Setiawan, 2015). Adanya 

PATEN secara online ini lebih memudahkan 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

yang diinginkan, karena masyarakat dapat 

dengan mudah mengakses pelayanan yang 

dibutuhkan melalui website masing-masing 

kecamatan. Selanjutnya masyarakat dapat 

melihat persyaratan apa saja yang dibutuhkan 

untuk mengurus perizinan yang dibutuhkan 

serta mengunduh formulir-formulir yang 

dibutuhkan secara online. Dengan Adanya 

PATEN online ini, masyarakat tidak harus 

mengantri panjang di kantor kecamatan untuk 

mengambil formulir karena formulir sudah 

diunduh dari website dan sudah diisi dari 

rumah, sehingga lebih efisien karena hanya 

perlu mengantri untuk mengajukan berkas 

permohonan perizinan saja. 

Sebagai sebuah sistem pelayanan 

publik, PATEN memiliki keunggulan-

keunggulan, yakni meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan baik dari sisi pemerintah 
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maupun dari sisi masyarakat karena dengan 

adanya PATEN, pemerintah dalam 

melakukan pelayanannya memerlukan 

sumberdaya manusia yang lebih sedikit 

karena memaksimalkan fungsi kecamatan 

dengan melimpahkan sebagian wewenang 

kabupaten ke kecamatan. Dari sisi masyarakat 

pun juga sangat diuntungkan dengan adanya 

PATEN karena masyarakat tidak perlu jauh-

jauh pergi ke kabupaten untuk mendapatkan 

pelayanan yang dibutuhkan melainkan cukup 

datang ke kantor kecamatan dan selanjutnya 

masyarakat dapat memperoleh pelayanan 

yang dibutuhkan di sana. 

Di sisi lain, PATEN di Kabupaten 

Semarang telah dilaksanakan sejak tahun 

2013 akan tetapi masih ditemukan kendala-

kendala dalam pelaksanaannya yakni belum 

adanya pemahaman PATEN secara 

menyeluruh sehingga belum semua 

kecamatan dapat melaksanakan PATEN 

dengan optimal. Selain itu masih kurang 

memadainya fasilitas penyelenggaraan 

PATEN juga menghambat pelayanan yang 

dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa 

pengadaan barang dalam pemerintahan 

dilakukan dengan menyesuaikan anggaran 

yang ada, sehingga pemenuhan fasilitas 

PATEN dilaksanakan secara bertahap. 

Sedangkan dari sisi digitalisasi pelayanan 

yang dilakukan melalui PATEN Kabupaten 

Semarang masih sangat kurang mengingat 

masyarakat hanya dimungkinkan untuk 

melihat persyaratan dan mengunduh formulir 

saja, belum sampai pada tahap pengunggahan 

berkas perizinan secara online. 

 

4. SIMPULAN 

PATEN (Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan) yang diselenggarakan 

oleh Kabupaten Semarang sudah berjalan 

dengan cukup baik, terutama dalam 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik 

karena PATEN mendekatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam 

pelaksanaan PATEN di Kabupaten Semarang 

masih minim penggunaan IT sehingga 

digitalisasi pemerintahan melalui PATEN 

belum cukup terlihat. Oleh karena itu, 

Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai tim 

teknis PATEN diharapkan dapat 

memformulasikan sistem PATEN yang lebih 

baik lagi sehingga mampu mengoptimalkan 

segala sumber daya yang ada untuk 

melaksanakan PATEN, dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 
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Complicated and convoluted. That is the first impression revealed 

from the lips of the people, when asked about certification of land. 
Although reformation management of land certificate repeatedly 

echoed by Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), 

but still, only complaint after complaint coming from people showing 
up. Lack of understanding of the procedures for the maintenance of 

certificates, make community can not do much. Even with the reason 

do not want to get occupied and for completing it quickly, there are 
many people who use the services of a notary. There are still very few 

of people who take care of their own certificate by themselves. The 

decision to use the services of intermediaries was taken partly because 

people do not know the procedure for land management handling in 
detail. Do not know the rules and afraid to be wrong eventually make 

people ask the help of intermediaries; despite the added cost, for them 

is not an important issue as long as certificates could finished quickly. 
In fact, there are some people. in order to expedite the issued of the 

certificate, spending it in no small cost, but unfortunately the time 

promised does not kept, then they do not know where to complain. 
There are still many who do not know or do not dare to report to the 

Ombudsman. Handling maintenance issues certificates of land is 

expected to be solved completely if there is a proactive attitude of 

society. For example by starting to take care of its own administration. 
By taking care of its own certificates, in addition to reducing costs, it 

is expected that they can prove whether or not there is a change 

bureaucracy. This paper intends to explain the implementation of the 
reformation bureaucracy in the service sector of land certificate 

located in Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta. BPN RI has taken 

several initiatives to accelerate the reformation of the bureaucracy, 

such as Service 1 (one)  day completed (one day service). Service 
Innovation in the field of land certificate is also known as Pelayanan 

Busari (raBU SAtu haRI/Wednesday one day). This service was held 

for the type of services that can be implemented within one day, which 
was held on a weekday that is Wednesday. The objective of one-day-

service is to facilitate service on land sector, shorten the bureaucratic 

flow of services, realizing the expectations of the user community 
service and commitment for BPN RI to provide services quickly and 

accurately. 

 

Keywords 

Bureaucracy Reforms 

Service Innovation 

One day service. 
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1. INTRODUCTION 

Service to the public concerning the 

rights of land ownership in the form of 

certificates of land is a public services issue 

that are sensitive to the public interest. It is 

based on the consideration that the land has 

become a primary need of human being, even 

until they die. Land is a sensitive issue in 

society, either economically, socially, and 

also politically. Every inch of the land should 

be clear in the law of agrarian status. 

Consequently, it is obligatory to register the 

land in Badan Pertanahan Nasional with 

evidence in the form of a certificate. Despite 

the rights of every citizen, the maintenance 

of the land certificate was not as easy as 

imagined. The still high public complaints of 

service users on the quality of services in the 

land sector reflects the still unfulfilled 

aspirations of public service users by service 

bureaucracy, and yet diseffective and 

disefficient service mechanism in the area of 

land reflects the openness, simplicity, 

certainty, fairness, and convenience to the 

public is public services’ crucial issues in the 

community. Service bureaucracy has not 

fully developed the culture and management 

of services that are responsive to the needs of 

the service user. President of the Republic of 

Indonesia, Ir. Joko Widodo reminding that 

the maintenance services for the public land 

certificate should not be complicated. 

Because until now the maintenance of the 

certificate is still convoluted. Even taking 

care of it in a long period of time. (Harian 

Kedaulatan Rakyat, October 11, 2016). 

 

2. BUREAUCRACY 

REFORMATION OF PUBLIC 

SERVICES 

 
Demands for reformation occurs as a 

consequence of a series of case-based policy 

is very irrational bureaucracy, filled with 

shades of KKN (corruption, collusion and 

nepotism) and not in favor of the public 

interest. Paradigm which is based on rational 

standards is the community needs. It was a 

demand for the improvement of bureaucratic 

work. 

     The movement of national bureaucratic 

reformation in a massive way involving all 

the ministries, especially from Lembaga 

Pemerintah Non-Kementerian and partly 

from the Local Government. But the results 

of the implementation of bureaucratic 

reformation program is still far from which 

expected. Reformation of the bureaucracy in 

the organization of government activities and 

public services directed to create a 

professional bureaucracy which professional 

and accountable. Bureaucracy in doing 
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various activities of service improvements 

expected to be more oriented to customer 

satisfaction, specifically public service users. 

The total satisfaction of public service users 

could be achieved if only public service 

bureaucracies put people as service users in 

service delivery. A change of paradigm of 

public services directed to the improvement 

of the excellent service quality to the public, 

through instruments that have a service 

orientation services faster, better, and 

cheaper. 

     Changes in service procedures detailed 

written and is expected to be accessible to 

users with better services, each followed by a 

change in the vision, mission and the culture 

of bureaucracy. The primary mission of the 

bureaucracy is to develop the practice of 

good public services. Excessive procedure is 

a form of public bureaucracy disease. Public 

bureaucracy is still developing rigid and 

complex as well as develop excessive 

adherence to procedures. At the public 

bureaucracy, procedures should be a facility 

which created to help organize the service 

and not become like an image that must be 

adhered to by officials of the bureaucracy in 

any condition. The procedure is not the 

purpose of the bureaucracy, bureaucracy goal 

is to serve the public in a professional and 

dignified way. Whatever the cause is, a 

violation of the procedure is always seen as 

an aberration and therefore the offense 

should be sanctioned. In the Weberian 

bureaucracy, the development of a detailed 

and written procedures done to create 

certainty of service. (Agus Dwiyanto: 2015, 

page. 59) Written procedures are clear and 

detailed, needed by bureaucratic officials as 

service providers and by users of the service. 

Officials bureaucracy requires detailed and 

written procedures, as for the detailed 

procedures which written, bureaucratic 

officials spared from an obligation to make a 

decision. The existence of service procedures 

really help bureaucratic officials in 

determining what actions to take to respond 

to the various issues that arise in the 

implementation of the service. The risk of 

committing an error in making decision 

could have been avoided by the existence of 

written and detailed service procedures. 

Occupation of the officials bureaucracy 

becomes easier because they only implement 

procedures to the end users. 

     For service users, a detail and written 

procedure is also very profitable. Detailed - 

written procedures makes it easier to 

understand the rights and obligations in 

accessing services. The easier to determine 

whether their rights as a citizens violated by 

officials of the bureaucracy or not, when 

users of the service access public services. It 

also makes it easier to participate in 

controlling the process of public service 

delivery. So, detailed and written procedures 
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required by bureaucratic officials and users 

of the service. So then, the procedure will 

developed more and more and make the 

bureaucracy experienced over regulation. 

     The inability for users to follow the 

service procedure is fairly encouraging the 

use of intermediaries in public service 

delivery. Opportunity costs to be paid 

becoming very expensive to acquire the 

services of the public bureaucracy. For those 

who have the resources, accessing the service 

through a service bureau will be cheaper and 

profitable than taking care of it themselves. 

More and more citizens are using the 

intermediary service when accessing public 

services actually show that people are no 

longer be able to follow the service 

procedures appropriately. (Agus Dwiyanto: 

2015, page. 62) 

     The quality of the public service 

excellence is the estuary of the 

implementation of the Reformation 

Bureaucracy. There is a positive synergy and 

a very close relationship between the quality 

of the Reformation Bureaucracy with the 

implementation of the public services. Each 

state organization is a public service. The 

Indonesian government has set up a Grand 

Design of the Reformation Bureaucracy 

2010-2025 as a guideline in the 

implementation of the Reformation 

Bureaucracy in Indonesia. Grand Design of 

the Reformation Bureaucracy include setting 

goals of the Reformation Bureaucracy and 

which one of them is: improving Public 

Services proper and correctly; Reformation 

Bureaucracy to improve and enhance public 

services as a whole. The main target of the 

improvement is public service units in the 

local governments which can deal directly 

with the public, as well as the service unit of 

the Central Government, like Badan 

Pertanahan Nasional. The noble values of 

public service stated that basic behavior of 

good public officials is devotion, an intention 

to manage services to the community, and to 

support and encourage others who provide 

public services. 

 

3. THE ONE DAY SERVICE 

 
The Ministry of Agricultural and 

Spatial Planning / Badan Pertanahan 

Nasional is the only institution with the 

authority to carry out the task of the 

government in the land sector nationally, 

regionally and sectorally. This authority 

includes activities related to the policies and 

activities of public services, either services to 

the public, private corporate bodies, social or 

religious, and also government institutions. 

As a public service institutions, the Ministry 

of Agricultural and Spatial Planning / Badan 

Pertanahan Nasional is constantly improving 

the quality of services in the area of land, one 

of them by implementing innovations based 
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service information and communication 

technology, to simplify and accelerate 

various activities of land services to the 

public. 

     Bureaucratic Reformation in the 

implementation of the Badan Pertanahan 

Nasional, Republic of Indonesia, has started 

since 2006. BPN RI as a Non-Government 

Organization which is under and the 

responsibility to the President has the task of 

carrying out government duties in the land 

sector. BPN RI organizes functions in the 

land sector, ranging from the function of 

national policy formulation in the land 

sector, the function of technical policy 

formulation in the land sector, and other 

functions in the area of land suitable 

legislation in force. BPN RI has conducted 

Application Service Standards and 

Increasing Public Participation in the 

Implementation of Public Service. The 

output of this work is Improving the Quality 

of Basic Services and Increasing community 

participation in administering public 

services. Achievement of Public Services 

Quality Improvement Program : 

a. Establishment of Standar Pelayanan and 

Pengaturan Pertanahan accordance 

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 

2010. 

b. Has been compiled Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) for Badan Pengelolaan 

dan Pembiayaan Reforma Agraria 

Nasional accordance Peraturan Kepala 

BPN Nomor 6 Tahun 2007. 

c. The implementation of Sistem Loket 

Pelayanan, Loket Pengaduan, Kotak 

Saran, Kartu Antrian, Media Informasi 

Layanan Digital, and Sistem Poling 

Kepuasan Pelayanan. 

d. Implementation of One Day Service, and 

Week End Service. 

     As proof and commitment in accelerating 

the implementation of bureaucratic 

reformation, BPN RI has done several things, 

among others: Services 1 (one) day service. 

One Day Service (ODS) is one form of land 

service innovation. This is a one day service 

in the field of land which held in Loket 

Pelayanan Kantor Pertanahan and also in 

LARASITA car (Layanan Rakyat untuk 

Sertifikat Tanah). ODS held for the type of 

services that can be completed within a 

period of 1 day (1-8 hours), and it held on 

weekdays. The objective of One Day Service 

is to facilitate service on land, streamline 

workflow service bureaucracy in the land 

sector, realizing the expectations of the user 

community services in the field of land as 

well as the commitment for BPN RI provide 

services quickly and accurately. This effort is 

expected to cut the role of the brokers that led 

to the "high cost" in the management of land 

services. In practice, Kantor Pertanahan 

provides a special window One Day Service 

and any application file is given a special 
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mark (One Day Service stamp). One Day 

Service LARASITA performed by 

LARASITA team at a particular location as 

team assignment scheduled has been 

established and informed the public. One 

Day Service has been implemented in many 

Kantor Pertanahan include Kantor 

Pertanahan Kota Yogyakarta which located 

in Jl. Kusumanegara No. 161 Yogyakarta, 

telephone number 0274-565587, Fax. 0274-

540871, email: 

pertanahan.yogyakarta@gmail.com and kot-

yogyakarta@bpn.go.id For LARASITA 

schedule information, or any other things can 

be accessed through the web: http://kot-

yogyakarta.bpn.go.id/  

     One Day Service held for some specific 

types of land services. This type of service 

land in One Day Service at any Kantor 

Pertanahan conducted based on the 

availability of land records, human resources 

and information and communication 

technology infrastructure. Some of the land 

services in One Day Service at Kantor 

Pertanahan Kota Yogyakarta, on the type of 

service: 

a. Checking Certificate. 

b. Transfer of Rights Purchase 

c. Mortgage Elimination (Roya) 

d. Increased HGB (RSS). 

Requirement to obtain One Day Service in 

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta: 

a. The public have to come directly to Kantor 

Pertanahan (without authority and 

intermediaries). 

b. Services held every Wednesday at 08:00 

a.m. until 12:00 p.m. 

c. Completed file. 

     One Day Service is one of the featured 

services that exist in Kantor Pertanahan Kota 

Yogyakarta. Besides ODS / One Day 

Service, the other featured services are: 

➢ Larasita (People service for land 

certificates). 

Kantor Pertanahan moving / land services 

roving throughout the village surrounding 

the city of Yogyakarta which held every 

weekday except Friday in order to bring the 

duties and functions of Kantor Pertanahan 

into public. 

➢ Quick Wins 

Land services that consistently implements 

Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 

tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan 

Pertanahan granted to all users of the service, 

including service type : 

a. Checking Certificate, 1 day. 

b. Transfer of Rights Purchase, within 5 days. 

c.  Mortgage Elimination (Roya), within 5 

days. 

d. Rights Amendment in order to improve the 

Right accordance Peraturan Kepala BPN 

RI No. 6 Tahun 1998. 

 

mailto:pertanahan.yogyakarta@gmail.com
mailto:kot-yogyakarta@bpn.go.id
mailto:kot-yogyakarta@bpn.go.id
http://kot-yogyakarta.bpn.go.id/
http://kot-yogyakarta.bpn.go.id/
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Service realization of One Day Service at 

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta in 

January to December 2016 as follows : 

NO. MONTH 

TYPE OF SERVICE 

AMOUNT BUY & 

SELL 
ROYA CHECKING 

AMENDMENT 

RIGHTS 

1 JANUARY 0 22 69 6 97 

2 FEBRUARY 6 23 78 2 109 

3 MARCH 0 20 106 5 131 

4 APRIL 0 14 63 8 85 

5 MAY 1 18 207 2 228 

6 JUNE 2 24 111 5 142 

7 JULY 0 9 58 0 67 

8 AUGUST 0 17 73 3 93 

9 SEPTEMBER 3 4 96 0 103 

10 OCTOBER 1 12 102 6 121 

11 NOVEMBER 2 7 103 6 118 

12 DECEMBER 0 6 87 2 95 

A M O U N T 15 176 1.153 45 1.389 

 Source: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, February 2017. 

     

Certificates Checking Services is the most 

services among 4 types of services available 

in One Day Service, there were 1.153 (83%) 

of all the services that have been provided 

during the last 12 months in 2016. Certificate 

Checking Requirements is clear and easy for 

service users, in addition to fill in the form, 

photocopy of identity card (ID card/KTP), 

land certificates and Letter from PPAT 

(Pejabat Pembuat Akta Tanah), PPAT as a 

'public official' is given the authority to make 

certain "akta otentik”. It cost 50.000, - (fifty 

thousands rupiah), accordance Peraturan 

Pemerintah RI No. 128 Tahun 2015 Tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / 

Badan Pertanahan Nasional, all service 

charges on ODS Rp. 50.000, - (fifty 

thousands rupiah), in 1 day. 

     The 2nd most type of service is Mortgage 

Elimination (Roya), there are 176 (13%). All 

requirements on Roya service can be done 

alone by the service users, without needing 

the help of a service bureau or Notary and 

also PPAT, 5 days time period becoming 1 
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day. The next most types of services exist is 

HGB Improvement (RSS), there were 45 

(3%). All requirements on Increased HGB 

(RSS) service can also be performed by the 

service users without the need for a third 

party, 5 days time period becoming 1 day. 

Increased HGB (RSS) is only for citizen 

Natives. Non-Natives can not own land 

Property Rights in Yogyakarta based on 

Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor 

K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman 

Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada 

Seorang WNI Non Pribumi. Indonesian 

citizens of Chinese descent in Yogyakarta 

City can not have land titles. Indonesian 

citizens of Chinese descent in Yogyakarta is 

only given Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, 

dan Hak Guna Usaha (HGU). 

      This type of service is the least, it is 

Transfer of Rights Purchase, there were 15 

(1%). Requirements are quite a lot, in 

addition to filling out forms, there is a copy 

of ID already legalized of the 2 parties, the 

seller and the buyer, KK, SPPT PBB, Akta 

Jual Beli from PPAT. This service also in 5 

days time period becoming 1 day. 

 

4. CONCLUSION 

Reformation bureaucracy through increased 

services in the areas of land in Kantor 

Pertanahan Kota Yogyakarta, among other 

program is One Day Service. ODS is one 

form of land service innovation. One day 

service completed in the land field held in 

Loket Pelayanan Kantor Pertanahan. ODS 

service held for the type of services that can 

be completed within a period of 1 day (1-8 

hours) and are held on weekdays, that is 

Wednesday. The objective of One Day 

Service is to facilitate service on the field of 

land, streamline workflow service 

bureaucracy in the land sector, realizing the 

expectations of the user community services 

in the field of land as well as the commitment 

for BPN RI provide services quickly and 

accurately. This effort is expected to cut the 

role of the brokers that led to the "high cost" 

in the management of land services. 

     Requirements to obtain the services of the 

One Day Service in Kantor Pertanahan Kota 

Yogyakarta: a. The public have to come 

directly to Kantor Pertanahan (without 

authority and intermediaries). b. Services 

held every Wednesday at 08:00 a.m. until 

12:00 p.m. c. Completed file. 
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Arah kebijakan pertanian, artikel ini membahas arah kebijakan 

pertanian ke depan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

pertain. Karena Indonesia merupakan negara agragris, Indonesia 

memiliki paling tidak 3 prasyarat untuk itu, yakni : 1) sebagai neara 

yang secara geografis memiliki factor produksi yang berupa lahan 

pertanian. 2) sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai 

petani. 3) hasil pertanian (beras) merupakan bahan makanan pokok. 

Melihat posisi strategis pertanian di Indonesia, maka pemerintah 

menempatkan petani  pada posisi vital. Melalui rencana 

pembangunan jangka  menengah nasional (RPJMN 2015-2019) 

pemerintah membuat kebijakan yang pro petani.  Kondisi petani 

sekarang pada posisi tawar yang lemah, mereka banyak tertekan oleh 

pasar sehingga menurunkan daya beli petani, membuat petani tidak 

diminati lagi, terutama generasi muda.  Strategi untuk 

memberdayakan petani kebijakan pertanian yang dilakukan 

pemerintah menekankan pada tiga hal : (1) Penetapan harga eceran 

tertinggi (HET Beras), (2) Pengalihan subsidi secara langsung 

kepada petani (3)Pengembangan model korporasi. 

Keywords 

Pertanian, Kebijakan 

Petani 

Kesejahteraan 

1. PENDAHULUAN 

Sebutan Indonesia sebagai negara agraris 

yang didasari pada tiga hal yaitu 1) sebagai 

negara yang secara geografis memiliki faktor 

produksi yang berupa lahan pertanian, 2) 

sebagian besar penduduk bermata 

pencaharian sebagai petani dan 3) hasil 

pertanian (beras) merupakan bahan makanan 

pokok. Melihat posisi strategis pertanian di 

Indonesia, maka pemerintah menempatkan 

petani pada posisi vital. Melalui Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) tahun 2015-2019, pemerintah 

membuat kebijakan yang pro petani dengan 

menempatkan : 

1. Kedaulatan pangan merupakan sektor 

unggulan dan prioritas 

2. Petani adalah tulang punggung 

kedaulatan pangan 

3. Petani merupakan kelompok 

masyarakat marjinal 

4. Meningkatkan nilai tukar petani  

5. Melakukan reforma agraria 

mailto:budimanwidodo5@gmail.com


P a g e  | 401 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 
 

6. Meningkatkan akses petani dalam 

memperoleh kredit 

7. Mendorong investasi dalam negeri di 

pedesaan untuk industrialisasi dan 

mekanisme pertanian, guna 

menciptakan daya tarik sektor 

pertanian bagi petani atau tenaga kerja 

muda (RPJPM 2015-2019) Kompas, 

4-9-2017. 

Dukungan pemerintah dalam kebijakan 

pertanian harus ditindaklanjuti dengan 

program-program kebijakan yang pro petani. 

Implementasi kebijakan pemerintah dalam 

pertanian tidak sebatas berupa peraturan-

peraturan tapi harus diikuti tindakan nyata 

yang secara langsung dapat dirasakan oleh 

petani. Memang harus diakui bahwa petani di 

Indonesia menghadapi persoalan-persoalan 

dilematis, dalam perpolitikan pangan, beras 

merupakan bahan makanan pokok, maka 

keberadaannya harus diatur dan dikendalikan 

secara langsung oleh pemerintah. Tidak bisa 

dibiarkan harga pangan bergerak liar 

mengikuti mekanisme pasar, pengaturan 

harga mesti harus dikendalikan oleh 

pemerintah. Indikasi beras menuju rezim baru 

menunjukkan sinyal, bahwa penetapan Harga 

Eceran Tertinggi (HET) bahwa beras akan 

menjadi komoditas yang harganya diatur oleh 

pemerintah. 

Penetapan Harga Eceran Tertinggi berarti 

pemerintah mengambil keputusan yang 

mengarah untuk menjadikan beras seperti 

bahan bakar minyak dan listrik. Sebagai 

sebuah pilihan kebijakan (public choice) 

penetapan HET beras adalah sah-sah saja. 

Intervensi pemerintah melalui penetapan HET 

menunjukkan keseriusan pemerintah dalam 

persoalan perberasan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak. Kebijakan penetapan 

HET beras menunjukkan pemerintah masuk 

ke sektor hilir, dimana pada masa-masa 

sebelumnya hanya fokus di sektor hulu, 

melalui kebijakan subsidi bibit, pupuk yang 

tidak secara langsung dinikmati  oleh petani. 

Munculnya gugatan bahwa petani tidak 

menikmati subsidi kian menguat, pupuk 

bersubsidi belum disalurkan dengan tepat 

harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu 

dan tepat sasaran. Akibatnya petani selalu 

termajilakan,  kesejahteraan petani menjadi 

barang yang kian sulit diwujudkan, 

mengharapkan petani harus terus menerus 

menyandang gelar “pahlawan tanpa tanda 

jasa” sudah tidak populer lagi. Siklus hidup 

mereka yang berpeluh keringat disengat terik 

matahari demi menyediakan bahan pangan 

bagi negeri. Jika padi tak lagi menjanjikan 

kemakmuran, siapa yang masih akan bertahan 

menjadi petani ? 

Begitu sulitkah membuat kebijakan untuk 

dapat mensejahterakan petani, atau sudah 

begitu beratkah mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam memajukan pertanian di 
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Indonesia, sedang petani dibiarkan bergulat 

mengatasi kesulitan, karena keterbatasan 

modal, rendahnya nilai produk serta tidak 

menentunya musim dan serangan hama 

penyakit?  

 

2. RENDAHNYA NILAI TUKAR PETANI 

Petani di Indonesia identik dengan 

penduduk di perdesaan, dimana pertanian 

merupakan mata pencaharian pokok. Menurut 

sensus pertanian 2013, jumlah petani di semua 

sektor = 26,1 juta rumah tangga sub sektor 

tanaman pangan 17,7 juta rumah tangga 

sebagian besar petani gurem. Sudah menjadi 

rahasia umum di perdesaan secara sosial 

ekonomi mempunyai konotasi, bahwa 

penduduk di perdesaan mempunyai tingkat 

kesejahteraan rata-rata lebih rendah 

dibandingkan perkotaan. Masalah umum yang 

menjadi potret penduduk perdesaan dengan 

sebuatan kaum marjinal seakan terus melekat 

bagi sementara penduduk desa. 

Kondisi di atas didasari pada 

rendahnya tingkat penghasilan petani yang 

menunjukkan penurunan. Di samping faktor 

tingkat pemilikan luas lahan pertanian 

(mayoritas kurang dari 0,5 ha), petani harus 

menanggung naiknya ongkos produksi, 

maupun gagal panen serta tidak menentunya 

harga komoditas pertanian (cenderung 

menurun disaat panen raya). Petani dan buruh 

tani belum hidup sejahtera, mereka menjadi 

kelompok paling marjinal dalam struktur 

pertanian dan perekonomian nasional. Kini 

sektor pertanian menjadi kian tidak menarik 

dan makin ditinggalkan (Kompas, 4 Sept 

2017) 

Lebih jauh menurut hasil laporan Tim 

Kompas menunjukkan, bahwa dengan luas 

lahan 0,5 ha, sulit bagi petani memenuhi 

kebutuhan hidup. Petani mengeluarkan modal 

setidaknya Rp. 7 juta. Dengan hasil panen 2-3 

ton, Gabah Kering Panen (GKP) dengan 

asumsi harga Rp. 4.000 per kilogram, petani 

memperoleh penghasilan kotor Rp. 8 juta – 

Rp. 12 juta. Artinya keuntungan petani Rp. 1 

juta – Rp. 5 juta per 4 bulan (satu musim 

panen), atau paling besar Rp. 1,25 juta per 

bulan. Angka ini jauh lebih rendah dari upah 

minimum Kabupaten Cirebon tahun ini 

sebesar Rp. 1,723 juta. 

Sektor pertanian (A) bersama sektor 

manufaktur (M) dan perdagangan (S), 

merupakan pilar utama penopang produk 

domestik bruto. Pertanian juga menjadi sektor 

penyerap tenaga kerja terbesar setelah 

manufaktur dan perdagangan. Pertumbuhan 

sektor pertanian setiap tahun selalu dibawah 

pertumbuhan ekonomi nasional, sementara 

Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator 

selama Januari-Agustus 2017 terus turun 

selama periode yang sama pada tahun lalu. 

NTP merupakan perbandingan antara 

indeks harga yang diterima petani dengan 
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indeks harga yang dibayar petani. Indek harga 

yang dibayar petani mencakup semua aspek 

pengeluaran rumah tangga petani. NTP 

dibawah 100 berarti petani tekor.  

 

 

 

 

Tabel 1 

Perkembangan Nilai Tukar Petani Tanam Pangan (NTP-P) 

Nasional Tahun 2013 – 2017 (2012 = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhirnya sektor pertanian semakin 

tidak menarik, baik bagi generasi tua apalagi 

generasi muda. Persoalan rendahnya 

kesejahteraan petani tidak menjadi pemicu 

sektor pertanian tidak menjanjikan harapan. 

Tanpa perbaikan kesejahteraan petani, 

pertanian akan ditinggalkan, diperlukan 

kebijakan yang pro petani, sektor pertanian 

harus dilindungi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ARAH KEBIJAKAN PERTANIAN 

TRADISIONAL VS MODERN 

Sejarah panjang pertanian di 

Indonesia tidak terlepas dari pengaruh 

Kolonial Belanda yang menjajah Indonesia 

hampir 350 tahun. Melalui politik dagang 

dengan VOC nya, awalnya Belanda 

memanfaatkan kondisi alam geografis yang 

demikian subur menjadikan Indonesia 

sebagai penghasil rempah-rempah dan 

menjadi primadona perdagangan di sekitar 

abad 17 sampai 19. Setelah berhasil 

menguasai hampir seluruh wilayah nusantara 

Belanda semakin leluasa untuk mengatur 

bangsa Indonesia, termasuk didalamnya 
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adalah pengaturan pertanian, bahkan dengan 

memaksa untuk melakukan tanam paksa. 

Dengan kondisi yang serba terkekang 

dan terbatas saat itu, petani di Indonesia 

hanya bersifat bertahan, bertani untuk 

sekedar memenuhi kebutuhan hidup sendiri 

dan keluarga (subsistence). Pertanian 

dilakukan dengan alat-alat ala kadarnya, 

tanpa ada sentuhan pengetahuan dan 

teknologi. Kondisi ini berjalan sampai awal-

awal kemerdekaan bahkan bisa dikatakan 

sampai dekade tahun 70-80 an pertanian di 

Indonesia relatif belum mengalami kemajuan 

teknologi. 

Memasuki era tahun 80an pemerintah 

Indonesia menggarap secara serius pertanian 

(pangan khususnya). Melalui kebijakan 

BIMAS (Bimbingan masal) dan INMAS 

(Intensifikasi masal), pertanian mulai 

diperkenalkan usaha pertanian dengan 

sentuhan teknologi, melalui program 

“PANCA USAHA TANI” dengan metode 

bertani lebih sistematis melalui penggunaan 

pupuk organik. Ditingkat kelembagaan 

pemerintah (Dep. Pertanian saat itu), 

menggulirkan model pengelolaan organisasi 

pertanian yang diberi nama BUUD (Badan 

Usaha Unit Desa) dan KUD (Koperasi Unit 

Desa) yang sangat populer dikala itu, dan 

hasilnya swasembada beras dapat dicapai. 

Prestasi swasembada beras berhasil 

diraih, Indonesia tidak kekurangan pangan 

namun petani tetap pada posisi semula, 

artinya kesejahteraan petani relatif stagnan, 

petani tidak menikmati naiknya produksi 

beras, daya beli petani relatif tetap, meskipun 

petani mendapat subsidi melalui pupuk. 

Kebijakan subsidi ini masih tetap berjalan. 

Kondisi petani yang tetap marjinal 

hingga saat ini banyak digugat oleh para 

pegiat di bidang pertanian, mengapa petani 

tidak sejahtera, bahkan cenderung semakin 

menurun daya belinya ? dampaknya 

pertanian tidak menarik lagi, banyak petani 

yang beralih mata pencaharian. Apakah yang 

salah dengan stategi kebijakan pertanian 

Indonesia ? Atau kita akan terus membiarkan 

lahan pertanian yang dibiayai anggaran 

negara dengan membuat saluran irigasi 

beralih fungsi ke non pertanian ? 

Sederet pertanyaan tersebut di atas 

akan dicoba dijawab melalui serangkaian 

kebijakan yang diharapkan mampu 

menaikkan kesejahteraan petani atau 

sebaliknya naiknya harga komoditas 

pertanian (beras khususnya) hanya dinikmati 

oleh pemilik modal besar, karena petani telah 

tergusur oleh lahannya sendiri. 

 

4. KEBIJAKAN HET BERAS 

 

Dalam perberasan Nasional, 

pemerintah mengintervensi melalui 

kebijakan soal penetapan Harga Ecer 

Tertinggi. Sebauh terobosan yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatur harga beras 
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dipasaran berdasarkan wilayah. Melalui 

peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 

tahun 2017 tentang HET beras ditentukan 

berdasarkan wilayah. Untuk HET beras 

medium dan premium di Jawa, kemendag 

menetapkan masing-masing RP. 9.450 per 

kilogram dan Rp. 12.800 per kilogram. Selain 

itu kementerian pertanain, melalui peraturan 

menteri pertanian nomor 31 tahun 2017 

tentang kelas mutu beras, yang tergolong 

beras khusus adalah beras untuk kesehatan 

beras organik untuk kesehatan beras indikasi 

geografis dan beras tertentu yang tidak dapat 

diproduksi di dalam negeri. Beras khusus 

harus bersertifikat dan terdaftar di Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

 

Tabel 2 

Beras Khusus 

 

Jenis Persyaratan 

Beras 

kesehatan 

Terdaftar di Badan 

Pengawasan Obat dan 

Makanan 

Beras organic Bersertifikat yang 

diterbitkan oleh Lembaga 

Sertifikat Organik 

Beras Indikasi 

Geografis 

a. Terdaftar di direktorat 

jenderal kekayaan 

intelektual, 

Kemenhumham 

b. Varietas lokal yang 

telah mendapatkan 

pelepasan oleh 

Menteri Pertanian 

Beras tertentu 

yang tidak 

dapat 

diproduksi di 

dalam negeri 

Sertifikat yang 

diterbitkan lembaga 

berwenang Negara asal  

Sumber : Lampiran II peraturan menteri 

pertanian 

Dengan penetapan HET beras, 

menunjukkan bahwa pemerintah 

menempatkan beras sebagai komoditas yang 

amat strategis, maka pemerintah perlu untuk 

mengaturnya. Keputusan ini sah-sah saja 

mengingat beras menyangkut kehidupan 

ratusan juta rakyat Indonesia yang 

menjadikan beras sebagai bahan makanan 

pokok. Tidak dapat dibayangkan bila harga 

beras dilepas menurut mekanisme pasar, 

padahal produksi beras memperoleh subsidi 

tidak langsung dari pemerintah berupa 

subsidi pupuk maupun sarana produksi 

berupa saluran irigasi yang dibiayai oleh 

anggaran Negara. Kenaikan harga beras tidak 

serta merta meningkatkan kesejahteraan 

petani karena keuntungan yang terbesar ada 

di sektor hilir, bukan disektor hulu. 

Ketua Umum PERHEPI, Bayu Kris 

Namurthi mengatakan, sebagai sebuah 

pilihan kebijakan, penetapan HET sah-sah 

saja. Hal terpenting yang harus dilakukan 

pemerintah adalah memastikan kebijakan itu 

berjalan efektif, mencapai target dan 

mengantisipasi berbagai resiko yang timbul. 

Dengan kemampuan Bulog saat ini hanya 

menguasai sekitar 8 persen pasar besar akan 

sagat sulit untuk bersaing dengan swasta, bila 

swasta masuk. Kalau hanya mengandalkan 

serapan beras oleh Bulog, bagaimana dengan 

yang tidak diserap Bulog yang mencapai 
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angka 92 persen. Dikhawatirkan harga hasil 

panen petani akan anjlok, petani akan sangat 

dirugikan. Maksud baik kebijakan HET akan 

sia-sia. 

 

5. KEBIJAKAN PENGALIHAN SUBSIDI 

 

Sejak dicanangkan program 

swasembada beras melalui “PANCA 

USAHA TANI” dan Program BIMAS dan 

INMAS di awal tahun 80 an, telah terjadi 

perubahan pola tanam (padi) khususnya 

terutama penggunaan pupuk secara masif 

Penggunaan pupuk pestisida (unorganik) 

dilakukan petani dengan dukungan besar dari 

pemerintah melalui pemberian pupuk kimia 

secara subsidi (dengan harga di bawah harga 

keekonomian). 

Pemberian subsidi pupuk dengan 

cepat diadopsi oleh petani, disamping subsidi 

benih yang telah terstandarisasi. Hasilnya 

produksi padi meningkat tajam dan 

swasembada beras tercapai. Disisi lain petani 

mulai termotivasi menanam padi, karena 

hasil yang cukup menjanjikan, meskipun 

disektor hilir belum tergarap secara 

maksimal. Harga pasaran beras di tingkat 

KUD hingga Bulog belum mampu 

memberikan keuntungan kepada petani 

secara signifikan. 

Disamping kemampuan oleh 

pemerintah dalam menyerap produksi dari 

petani, petani belum sepenuhnya menikmati 

keuntungan, karena tingkat harga hasil 

produksi petani tetap marginal, meski harga 

beras di pasaran naik. Prosentase kenaikan 

harga gabah menurut data yang dikeluarkan 

BPS, selama periode Sep-Okt 2017, 

menunjukkan kenaikan sebesar 2,92% untuk 

harga gabah kering panen dari Rp. 4.655 

menjadi 4.791. 

Wacana tuntutan kenaikan 

kesejahteraan petani mencuat seiring belum 

sejahteranya petani, meski harga produksi 

pertanian naik. Pemikiran subsidi langsung 

kepada petani menjadi alternatif untuk 

mengkoreksi kebijakan pemberian subsidi 

tidak langsung. Subsidi langsung adalah yang 

paling efektif, seperti subsidi pupuk yang 

menikmati adalah pabrik pupuk, disamping 

pemberian subsidi pupuk yang dinilai tidak 

tepat sasaran. Meski diakui pemberian 

subsidi langsung (berupa subsidi harga jual 

bukan subsidi barang seperti pupuk) tidaklah 

semudah membalik telapak tangan. 

Ada beberapa jenis subsidi yang tetap 

dikendalikan oleh pemerintah seperti 

pembangunan infra struktur berupa saluran 

irigasi maupun pemberian subsidi tidak 

langsung berupa Asuransi usaha tani padi 

upaya memberi perlindungan kepada petani. 

 

6. KEBIJAKAN MODEL KORPORASI 

 

Presiden Joko Widodo alam orasi 

ilmiah sidang terbuka Dies Natalis ke 54 
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Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan, 

adalah dengan mengonsolidasikan pertani, 

agar memiliki kemampuan ekonomi dalam 

skala besar. Konsolidasi dapat diwujukan 

dengan melibatkan petani dalam korporasi. 

Konsolidasi petani dalam satu badan 

usaha memungkinkan mekanisasi berjalan 

efektif. Pernyatuan lahan-lahan kecil 

memudahkan traktor, mesin penanam padi 

dan pemanen masuk ke sawah. Cara ini 

menefisienkan biaya, waktu, dan tenaga kerja 

serta ongkos produksi menjadi lebih murah. 

Keterlibatan organisasi petani seperti Badan 

Usaha Milik Petani (BUMP) dapat 

mendorong usaha kearah kemajuan pertanian 

secara signifikan. Mata rantai proses sampai 

hasil produksi dapat dilakukan mulai dari 

mengolah, menyimpan dan mengemas, 

dengan demikian hasil panen bisa diolah jadi 

produksi siap jual. Keuntungan bisa 

ditingkatkan. 

Model korporasi pertanian 

menjadikan pertanian bukan sekedar usaha 

yang dianggap remeh selama ini, namun 

dengan model korporasi, pertanian dapat 

menjadi sebuah “usaha” yang cukup bergensi 

dengan hasil produksi yang dapat bersaing 

dengan usaha di sektor lain. Tantangan 

pengembangan pertanian model korporasi 

cukup besar, mengingat kondisi petani di 

Indonesia yang sudah berabad-abad 

menggarap lahan pertanian secara 

tradisional. Peningkatan upaya penyadaran 

kepada petani untuk berpikir dalam kerangka 

bisnis mesti dibangun merubah kultur petani 

dari sekedar berproduksi untuk mencukupi 

kebutuhan sendiri sudah sangat mendarah 

daging. Orientasi bisnis masih jauh dari 

bayangan mereka. 

Orientasi “korporasi pertanian” justru 

menarik perhatian oleh kalangan pengusaha 

(pemilik modal), dari sisi kemampuan dan 

pengalaman mereka lebih dominan. Petani 

(kecil) akan menemui banyak kendala untuk 

masuk dalam sistem korporasi, bahkan akan 

semakin menjauhkan petani. 

Contoh beberapa Negara yang sukses 

melalui model korporasi seperti Brasil atau 

model yang dikembangkan oleh Vietnam, 

Thailand, tidak serta merta akan berhasil bila 

dikembangkan di Indonesia. Harus ada upaya 

membangun kesadaran petani, pengusaha 

dan peran pemerintah. Pemikiran kearah 

agrobisnis merupakan pekerjaan besar yang 

melibatkan beberapa elemen. Secara 

kelembagaan keberadaan organisasi petani 

yang ada seperti kelompok tani dan gabungan 

kelompok tani (GAPOKTAN) belum 

berkembang seperti yang diharapkan, dan 

masih terhambat oleh pemikiran-pemikiran 

yang tradisional, dengan fokus pada 

kebersamaan yang kurang pas bila diterapkan 

pada “bisnis oriented”. 
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7. KESIMPULAN 

Arah kebijakan pertanian 

menunjukkan terjadinya perubahan orientasi 

(reorientasi), meskipun secara substansial 

tidak menunjukkan perubahan yang 

mendasar. Angka statistik menunjukkan 

sebesar 21,1 juta rumah tangga bekerja pada 

sektor pertanian, hal ini menunjukkan 

pertanian masih menempati ranking tertinggi 

bagi penduduk Indonesia. Kondisi demikian 

ditambah adanya kenyataan bahwa hasil 

produksi pertanian berupa beras merupakan 

bahan makanan pokok. Hal ini membuat 

pemerintah Indonesia lebih serius dalam 

pembangunan pertanian. 

Politik perpanganan di Indonesia 

dalam mewujudkan swasembada pangan 

menjadi sangat urgen. Kedaulatan pangan 

menempati skala prioritas tinggi, namun 

usaha kearah kedaulatan pangan banyak 

kendala yang dihadapi, seperti berkurangnya 

lahan pertanian, sumber daya manusia 

(petani), serangan hama dan penyakit, serta 

rendahnya harga jual produk pertanian. 

Dukungan dari pemerintah berupa 

komitmen untuk terus menjaga ketersediaan 

bahan makanan perlu terus dilakukan 

kebijakan yang pro petani menjadi sasaran 

daripada pembangunan pertanian yang 

dilakukan. Strategi memodernisir pertanian 

maupun pengalihan subsidi secara langsung 

kepada petani menjadi alternatif kebijakan 

saat ini untuk merubah pola pendekatan lama 

melalui subsidi tidak langsung. Di sektor hilir 

pemerintah mencoba memperbaiki tingkat 

harga produk pertanian, hal ini dimaksudkan 

tingkat penghidupan petani meningkat. 

Secara kelembagaan, kapasitas 

kelembagaan petani penguatan melalui 

kemitraan dengan swasta dengan program 

Korporasi diharapkan mampu meningkatkan 

efisiensi, sehingga keuntungan bisa 

maksimal.  
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Penelitian ini membahas urgensi tayangan televisi yang dianggap 

memberikan pengaruh pada masyarakat pemirsa. Salah satu yang 

perlu disoroti adalah citra  maskulinitas dimana di dalamnya 

seringkali memicu adanya konten kekerasan dan mengukuhkan 

paham yang tak setara gender. Hal ini akan dilihat pada tayangan 

televisi lokal yang ada di Bali yaitu Bali TV dan Dewata Bali baik 

tayangan program acara maupun advertorial. Tayangan lokal menjadi 

menarik untuk dikaji mengingat Bali masih didominasi kultur 

patriarkhi, sehingga penelitian ini akan melihat bagaimana ragam 

bentuk tayangan maskulinitas yang memiliki tendensi citra yang 

memarginalisasi kalangan perempuan dan berpotensi memicu 

kekerasan di masyarakat baik tayangan iklan maupun acara. Melalui 

penelitian dengan metode deskriptif kualitatif didapatkan fakta bahwa 

penayangan iklan-iklan tersebut adalah pada saat  prime time atau 

sekitar jam 08.00-22.00 WITA. Durasi sekitar 60 menit  sedangkan 

untuk tayangan iklan adalah 60 detik atau 1 menit. Pada diskusi 

interaktif , hal yang ditanyakan sesuai tema dan narasumber yang 

diundang adalah pihak pemilik usaha pengobatan alternatif beserta 

testimoni pasien yang merasa disembuhkan, termasuk menghadirkan 

dialog interaktif dengan penonton studio dengan nomor telepon 

hotline di televisi. Saran yang diajukan adalah perlu adanya 

komunikasi intens antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 

Bali dan unsur akademisi untuk memberikan format ideal dalam 

ragam tayangan yang layak tonton. Pada konteks ini, tentunya unsur 

kearifan lokal lebih dikedepankan 

Keywords 

Maskulinitas, Tayangan, Televisi Lokal  

A. Pendahuluan 

 

Tayangan televisi memberikan 

dampak pengaruh yang cukup besar bagi 

masyarakat pemirsa. Pengaruh yang 

diberikan bisa berperspektif negatif 

maupun positif. Sebagai salah satu 

institusi sosial, media massa termasuk di 

dalamnya televisi, memiliki peran yang 

cukup signifikan di dalam proses 

mailto:idajoni11@gmail.com
mailto:dewi.pascarani@yahoo.com


P a g e  | 411 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

pembentukan karakter dan moralitas 

sebuah bangsa, tidak terkecuali bagi 

bangsa Indonesia. Sebagai salah satu 

bentuk media massa, televisi tidak bisa 

melepaskan diri dari proses pergulatan 

sosial yang terjadi di masyarakat. 

Sebagai promotor kebudayaan, 

televisi di Indonesia dianggap ikut 

bertanggung jawab terhadap perubahan 

sosio-kultural yang terjadi di 

masyarakatnya, termasuk efek negatif 

yang muncul. Apabila dibandingkan 

dengan media yang lain pada dekade 60-

an, televisi dipandang memiliki kelebihan 

yang disebabkan oleh karakter fisik 

media itu sendiri, diantaranya efek 

pandang dengan (visual-auditif). 

Terutama dengan berbagai kelebihan 

yang dimiliki, televisi dianggap memiliki 

daya persuasif yang cukup tinggi dalam 

membentuk opini publik dikalangan 

pemirsanya.  

Akibatnya tayangan apapun yang 

ditampilkan oleh televisi, dengan serta 

merta dianggap sebagai suatu yang 

penting bagi masyarakat, dan oleh 

karenanya segera dijadikan pedoman dan 

dijadikan agenda-agenda tersendiri oleh 

masyarakat. para peneliti nampaknya 

masih lebih sering membuat konklusi 

yang hampir serupa tentang dominannya 

peran negatif televisi dibandingkan 

dengan peran positifnya. Kecenderungan 

yang hampir serupa ini pada tataran 

tertentu bisa menimbulkan image bahwa 

kajian tentang media televisi seolah-olah 

jalan di tempat dan tidak berkembang, 

kemudian terkesan bahwa televisi lebih 

banyak memberikan dampak negatif bagi 

masyarakat pemirsanya dibandingkan 

dampak positifnya. 

Salah satu paradigma dalam 

tayangan televisi yang dianggap 

memberikan pengaruh pada masyarakat 

pemirsa adalah maskulinitas dimana di 

dalamnya seringkali memicu adanya 

konten kekerasan dan mengukuhkan 

paham yang tak setara gender. Hal ini 

akan dilihat pada tayangan pada televisi 

lokal yang ada di Bali yaitu Bali TV dan 

Dewata Bali baik tayangan program acara 

maupun advertorial. 

Kalaupun yang seringkali dibahas 

dalam penelitian selama ini bahwa 

pengaruh tayangan televisi sangat bias 

feminisitas, dimana menempatkan 

perempuan dicitrakan sebagai makhluk 

yang pasif, lemah, cengeng, memelas, 

tidak mandiri, tergantung pada pria, dan 

tidak berani mengambil keputusan 

(Yatim, 2002: 38). Hanya saja, justru 

yang dipahami saat ini adalah hal yang 

berkebalikan. Tayangan yang 

mengedepankan aspek maskulinitas 

seringkali menimbulkan potensi 

kerawanan, khususnya pada tindakan 
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yang mengarah pada kekerasan seksual 

maupun ragam kekerasan lainnya.  

Hal yang seringkali tidak disadari 

bahwa konsumsi acara tersebut tidak saja 

tersaji dalam acara-acara yang bersegmen 

khusus seperti film, acara dialog 

melainkan terformat pula dalam acara 

yang bergenre variety show atau iklan 

(advertorial).  

Terdapat beberapa penguat atas 

data bahwa tayangan-tayangan yang 

berkonten maskulinitas menimbulkan 

potensi bahaya bagi masyarakat seperti 

dalam hasil riset UNICEF (2015) yang 

memberikan rilis bahwa potensi tayangan 

televisi pada anak yang memberikan 

kontribusi pada kekerasan fisik (23.2%), 

sesualitas dengan marjinalisasi pada 

kalangan perempuan dan kekerasan 

seksual pada anak (15.8%), dan perilaku 

imajinasi horor mistik (14.6%), serta 

gaya hidup hedonis (5.5).  

Sajian data ini tentunya sangatlah 

memprihatinkan dan berangkat dari data 

tersebut apabila  dihubungkan dengan 

perspektif komunikasi, maka tayangan 

televisi sebenarnya merupakan sebuah 

teks, karena tayangan televisi sebenarnya 

membuka peluang bagi para pembaca 

teks untuk menafsirinya sesuai dengan 

latar belakang, kepentingan dan disiplin 

ilmu masing-masing. Salah satu cara 

yang cukup efektif untuk membaca teks 

sebuah tayangan atau iklan adalah dengan 

analisis semiotika komunikasi. Analisis 

ini biasa digunakan untuk memahami 

sebuah teks media, terutama ketika teks 

yang dianalisis bernuansa mitos dan 

kultural. Kegunaan utama dari semiotika 

komunikasi adalah untuk memahami teks 

sebagai mitos dalam rangka menemukan 

ideologi yang tersembunyi di dalam teks. 

Berangkat dari latar belakang di 

atas, penulis merasa tertantang untuk 

mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana 

bentuk-bentuk citra maskulinitas dalam 

siaran atau tayangan televisi lokal yang 

ditampilkannya (Kitley, 2001: 70) 

terutama yang merujuk pada konten yang 

memarjinalisasi kalangan perempuan dan 

kekerasan lainnya. 

Upaya penelusuran citra 

maskulinitas melalui tayangan televisi 

lokal menjadi menarik terutama karena, 

pertama, akan memberikan penegasan 

apakah dominasi patriarki pada struktur 

masyarakat lokal jauh lebih menguat 

pada tayangan televisi nasional, hal ini 

mengingat Bali dikenal memiliki 

dominasi patriarki yang sangat dominan. 

Kedua, maskulinitas memiliki 

pemaknaan yang bersifat multi dimensi 

dan multi kompleks dalam kehidupan 

sosial masyarakat, sehingga potensi 

kerawanan atas pengaruh pada tindak 

yang dianalogikan pada kategori 
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kekerasan bisa diginifikan atau tidak. 

Ketiga, peran televisi sebagai agen 

transformasi budaya sering menimbulkan 

kontroversi di masyarakat, karena masih 

menggunakan paradigma male 

dominated culture, dimana hal ini akan 

dikupas dalam penelitian ini melalui 

paradigma maskulinitas.  

Dari latar belakang masalah di atas, 

maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana ragam 

bentuk konstruksi citra maskulinitas 

melalui tayangan televisi lokal? 

 

B. Pembahasan 

 

Berdasarkan penelusuran penelitian 

ini, terdapat beberapa jenis tayangan bersifat 

advertorial yang ditayangkan pada beberapa 

stasiun televisi lokal di Bali antara lain 

sebagai berikut :  

No Jenis Iklan Format 

Iklan 

1. Penambah stamina 

pria 

Iklan 

2. Memperbesar / 

memperpanjang alat 

vital pria 

Diskusi 

interaktif 

3. Konsultasi problem 

ejakulasi dini dan 

impotensi 

Diskusi 

interaktif 

4. Iklan suplemen 

pembentuk otot dan 

badan laki-laki 

Iklan 

Hal menarik dicermati bahwa 

penayangan iklan-iklan tersebut adalah pada 

saat jam prime time atau sekitar jam 08.00-

22.00 WITA. Durasi untuk diskusi interaktif 

adalah masing-masing sekitar 60 menit  

sedangkan untuk tayangan iklan adalah 60 

detik atau 1 menit. Pada diskusi interaktif , 

hal yang ditanyakan memang sesuai tema dan 

narasumber yang diundang adalah pihak 

pemilik usaha pengobatan alternatif beserta 

testimony pasien yang merasa disembuhkan, 

termasuk menghadirkan dialog interaktif 

dengan penonton studio dengan nomor 

telepon hotline di televisi.  

Terlepas apakah kehadiran pasien 

maupun penanya yang sebelumnya terdapat  

skenario, namun kemasan yang disuguhkan 

menjadi kondisi diskusi interaktif yang 

nampak sempurna, dimana diawali dengan 

testimoni pasien yang merasa sudah lama 

memiliki keluhan sakit dan gangguan seksual 

dan kemudian setelah berobat merasa 

disembuhan. Hal ini termasuk pula dengan  

penanya dalam dialog interaktif yang 

pertanyaannya nampak senada dengan 

kondisi promosi yang diinginkan oleh 

narasumber (baca: pengiklan).  

Durasi penayangan selama rentang 

waktu satu minggu, beberapa stasiun TV 

lokal yang ada di Bali memang memiliki 
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kapasitas yang berbeda-beda. Kecuali 

Dewata TV yang lebih banyak acara 

advertorial , beberapa stasiun TV lokal lain 

rata-rata ada yang menayangkan iklan 

maupun dialog interaktif terkait konten 

maskulinitas ini dari setiap hari hingga 

seminggu sekali. Mengenai penelusuran 

rating tayangan dengan penelusuran jumlah 

penonton, seperti hakikat tayangan-tayangan  

advertorial lainnya memang tidak menuntut 

kondisi ini.  

Hal ini melainkan lebih pada 

kemampuan pihak penayang, dalam hal ini 

pengiklan atau pemasang advertorial, dalam 

memberikan kompensasi biaya pada televisi 

lokal bersangkutan. Mengenai kompensasi 

atas biaya terkait advertorial pada masing-

masing televisi lokal memang berbeda-beda. 

Kondisi ini juga sangat bergantung pada jam 

atau waktu penayangan termasuk format 

dibawakannya advertorial bersangkutan.  

Kondisi menjadi menarik saat 

mencermati  misalnya dialog interaktif. 

Pembukaan dialog interaktif diawali dengan 

salam pembuka dengan mengedepankan 

unsur kearifan lokal setempat, dari ucapan 

om swatiastu (Hindu), assalamualaikum 

(Islam), salam sejahtera (Katolik), shalom 

(Kristen) hingga namo budaya (Budha). 

Kondisi ini kemudian dipertegas kembali 

oleh narasumber yang tidak lain adalah 

pemilik  pengobatan alternatif dengan 

pernyataan diawalnya: 

“Perlu kami pertegas bahwa pengobatan 

kami ini adalah untuk semua agama, lintas 

agama” 

Selain itu, meski kostum yang dipakai 

oleh narasumber dalam dialog interaktif ini 

adalah berpakaian koko muslim lengkap 

dengan tasbih. Terkadang pula, ada 

narasumber yang mengenakan pakaian atau 

kostum yang dianggap netral, mengenakan 

pakaian jas, ada pula yang memakai beskap 

lengkap dengan udeng atau blangkon Jawa. 

Pada saat awal sesi diberikan testimoni 

keluhan pasien dan pengakuan bahwa yang 

bersangkutan mendapatkan kesembuhan saat 

berkunjung ke klinik pengobatan alternatif 

bersangkutan.  

 

 

Salah satu tayangan pengobatan alternatif 

Apabila dicermati secara seksama, 

pasien yang dihadirkan pun sebenarna justru 

kontradiktif dengan imaji atas maskulinitas. 

Hal ini karena pasien yang dihadirkan justru 

adalah pria berusia paruh baya sekitar 50 

tahunan keatas dengan badan yang biasa 

termasuk kostum atau pakaian pun yang 

digunakan seadanya.  

Hal yang sama  juga kurang lebih 

muncul pada saat diskusi atau dialog 
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interaktif dimana penelepon (atau pihak 

penanya) adalah perempuan dan pria-pria 

berusia paruh baya. Sehingga pada 

penyimpulan pemirsa, persoalan 

maskulinitas ternyata bukanlah persoalan 

yang dihadapi oleh pemuda usia 20-40 an, 

namun lebih dari usia tersebut imaji 

maskulinitas sebagian besar menjadi masalah 

bagi pria paruh baya. 

Persoalan yang mengemuka terkait 

dengan maskulinitas juga merupakan 

masalah yang tidak semata menjadi problem 

besar bagi yang berjenis kelamin laki-laki, 

melainkan perempuan. Perempuan dalam 

konteks siar yang ditayangkan oleh stasiun 

lokal tersebut juga perempuan yang sudah 

berusia baya, yang seharusnya secara 

kebanyakan banyak yang secara kesehatan 

reproduksi memasuki masa menopause.  

 

 

Dialog interaktif tentang terapi kejantanan 

dan penyembuhan HIV AIDS 

Keluhan yang disampaikan oleh para 

penanya perempuan ini rata-rata adalah 

ketidakpuasan dalam menjalankan hubungan 

suami istri, keluhan ejakulasi dini , impotensi 

yang dialami oleh pasangan, bahkan secara 

lebih jauh terdapat pula tayangan dialog 

interaktif pasangan perempuan yang 

mengeluhkan kekhawatirannya akan tertular 

penyakit HIV AIDS sebagai efek atau akibat 

dari aspek maskulinitas.  

Hampir rata-rata para perempuan 

yang terlibat menunjuk pada persoalan yang 

berhubungan dengan gangguan maskulinitas, 

menunjuk pada dis-fungsi alat reproduksi 

laki-laki, bukan menunjuk pada persoalan 

yang dihadapi  atau terkait dengan alat 

reproduki perempuan bersangkutan. Pada 

proses bertanya pun, seolah para perempuan 

ini juga terkesan biasa mengungkapkan 

persoalan terkait disfungsi seksualitas pada 

ruang publik dan seolah  tidak terdapat 

kepedulian atas resiko tekanan sosial dan 

sebagainya.  

 

 

Salah satu produk iklan dengan terapi 

maskulinitas seputar alat reproduksi pria 

dan stamina 

Dalam sesi dialog interaktif, 

pemaparan narasumber  juga cukup menarik, 

karena yang ditampilkan sebagian besar 

adalah hiper realitas. Kata-kata seperti “pasti 

bisa disembuhkan, kami bisa mengatasi dan 

membantu, dalam 2 hari dijamin bisa 
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langsung on”, dan sebagainya, seolah 

menjadi penanda atas hiper realitas  dan telah 

menjadi sebuah konstruksi yang wajar dalam 

sebuah advertorial  atau iklan.  

Reaksi negara dalam hal ini YLKI 

dalam penanyangan terkait juga memiliki 

makna khusus, dimana melalui otoritas YLKI 

(yayasan lembaga konsumen Indonesia) dan 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 

melakukan kontrol atas hiperealitas yang 

berlangsung di masyarakat Bali ini.  

 

 

Ragam testimoni yang disampaikan 

memang menggiring pemirsa televisi pada 

penerimaan atas hipereralitas tayangan 

maskulinitas. Wajar kiranya hal ini akhirnya 

mengundang respon negara (baca: 

Pemerintah) untuk melakukan pengawasan 

dan evaluasi. Dimensi wajah lugu setengah 

baya, penampilan pakaian / kostum 

sederhana menjadi penanda keluguan, 

pengakuan jujur dan tidak dibuat buat 

sehingga terlepas atau tidak diskenariokan 

secara langsung telah menggiring pemirsa 

pada penerimaan hiperealitas secara sadar.  

Praktik penataan tanda mengarahkan 

konsumsi akan gambar, fakta dan informasi. 

Konsumsi ini menyamakan yang riil dalam 

tanda-tanda riil. Hubungan konsumen dengan 

dunia nyata bukan hubungan kepentingan, 

investasi dan tanggungjawab, namun 

hubungan keingintahuan.  Pada konteks ini 

Baudilard sebenarnya tidak mau 

menyalahkan penayang iklan. Bila diamati 

dengan iklan dan dialog interaktif yang 

mengandung konten maskulinitas sebenarnya 

bukan rekayasa pembuat iklan bahwa orang 

tergiur untuk membeli dan mengkonsumsi .  

Melainkan pertama tama, karena 

keingintahuan pemirsa sehingga hal inilah 

yang akan menjadi disposisi yang siap 

menangkap apapun yang lewat di depannya. 

Pembelanja biasanya tertarik karena melihat 

gambar atau tawaran iklan maupun dialog 

interaktif mengandung maskulinitas dan 

apabila menolak tawaran tersebut yang 

secara otomatis muncul di benaknya adalah 

kekhawatiran seakan tidak menjadi bagiand 

ari kelasnya atau mengabaikan praktik 

kesembuhan alterantif yang sedang menjadi 

trend dengan tingkat kepercayaan publik 

yang sedang tinggi.  
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Label pengobatan lintas agama : 

hiperealitas kemaskulinan dijalankan 

Konsumsi memberikan gambaran 

masyarakat yang penuh aturan tanda. Pada 

konsumsi tampak tekanan psikologis dan 

sosial kerna tuntutan mobilitas yang tinggi. 

Konsumis sekaligus menggambarkan 

masalah status sosial atau persaingan dalam 

segala bidang, baik pendapatan, prestise dan 

budaya yang dirasakan menjadi lebih berat.  

Hal inilah yang menurut Baudilard 

menunuhkan persanaan tidak aman dalam 

segala hal. Pemborosan atau mengkonsumsi 

melebihi yang perlu berarti tidak hanya ada, 

melainkan mau mengafirmasi hidup. Hal ini 

karena konsumsi merupakan cara untuk 

mendukung kelasnya dan afirmasi nilai. 

Konsumsi mempunyai fungsi sisal dan 

memproduksi makna karena semakin 

menujukkan perbedaan nilak karena 

konsumsi memetakan bagian dari kelas mana 

si konsumen.  

Hal ini apabila ditandakan para 

pengkonsumsi produk yang mengarah pada 

maskulinitas adalah para warga lokal (baca: 

daerah) yang masih menganggap 

maskulinitas menjadi gengsi, tidak hanya 

bagi pasangan saja, melainkan juga eksistensi 

pad amasyarakat dimana dia berada. Seperti 

seorang laki-laki yang akan menghindar dari 

tudingan pasangannya yang dianggap tidak 

maskulin (baca: jantan) apabila dia 

mengalami penyakit ejakulasi dini, impotensi 

dan disfunsgi seksual lainnya. Sehingga 

segala bentuk medium untuk mengatasi 

gangguan ganggguan tersebut akan ditempuh 

dengan cara apapun termasuk membeli 

produk yang diiklankan oleh statisun televisi 

lokal setempat.  

Iklan menurut Baudrillard adalah 

media massa yang dinyatakan sangat hebat. 

Pada iklan terkandung gambar dan berita 

yang  memaksa konsensus. Konsensus dari 

setiap orang yang secara virtual diajak untuk 

menjelaskan dengan membaca pesan, akan 

mengikuti secara otomatis kode yang telah 

dibaca. Fungsi komunikasi massa dari iklan 

bukan berasal dari isinya, bukan dari cara 

penyampaiannya, bukan dari tujuan yang 

nampak, melainkan dari logika medium itu 

sendiri  melainkan dari tanda satu ke tanda 

yang lain sehingga iklan disimpulkan sebagai 

titik strategisproses simulasi  dan 

berkuasanya kejadian semu. Iklan juga 

dinyatakan tidak mengusulkan makna, 

sehingga tidak bisa ditunjukkan benar atau 

salah sehingga jarang ada konsumen yang 

menang menuntut ke pengadilan karena 

merasa ditipu oleh iklan karena iklan 

menghilangkan semua bukti tersebut.  
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C. Penutup 

 

Terdapat beberapa saran dalam 

penelitian ini. Pertama, diperlukan adanya 

perhatian yang konsisten dari pelaku media 

agar benar-benar memperhatikan dampak 

atau efek dari tayangan yang menonjolkan 

kemaskulinitasan. Dampak ini terutama lebih 

mengarah pada ekses negatif yang 

berpeluang ditimbulkan pada kalangan yang 

bukan pada umur sasaran dari pengiklanan 

produk 

Kedua, pada sinergi ini diperlukan 

adanya komunikasi intens antara Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali dan 

unsur akademisi untuk memberikan format 

ideal dalam ragam tayangan yang layak 

tonton. Pada konteks ini, tentunya unsur 

kearifan lokal lebih dikedepankan.  
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Kehadiran Ormas dalam masyarakat menjadi sebuah fenomena dalam 

iklim demokrasi di Indonesia, khususnya Bali.  Keterlibatan anggota 

Ormas dalam sejumlah peristiwa kekerasan seperti perkelahian yang 

berujung kematian membuat persepsi masyarakat menjadi negative 

terhadap ormas-ormas yang tumbuh dan berkembang di Bali. Di Bali 

sendiri terdapat 3 ormas besar yang kerap kali menjadi sorotan. Salah 

satu ormas yang minim pemberitaan negative adaah ormas Pemuda 

Bali Bersatu (PBB). Ormas yang diketuai oleh Wakil Ketua DPRD 

Kota Denpasar ini berkomitmen untuk menjadi ormas yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan menghindari hal-hal negative yang 

berbau kekerasan dan premanisme. Namun rekam jejak Ormas dan 

persepsi masyarakat menjadi sebuah tantangan dalam mewujudkan 

komitmen tersebut meskipun pemberitaan negative terhadap ormas ini 

sangat minim. Oleh karena itu diperlukaan sebuah strategi komunikasi 

yang baik untuk dapat merubah persepsi ngatif masyarakat. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskrptif dengan 

narasumber Ketua dan pengurus organisasi PBB serta seorang jurnalis 

untuk melihat citra Ormas PBB pada media. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan ormas PBB 

dilakukan melalui pure publicity dan free ride publicity. Strategi 

tersebut berhasil menunjukkan eksistensi organisasi namun belum 

dapat mewujudkan “wish image” yaitu citra positif di masyarakat. 

Untuk itu disarankan untuk membuat publisitas yang memuat konten 

yang menampilkan simbol-simbol yang tidak menimbulkan kesan 

negatif. 
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A. Pendahuluan 

Kehadiran Organisasi 

Kemasyarakatan menjadi sebuah fenomena 

dalam iklim demokrasi di Indonesia. 

Organisasi Kemasyarakatan ini telah hadir di 

Indonesia dan ikut menjadi penggerak 

kemerdekaan seperti Boedi Oetomo, NU dll. 

Bahkan saat ini Organisasi kemasyarakatan 

telah diatur dalam UU No 17 tahun 2013 

tentang Orgnaisasi Kemasyarakatan.  

Sementara keberadaan Ormas Di Bali 

telah muncul di era 70 an dimana pada saat 
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itu sejumlah anak muda di Denpasar 

membentuk organisasi atau sebuah kelompok 

yang dinamai Armda Racun. Munculnya 

organisasi ini disebut sebagai tandingan dari 

begitu berkuasanya anak-anak TNI yang 

bermarkas di Jalan Sudirman Denpasar yang 

menyebut dirinya AKOS (Anak Kolong 

Sudirman)  yang berusaha mengendalikan 

pusat-pusat hiburan di Denpasar dan Kuta. 

Untuk mendapatkan proteksi dari otoritas 

yang lebih tinggi Armada Racum kemudian 

bersekutu dengan Pemuda Pancasila.  

Dikutip dari www.beritabali.com, 

Organisasi ini adalah anak-anak muda 

Denpasar dan anak-anak muda perantauan 

seluruh Bali yang baru mengalami masa 

bagaimana Bali menghadapi modernitas 

dengan pengaruh-pengaruh dri Barat, seperti 

gaya berpakaian, gaya hidup dan pergaulan.  

Saat itu para anggota Armada Racun suka 

mengikuti mode zamannya, tidak memiliki 

atribut khusus untuk menandai kelompoknya, 

pakaian yang digunakan sedikit banyak 

dipengaruhi kelompok The Beatles seperti 

rambut gondrong dan celana cutbray. 

Kegiatan mereka antara lain main music, 

motor dan olahraga.  

Belakangan Keterlibatan anggota 

Ormas dalam sejumlah peristiwa kekerasan 

seperti perkelahian yang berujung kematian 

membuat persepsi masyarakat menjadi 

negative terhadap ormas-ormas yang tumbuh 

dan berkembang di Bali. Di Bali sendiri 

terdapat 3 ormas besar yang kerap kali 

menjadi sorotan yaitu Laskar Bali, Baladika 

dan Pemuda Bali Bersatu.  

Pemberitaan terhadap ormas 

menyebabkan citra organisasi masyarakat 

menjadi sangat buruk. Berdasarkan survey 

yang dilakukan oleh laboratorium ilmu 

politik Universitas Udayana tahun 2016 di 9 

kabupaten/kota di Bali, persepsi masyarakat 

Bali terhadap tiga ormas besar di bali (Laskar 

Bali, Baladika dan PBB) menunjukkan 

bahwa lebih dari 50% masyarakat di Bali 

memiliki persepsi yang negative terhadap 

ketiga ormas terebut. 70% masyarakat 

bahkan merasa terganggu dengan baliho yang 

terpasang di wilayah mereka. Hal tersebut 

merupakan efek dari pemberitaan negative 

tentang organisasi masyarakat di Bali. 

Salah satu ormas yang minim 

pemberitaan negative adalah ormas Pemuda 

Bali Bersatu (PBB). Ormas yang diketuai 

oleh Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar ini 

berkomitmen untuk menjadi ormas yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan 

menghindari hal-hal negative yang berbau 

kekerasan, premanisme dll. Ketua Harian 

PBB, Made Muliawan Arya menyatakan, 

sejak berdiri tahun 2002 silam, ormas PBB 

kini terus berkembang menjadi ormas yang 

semakin besar dengan jumlah anggota ribuan 

orang di seluruh Bali. Oleh karena itu, 

pihaknya terus berupaya menata organisasi 

PBB menjadi sebuah ormas yang lebih rapi 



P a g e  | 422 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

secara struktural kepengurusan dan yang 

terpenting mempunyai legalitas yang sah 

secara hukum sebagai sebuah ormas. “Yang 

terpenting adalah kita ingin mewujudkan 

ormas PBB sebagai sebuah organisasi yang 

tidak lagi identik dengan hal-hal negatif 

seperti premanisme, kekerasan, dan hal-hal 

negatif atau buruk lainnya. Kita ingin PBB 

juga berperan dalam berbagai aspek 

kehidupan lainnya di Bali, bisa bermanfaat 

bagi masyarakat Bali, termasuk ikut menjaga 

keamanan Bali agar tetap kondusif," ujar De 

Gadjah yang juga merupakan anggota dewan 

di DPRD Kota Denpasar. 

  Untuk mewujudkan hal tersebut, De 

Gadjah menyebutkan telah menyusun 

formatur kepengurusan ormas PBB untuk 

periode 2015-2020. Formatur kepengurusan 

pusat DPP PBB yang baru ini berasal dari 

berbagai latar seperti politisi, praktisi hukum, 

pengusaha, seniman, praktisi media, aktivis 

perempuan, hingga praktisi spiritual. 

"Dengan adanya kolaborasi dari berbagai 

unsur ini, kami harapkan PBB bisa menjadi 

ormas yang bisa diterima seluruh masyarakat 

Bali, tidak lagi terkesan angker dan negatif 

seperti anggapan yang ada selama ini," ujar 

De Gadjah. 

  Namun track record Ormas dan 

persepsi masyarakat menjadi sebuah 

tantangan dalam mewujudkan komitmen 

tersebut meskipun pemberitaan negative 

terhadap ormas ini sangat minim. Oleh 

karena itu menarik untuk diteliti bagaimana 

strategi komunikasi  Ormas dalam 

membangun citra positif di Masyarakat. 

 

II. Pembahasan 

Publikasi dari ormas-ormas di Bali 

mendapat perhatian yang cukup besar baik 

dari masyarakat local maupun luar daerah. 

Terutama Baliho-baliho yang ormas yang 

terdapat di pinggir jalan besar yang seringkali 

menampilkan anggota ormas tersebut. Sosok 

yang ditampilkan seringkali merupakan 

sosok berbadan tegap, memiliki tato dengan 

didiominasi warna hitam, yang terkesan 

sangat intimidatif. Maka tidak mengherankan 

jika persepsi masyarakat terhadap ormas ini 

menjadi negative dan lekat dengan 

premanisme dan kekerasan. Baliho-baliho 

tersebut semakin menguatkan citra ormas 

sebagai organisasi berbahaya dan 

mengancam keselamatan. Namun demikian, 

publikasi melalui baliho ini tetap dilakukan, 

dan bahkan jumlah anggota dari organisasi 

masyarakat ini terus bertambah. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa baliho tersebut 

memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan organisasi. Seperti yang 

dinyatakan oleh Dewan Pembina salah satu 

Ormas di Bali bahwa publikasi itu penting 

untuk eksistensi dan menarik massa untuk 

bergabung. Dengan menampilkan figure 

orang yang kuat atau memiliki kekuatan dan 

pengaruh sehingga dapat membantu mereka 
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baik dalam perbaikan kehidupan 

perekonomian maupun keamanan diri 

mereka.  

Pada dasarnya orang-orang yang 

bergabung memerlukan pekerjaan dimana 

mereka tidak memiliki pendidikan yang baik 

untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga 

mereka menggunakan modal kekuatan fisik 

untuk bekerja dan menghidupi keluarga 

mereka. Menurut Dewan Penasihat Salah 

satu Ormas di Bali, publikasi figure siapa 

yang berada di balik organisasi mereka 

sangat penting untuk membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap 

kredibilitas organisasi. Figur yang dimaksud 

adalah figure yang dipercaya mampu 

memenuhi ekspektasi mereka jika bergabung 

dengan ormas tersebut. Di Bali sendiri 

terdapat tiga ormas besar yang diketahui 

memberikan layanan keamanan terhadap 

sejumlah restaurant, café maupun tempat 

hiburan lain di Bali. Tidak hanya itu saja, 

praktik-praktik illegal lain seperti tajen, juga 

melibatkan ormas-ormas dalam 

pemgamannya. Sehingga mereka berharap 

dapat menjadi bagian dari kegiatan ormas 

tersebut.  

Publikasi tersebut juga didasarkan 

dari kesepakatan internal organisasi 

mengenai logo yang digunakan, warna serta 

elemen lain yang digunakan dalam baliho 

tersebut. Dominasi warna hitam digunakan 

untuk menunjukkan kekuatan, sama halnya 

dengan penggunaan logo dimana logo yang 

digunakan adalah senjata dari Dewata Nawa 

Sanga, yang dalam ajaran Hindu merupakan 

senjata dari Dewa-dewa penjaga di setiap 

arah mata angin. Logo tersebut digunakan 

sebagai identitas organisasi dan sebagian 

besar anggota Laskar Bali menggunakan logo 

tersebut sebagai tato di tangan mereka. 

Simbol senjata Dewata Nawa Sanga tidak 

hanya digunakan oleh ormas Laskar Bali 

tetapi juga ormas Pemuda Bali Bersatu. 

Laskar Bali menggunakan symbol trisula 

senjata Dewa Sambu penguasa arah Timur 

Laut, sementara Pemuda Bali Bersatu 

menggunakan symbol Moksala senjata Dewa 

Rudra, penguasa arah Barat Daya. 

Penggunaan logo dan symbol-simbol 

lainnya pada baliho yang dipasang di pinggir 

jalan raya tersebut menciptakan kesan dan 

persepsi masyarakat. Masyarakat yang 

menerima terpaan dari publikasi dalam 

bentuk baliho tersebut secara tidak sadar akan 

mengidentikkan ormas tersebut dengan 

senjata, kekuatan dan kekerasan.  Soemirat 

dan Ardianto (2004) menjelaskan efek 

kognitif dari komunikasi sangat 

mempengaruhi proses pembentukan citra 

seseorang. Citra terbentuk berdasarkan 

pengetahuan dan informasi-informasi yang 

diterima seseorang. Komunikasi tidak secara 

langsung menimbulkan perilaku tertentu, 

tetapi cenderung mempengaruhi cara kita 
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mengorganisasikan citra kita tentang 

lingkungan. 

Pembentukan citra pada ormas di bali 

tersebut tidak hanya dilakukan melalui 

baliho, tapi juga melalui publikasi di Koran 

lokal. Seperti yang dinyatakan oleh salah 

seorang jurnalis salah satu media di Bali, 

bahwa ormas-ormas tersebut seringkali 

mengirim pemberitaan mengenai organisasi 

mereka secara insidentil, seperti pada saat 

peringatan hari jadi atau organisasi mereka. 

Pemberitaan yang dikirimkan bersifat 

advertorial, jadi ada sejumlah biaya yang 

harus dikeluarkan oleh ormas tersebut. 

Mengenai biaya yang dikeluarkan oleh 

organisasi tersebut diakui oleh Ketua Umum 

harian PBB lebih banyak berasal dari 

sumbangan pribadi dari para anggota. Beliau 

mengakui memang ada alokasi anggaran 

untuk publikasi tapi bersifat insidentil, 

disesuaikan dengan kegiatan yang ada. 

Jumlah alokasi anggarannya disesuaikan 

dengan kegiatan dan kondisi keuangan 

organisasi, namun yang pasti dana tersebut 

berasal dari donatur yang dihasilkan 

organisasi secara swadaya. 

Dalam publikasinya melalui media, 

ormas-ormas di Bali berusaha untuk 

menampilkan citra positif, seperti peduli 

sesama dalam program bedah rumah, aktif 

dalam program kepemudaan dan olahraga 

hingga pemberian bantuan kepada korban-

korban bencana alam. Namun pembentukan 

citra tersebut belum dapat memperbaiki citra 

yang dibentuk oleh framing pemberitaan di 

media cetak lokal. Banyaknya pemberitaan di 

media cetak maupun online tentang peristiwa 

perkelahian, dan kekerasan lainnya yang 

tidak jarang menyebabkan kematian 

membuat citra ormas di Bali semakin 

negative. Hal ini terlihat dari survey yang 

dilakukan laboratorium ilmu politik FISIP 

Universitas Udayana yang menunjukkan 

hasil penilaian warga terhadap tiga Ormas 

Besar di Bali pada Tahun 2017, dimana 

penilaian warga terhadap ormas PBB hanya 

15.1% menilai positif, 33.6% negative dan 

51.3% Tidak menjawab/Tidak tahu. 

Sementara penilaian terhadap ormas 

Baladika tidak jauh berbeda, hanya 13.8% 

yang menilai positif, 34.9% negative dan 

51.3% Tidak menjawab atau tidak tahu. 

Begitu pula dengan penilaian warga terhadap 

ormas Laskar Bali, 14.4% menilai positif, 

34.6% menilai negative dan sisanya 

sebanyak 50.9% Tidak Menjawab/Tidak 

Tahu.  

Hasil survey tersebut senada dengan 

banyaknya pemberitaan negative di media 

massa seperti Koran maupun media online. 

Menurut pernyataan Pemimpin Redaksi 

Tribunews, kebijakan media dalam 

pemberitaan mengenai ormas tidak diatur 

secara langsung. Namun beliau tidak 

memungkiri bahwa adanya tekanan dalam 

pemberitaan ormas yang tidak saja terjadi di 
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Bali namun juga secara umum di Indonesia. 

“Kalau dulu musuh media itu satu aja, dulu 

penguasa. Itu musuh media, kasarnya yang 

ditakuti media massa itu penguasa bukan 

macem-macem. Sekarang musuhnya dua, 

kapital pemilik modal itu bisa pemiliknya 

sendiri terus dengan tekanan masyarakat. 

Teknan masyarakat ini, itu yang paling jelas 

ya ormas-ormas. ”Menurutnya, tekanan dari 

ormas juga terjadi di Jakarta sehingga tiap-

tiap media memiliki sensitivitas dan gradasi 

yang berbeda-beda seperti misalnya Kompas 

yang lebih berhati-hati jika memberitakan 

FPI dibandingkan dengan Tempo yang lebih 

berani meskipun masih dalam tingkatan 

terentu.  

Keterlibatan tokoh-tokoh dalam 

ormas-ormas tersebut juga menjadi catatan 

penting bagi jurnalis dan media. Meskipun 

tidak mengetahui secara persis keterlibatan 

tokoh-tokoh tersebut, namun dari 

pengamatan jurnalis pada saat meliput berita, 

seringkali tercatat terdapat tokoh-tokoh yang 

memiliki keterkaitan dengan ormas tersebut. 

Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah anggota 

DPRD, politisi bahkan kepala daerah. 

Keterlibatan tokoh-tokoh tersebut kemudian 

diperkuat dengan munculnya baliho-baliho 

yang menampilkan foto-foto tokoh tersebut 

pada proses demokrasi seperti pilkada 

ataupun pileg. Dukungan ormas-ormas 

tersebut terhadap calon kepala daerah 

maupun calon anggota legislative seolah 

meneagaskan keterkaitan hubungan antara 

tokoh tersebut dengan ormas.  

Pandangan terhadap eksistensi 

ormas-ormas ini bukan hanya pada 

kepentingan politik namun juga pada 

kemajuan perekonomian Bali. Ormas ini 

hadir sebagai wujud respon masyarakat bali 

terhadap pembangunan Bali. Bali memiliki 

catatan pertumbuhan ekonomi di atas  

nasional sehingga menarik banyak orang 

untuk datang ke Bali yang kemudian 

memunculkan persaingan untuk menggarap 

potensi-potensi yang ada di Bali. Seperti 

yang diakui oleh pimpinan ormas baik PBB 

dan Baladika, dimana ormas juga memiliki 

kepentingan membantu anggotanya untuk 

menyejahterakan anggotanya dengan 

menciptakan peluang pekerjaan. Tidak 

dipungkiri oleh kedua pimpinan ormas 

tersebut jika ormas-ormas di Bali saat ini 

terlibat dalam bisnis keamanan sejumlah 

restaurant, café dan juga hiburan malam. 

Bahkan Ormas PBB menyiapkan pelatihan 

untuk petugas keamanan (security) sehingga 

anggota mereka bisa lebih professional dan 

dapat bersaing dengan anggota keamanan 

professional lainnya. Tidak hanya itu saja, 

ormas PBB bahkan memiliki Pusbakum 

(Pusat Bantuan Hukum) bagi anggotanya 

yang perlu dukungan apabila tersangkut 

masalah hukum. 

Peluang pekerjaan yang diciptakan 

oleh Ormas tersebut tidak hanya sebatas 
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layanan keamanan namun juga penyediaan 

tenaga kerja lainnya seperti waiter dll. Salah 

satu ormas juga tidak memungkiri adanya 

praktek-praktek illegal seperti tajen hingga 

pengedaran narkoba. Bahkan peredaran 

narkoba banyak diatur dari dalam Lembaga 

Permasarakatan sendiri. Oleh karena itu 

perebutan wilayah kekuasaan di dalam 

penjara seringkali terjadi antara ormas satu 

dan lainnya. Fakta-fakta tersebut yang 

kemudian membentuk citra dari ormas-ormas 

di bali menjadi organisasi yang identic 

dengan kekerasan dan tindakan illegal 

lainnya. Citra tersebut dikuatkan dengan 

adanya publikasi yang dibuat oleh ormas 

tersebut dengan adanya baliho-baliho yang 

dipasang di pinggir jalan, sehingga 

memungkinkan masyarakat untuk mendapat 

terpaan dari publikasi tersebut.  

Secara garis besar, publisitas ormas di 

Bali dilakukan melalui dua cara, yaitu 

publisitas melalui media massa dan publisitas 

luar ruang yaitu baliho-baliho yang terpasang 

di pinggir jalan dan tersebar di seluruh 

wilayah Bali. Publisitas merupakan istilah 

yang popular bukan saja dalam dunia PR tapi 

dalam dunia sehari-hari. Dalam pandangan 

Judith Rich (dalam Lesly, 1992:257), tak ada 

batasan untuk ruang kreatif kegiatan 

publisitas itu, selain batasan-batasan etika. 

Fungsi publisitas tidak lepas dari fungsi 

komunikasi massa. Sejumlah upaya mencoba 

mensistimasisasikan fungsi utama 

komunikasi massa, yang pada mulanya 

dimulai oleh Lasswell (1948) yang 

memberikan ringkasan/kesimpulan 

mengenai fungsi dasar komunikasi sebagai 

berikut: pengawasan lingkungan; pertalian 

(korelasi) bagian-bagian masyarakat dalam 

memberikan respon terhadap lingkungannya; 

transmisi warisan budaya. Fungsi 

pengawasan sosial merujuk pada upaya 

penyebaran informasi dan interpretasi yang 

obyektif mengenai berbagai peristiwa yang 

terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial 

dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi 

korelasi sosial merujuk pada upaya 

pemberian interpretasi dan informasi yang 

menghubungkan satu kelompok sosial 

dengan kelompok sosial lainnya atau antara 

satu pandangan dengan pandangan lainnya 

dengan tujuan mencapai konsensus. Fungsi 

sosialisasi merujuk pada upaya pewarisan 

nilai-nilai dari satu generasi ke generasi 

lainnya, atau dari satu kelompok ke 

kelompok lainnya. 

Dalam Komunikasi Politik terdapat 

empat jenis publisitas. Pertama, dikenal 

sebagai pure publicity yakni mempopulerkan 

diri melalui aktivitas masyarakat dengan 

setting sosial yang natural atau apa adanya. 

Misalnya saja, bulan Ramadhan dan Idul Fitri 

merupakan siklus aktivitas tahunan sehingga 

menjadi realitas yang apa adanya. 

Kandidat/seseorang, organisasi bisa 
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memanfaatkan kesempatan tersebut untuk 

memasarkan dirinya. Misalnya dengan 

mengucapkan “Selamat Menjalani Bulan 

Ramadhan” atau “Selamat hari Raya idul 

fitri” dengan embel-embel nama atau photo 

kandidat. Semakin banyak jenis bentuk pure 

publicity yang siarkan di media massa, maka 

akan semakin populer sesorang atau 

organisasi tersebut.  Kedua, free ride 

publicity yakni publisitas dengan cara 

memanfaatkan akses atau menunggangi 

pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. 

Misalnya saja dengan tampil menjadi 

pembicara di sebuah forum yang 

diselenggarakan pihak lain, menjadi sponsor 

gerakan anti narkoba, turut berpartisipasi 

dalam pertandingan olahraga di sebuah 

daerah kantung pemilih dan lain-lain. Ketiga, 

tie-in publicity yakni dengan memanfaatkan 

extra ordinary news (kejadian sangat luat 

biasa). Misalnya saja peristiwa tsunami, 

gempa bumi atau banjir bandang. Kandidat 

dapat mencitrakan diri sebagai orang atau 

partai yang memiliki kepedulian sosial yang 

tinggi sehingga imbasnya memperoleh 

simpati khalayak. Sebuah peristiwa luar 

biasa, dengan sendirinya memikat media 

untuk meliput. Sehingga partisipasi dalam 

peristiwa semacam itu, sangat 

menguntungkan kandidat. Keempat, paid 

publicity sebagai cara mempopulerkan diri 

lewat pembelian rubrik atau program di 

media massa. Misalnya, pemasangan 

advertorial, Iklan spot, iklan kolom, display 

atau pun juga blocking time program di 

media massa. Secara sederhananya dengan 

menyediakan anggaran khusus untuk belanja 

media. 

Jenis publisitas yang digunakan oleh 

ormas-ormas di Bali lebih banyak dalam 

bentuk Pure Publicity dan Paid Publicity. 

Pure publicity misalnya terlihat pada setiap 

perayaan hari raya agama tertentu, tiga ormas 

besar di Bali seakan berlomba-lomba 

mengucapkan selamat hari raya melalui 

baliho-baliho yang dipasang di pinggir jalan 

raya. Tidak jarang baliho tersebut juga 

menampilkan foto dari pimpinan ormas-

ormas tersebut. Diakui oleh Pimpinan ormas 

PBB bahwa tujuan awal dipasangnya baliho 

tersebut selain untuk menunjukkan rasa 

toleransi terhadap agama lain, baliho tersebut 

juga bertujuan untuk menunjukkan eksistensi 

dari ormas tersebut. Sementara paid publicity 

seringkali dilakukan dengan pemasangan 

advertorial liputas aktivitas sosial dari ormas 

tersebut. Publisitas yang dilakukan oleh 

Ormas-ormas tersebut akan berdampak pada 

citra dari ormas itu sendiri.  

 

III. Penutup 

Dalam membangun citra organisasi, 

ormas melakukan sejumlah publisitas untuk 

mebangun citra positif. Saat ini citra yang ada 

di masyarakat masih negative dibuktikan 

dengan hasil survey terhadap masyarakat 



P a g e  | 428 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

Bali dimana masyarakat masih memiliki 

persepsi yang negative terhadap ormas. 

Begitu pula dengan kecenderungan 

pemberitaan di media massa lokal dan online 

yang seringkali mengeskpose berita ormas 

yang terlibat dalam kekerasan, peredaran 

narkoba dan kejahatan lainnya.  

Publisitas yang dilakukan oleh 

ormas-ormas tersebut seringkali dilakukan 

melalui baliho yang dipasang di pinggir jalan 

raya, dengan menampilkan identitas ormas. 

Publikasi tersebut dilakukan selain untuk 

menunjukkan eksistensi ormas juga 

bertujuan untuk membangun citra positif 

dimana ormas memiliki nilai toleransi 

terhadap agama lain dengan memberikan 

ucapan selamat hari raya agama tertentu. 

Namun, hingga saat ini citra yang ingin 

dibangun belum dapat mengganti current 

image yang telah menempel pada ormas-

ormas tersebut. Publisitas yang dilakukan 

belum berhasil membangun citra positif di 

masyarakat. Namun publisitas tersebut dapat 

dikatakan efektif karena sesuai tujuannya 

menunjukkan eksistensi dengan jumlah 

anggotanya meningkat. 

Oleh karena itu, disarankan agar 

Ormas PBB lebih meningkatkan publikasi 

yang positif melalui media massa dan online 

dengan menghindari penggunaan symbol, 

warna dan figure-figur yang identic dengan 

kekerasan ataupun kejahatan. Kedua, 

penggunaan media dalam publisitas 

sebaiknya dilakukan secara selektif termasuk 

juga dalam menentukan content atau isi dari 

publikasi tersebut, sebab akan sangat 

berpengaruh terhadap persepsi masyarakat 

yang akan membentuk citra dari ormas itu 

sendiri 
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Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas desa dalam 

mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di 

kabupaten Bintan.Kapasitas desa dilihat dari berbagai aspek yaitu 
kapasitas organisasi, kapasitas sumberdaya manusia dan sistem atau 

tata kelola.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

studi kasus di Desa Teluk Sasah dan Desa Toapaya Selatan.Data 
primer dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap beberapa 

orang informan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait 

dengan penelitian ini.Studi ini memperoleh suatu temuan penting 

bahwasanya kapasitas desa dalam pengelolaan ADD dan DD 
memiliki kendala yang cukup berarti pada aspek sistem atau tata 

kelolanya, yang dalam kasus ini menyangkut pada regulasi/kebijakan 

dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Pusat yang cenderung 
berubah-ubah.Secara teoritis, hasil penelitian ini berkontribusi 

dalam memperkaya penemuan sebelumnya yang sehubungan dengan 

kapasitas desa dalam mengelola sumber keuangannya, khususnya 

ADD dan DD itu sendiri. 

 

Keywords 

kapasitas, alokasi dana desa, dana desa 

 

Pendahuluan 

Adanya kebijakan alokasi dana desa 

menjadi kelegaan tersendiri bagi jajaran 

perangkat desa. Mereka tidak perlu 

memikirkan darimana mereka harus 

mendapatkan dana untuk membangun desa. 

Dikutip dari Liputan6.com, Alokasi dana 

desa pada tahun 2016 digelontorkan sebesar 

Rp 47 triliun, yang mana di tahun 

sebelumnya (2015) berjumlah sebesar Rp 

20,7 triliun. Masih dari sumber yang sama, 

menurut perhitungan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) 

dan Transmigran di saat itu, Marwan Jafar, 

setiap desa di Indonesia bisa menerima 

dana desa sebesar Rp 600 juta hingga Rp 

800 juta. Dan untuk tahun 2017 alokasi 

dana desa semakin besar digelontorkan 
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yakni Rp 60 triliun (newsdetik.com). Untuk 

mengelola alokasi dana desa yang diterima 

tiap desa, perlu adanya pengaturan 

kelembagaan desa yang notabene 

bersinggungan dengan aspek kapasitas 

sumber daya manusia. Untuk meningkatkan 

kapasitas perangkat desa yang merupakan 

sebuah esensi dan basis otonomi desa, maka 

dibutuhkan sebuah upaya pendampingan. 

Walaupun pada dasarnya kapasitas 

merupakan konsep yang teknokratis, 

namun dari sinilah sering kali ditemukan 

hambatan atau kesalahan dalam mengelola 

alokasi dana desa.  

Ternyata angin segar yang dirasakan 

oleh desa dapat berubah menjadi suatu hal 

yang membakar jenggot apabila desa belum 

memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam 

mengelola sumber keuangan tersebut. 

Pasalnya kapasitas desa dipengaruhi oleh 

beberapa hal seperti kondisi sosial 

masyarakat setempat dan letak geografis 

dari desa itu sendiri. Itulah mengapa kajian 

ini penting dilakukan guna memotret dan 

menggali lebih dalam lagi persoalan 

kapasitas desa dalam mengelola Alokasi 

Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di 

desa yang ada di wilayah kepulauan. 

Kapasitas desa akan berhubungan dengan 

potensi yang dimiliki dalam mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan misalnya 

sumber daya manusia, kualitas organisasi, 

sumber daya keuangan ataupun manajemen 

atau tata kelola pemerintahan serta 

partisipasi masyarakat. Berbicara tentang 

pengelolaan alokasi dana desa dan dana 

desa, peneliti mencoba mengkaji beberapa 

literatur yang merupakan studi yang 

dilakukan para akademisi, dimana secara 

garis besar hasilnya menunjukkan bahwa 

desa belum memiliki kapasitas yang 

mumpuni dalam mengelola alokasi dana 

desa baik itu dari perangkat esanya sendiri 

maupun dari masyarakat.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

metode penelitian studi kasus. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Toapaya Selatan dan 

Desa Teluk Sasah Kabupaten Bintan, 

Kepulauan Riau. Penelitian ini lebih 

spesifik akan mengkaji mengenai kapasitas 

atau kemampuan pemerintah desa dalam 

mengelola alokasi dana desa dan dana desa 

yang merupakan program dari pemerintah. 

Studi kasus ini dilakukan dengan cara 

mencari informasi dari perangkat desa, 

masyarakat desa, tenaga ahli dan dinas 

terkait. Adapun perangkat desa yang 

terlibat adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, 

Ketua RT & RW, serta tenaga ahli 

pengembangan ekonomi desa. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan dua 

teknik pengumpulan data, yaitu teknik 

interaktif seperti wawancara dan teknik non 

interaktif seperti simak dan catat hasil 
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dialog interaktif dari radio. Instrument 

penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah pedoman wawancara dan 

dokumentasi. Dalam melakukan 

wawancara peneliti akan mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan dengan 

pengelolaan alokasi dana desa dan dana 

desa, hal-hall prioritas dalam penggunaan 

anggaran tersebut serta kedala-kendala 

yang mempengaruhi pengelolaan alokasi 

dana desa dan dana desa. 

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian 

Desa Nama Jabatan 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Masa 

Bekerja 

Toapaya 

Selatan 

Suhenda Kepala Desa Laki-laki 43 tahun 12 tahun 

Alexander Kepala Dusun 

1 

Laki-laki 55 tahun  

Adi Sumardi Ketua RW 3 Laki-laki 45 tahun  

Matsuri Ketua RT 12 Laki-laki 49 tahun  

Jumari Masyarakat Laki-laki -  

Saimun Masyarakat Laki-laki -  

Teluk Sasah Erdis 

Suhendri 

Kepala Desa Laki-laki 39 tahun 5 tahun 

Nuryadi Kepala Dusun Laki-laki 55 tahun  

Rusmaidar  Masyarakat  Perempuan 42 tahun  

Jarwan  Masyarakat  Laki-laki 47 tahun  

Hasil dan Pembahasan 

Table dibawah ini akan menunjukkan 

besaran jumlah anggaran alokasi dana desa 

(ADD) yang diterima oleh masing-masing 

desa di kabupaten Bintan per tahunnya  

dalam  kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir 

2014,2015 dan 2016 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Jumlah Alokasi Dana Desa 

Tahun Jumlah (dalam Rupiah) 

2014 13.736.479.304 

2015 14.606.703.200 

2016 38.482.079.399 

Sumber: DPKAD Kabupaten Bintan 

(2017) 
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Berdasarkan data di atas Alokasi 

Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten 

Bintan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 

13.736.479.304, sedangkan pada tahun 

2015 mengalami peningkatan menjadi Rp. 

14.606.703.200, peningkatan besar-besaran 

terjadi pada tahun 2016 menjadi Rp. 

38.482.079.399. Desa paling banyak 

menerima Alokasi Dana Desa pada tahun 

2016 adalah desa Numbing dengan total 

1.171.578.899 sedangkan yang terendah 

diterima oleh desa Pulau Pinang dengan 

dana sebesar Rp. 1.026.046.546. 

Tabel 2. Jumlah Dana Desa 

Tahun Jumlah (dalam Rupiah) 

2016 24.261.077.000 

2017 31.516.891.267 

Sumber: Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Bintan 

(2017) 

Berdasarkan data di atas Dana Desa 

yang diterima oleh kabupaten Bintan tahun 

2016 adalah Rp. 24.261.077.000. Desa 

yang paling banyak mendapatkan kucuran 

dana desa adalah desa Numbing dengan 

dana desa sebanyak Rp. 777.877.611 

sedangkan yang terendah adalah desa 

Mantang Lama dengan dana desa Rp. 616. 

221.452. 

Besaran alokasi dana desa dan dana 

desa di setiap daerah berbeda-beda. 

Sebagaimana data yang peneliti peroleh 

dari hasil pengumpulan data. Perbedaan 

perolehan alokasi dana desa dan dana desa 

tersebut terjadi karena setiap daerah secara 

garis besar memiliki jumlah penduduk yang 

berbeda, luas wilayah yang berbeda dan 

tingkat kemiskinan yang berbeda-beda 

serta tingkat kesulitan geografi yang 

berbeda pula. Kabupaten Bintan merupakan 

kabupaten di Kepulauan Riau yang 

memiliki jumlah desa yang cukup banyak 

yakni 36 desa yang tersebar di Sembilan 

kecamatan. Dengan jumlah yang banyak 

tersebut kabupaten bintan pada kurun 

waktu tiga tahun terakhir memperoleh dana 

alokasi dana desa yang terus meningkat 

jumlahnya.  

Table 3. Alokasi Dana Desa 

Desa 2014 2015 2016 

Numbing Rp.503.993.017 Rp. 606.123.817 Rp. 1.171.578.699 

Berakit Rp. 386.202.210 Rp. 399.235.860 Rp. 1.161.939.070 

Teluk Sasah 

 

Toapaya Selatan 

Rp. 496.749.595 

 

Rp. 474.339.830 

Rp. 515.692.645 

 

Rp. 492.255.530 

Rp. 1.153.503.418 

 

Rp. 1.137.785.762 
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Tabel di atas merupakan tiga desa yang 

memperoleh kucuran dana Alokai Dana Desa 

tertingi di Kabupaten Bintan. Jika dilihat dari 

sisi jumlah penduduk desa Teluk Sasah 

merupakan desa dengan jumlah penduduk 

desa terpadat yakni terdapat sekitar 6000 jiwa 

yang berdomisili di desa tersebut sehinga 

wajar jika Teluk Sasah memperoleh dana 

alokasi dana desa yang berada diurutan tiga 

terbesar di tahun 2016. Sedangkan pada 

tahun 2016 Desa Toapaya Selatan sebanyak 

Rp. 1.137.785.762.Sama halnya dengan 

ADD, kucuran Dana Desa juga di dasarkan 

pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, 

luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, 

yang mana sumber keuangan tersebut 

dianggarkan melalui perimbangan keuangan 

pusat dan daerah sebanyak 10%. Dalam 

penganggaran Dana Desa untuk desa-desa di 

kabupaten bintan di tahun 2016, desa 

Numbing merupakan desa yang memperoleh 

anggaran Dana Desa terbesar yakni Rp 

777.877.611, sedangkan desa yang terendah 

menerima kucuran Dana Desa adalah desa 

Mantang Lama dengan anggaran Rp. 

616.221.452.  

Dalam pengelolaan ADD dan DD 

tersebut setiap desa diberikan kewenangan 

untuk mengelolanya sehingga dibutuhkan 

kapasitas dari pemerintah desa untuk 

mengelola keuangan desanya tersebut. Pada 

penelitian kali ini, ada tiga aspek kapasitas 

yang penulis coba telusuri yaitu kapasitas 

organisasi, kapasitas sumberdaya manusia, 

dan sistem atau tata kelola. Pada aspek 

penguatan kapasitas organisasi, kedua desa 

ini telah memiliki kapasitas yang baik. Pada 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa 

Toapaya Selatan ada keterwakilan anggota 

dari masing-masing RW guna 

mengakomodir masing-masing kebutuhan di 

tiap RW. Begitu juga di Desa Teluk Sasah, 

Badan Usaha Milik Desa Teluk Sasah hingga 

saat ini aktif mengelola kios-kios kecil 

sepanjang jalan yang disewakan dengan 

murah kepada masyarakat desa yang merintis 

usaha. Tidak hanya sebatas penguatan 

organisasi, semakin kesini pengembangan 

sumberdaya manusia di kedua desa ini juga 

makin digencarkan, baik itu perangkat 

desanya maupun masyarakatnya. Adapun 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

seperti pengadaan pelatihan menjahit, 

pembentukan kelompok tani, pengembangan 

usaha perikanan air tawar, penyediaan kios 

tempat usaha, dan pelatihan perbengkelan 

mobil bagi kawula muda. Selain itu, 

masyarakat juga memiliki kapasitas dalam 

proses perumusan rencana, seperti hal nya 

aktif terlibat dalam musyawarah tingkat RT 

atau musyawarah tingkat desa, walaupun 

tidak semua masyarakat turut serta dalam 

musyawarah yang dimaksud sehingga ada 

sebagian masyarakat yang merasa 

ketidaktransparansian dari pihak perangkat 

desa. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas 
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pengelola BUMDes itu sendiri, beberapa hari 

yang lalu 40 pengurus BUMDes yang berasal 

dari 25 desa dan 25 BUMDes se-Kabupaten 

Bintan mengikuti pelatihan yang membahas 

seputar business planing hingga produk 

marketing yang diselenggarakan oleh 

kerjasama antara Dinas Pemberdayaan 

Msyarakat Desa Kabupaten Bintan dan 

Badan Penelitian dan Pengembangan, 

Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Balai 

Latihan Masyarakat Pekanbaru. Tujuannya 

agar kapasitas pengelolaa BUMDes dapat 

berkembang dalam usaha peningkatan 

ekonomi masyarakat (hasil simak dan catat 

Dialog Interaktif). 

 Namun dalam segi tata kelola, desa 

masih perlu bimbingan dan kepastian dari 

pemerintah di atasnya. Dari beberapa tahap 

pengelolaan keuangan,desa memiliki kendala 

yang cukup berarti pada tahap pelaporan dan 

pertanggungjawaban dikarenakan regulasi 

yang berubah-ubah dan belum ada kesiapan 

yang matang untuk menghadapi kondisi 

seperti itu.Akhirnya kendala tersebut 

berujung pada belum cairnya Alokasi Dana 

Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), sehingga 

akan menghambat proses realisasi dari 

rencana-rencana pembangunan desa, 

pemberdayaan masyarakat desa serta 

pembayaran insentif bagi perangkat desa non 

pegawai negri sipil. Hal ini sudah bisa 

dipastikanakan menimbulkan dampak negatif 

bagi perekonomian dan perkembangan desa. 

Walaupun sumber keuangan desa tidak hanya 

berasal dari ADD dan DD saja namun dengan 

adanya ADD dan DD, desa bisa 

mempercepat pembangunannya.Tenaga 

pendamping yang diharapkan dapat 

membantu perangkat desa dalam mengatasi 

kendala yang ada, malah jarang untuk 

mengontrol dan membantu perangkat desa 

dikarenakan tidak imbangnya jumlah total 

tenaga pendamping dan total desa yang 

dikontrol.  

Daftar Pustaka 

https://news.detik.com/berita/3220465/tahun

-ini-pemerintah-kucurkan-dana-desa-
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Penelitian ini memetakan model pengelolaan penegakan kebijakan 

terkait dengan patologi kepariwisataan yang ada di Kabupaten 

Badung. Patologi terkait dengan hal penyimpangan sosial dimana 

pada unsur kepariwisataan ini justru beberapa diantaranya menjadi hal 

yang dikomodifikasikan secara produktif oleh para pelaku ekonomi 

kemasyarakatan setempat. Selama ini, kondisi patologi 

kepariwisataan seolah terjadi pembiaran oleh negara (baca : 

pemerintah lokal) sehingga seolah tidak ada kapasitas penyertaan 

sanksi apapun dengan logika mendukung kontribusi anggaran daerah 

yang lumayan besar. Hal ini apabila masih terjadi pembiaran maka 

tentunya tidak hanya menjadikan destinasi pariwisata Bali dengan 

imaji pariwisata negatif melainkan juga dampak yang berpotensi 

resiko bagi kehidupan sosial masyarakat sekitar. Penelitian ini akan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan 

upaya negara serta respon para pelaku yang terlibat dalam industri 

patologi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Badung. Hasil 

penelitian menemukan fakta bahwa pengelolaan negara atas tempat 

wisata yang menyajikan hiburan dengan tendensi patologis belum 

mendapatkan pengelolaan maksimal. Pengelolaan kasus-kasus terkait 

hiburan yang bertendensi patologis hanya bersifat  temporer dengan 

penyelesaian parsial. Pengenaan sanksi pidana dan rehabilitasi masih 

kerap dijadikan pilihan  pendekatan utama bagi penanganan pelaku. 

Pemerintah Lokal (daerah) terkadang tidak terlalu mengakrabi 

persoalan-persoalan patologis ini ketimbang mengelola potensi wisata 

dengan dimensi prioritas penanganan yang dianggap punya nilai 

potensial dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata. 

Akibatnya bentuk bentuk patologis kepariwisataan yang ada di 

Kabupaten Badung seperti Panti Pijat Plus, Pedagang Nasi Jinggo 

Plus, dan warung remang-remang luput dari penertiban dan 

keberadaan mereka merasa diamankan dengan otoritas lokal, seperti 

jasa pengamanan informal berbasis adat. 

Keywords 

Kebijakan, Pengelolaan, Patologi 

Kepariwisataan 
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kepariwisataan di sebuah negara atau 

daerah tidak akan berjalan baik tanpa 

adanya daya dukung kebijakan yang baik 

pula. Kebijakan pada tataran ini tentu 

tidak sebatas implementasi melainkan 

mencakup pula formulasi agenda setting 

penyusunan yang mendahuluinya. 

Kebijakan tentu pemahamannya bukan 

mencakup pengelolaan saja, melainkan 

sejauh mana penerapan sanksi sekaligus 

tingkat kepatuhan subyek atas kebijakan 

bersangkutan. 

Apabila dicermati, selama ini 

kebijakan kepariwisataan yang dihasilkan 

oleh Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah, baik di level Provinsi, 

Kabupaten maupun Kota--, aspek 

pengelolaan jauh lebih menonjol daripada 

aspek penerapan pemberian sanksi atas 

penegakan kepatuhannya. Cara pandang 

klasik yang senantiasa menyertai para 

penyusun kebijakan adalah bagaimana 

daerah menjual komoditi yang dimilikinya 

sebagai aset wisata yang berkontribusi 

semata-mata hanya pada kenaikan 

pendapatan asli daerah (PAD). 

Logika ini tentunya tidak salah, 

namun yang cenderung kontraproduktif 

adalah pada saat justru Pemerintah Daerah 

(baca : perumus kebijakan) abai terhadap 

dampak buruk atas industri 

kepariwisataan yang dibangunnya itu. 

Ironisnya, menggarisbawahi apa yang 

diungkapkan oleh Antariksa (2016) 

seringkali birokrat di Indonesia salah 

kaprah mengartikan kebijakan pariwisata 

sebagai hal yang terkait dengan 

pemasaran pariwisata seperti ibarat 

memasarkan produk perusahaan.  

Paradigma institusi pemerintahan 

(government institution) berfungsi hanya 

sekedar sebagai perusahaan jasa 

pariwisata (tourism company) padahal 

peran yang harus diambil adalah 

menghasilkan kebijakan yang 

menyangkut kepentingan publik lebih 

luastidak hanya pada kalangan bisnis, 

melainkan kepentingan masyarakat lokal 

setempat, seperti isu perlindungan 

lingkungan, perencanaan tata ruang 

berkelanjutan, pembangunan ekonomi 

dan antisipatif atas dampak perubahan 

sosial budaya masyarakat lokal setempat. 

Pada konteks ini, kebijakan 

kepariwisataan memiliki jangkauan 

kemampuan yang menjamin masyarakat 

lokal yang tinggal pada destinasi 

pariwisata bersangkutan bisa 

mendapatkan keuntungan optimal dari 

kontribusi kepariwisataan baik di bidang 

sosial, ekonomi maupun bentuk kemajuan 

kualitas hidup lainnya (Antariksa, 2016). 

Di sisi lain, seringkali dampak atas 

perubahan sosial budaya kepariwisataan 

menjadi kondisi yang tidak terakomodasi 

dalam perumusan kebijakan di bidang 
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kepariwisataan. Hal ini seperti 

kecenderungan dampak perubahan yang 

berlangsung di wilayah urban, 

menyertakan dampak kepariwisataan 

yang justru tidak diharapkan namun 

berlangsung intens dan keberadaannya 

sangat kompleks. Berlangsungnya 

perubahan ini tidak hanya trend yang ada 

di Bali sebagai destinasi utama wisata 

dunia, melainkan menggejala dengan 

model yang sama pula pada kota 

metropolis lain, seperti Jakarta, Surabaya, 

Yogyakarta maupun Medan. 

Dampak yang tidak diharapkan ini 

dalam istilah ilmu sosial disebut sebagai 

gejala patologi yang mengarah pada 

bentuk keadaaan sosial yang sakit atau 

abnormal pada suatu masyarakat. Patologi 

merupakan gejala ketika tidak ada 

persesuaian antara berbagai unsure dari 

suatu keseluruhan sehingga dapat 

membahayakan kehidupan kelompok. 

Individu gagal dalam menyesuaikan diri 

terhadap kehidupan sosial dan struktur 

maupun institusi sosial tidak mampu 

melakukan sesuatu bagi pengembangan 

kepribadian individu bersangkutan 

tersebut. Faktor utama mempengaruhi 

terjadinya patologi sosial adalah 

lingkungan dan pendidikan. Kemunculan 

gejala patologi sosial disebabkan adanya 

penyimpangan patologis atau kelas 

defektif dalam masyarakat, dimana bentuk 

tingkah lakunya menyimpang secara 

sosial dan sangat ditolak secara umum. 

Hanya saja pada tulisan ini lebih disoroti 

ragam bentuk patologi industri 

kepariwisataan yang justru luput dari 

pengelolaan maupun penegakan sanksi 

atas kebijakan kepariwisataan. Pemilihan 

lokasi di Kabupaten Badung karena 

sebagian besar industri wisata tersebar di 

wilayah ini. 

Pertanyaan yang diajukan dalam 

artikel hasil penelitian ini adalah 

bagaimanakah tipologi kebijakan 

pengelolaan patologi kepariwisataan di 

Kabupaten Badung?  

 

2. METODE PENELITIAN 

Kajian penelitian ini 

menggunakan penelitian metode kualitatif 

deskriptif. Penelitian terkait kebijakan 

selama ini masih sebatas bidang kajian 

administrasi dan hukum. Konteks 

kajiannya hanya seputar tugas pokok dan 

fungsi organisasional aparatur penegak 

peraturan daerah sampai kajian substansi 

atas pasal-pasal yang memuat 

pengembangan atau pembangunan terkait 

kepariwisataan. Penelitiannya juga masih 

sebatas kajian fungsi organisasional dan 

tidak menggambarkan pola relasi dan 

interaksi sosial politik dalam usaha 

pengelolaan kebijakan patologi 

kepariwisataan. Untuk itulah, penelitian 



P a g e  | 438 

 

2nd Borobudur Conference on Public Administration 

24 – 25 November 2017 

ISBN: 978-602-50690-6-2 

ini bersifat baru karena akan lebih 

mengkaji relasi interaksi politis kebijakan 

pengelolaan patologi kepariwisataan 

khususnya dalam aspek tata kelola.  

Pemaknaan mengenai kebijakan 

mengacu pada konsep Anderson, yaitu 

kebijakan publik adalah kebijakan-

kebijakan yang dikembangkan oleh 

badan-badan dan pejabat-pejabat 

pemerintah. Anderson mengatakan bahwa 

terdapat 5 hal yang berhubungan dengan 

kebijakan publik. Pertama, tujuan atau 

kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah 

menjadi perhatian utama perilaku acak 

atau peristiwa yang tiba-tiba. Kedua, 

kebijakan merupakan pola atau model 

tindakan pejabat pemerintah mengenai 

keputusan-keputusan diskresinya secara 

terpisah. Ketiga, kebijakan harus 

mencakup apa yang nyata pemerintah 

perbuat, bukan apa yang mereka maksud 

untuk berbuat, atau apa yang mereka 

katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk 

kebijakan bisa berupa hal yang positif atau 

negatif. Kelima, kebijakan publik dalam 

bentuknya yang positif didasarkan pada 

ketentutan hukum dan kewenangan. 

Secara hakiki, kebijakan publik 

dibuat untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat melalui peraturan yang dibuat 

oleh pemerintah. Thomas R. Dye 

menjelaskan bahwa kebijakan publik 

adalah apa saja yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan, apabila pemerintah memilih 

untuk melakukan sesuatu maka harus ada 

tujuan dan kebijakan negara tersebut harus 

meliputi semua tindakan pemerintah, 

bukan semata-mata pernyataan keinginan 

pemerintah atau pejabatnya. Di samping 

itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah juga termausk kebijakan 

negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang 

tidak dilakukan” oleh pemerintah akan 

mempunyai pengaruh yang sama besarnya 

dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh 

pemerintah.  

Kebijakan Publik merupakan 

keputusan-keputusan yang mengikat bagi 

orang-orang banyak pada tataran strategis 

atau yang bersifat garis besar yang dibuat 

oleh pemegang otoritas publik. Sebagai 

keputusan yang mengikat publik tersebut, 

maka kebijakan publik haruslah dibuat 

oleh otoritas politik, yaitu mereka yang 

menerima mandat dari publik atau orang 

banyak, pada umumnya melalui suatu 

proses pemilihan untuk bertindak atas 

nama rakyat banyak. Kebijakan publik 

akan dilaksanakan oleh administrasi 

negara yang di jalankan oleh birokrasi 

pemerintah.   

Fokus utama dari kebijakan publik 

dalam negara modern yaitu pelayanan 

publik, yang merupakan segala sesuatu 

yang dapat dilakukan oleh negara untuk 
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mempertahankan atau meningkatkan 

kualitas kehidupan orang-orang banyak. 

Menyeimbangkan peran negara yang 

memiliki kewajiban dalam menyediakan 

pelayan publik dengan hak untuk menarik 

pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain 

menyeimbangkan berbagai kelompok di 

dalam masyarakat dengan berbagai 

kepentingan, serta untuk mencapai amanat 

konstitusi.  Salah satu dimensi pengaturan 

dari kebijakan adalah untuk 

menujuketeraturan. Suatu keadaan yang 

tidak tertib digambarkan sebagai sebuah 

kondisi patologi, dimana pada konteks 

penelitian ini mengarah pada bentuk 

patologi sosial.  

Menurut Kartini Kartono, patologi 

sosial adalah semua tingkah laku yang 

bertentangan dengan norma kebaikan, 

stabilitas lokal, pola kesederhanaan, 

moral, hak milik, solidaritas 

kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, 

disiplin, kebaikan dan hukum 

formal.Patologi sosial mempunyai dua 

makna, antara lain, pertama, patologi 

sosial berarti suatu penyelidikan, disiplin, 

atau ilmu pengetahuan tentang 

disorganisasi, sosial dan social 

malajustment.yang di dalamnya dibahas 

tentang arti, ekstensi, sebab-sebab, hasil-

hasil dan tindakan perbaikan (treatment) 

terhadap faktor-faktor yang mengganggu 

atau mengurangi penyesuaian sosial 

(social adjusment). Kedua, patologi sosial 

berarti keadaan sosial yang “sakit” atau 

“abnormal” pada suatu masyarakat. Pada 

konteks penelitian ini, patologi mengarah 

pada abnormalitas suatu industri 

kepariwisataan.  

Banyak hal yang menjelaskan 

kondisi ini, seperti fenomena dunia 

gemerlap kehidupan malam, dan 

sebagainya. Pengelolaan pada konteks ini 

lebih dikonsepsikan pada pendapat 

Rhodes dan Finer (dalam Osborne, 2012: 

89) mengenai governance. Mereka 

menekankan aspek politik pada konteks 

governance lebih mengarah pada pola 

kekuasaan yang melaksanakan tata 

pengaturan baru dalam memerintah. 

Terdapat otoritas tugas yang diberikan 

pada orang-orang tertentu untuk 

menjalankan perintah. Pada saat 

menjalankan perintah inilah pihak yang 

diberikan otoritas ini menggunakan cara, 

metode serta sistem tertentu.  

Stoker (1998:24) meletakkan 

governance dalam kajian teori ilmu 

politik, dimana tata kelola governance 

merujuk pada seperangkat institusi dan 

aktor yang berasal dari dalam maupun luar 

birokrasi pemerintah. Sesuai konsepsi 

World Bank (1992) dan UNDP (1997) 

terdapat tiga domain utama dalam 

governance antara lain arena negara 

(state), swasta (private sector), dan 
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masyarakat sipil (civil society). Negara 

pada konteks ini memiliki tugas penting 

sebagai political office yang eksistensinya 

lahir dari pilihan rakyat sekaligus 

pengemban amanat rakyat. Arena ini 

ditempatkan oleh rakyat untuk 

menjalankan fungsi pemerintahan di 

Kabupaten/Kota. Pada penelitian ini, 

tentunya domain atau arena yang menjadi 

kajian adalah bagaimana Negara (state) 

yang mengelola kebijakan terkait dengan 

patologi kepariwisataan yang berbasis tata 

kelola (governance). 

 

3. PEMBAHASAN  

Patologi sosial yang menyertai 

pembangunan pariwisata di kawasan 

urban (perkotaan) memiliki pola sistemik 

yang bersifat kompeks. Tidak bisa 

dijelaskan secara tunggal bahwa pengaruh 

utama patologi tersebut hanya berdimensi 

ekonomi semata, melainkan lebih pada 

pola pengambilan bentuk baru dengan 

upaya memenuhi permintaan pengguna 

layanan jasa wisata.  

Diakui bahwa PAD di Kabupaten 

Badung adalah di bidang Kepariwisataan. 

Hal ini sejalan pula dengan visi nomor 9 

dari Bupati Terpilih sehingga apa yang 

dijalankna di Dinas Pariwisata mengacu 

pada visi tersebut. Diakui bahwa bidang 

Kepariwisataan masih menjadi 

pendongkrak paling besar dari bidang 

kepariwisataan. Kontribusi ini sekaligus 

menyokong 6 kabupaten dan kota yang 

ada di Bali. Berdasarkan kondisi ini maka 

fokus pemerintah adalah mempertahankan 

kondisi yang sudah ada  sekaligus 

mengembangkan kepariwisataan yang 

sudah ada. Hal ini juga akan mengatasi 

rasa kebosanan dari pengguna terutama 

pada obyek wisata yang tidak berpotensi 

untuk berkembang. Solusi yang diambil 

oleh Pemerintah cenderung berorientasi 

pada pendapatan, hal ini seperti jawaban 

yang diberikan untuk memperbanyak even 

kepariwisataan, termasuk pengembangan 

desa-desa menjadi konsumsi turisme 

menjadi desa wisata dengan alasan yang 

masih tetap untuk mendongkrak 

pendapatan Badung Utara yang selama ini 

senjang dibandingkan Badung Selatan. 

Negara dalam konteks ini pemerintah 

kabupaten terlalu  berorientasi pada 

pengembangan sarana pariwisata yang 

ukuran-ukurannya disandarkan pada 

pengembangan dan peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini 

termasuk penargetan pendapatan dari 

sektor wisata sebanyak 6 trilyun pertahun 

serta dominasi 70 persen dari bidang 

pariwisata diandalkan dari sektor utama 

pendapatan. 

Pemkab Badung senantiasa 

berkoordinasi dengan PHRI, ASITA, dan 

Badan Promosi Pariwsata Daerah untuk 
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terkait menangkal isu yang tidak baik, 

termasuk promosi, sosialisasi.  Hal ini 

karena wisata di Badung tidak bisa lepas 

pula dengan isu. Kami meyakini satu saja 

isu yang muncul, akan berdampak secara 

internasional. Sehingga diperlukan 

koordinasi dengan pihak pihak eksternal. 

Antisipasi hal buruh terkait dengan 

kaprisataan adalah berjejarng dan 

berkoordiniasi dengan pihak eksternal. 

Target kunjungan wisman dan domestik 

yang berkunjung di Kabupaten Badung 

adalah sekitar 6 juta. Program yang 

dikembangkan adalah pemrian kontribusi 

reward reward kepada tamu group melalui 

gala dinner, dan even lain yang bersinergi 

dengan tempat wisata dan pihak eksternal 

tersebut. Hal tersebut diharapkan akan 

dapat menepis sisi negative dari 

kepariwsataan. Aspek kenyamanan yang 

menjadi fokus bagi Pemkab Badung.  

Negara memandang bahwa segala 

bentuk patologis adalah nisbi terjadi di 

wilayahnya. Konteks yang dikedepankan 

adalah bagaimana memahami 

kepariwisataan di Bali hanya pada konteks 

penyedia jasa, namun tidak dilihat pada 

porsi pengguna jasa, yang notabene 

memiliki permintaan dan keuntungan 

material yang seringkali memaksa 

penyedia jasa kepariwisataan untuk 

menyediakannya. Menanggapi atas gejala 

patologis ini akhirnya pelaku pariwisata 

maupun pengambil kebijakan hanya 

berpegang bahwa spirit atau roh 

kepariwisataan yang dijual Bali adalah 

pariwisata budaya dan hal ini 

membedakan dengan daerah lainnya. 

“Kalaupun indah banyak tempat wisata di 

luar Bali yang lebih unggul. Namun perlu 

diingat bahwa taksu Bali yang perlu 

diingat adalah dibingkai dalam adat dan 

budaya dan Agama Hindu, sehingga hal 

negatif bisa ditepis. Benteng budaya dapat 

menepis ekses negatif dan tetap 

mempertahankan promosi Bali sebagai 

pulau yang nyaman. Hal ini yang menjadi 

landasan dalam pengambilan kebijakan 

terkait pengelolaan ekses negative 

kepariwisataan. Dampak negatif terkait 

pengaruh isu global termasuk ancaman 

terror, segera bisa ditepis dengan 

mengembalikan hakikat kepariwisataan di 

Bali pada koridor adat dan budaya”, 

ungkap Sekretaris Dinas Pariwisata 

Kabupaten Badung. Hanya saja terdapat 

hal menarik yang perlu digarisbawahi 

bahwa ekses negatif kemunculannya 

justru tidak serta merta hadir dari elemen 

internal (masyarakat Bali), melainkan 

unsur ekternal non Bali yang kemudian 

memberikan dampak negative sebagai 

konsekuensi global tersebut.  

Negara dalam hal ini pemerintah 

daerah juga terlampau menyederhanakan 

upaya upaya preventif-nya kepada pihak / 
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lemnbaga yang berada di luar dirinya, 

misalnya PHRI dan ASITA. Pada 

pengungkapannya dengan narasumber 

dari Pemerintah pendekatannya juga 

terlampau bias pendapatan bukan pada 

upaya antisipatif milik bersama, seperti  

dengan memberikan imiing-iming hibah 

maupun dana promosi. Logika negara 

yang masih meminta jatah bagian atas 

potensi wisata, meski dalam realitasnya 

yang berkorban paling besar adalah desa 

adat, terungkap dalam share pendapatan 

jasa wisata, misalnya segi pengelolaan 

75% (antara adat dan investor) sedangkan 

25% bersih milik Pemda.  

Banyak inovasi yang 

dikembangkan oleh pengelola wisata dan 

mental kepariwisataan dibiarkan 

berkembang, tentunya pada arah yang 

postif. Pengelola menyerahkan penataan 

kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten 

sedangkan untuk sisi keuangan diserahkan 

pada independensi masing-masing 

penyedia kawasan wisata. Hanya saja, 

dibalik upaya-upaya parsial yang bias 

pendapatan tersebut ternyata terdapat 

pengabaian aturan main atas 

kepariwsataan yang ada di Kabupaten 

Badung. Hal yang kemudian 

terepresentasi adalah terkuaknya beberapa 

kasus-kasus yang cenderung dilakukan 

penindakan hukum secara parsial (non 

komprehenfif). 

Persoalan patologis yang muncul 

sebagai sektor hiburan wisata di kalangan 

urban lebih banyak dilakukan oleh 

beragam latar belakang, seperti ketiadaan 

skill , pendidikan, serta faktor dominasi  

keterbatasan ekonomi (kemiskinan). 

Pilihan atas profesi ini lebih banyak 

disandarkan sebagai pilihan penopang 

penghasilan rumah tangga akibat 

minimnya pendapatan suami mapupun 

tuntutan keluarga agar bekerja di luar 

rumah.  

Pada bidang tertentu, bentuk 

hiburan wisata di wilayah urban lebih 

mewujud pada pemenuhan demand atas 

tindakan yang resisten tindak pelecehan 

seksual, meski pada beberapa profesi 

justru dianggap bukan masalah dan 

pilihan untuk mendatangkan pendapatan 

bagi kaum pekerja perempuan itu sendiri 

(baca : perempuan pekerja di panti pijat). 

Para pekerja perempuan di sektor non 

formal menyadari sepenuhnya beban yang 

harus ditanggung oleh dirinya merupakan 

kodrat atau fungsi sosial yang harus 

dijalaninya.  

Keberadaan akses saluran aspirasi 

kalangan pekerja perempuan di sektor non 

formal di Bali masih belum menampakkan 

fungsinya secara nyata. Pemerintah, --baik 

di tingkat Provinsi, Kabupaten ataupun 

Kota--, belum mengadakan pemetaan, 

pengamanan (pedagang emas asongan) 
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ataupun penataan sektor non formal 

termasuk sisi regulasinya. Pemerintah 

daerah  cenderung mendekati sektor non 

formal dengan logika sektoral maupun 

kepentingan ekonomi parsial, seperti 

pencegahan penularan Penyakit Menular 

Seksual / HIV-AIDS oleh Dinas 

Kesehatan atau pengenaan pajak tempat 

hiburan, --dalam hal ini layanan jasa panti 

pijat. Beberapa narasumber menyatakan 

upaya pemberdayaan atau penjaringan 

aspirasi komprehensif oleh Pemerintah 

Daerah atau lembaga dewan kepada 

kalangan pekerja perempuan di sektor non 

formal masih dinilai tiada. 

Pengelolaan negara atas jenis-jenis 

hiburan yang dianggap menjadi salah satu 

jenis sektor wisata di wilayah urban ini 

memang sejauh ini belum mendapatkan 

pengelolaan maksimal. Pengelolaan 

kasus-kasus terkait dengan kondisi yang 

berdimensi  Secara temporer kasus-kasus 

diatas hanya diselesaikan parsial. 

Kapasitas media memblow up 

pemberitaan dan berujung pada 

pengenaan sanksi pidana pada penyedia 

layanan jasa ini. Hanya saja upaya 

rehabilitasi masih kerap dijadikan pilihan 

/ pendekatan utama bagi penanganan 

pelaku-pelaku pada sektor ini.  

Pemerintah Lokal (daerah) 

terkadang tidak terlalu mengakrabi 

persoalan-persoalan patologis ini. Hal ini 

salah satunya ditengarai karena adanya 

perubahan fungsi entitas bisnis. 

Pemerintah Daerah tidak seharisnya aktif 

dalam menhitungi jumlah kunjungan 

wisatwan dan devisa yang dijalankan 

karena analog dengan prestasi 

pemerintahan yang paling penting. 

Perbedaan fungsi pemerintahan dengan 

sektor bisnis tentunya berlainan, karena 

sektor bisnis mencari keuntungan 

sebesar0besarnya untuk kepentingan 

pemilik usaha bersangkutan, sedangkan 

pemerintah daerah menciptakan keadilan 

sosial bagi seluruh masyaraat dan 

perlindungan atas dampak kepariwisataan 

seperti lingkungan hidup dan konsekuensi 

resiko sosial yang dihadapi.  

Pelayanan yang dijalankannya 

adalah berkomitmen kepada seluruh 

anggota masyarakat tanpa ada yang 

dikecualikan., karena memang hakikatnya 

tugas pemerintahan adalah menyediakan 

barang dan jasa publik serta yang 

terpenting adalah aturan main. Antariksa 

menengarai pada kondisi ini maka 

Pemerintah Daerah tidak memiliki 

kepentingan langsung dengan jumlah 

kunjungan wsatwan, jumlah devisa yang 

diperoleh, hasil kegiatan pemasawaran 

wisata yang diperoleh, dan pembangunan 

destinasi pariwsata. Hal ini tentunya dapat 

menyertakan resiko terjebak dalam 

kepentingan ekonomi jangka pendek, 
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sehingga yang terjadi cenderung abai pada 

potensi kerusakan lingkungan serta efek 

negatif sosial budaya masyarakat setempat 

secara jangka panjang. Kebijakan 

pembangunan kepariwisataan masih 

menggunakan logika sempit karena hanya 

masih dilihat sebagai sektor kegiatan 

pemerintahan yang berdiri sendiri.  

Mengacu pada Webster dan Leigh 

bahwa pembangunan kepariwisataan 

masih difokuskan pada isu-isu jangka 

pendek seperti hanya terfokus pada 

persoalan pemasaran, keuntungan yang 

diperoleh serta upaya penciptaan produk 

barang dan jasa, padahal harus difokuskan 

pada keuntungan geografis jangka 

panjang dengan memperhatikan 

akomodasi kepentingan atas kondisi 

lingkungan hidup, kebudayaan, warisan 

budaya serta kualitas hidup penduduk 

yang ada/bertempat tinggal di wilayah 

bersangkutan. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN  

Unsur pengabaian aturan main 

yang hanya terepresentasi melalui 

terkuaknya beberapa kasus-kasus yang 

cenderung dilakukan penindakan hukum 

secara parsial (non komprehenfif) lebih 

banyak nampak dalam kebijakan 

pengelolaan patologis kepariwisataan di 

Kabupaten Badung. Hasil penelitian 

menemukan fakta bahwa pengelolaan 

negara atas tempat wisata yang 

menyajikan hiburan dengan tendensi 

patologis belum mendapatkan 

pengelolaan maksimal. Pengelolaan 

kasus-kasus terkait hiburan yang 

bertendensi patologis hanya bersifat  

temporer dengan penyelesaian parsial.  

Pengenaan sanksi pidana dan 

rehabilitasi masih kerap dijadikan pilihan  

pendekatan utama bagi penanganan 

pelaku. Pemerintah Lokal (daerah) 

terkadang tidak terlalu mengakrabi 

persoalan-persoalan patologis ini 

ketimbang mengelola potensi wisata 

dengan dimensi prioritas penanganan 

yang dianggap punya nilai potensial 

dalam mendongkrak Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) semata. Akibatnya bentuk 

bentuk patologis kepariwisataan yang ada 

di Kabupaten Badung seperti Panti Pijat 

Plus, Pedagang Nasi Jinggo Plus, dan 

warung remang-remang luput dari 

penertiban dan keberadaan mereka merasa 

diamankan dengan otoritas lokal, seperti 

jasa pengamanan informal.  

Pemerintah Kabupaten Badung 

dalam menghadapi dampak negatif 

kepariwisataan cenderung menyandarkan 

pada kapasitas eksternal, seperti ASITA, 

PHRI dan Badan Promosi Pariwisata 

dengan melakukan promosi dan sosialisasi 

termasuk umpan balik berupa pemberian 

hibah. Melalui tagline bahwa pariwisata 
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Bali memiliki tata nilai berupa Taksu 

Pariwisata Budaya, dimensi pemahaman 

negara dalam hal ini pemerintah 

Kabupaten Badung  menganggap segala 

bentuk gempuran negatif, termasuk yang 

muncul dari ranah media massa dalam 

sektor kepariwisataan dapat teratasi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

maka terdapat beberapa saran yang bisa 

diajukan untuk diperhatikan dan dijadikan 

rekomendasi dalam pengambilan 

kebijakan. Pertama, sebaiknya dimensi 

pengembangan kepariwisataan tidak 

hanya mengejar kepentingan peningkatan 

PAD yang akhirnya justru menyertakan 

resiko munculnya pengabaian unsure-

unsur humanism termasuk berimbas pada 

patologi kepariwisataan.  

Kedua, pemerintah kabupaten 

pendekatannya cenderung parsial dalam 

menangani patologi kepariwisataan 

sehingga ketuntasan dalam 

penanganannya masih ambigu. 

Kecenderungan pendekatan yang diambil 

secara sektoral setidaknya tidak 

memberikan efek jera bagi pelaku wisata 

yang menyediakan jasa layanan patologis. 

Ketiga, peranan promosi dan soalisasi 

menjadi ujung tombak penting dalam 

memulihkan pemberitaan ataupun 

kampanye negatif atas dampak 

kepariwisataan yang bertendensi 

patologis.  

Hal ini sekiranya sangat perlu 

dipertahankan untuk dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Badung dengan 

bersinergi dengan mitra jejaring seperti 

ASITA, PHRI dan Badan Promosi 

Pariwisata.  Ucapan terimakasih kami 

ucapkan kepada Rektor Universitas 

Udayana, Ketua LPPM Universitas 

Udayana, Dekan FISIP Universitas 

Udayana yang telah berkenan 

memberikan kesempatan kepada kami 

untuk melaksanakan kegiatan Penelitian 

Dosen Muda ini. Kami ucapkan 

terimakasih pula kepada para narasumber 

penelitian Kepala Dinas Pariwisata 

Pemerintah Kabupaten Badung beserta 

komponen lainnya.  
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