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I. PENDAHULUAN 
 

 

A. LATAR BELAKANG 

Menurut pasal 217 ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh 

pemerintah yang meliputi Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Pemantauan, dan 

Evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan 

penelitian dan pengembangan merupaskan salah satu tolok ukur pemerintah dalam 

melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Penyelenggaraan pembinaan tersebut juga telah ditindak lanjuti dengan 

Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang  Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada pasal 14 yang menegaskan 

bahwa Penelitian, Pengembangan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

meliputi: kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan asset, 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelayanan 

publik, dan kebijakan daerah. Dengan demikian penelitian dan pengembangan penting 

untuk dikedepankan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

Peran penelitian dan pengembangan secara yuridis telah diperkuat dalam 

beberapa produk perundang-undangan seperti UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

yaitu pada pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa: jaringan sistem nasional 

penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi 

membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih 

besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan 

secara sendiri-sendiri. 

Pemberdayaan peran fungsi litbang telah dilakukan lebih dari satu dekade yang 

lalu, diawali dengan inisiasi pembentukan Balitbangda tingkat provinsi pada tahun 

2001. Namun pada kenyataannya, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan 

sehingga peran dan fungsi litbang belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan 
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pembentukannya. Lembaga litbang pada tataran implementasinya belum diposisikan 

sebagai unsur penting dalam memformulasi perumusan kebijakan. Hal ini yang menjadi 

faktor penghambat dalam peningkatan eksistensi lembaga litbang, yang antara lain 

dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni : 

a. Pembentukan organisasi perangkat daerah khususnya lembaga Litbang baik 

nomenklatur, bentuk, peran dan kapasitas kelembagaannya tidak sesuai dengan 

amanat PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 22 

ayat (5) huruf b 

b. Struktur organisasi belum mencerminkan lembaga core fungsional, hal ini 

terindikasi dari jabatan struktural yang ada diduduki oleh orang yang bukan pejabat 

fungsional peneliti, dan tugas-tugas penelitian masih di dominasi oleh pejabat 

struktural. 

c. Belum terpenuhinya formasi penerimaan CPNS Daerah yang berbasis fungsional 

peneliti melalui jalur khusus, sehingga jumlah tenaga fungsional peneliti yang belum 

memenuhi kebutuhan, disamping persyaratan untuk menjadi pejabat peneliti yang 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dirasakan cukup sulit. 

d. Desain perencanaan program dan kegiatan litbang kurang tepat pada sasaran yang 

dinginkan, sehingga terkesan tidak mengakomidir berbagai isu dan permasalahan 

yang justru memerlukan justifikasi yang terukur secara ilmiah, dengan melalui 

kegiatan penelitian/pengkajian dan pengembangan. Sementara itu pengembangan 

lebih ditujukan pada pendayagunaan hasil-hasil penelitian untuk penyempurnaan 

kebijakan pemda dan implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Kondisi lingkungan strategis Kementerian Dalam Negeri sebagai unsur pembina 

penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri, secara faktual dapat dikatakan 

menghadapi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara 

konkrit dan konsisten. Isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri 

memiliki dimensi yang luas dan kompleks sehingga kegiatan penelitian, pengkajian, dan 

penelaahan memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan rekomendasi dalam 

proses penyusunan kebijakan strategis pemerintahan dalam negeri. Disinilah 

keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan baik di tingkat kementerian maupun 

di tingkat pemerintah daerah menajdi sangat penting. 
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Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, kewenangan dan tanggung jawab Badan 

Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri adalah melaksanakan kelitbangan 

pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini 

menegaskan bahwa semua kegiatan kelitbangan di lingkungan Kemendagri harus 

dilakukan dengan mekanisme “model satu pintu”. Dimana BPP Kemendagri sebagai 

lembaga kelitbangan yang mengkoordinasikan semua kegiatan kelitbangan di 

lingkungan Kemendagri.  

Untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi fungsi Badan Penelitian dan 

Pengembangan, ditetapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas sebagai berikut :  

1. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan 

Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; 

2. Melaksanakan kelitbangan di lingkungan Kemendagri; 

3. Mengkoordinasikan kelitbangan di lingkungan Kemendagri, Pemerintahan 

Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; 

4. Membinan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau sebutan lainnya 

atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang 

menyelenggarakan fungsi kelitbangan; 

5. Memberikan fasilitasi badan Penelitian dan Pengembangan provinsi atau 

sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan 

Badan Penelitian dan Pengembangan  Kabupaten /Kota  atau sebutan lainnya 

atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan 

6. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri 

dan Unit eselon I di lingkungan kemendagri. 

Sehubungan dengan hal tersebut, BPP Kemendagri terus berupaya untuk 

mengedepankan hasil-hasil penelitian dan kajian dalam rangka menghasilkan 

rekomendasi kebijakan-kebijakan yang berkualitas. Dalam mendukung 

penyelenggaraan tupoksinya, BPP Kemendagri telah mengkonsentrasikan program-

programnya di bidang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta dukungan 
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tugas-tugas kesekretariatan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan berbagai 

pembenahan, baik di bidang program dan hasil penelitian, maupun dalam rangka 

penataan dan perbaikan kelembagaan serta sarana dan prasarana. 

Dalam upaya meningkatkan hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan telaahan yang 

berkualitas sebagai input/rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan oleh 

Menteri Dalam Negeri dan para Pimpinan Komponen terkait di lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri, serta terselenggaranya tugas-tugas kesekretariatan sebagai unsur 

pelayanan (services), maka Badan Penelitian dan Pengembangan terus mengupayakan 

langkah-langkah kebijakan prioritas yaitu :  

1. Meningkatkan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai 

stakeholder terkait, peningkatan kualitas program sampai pada hasil-hasil 

penelitian, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur, dan optimalisasi 

dan efektifitas penggunaan anggaran.  

2. Meningkatkan kualitas rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, meliputi 

aspek-aspek kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah; penyelenggaraan 

pembangunan dan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum dan 

kependudukan, serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Peneliti dalam menghasilkan 

output-output penelitian secara berkualitas dan bermanfaat. 

4. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung secara 

memadai, khususnya yang secara langsung mendukung proses dan output 

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan secara berkualitas. 

5. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Litbang baik dengan komponen terkait 

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maupun dengan Institusi Litbang 

terkait di Tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi 

dan penyusunan kebijakan kelitbangan. 

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, BPP Kemendagri 

telah melakukan optimalisasi dalam pemanfaatan nomenklatur program untuk 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Sejak tahun 2011, Badan Penelitian 

dan Pengembangan hanya melaksanakan 1 (satu) program  “Program Penelitian dan 
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Pengembangan Kementerian Dalam Negeri” yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan 

pokok untuk menunjang langkah dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Adapun 

lima kegiatan pokok yang menjadi agenda kerja BPP Kemendagri pada tahun anggaran 

2013 adalah: 

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi 

Daerah yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan 

Otonomi Daerah. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, 

pengkajian strategis, pengkajian aktual, pengkajian mandiri, FGD dan fasilitasi 

kelitbangan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah; 

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan 

Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Pemerintahan Umum 

dan Kependudukan. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, 

pengkajian strategis, pengkajian aktual, pengkajian mandiri, FGD dan fasilitasi 

kelitbangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan; 

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan 

penelitian, pengkajian strategis, pengkajian aktual, pengkajian mandiri, FGD 

dan fasilitasi kelitbangan bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 

yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Kegiatan ini diarahkan untuk pelaksanaan penelitian, pengkajian strategis, 

pengkajian aktual, pengkajian mandiri, FGD dan fasilitasi kelitbangan bidang 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan  

Pengembangan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPP meliputi kegiatan 

dilingkup: Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian 

Kerjasama Litbang dan Administrasi Peneliti/Perekayasa. 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, BPP Kemendagri telah menetapkan 

target pencapaian kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dan keberhasilan 

BPP dalam mewujudkan visi dan misi. Pencapaian kinerja BPP salah satunya dapat 

dilihat dari jumlah hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan yang 
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diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagai bahan rekomendasi perumusan 

kebijakan. Pada tahun 2013, BPP Kemendagri menargetkan tersusunnya 69 hasil 

kelitbangan yang terdiri dari 4 hasil penelitian, 4 hasil pengkajian strategis, 7 hasil 

pengkajian aktual,  4 hasil penerapan, dan 50 hasil pengembangan kebijakan. Dalam 

pelaksanaannya, BPP Kemendagri telah menghasilkan 65 hasil kelitbangan yang terdiri 

dari 5 hasil penelitian, 4 hasil pengkajian strategis, 8 hasil pengkajian aktual, 4 hasil 

penerapan, dan 44 hasil pengembangan kebijakan. Target dan capaian kinerja untuk 

masing-masing unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Kegiatan lingkup BPP Kemendagri 

NO. KEGIATAN 

PUSAT 
KESBANGPOL & 

OTDA 

PUSAT PUM & 
KEPENDUDUKAN 

PUSAT PEMDES & 
PEMMAS 

PUSAT 
PEMBANGUNAN 

& KEUDA 

Target  Capaian Target  Capaian Target  Capaian Target  Capaian 

1. Penelitian 1 2 1 1 1 1 1 1 

2. Pengkajian Strategis 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Pengkajian Aktual 1 2 2 2 2 2 2 2 

4. 
Pengembangan 
Kebijakan 

14 14 12 12 12 6 12 12 

5. Penerapan 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 18 20 17 17 17 11 17 17 

 

Sedangkan dari aspek pendanaan, BPP Kemendagri pada tahun 2013 mendapat 

alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 67.068.426.000,- setelah adanya pengurangan untuk 

optimalisasi anggaran dari pagu awal sebesar Rp.68.594.566.000,-. Sampai dengan 

triwulan IV tahun 2013, anggaran tersebut baru terealisasi 90.13% atau sebesar Rp. 

60.446.863.116,- dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi 

Daerah, realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 

5.387.639.269,- atau 90,13% dari anggaran sebesar Rp.5.850.000.000,-. 

2. Pusat Pemerintahan Umum dan Kependudukan, realisasi anggaran sampai 

dengan triwulan IV sebesar Rp.4.352.896.681,- atau 87,31% dari anggaran 

sebesar Rp.5.322.000.000,-. 
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3. Pusat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, realisasi anggaran 

sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.3.561.873.215,- atau 69,98% dari 

anggaran sebesar Rp.5.424.000.000,-. 

4. Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah, realisasi anggaran sampai 

dengan triwulan IV sebesar Rp.4.177.394.869,- atau 78,14% dari anggaran 

sebesar Rp.5.682.000.000,-. 

5. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan realisasi anggaran sampai 

dengan triwulan IV sebesar Rp.42.938.940.982,- atau 93,08% dari anggaran 

sebesar Rp.46.316.566.000,-. 

Secara umum, BPP Kemendagri telah melaksanakan hampir semua program dan 

kegiatan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Namun 

jika dilihat lebih dalam lagi, terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target. 

Beberapa kendala dan permasalahan sehingga peran dan fungsi litbang belum berjalan 

secara optimal antara lain dipengaruhi oleh beberapa aspek sebagai berikut: 

a. Masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak BPP 

Kemendagri dalam melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan baik dari 

segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah pejabat fungsional peneliti dan 

perekayasa yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan pejabat 

struktural dan fungsional umum. Di lain pihak, kurangnya pembinaan dan 

peningkatan kapasitas sumber daya fungsional kelitbangan melalui 

pendidikan dan pelatihan substansi maupun keterampilan teknis yang dapat 

mendukung peningkatan kualitas hasil kelitbangan masih belum menjadi 

prioritas sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kelitbangan yang 

dihasilkan; 

b. Belum optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan 

institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang 

pemerintah (BPP tingkat kementerian, BPP Daerah, lembaga litbang yang 

melekat di perguruan tinggi, akademisi) maupun dengan lembaga litbang 

swasta. hal ini dikarenakan masih belum adanya sistem yang mengatur 

mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan; 

c. Masih belum jelasnya mekanisme yang mengatur pelaksanaan kegiatan 

kelitbangan serta prosedur lain yang mangatur kegiatan pendukung kegiatan 
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kelitbangan. Saat ini, BPP Kemendagri tengah menyelesaikan Petunjuk Teknis 

Operasional (PTO) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta 

PTO Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintahan Daerah; 

d. Struktur anggaran yang masih belum bisa mendukung pelaksanaan 

kelitbangan serta beberapa kebijakan teknis terkait anggaran yang 

menghambat pelaksanaan kelitbangan BPP Kemendagri pada tahun anggaran 

2013. 

Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh BPP dalam 

melaksanakan program dan kegiatan serta dalam menghasilkan produk penelitian, 

pengkajian, pengembangan dan penerapan yang berkualitas sekaligus sebagai bentuk 

tanggung jawab, BPP Kemendagri menerbitkan buku Himpunan Hasil Kelitbangan BPP 

Kemendagri Tahun Anggaran 2013 (Penelitian, Pengkajian, Penerapan, dan 

Pengembangan Kebijakan). 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1)  Maksud  

Penyusunan buku Himpunan Hasil Kelitbangan BPP Kemendagri Tahun 

Anggaran 2013 dimaksudkan untuk memberikan informasi dan rekomendasi 

terkait isu-isu strategis pemerintahan dalam negeri yang dapat menjadi dasar 

dalam perumusan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah. 

2)  Tujuan 

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk meningkatkan kebijakan 

pemerintahan dalam negeri melalui rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan 

penelitian, pengkajian, penerapan, dan pengembangan kebijakan lingkup 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.   

 

C. SASARAN 

Sasaran disusunnya buku Himpunan Hasil Kelitbangan BPP Kemendagri Tahun 

Anggaran 2013 ini adalah terwujudnya kebijakan pemerintahan dalam negeri yang 
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berkualitas dan tepat guna melalui rekomendasi hasil kegiatan penelitian, pengkajian, 

penerapan dan pengembangan kebijakan yang dihasilkan oleh BPP Kemendagri. 

 

D. SISTEMATIKA BUKU 

Buku Himpunan Hasil Kelitbangan BPP Kemendagri Tahun Anggaran 2013 

(Penelitian, Pengkajian, Penerapan, dan Pengembangan Kebijakan) terdiri atas 6 (enam) 

bab. Bab I adalah Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang tersusunnya buku 

sekaligus menjelaskan maksud, tujuan, sasaran, sekaligus sistematika buku. Bab II 

menjelaskan kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan 

pada Tahun 2013. Bab III menjelaskan kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan 

oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang 

telah dilaksanakan. Bab IV menjelaskan kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan 

oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat sedangkan Bab V menjelaskan kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan 

oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun 

2013. Bab VI atau bab terakhir dalam buku ini merupakan bab penutup yang memuat 

harapan atas pemanfaatan buku himpunan hasil kelitbangan ini. 
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II.  PUSLITBANG KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN OTONOMI DAERAH 

 

2.1. Penelitian  

2.1.1.  Implementasi Urusan Pemerintahan dan Model Perangkat Daerah yang 

Efektif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

2.1.2. Pemetaan Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

 
2.2. Pengkajian  

2.2.1. Kajian Strategis:  

1. Kerukunan Umat Beragama. 

2.2.2. Kajian Kasuistis/Aktual 

1. Pemetaan Rawan Konflik di Daerah 

2. Kajian Kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat 

Kabupaten/Kota sebagai Perangkat Kementerian Dalam Negeri. 

 
2.3. Penerapan 

2.3.1.  Standard Pelayanan Minimal Kebijakan Percepatan Penerapan dan 

Pencapaian SPM di Daerah Berbasis Riset: Piloting Instrumen Model 

Kebijakan Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah 

 
2.4. Pengembangan Kebijakan/FGD 

2.4.1.   Kajian Pengembangan Kebijakan Kajian Implementasi Pendirian Rumah 

Ibadat sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006. 

2.4.2. Kajian Pengembangan Kebijakan Sanksi Hukum Bagi Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah yang Melanggar Etika Moral dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah Junto Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2012. 

2.4.3. Kajian Pengembangan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kelembagaan 

Inspektorat Provinsi Dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Perangkat 

Kementerian Dalam Negeri. 
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2.4.4. Kajian Pengembangan Kebijakan Efisiensi Pembiayaan dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Ditinjau dari Perspektif 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

2.4.5 Kajian Pengembangan Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik Mencari 

Format Besaran yang Ideal. 

2.4.6. Kajian Pengembangan Kebijakan Implementasi Keabsahan Kepemilikan 

Dokumen Kependudukan dan Keakuratan Data Kependudukan bagi 

Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Keamanan Negara. 

2.4.7. Kajian Pengembangan Kebijakan Efisiensi Biaya Calon Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sesuai 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, 

Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. 

2.4.8.  Kajian Pengembangan Kebijakan Legalitas dan Akuntabilitas Diskresi 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

2.4.9. Permasalahan dan Implikasi Penyelenggaraan Pemilukada Langsung 

Terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Korupsi Di 

Daerah. 

2.4.10. Efektivitas dan Kendala Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata 

Tertib DPRD Dalam Rangka Kemitraan Eksekutif dan Legislatif Dalam 

Pencegahan Korupsi Legislatif. 

2.4.11. Kajian Pengembangan Kebijakan Disharmonisasi Kepala Daerah dengan 

Wakil Kepala Daerah. 

2.4.12. Kajian Pengembangan Kebijakan Etika dan Budaya Politik Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Mencegah 

Politik Uang (Money Politic). 

2.4.13. Kajian Pengembangan Kebijakan Partisipasi Politik Masyarakat dalam 

Membangun Demokrasi Pemilihan Umum dan Pemilukada di Indonesia. 

2.4.14. Kajian Pengembangan Kebijakan Strategi Meningkatkan Wawasan 

Kebangsaan. 

 



12 

 

2.1.  PENELITIAN 

2.1.1. Judul 

Pemetaan Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan problematika dan kendala 

dalam implementasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.  

Studi ini menjadi penting dilakukan karena dinamika dan pencapaian standar 

SPM yang bervariasi, baik di berbagai urusan wajib yang berbeda maupun antar 

daerah.  Secara umum, pencapaian target pelayanan publik di daerah, masih 

jauh di bawah standar yang ditetapkan dalam SPM1. Bahkan, hanya sebagian 

kecil daerah yang mampu menerapkan SPM dalam beberapa jenis pelayanan, 

seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pemetaan terhadap kendala 

yang dihadapi oleh daerah menjadikan studi ini menemukan urgensinya. 

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengumpulkan terobosan-terobosan dalam 

penerapan SPM yang dikembangkan di daerah, dan bagaimana terobosan ini 

muncul dan berkembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data 

dan informasi yang memadai sebagai pijakan Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dalam mendorong percepatan 

implementasi dan pencapaian target SPM di daerah. 

 
Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada beberapa level yang berbeda. Untuk level 

pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), penelitian dilakukan di 

Provinsi DIY, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, NTB, Kaltim dan NAD.  

Pada level pemerintah, penelitian dilakukan di beberapa 

kementrian/lembaga yang terlibat dalam perumusan kebijakan SPM, yaitu 

Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan lain-lain. 

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain:  

a. Variasi daerah berdasarkan pada faktor sosial, ekonomi, dan geofrafis; 

b. Keterlibatan lembaga mitra dalam implementasi SPM; 

c. Pengalaman daerah dalam melaksanakan SPM.   

                                                           
1
 lihat Dwiyanto, 2012.  Pembagian Urusan Pemerintahan:  Kekaburan Konsep, Inkonsistensi Peraturan, Distorsi Implementasi 

dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah., Input Paper, DSF/World Bank dan Kemdagri. LAN.  
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Pokok-Pokok Hasil Analisis Penelitian 

1) Konsepsi SPM di tingkat kementerian/ lembaga negara:  Perbedaan konsep 

antar kementerian/ lembaga negara menjadikan perbedaan pengaturan 

mengenai SPM antar bidang. Di satu sisi, SPM dipahami sebagai standar input 

(jumlah guru, jumlah dokter, rasio guru-murid, rasio dokter-penduduk) 

sebagai standar minimal yang harus disediakan oleh pemerintah daerah 

sebagai pemberi layanan. Di sisi yang lain, SPM juga dipahami sebagai 

standar output pelayanan publik (persentase partisipasi sekolah, cakupan 

pelayanan ibu hamil, cakupan pelayanan balita, dll).Perbedaan konsepsi ini 

mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam menerapkan SPM 

dan menentukan fokus dari standar yang akan digunakannya; 

2) Perbedaan komitmen daerah dalam penerapan SPM: Ada sebagian daerah 

yang secara serius menindaklanjuti dengan penyusunan pencapaian SPM di 

masing-masing SKPD. Namun banyak juga daerah yang tidak membuat 

langkah-langkah implementasi secara serius karena SPM dianggap tidak 

penting atau hanya dinilai sebagai formalitas semata; 

3) Ketiadaan prioritas di tengah keterbatasan sumber daya:  Sebagian SPM yang 

dibuat kementerian dan lembaga mencakup banyak jenis layanan tanpa ada 

prioritas yang jelas. Padahal, menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 11,  

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berpedoman 

pada SPM dilaksanakan secara bertahap. Ketidakjelasan prioritas dan 

tahapan yang jelas, mengakibatkan pemerintah daerah yang dihadapkan 

pada keterbatasan sumber daya,  mengalami kesulitan untuk memastikan 

pelayanan publik  dapat dicapai dengan baik secara bertahap; 

4) Ketidakjelasan pengukuran pencapaian SPM: Ketidakjelasan ini bermuara 

dari perbedaan ruang lingkup antara Permendagri No.6/2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM dengan PP No.65/2007.  

Dalam Permendagri No.6/2007 terdapat komponen nilai disamping 

indikator sebagai bagian dari SPM, yang menggambarkan cakupan dari 

pelayanan dengan angka maksimumnya adalah 100 persen. Sedangkan 

dalam PP No.65/2007 hanya menggunakan indikator untuk mengukur 

pencapaian SPM.  Kerancuan ini membuat ketidakpastian pencapaian SPM; 
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5) Kerancuan indikator pencapaian SPM: Beberapa SPM merancukan indikator 

capaian SPM provinsi dengan indikator capaian kabupaten/kota.  Unit 

analisis yang digunakan untuk mengukur capaian juga bervariasi, karena 

sebagian menggunakan daerah sedangkan sebagian lainnya menggunakan 

satuan pelayanan; 

6) Target pencapaian di atas kapasitas daerah:  Bagi daerah,  target nilai capaian 

indikator SPM sering dinilai terlalu tinggi karena jauh melebihi dari capaian 

riil dan kapasitas daerah. Belum lagi, walaupun SPM yang dikeluarkan 

berjumlah 15, namun jika dihitung pelayanan untuk tingkat kabupaten/lota 

yang diatur standarnya oleh semua SPM tersebut melebihi 50 jenis 

pelayanan2. Dengan sumber daya daerah yang terbatas dan tingkat capaian 

yang relatif tinggi, maka jumlah pelayanan yang tercakup di dalamnya 

menjadi amat sulit dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Keterbatasan 

kapasitas anggaran daerah juga menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk 

mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat3. Di sisi 

yang lain, bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atas 

penerapan SPM di daerah, juga belum dianggap optimal. 

 
Rekomendasi 

Berdasarkan temuan penelitian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

SPM selama ini, dapat dirumuskan rekomendasi antara lain sebagai berikut: 

a. Merumuskan ulang jenis-jenis urusan dan turunannya yang bersifat 

pelayanan dasar melalui Revisi  PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, sehingga dapat dengan mudah ditetapkan sebagai cakupan 

utama (jenis dan jumlah) kegiatan pelayanan dasar;  

b. Merumuskan kembali konsep SPM dengan merujuk pada gagasan pokok 

bahwa pelayanan dasar yang diatur dengan kebijakan SPM harus 

menjangkau seluruh warga negara (dengan cakupan 100%); 

                                                           
2
 Satu SPM bisa mencakup lebih dari satu jenis pelayanan.  Dari 14 SPM terdahulu jumlah pelayanan yang diatur sebanyak 

47 jenis pelayanan. 
3
 Lewis berdasarkan atas kajian terhadap beberapa SPM menyarankan bahwa pemerintah daerah fokus pada pelayanan 

dasar tertentu daripada melaksanakan semua pelayanan yang diatur dalam SPM. Lihat Blane Lewis, 2007.  “Minimum Local 
Public Education Service Delivery Standards in Indonesia:Fiscal Implications and Affordability Concerns”,  Unpublished 
paper 
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c. Menetapkan indikator SPM pada indikator hasil (outcome), agar lebih mudah 

dilaksanakan;  

d. Meluruskan pemahaman tentang sekaligus memperkuat peran dan fungsi 

Kemendagri dan kelembagaan sebagai penanggungjawab koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan 

mempertegas rumusan Pasal 222 di dalam Revisi UU No. 32 tahun 2004;  

e. Memperkuat diseminasi SPM kepada pemangku kepentingan; 

f. Mengintegrasikan SPM ke dalam RPJMD; 

g. Mempertimbangkan kemungkinan penyediaan alokasi DAK khusus untuk 

pelaksanaan program SPM.  

 
 Tindak Lanjut 

Dari kajian ini tampak bahwa penerapan SPM dalam berbagai bidang 

pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah masih menghadapi banyak kendala.  Kendala tersebut sebagian 

bersumber dari kerancuan konsepsi yang dipergunakan dalam berbagai SPM 

yang telah diterbitkan oleh berbagai K/L. Kerancuan muncul karena perumusan 

SPM yang dipergunakan tidak standar sehingga memungkinkan K/L 

merumuskan SPM secara berbeda-beda.  Perbedaan konsepsi tentang jenis 

pelayanan yang perlu distandardisasi juga muncul karena batasan tentang 

pelayanan dasar yang dirumuskan dalam PP N0.65/ 2005 tidak cukup jelas dan 

operasional.  Akibatnya, masing-masing K/L dapat menafsirkan pelayanan yang 

perlu dibuat SPMnya sesuai dengan kepentingan sektoralnya.  Kepentingan 

sebagian aktor di K/L untuk menjadikan SPM untuk mewujudkan tujuan sektor 

melalui pemerintah daerah membuat jumlah SPM dan pelayanan yang diatur 

dalam SPM menjadi sangat banyak dan mempersulit penerapannya dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.  Untuk itu pemerintah perlu 

memperjelas konsep dan kriteria tentang pelayanan dasar yang perlu 

ditentukan SPMnya dan aspek apa yang perlu ditentukan standardisasinya.  

Pemerintah perlu mempertegas konsepsinya tentang SPM, apakah SPM akan 

mengatur tentang standar pelayanan atau menentukan target cakupan 

pelayanan tertentu yang harus dicapai oleh daerah dalam kurun waktu tertentu. 

Kendala penerapan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga muncul dari problem 
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implementasi. Kurang efektifnya peran Kemendagri sebagai focal point 

perumusan dan pelaksanaan SPM, ketidakjelasan pembagian peran dalam 

Binwas, tidak adanya diseminasi yang efektif terhadap SPM, kesulitan dalam 

melakukan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan daerah, kapasitas 

daerah dalam melakukan perhitungan beaya dan pengalokasian anggaran, dan 

ketidakjelasan focal point institusi di daerah untuk mengawal penerapan SPM 

menjadi biang keladi dari kesulitan daerah dalam menerapkan SPM. Untuk 

mengatasi berbagai kendala diatas, pemerintah c.q. Kementerian Dalam Negeri 

perlu mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memastikan bahwa berbagai 

kendala tersebut dapat dieliminasi secara efektif.  Untuk itu perbaikan strategi 

implementasi kebijakan dalam mendorong daerah menerapkan SPM dalam 

penyelenggaraan pelayanannya perlu segera dilakukan.   

Perbaikan strategi implementasi sebaiknya mencakup perbaikan dan 

penguatan  institusi yang terlibat dalam pelaksanaan SPM baik di pusat ataupun 

di daerah.  Penguatan kapasitas DPOD dan Kemendagri sebagai focal point 

dalam perumusan dan pelaksanaan SPM perlu dilakukan.  Pemberdayaan DPOD 

agar mampu memberi pertimbangan teknis yang dapat menjadi basis bagi 

anggotanya untuk menilai relevansi dan kualitas usulan SPM yang disampaikan 

oleh K/L perlu dilakukan.  Penyamaan persepsi tentang tujuan dan kedudukan 

SPM di kalangan Kemendagri dan K/L perlu dilakukan agar kesimpangsiuran 

pemahaman mereka tentang SPM dapat dihindari.  Untuk mendorong daerah 

menerapkan SPM maka pengarusutamaan SPM secara sistimatis kedalam 

kegiatan pemerintah daerah perlu dilakukan melalui berbagai instrumen 

insentif, disinsentif, dan evaluatif.   DAK dapat digunakan untuk mendorong dan 

meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan SPM dengan 

memanfaatkannya untuk memperkuat infrastuktur yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan, terutama untuk daerah yang tertinggal, kawasan 

perbatasan, dan daerah yang mengalami kesenjangan fiskal. Untuk 

mempermudah Binwas dan Monev penerapan SPM di daerah, Kemendagri perlu 

meningkatkan kapasitas Bappeda sebagai focal point dari implementasi SPM di 

daerahnya masing-masing. 
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2.1.2. Judul 

Implementasi Urusan Pemerintahan dan Model Perangkat Daerah yang Efektif 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 
Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-

urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. 

2) Mengetahui kapasitas organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan 

urusan-urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. 

3) Mengetahui dampak kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

urusan-urusan pilihan dan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam 

melaksanakan urusan-urusan pilihan terhadap pelayanan publik. 

4) Mengetahui model penataan organsiasi Pemerintah Daerah untuk 

mendukung pelaksanaan urusan-urusan pilihan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

 
Pelaksanaan Penelitian 

Bahwa pelaksanaan kajian telah dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri selama 

6 (enam) bulan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan Pelaksana Peneliti 

yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Syarief Hidayat, MA, APU (Peneliti LIPI); 

Dr. M. Ikhsan, M.Si (Dosen Universitas Indonesia); Ahmad Zubaidi (Kepala 

BPP Kementerian Dalam Negeri); Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP 

Kementerian Dalam Negeri) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kepala Pusat 

Litbang Kesbangpol dan Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti: Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si (Peneliti BPP); DR. Hadi 

Supratikta, MM (Peneliti BPP); Drs. Djoko Sulistyono, MIP (Peneliti BPP); 

Yosef Ginting, SE (Peneliti BPP); Catur Wibowo, SH (Peneliti BPP); 

Subiyono, SH, M.Sc, Ph.D; Dra. Lita Dewi Wulantika dan Dra. Mercy Pasande, 

M.Si (Peneliti BPP). 

3) Laporan Akhir dan Executive Summary Penelitian Implementasi Urusan 

Pemerintahan dan Model Perangkat Daerah yang Efektif dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(terlampir). 
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Pokok-Pokok Hasil Analisis Penelitian 

1) Permasalahan. 

a. Implementasi pelaksanaan urusan wajib (urusan pertanahan, 

pengawasan, kesatuan bangsa dan politik dan pembinaan aparatur) dan 

pilihan (urusan kelautan, pertambangan energi dan kehutanan) oleh 

Pemerintah Daerah tidak efektif, sehingga tidak sesuai dengan amanat 

Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria; 

b. Implementasi pembentukan perangkat daerah di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota terlalu banyak dan gemuk, sehingga menimbulkan 

pemborosan keuangan Negara dan pengangguran terselubung. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia masih lemah dan saran 

dan prasarana sangat terbatas atau belum mendukung, masih terjadi 

tumpang tindih kewenangan, urusan tersebut tidak tepat bila ditangani 

oleh daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, memberi peluang bagi daerah untuk membentuk 

perangkat daerah sebanyak-banyaknya tanpa ada sanksinya, sehingga 

Kepala Daerah memanfaatkan kelemahan Peraturan Pemerintah 

tersebut untuk kepentingan elit politik, pimpinan pemerintah daerah 

guna menampung kolega-kolega atau tim sukses (kroni-kroninya). 

 
Rekomendasi 

1) Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, untuk pengelolaan pemerintahan 

yang efektif guna peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap 

masyarakat, penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta 

mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maka dalam pembahasan RUU 

tentang Pemerintah Daerah antara Pemerintah dengan DPR RI perlu 

dipertimbangkan: 

a. Urusan wajib pemerintahan daerah antara lain: urusan pertanahan, 

pengawasan, kesatuan bangsa dan politik dan pembinaan aparatur di 

daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 
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b. Urusan pilihan pemerintahan daerah antara lain: urusan kelautan, 

pertambangan, dan dan kehutanan di daerah menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat. 

2) Perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan: 

a. Syarat pembentukan organisasi perangkat daerah, yakni didasarkan 

dengan jumlah penduduk, geografi dan kemampuan keuangan daerah 

diubah menjadi: pembentukan organiasai perangkat daerah didasarkan 

atas kebutuhan daerah, beban kerja yang berdasarkan analisis jabatan; 

b. Perlu ada pembatasan jumlah organisasi perangkat daerah yakni pola 

minimal dan pola maksimal jumlah perangkat daerah di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang berdasarkan tipologi daerah besar, sedang dan 

kecil Provinsi maupun Kabupaten/Kota; 

c. Bagi daerah yang melanggar perlu diberikan sanksi. 

 
Tindak Lanjut 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah perlu melakukan 

pembahasan/kajian kembali rekomendasi hasil penelitian tersebut dengan Tim 

Revisi RUU tentang Pemerintahan Daerah guna dipertimbangkan dalam 

pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat  Republik 

Indonesia. 
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2.2 PENGKAJIAN  

2.2.1. Judul  

Kajian Kerukunan Umat Beragama. 

 
Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui permasalahan dan karakteristik kerukunan umat 

beragama yang terjadi di daerah; 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan akar persoalan kerukunan 

umat beragama yang terjadi di daerah; 

3) Untuk memberikan rekomendasi kebijakan penanganan persoalan 

kerukunan umat beragama yang terjadi di daerah. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian telah dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri selama 

3 (tiga) bulan dengan narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana Peneliti yang 

meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Syamsudin Haris (Peneliti LIPI), Dr. M. 

Ikhsan, M.Si (Dosen Universitas Indonesia), Ahmad Zubaidi (Kepala BPP 

Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP 

Kementerian Dalam Negeri) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kepala Pusat 

Litbang Kesbangpol dan Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti: DR. Hadi Supratikta, MM (Peneliti BPP), Drs. Djoko 

Sulistyono, MIP (Peneliti BPP), Dra. Novida Yenni, M.Si (Peneliti), Dra. 

Mercy Pasande, M.Si (Peneliti BPP) Catur Wibowo, SH (Peneliti BPP); dan 

Ramadhan, SE, M.Si (Peneliti). 

3) Laporan Akhir dan Executive Summary “Kerukunan Umat Beragama” 

(terlampir). 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Regulasi mengenai kerukunan beragama berupa Peraturan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, menimbulkan multi tafsir dan 
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keberadaan/legalitasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sehingga keberadaan peraturan tersebut dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik sesaat. Dengan 

pertimbangan bahwa kedudukan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur kerukunan umat beragama di Indonesia, berdasarkan Pasal 7 

ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak dikenal 

istilah Peraturan Bersama Menteri dalam arti Peraturan Bersama Menteri 

tidak terdapat dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena 

itu, keberadaan Peraturan Bersama Menteri dimaksud secara yuridis 

formal tidak diakui keberadaannya; 

b. Dalam implementasi kerukunan umat beragama, masih terdapat potensi 

terjadinya konflik antar pemeluk agama, terjadinya praktek-praktek 

intoleransi yang berupa intimidasi dan ancaman kekerasan atas nama 

agama, penyebaran kebencian antara satu kelompok terhadap kelompok 

yang lain, dan kasus pembakaran dan perusakan properti serta 

diskriminasi atas dasar agama. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Faktor masyarakat yakni terdapat toleransi terhadap pelaksanaan hari-

hari besar keagamaan, namun masih terdapat hal-hal yang berpotensi 

mengganggu kerukunan beragama, seperti masih tingginya sikap 

intoleransi dalam hal perkawinan beda agama, pendirian rumah ibadah 

agama yang berbeda di lingkungan tempat tinggalnya,  serta tindakan 

penodaan agama maupun aliran sempalan; 

b. Faktor Negara yakni pelaksanaan peran Pemerintah, termasuk pemerintah 

daerah, melalui aparaturnya dalam upaya penciptaan kerukunan 

beragama meskipun telah berjalan namun belum maksimal, khususnya 

dalam penanganan konflik keagamaan dan pembinaan organisasi 

keagamaan; 

c. Faktor regulasi atau aturan yakni terdapat berbagai aturan mengenai 

kerukunan beragama, namun pengetahuan masyarakat atau umat 

beragama terhadap berbagai aturan tersebut masih rendah disebabkan 
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sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih belum memadai, sehingga 

tidak dapat menjangkau seluruh lapisan atau kelompok masyarakat. 

 
Rekomendasi 

1) Untuk menjamin kebebasan beragama dan kerukunan kehidupan umat 

beragama yang kondusif, Pemerintah perlu menyusun Undang-Undang 

tentang kebebasan beragama atau kerukunan kehidupan umat beragama 

sebagai amanat Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dengan substansi materi pokok RUU meliputi: hak dan kewajiban 

umat beragama, kebebasan memeluk agama dan beribadah, pendirian rumah 

ibadah, pembinaan dan pengawasan terhadap aliran agama dan ketentuan 

pidana. 

2) Sambil menunggu penyusunan RUU tentang kebebasan beragama atau 

kerukunan kehidupan umat beragama tersebut pada butir 1 (satu) di atas, 

Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. 

 
Tindak Lanjut 

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri 

perlu mengambil langkah-langkah: 

1) Memprakarsai dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk 

penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kerukunan umat 

beragama atau kebebasan umat beragama. 

2) Melakukan penyempurnaan Peraturan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian 

Rumah Ibadah. 
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2.2.2. Judul  

Kajian Pemetaan Rawan Konflik di Daerah. 

 
Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui permasalahan dan karakteristik konflik yang terjadi di 

daerah; 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan akar persoalan konflik yang 

terjadi di daerah; 

3) Untuk memberikan rekomendasi kebijakan penanganan persoalan konflik 

yang terjadi di daerah. 

 
 Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian telah dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri selama 

3 (tiga) bulan dengan narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana Peneliti yang 

meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Syamsudin Haris (Peneliti LIPI), Prof. 

Dwi Purwoko (Peneliti LIPI), Dr. M. Ikhsan, M.Si (Dosen Universitas 

Indonesia), Ahmad Zubaidi (Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. 

Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP Kementerian Dalam Negeri) dan 

Mangala Sihite, SH, M.M (Kepala Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda BPP); 

2) Pelaksana Peneliti: DR. Hadi Supratikta, MM (Peneliti BPP), Dr. Sorni Paskah 

Daeli, M.Si (Peneliti BPP), Drs. Djoko Sulistyono, MIP (Peneliti BPP), Dra. 

Mercy Pasande, M.Si (Peneliti BPP) dan Catur Wibowo, SH (Peneliti BPP); 

3) Laporan Akhir dan Executive Summary “Pemetaan Rawan Konflik di Daerah” 

sebagaimana dalam lampiran Nota Dinas ini. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Konflik berkaitan dengan keagamaan, yakni: pendirian rumah ibadah, 

penodaan agama dan munculnya aliran sempalan dengan berdampak 

terjadi penyegelan rumah ibadah, pembakaran rumah ibadah, perusakan 

rumah ibadah, bentrokan/penganiayaan, pengungsian (kasus ahmadiyah 

di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Banten dan Jawa Timur), serta 

menimbulkan keresahan antar umat beragama; 
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b. Konflik berkaitan dengan pertanahan, yakni: sengketa lahan antar 

masyarakat dan sengketa lahan antara masyarakat dengan 

Pemerintah/swasta berkaitan dengan batas tanah, warisan ataupun 

kepemilikan sertifikat ganda, penyerobotan tanah pihak swasta yang 

telah mendapat ijin dari Pemerintah daerah oleh masyarakat yang 

berdampak pada pertikaian dan tindakan kekerasan antar warga 

masyarakat dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda; 

c.   Konflik berkaitan dengan perbatasan antar daerah, yakni: perebutan 

lokasi sumber-sumber daya alam, tumpang tindih penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan, sehingga berdampak pada inefisiensi 

pelayanan kepada masyarakat, ketidak-jelasan luas wilayah, administrasi 

kependudukan, administrasi pertanahan, pengelolaan sumber daya alam, 

kesulitan penentuan daerah pemilihan (dapil), dan kesulitan pengaturan 

tata ruang daerah; 

d. Konflik berkaitan dengan sumber daya alam, yakni: pengambil alihan 

lahan masyarakat oleh pihak swasta, pembagian hasil sumber daya alam 

yang tidak merata dan pengelolaan sumber daya alam yang berdampak 

pada ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah yang pada 

akhirnya masyarakat menuntut pemisahan dari NKRI; 

e. Konflik berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah, yakni: pengrusakan 

fasilitas umum oleh kelompok masyarakat pendukung calon Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ketidakpuasan terhadap hasil 

penghitungan suara hasil Pemilukada oleh KPUD yang  berdampak pada 

terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat serta terjadinya politik 

uang (money politic), sehingga berdampak pada penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Konflik permasalahan keagamaan disebabkan oleh faktor, yakni: belum 

adanya regulasi pengaturan kebebasan beragama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945, kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Bersama Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan 
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Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah belum mengakomodasi 

pengaturan kerukunan umat beragama dan kurangnya sosialisasi 

Pemerintah terhadap masyarakat mengenai kehidupan dalam 

pelaksanaan keagamaan di daerah;  

b. Konflik permasalahan pertanahan disebabkan oleh faktor, yakni: 

kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah terhadap masyarakat 

mengenai ijin-ijin pertanahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 

dan juga lemahnya penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah terhadap 

masyarakat yang melakukan penyerobotan tanah-tanah Pemerintah 

maupun swasta; 

c.   Konflik permasalahan perbatasan antar daerah disebabkan oleh faktor, 

yakni: belum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai 

penetapan batas-batas antar daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi; 

d. Konflik permasalahan sumber daya alam disebabkan oleh faktor, yakni: 

belum adanya pengaturan yang tegas tentang pembagian hasil sumber 

daya alam di daerah dan kurangnya sosialisasi Pemerintah terhadap 

masyarakat mengenai manfaat dan pembagian hasil sumber daya alam 

untuk daerah; 

e. Konflik permasalahan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah disebabkan oleh faktor, yakni: kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai makna pelaksanaan Demokrasi dan pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan belum adanya sanksi yang 

tegas terhadap penyelenggara yang melakukan penyimpangan 

pelaksanaan Pemilukada. 

 
 Rekomendasi 

1) Penanganan konflik di daerah berkaitan dengan keagamaan, maka 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian 

Agama perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah; 
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2) Penanganan konflik di daerah berkaitan dengan pertanahan, maka 

Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan pertemuan dengan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah guna membahas 

kebijakan penanganan permasalahan pertanahan di daerah; 

3) Penanganan konflik di daerah berkaitan dengan perbatasan antar daerah, 

maka Kementerian Dalam Negeri perlu segera menginventarisir dan 

menyelesaikan mengenai batas-batas antar daerah; 

4) Penanganan konflik di daerah berkaitan dengan sumber daya alam, maka 

Kementerian Dalam Negeri bersama Instansi terkait perlu mengeluarkan 

Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah; 

5) Penanganan konflik di daerah berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah, maka Kementerian Dalam Negeri perlu 

melakukan sosialisasi mengenai makna pembangunan demokrasi dan 

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan juga 

melakukan koordinasi atau pertemuan dengan Kepolisian dan Komisi 

Pemilihan Umum guna membahas sanksi-sanksi penegakan hukum 

terhadap pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan  pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. 

 
Tindak Lanjut 

1) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Kementerian 

Agama perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah; 

2) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, perlu menginventarisir dan 

menyelesaikan permasalahan (sengketa) batas wilayah antar daerah; 

3) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, perlu melakukan pertemuan atau 

koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional guna membahas kasus-

kasus pertanahan di daerah; 
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4) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, perlu menerbitkan Peraturan 

Perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di 

daerah; 

5) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, perlu melakukan pertemuan atau 

koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian Republik Indonesia 

dan Pemerintah Daerah guna membahas kebijakan berkaitan dengan 

konflik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 
2.2.2. Judul  

Kajian Kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota 

Sebagai Perangkat Kementerian Dalam Negeri. 

 
  Tujuan Kajian 

1) Tujuan kajian adalah mendeskripsikan kondisi kelembagaan Inspektorat 

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota saat ini dan merancang model 

kelembagaan Inspektorat Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 

ideal guna mengoptimalkan fungsi pengawasan Kemendagri; 

2) Manfaat kajian adalah sebagai masukan bagi Bapak Menteri untuk 

merumuskan kebijakan dan program revitalisasi kelembagaan Inspektorat 

Daerah sehingga dapat mampu memberikan dukungan yang maksimal 

terhadap fungsi pengawasan Kemendagri. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian telah dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri selama 

3 (tiga) bulan dengan narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana Peneliti yang 

meliputi: 

1) Narasumber: Dr. Syarief Hidayat, MA (Peneliti LIPI) dan Dr. Hyronimus 

Rowa, M.Si (Dosen IPDN). 

2) Pelaksana Peneliti: Dr. M. Ikhsan, M.Si (Dosen LAN), DR. Hadi Supratikta, 

MM (Peneliti BPP), Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si (Peneliti BPP), Drs. Djoko 

Sulistyono, MIP (Peneliti BPP), Dra. Mercy Pasande, M.Si (Peneliti BPP) dan 

Catur Wibowo, SH (Peneliti BPP). 
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3) Laporan Akhir dan Executive Summary “Kelembagaan Inspektorat Provinsi 

dan Kabupaten/Kota Sebagai Perangkat Kementerian Dalam Negeri” 

sebagaimana dalam lampiran Nota Dinas ini. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan 

a. Kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal; 

b. Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan 

lembaga pengawas lainnya, yakni BPK, KPK, BPKP, Kepolisian dan 

Kejaksaan tidak optimal; 

c. Kurangnya pembinaan  dan pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri 

terhadap Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam 

melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah; 

d. Terjadi tumpang tindih (overlaping) pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah oleh BPKP, BPK dan Inspektorat Kementerian 

Dalam Negeri. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 

melaksanakan pengawasan penyelengaaraan pemerintahan di daerah 

tidak independen, karena kedudukan dan tanggungjawab pelaksanaan 

tugas berada di bawah Kepala Daerah dan posisi eselonering Inspektorat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota berada dibawah Sekda Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

b. Kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota kedudukannya 

lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pengawasan lainnya, sehingga 

sulit melakukan koordinasi  pengawasan dengan lembaga lainnya; 

c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi tugas dan 

tanggung jawab daerah Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

walaupun urusan pengawasan belum diserahkan kepada daerah; 

d. Mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah belum 

ada pengaturan yang jelas dan tegas, sehingga hasil pengawasan terjadi 

dualisme dengan hasil pengawasan lembaga lainnya. 
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Rekomendasi 

1) Melakukan revitalisasi kelembagaan Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota melalui dua alternatif, sebagai berikut:  

a. Alternatif I: 

Untuk menjaga independensi pengawasan, maka kelembagaan 

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota berada dibawah Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan melakukan penggabungan dengan 

BPK Perwakilan. 

b. Alternatif II: 

Kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota berada dibawah 

Kementerian Dalam Negeri, dengan mekanisme pengawasan dilakukan 

secara berjenjang, yakni Inspektorat Kemendagri melakukan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi, dan Inspektorat Provinsi 

melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di 

Kabupaten/Kota. 

2) Sambil menunggu perubahan sistem pemerintahan, dari dua alternatif 

tersebut direkomendasikan untuk saat ini alternatif II. Dengan demikian, 

sebagai payung hukum di bidang pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, perubahan kelembagaan Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota menjadi perangkat Kemendagri perlu dipertimbangkan 

untuk diatur secara jelas dan tegas dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagai kewenangan wajib pemerintah, 

dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten 

dan Kota, urusan tersebut tidak pernah diserahkan menjadi urusan daerah. 

3) Model struktur organisasi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat 

Kabupaten/Kota yang efektif: 

a. Inspektorat Provinsi terdiri dari: Inspektur Provinsi eselon 1b, Sekretaris 

dan Irban Provinsi eselon 2a, Kepala Bagian pada Sekretariat eselon 3a 

dan Pejabat fungsional auditor dan P2UPD. 

b. Inspektorat Kabupaten/Kota terdiri dari: Inspektur Kabupaten/Kota 

eselon 2a, Sekretaris dan Irban Kabupaten/Kota eselon 2b, Kepala Bagian 

pada Sekretariat eselon 3a dan Pejabat fungsional auditor dan P2UPD. 
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c. Pendidikan auditor dan P2UPD disesuaikan dengan kebutuhan 

pengawasan, antara lain: ahli di bidang keuangan dan ekonomi, bidang 

konstruksi dan bidang hukum. 

 
Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Inspektorat Jenderal 

dan Kepala Biro Organisasi perlu mempertimbangkan revitalisasi kelembagaan 

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dalam rekomendasi 

alternatif ke-II untuk dimasukkan dalam pembahasan revisi Rancangan 

Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah dan revisi Perturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
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2.3. PENERAPAN 

2.3.1. Judul  

Standard Pelayanan Minimal Kebijakan Percepatan Penerapan dan Pencapaian 

SPM di Daerah Berbasis Riset: Piloting Instrumen Model Kebijakan Percepatan 

Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah 

 
Tujuan Penerapan 

1) Untuk mengenalkan Instrumen Piloting Model Kebijakan Percepatan 

Penerapan dan Pencapaian SPM di daerah; 

2) Untuk memberikan teknikal asistensi kepada daerah dalam rangka 

menyusun dan mengembangkan model kebijakan percepatan penerapan dan 

pencapaian SPM di daerah. 

 
Pelaksanaan Penerapan 

Kegiatan Penerapan (Dessiminasi Instrumen Piloting Model Kebijakan 

Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 

Daerah), telah dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 Juli 2013 bertempat di Hotel 

The Royal Surakarta Heritage Solo dan tanggal 3 s.d. 4 September 2013 

bertempat di Park Hotel Bandung dengan: 

1) Peserta terdiri dari Kepala Dinas dan Kepala Badan yang menangani bidang 

Standard Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Surakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Kota Bandung dan D.I 

Yogyakarta; 

2) Narasumber terdiri dari pejabat Direktorat Jenderal Otda, Ketua Bappeda 

Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kota Bandung dan Tim BPP 

Kemendagri. 

 
Isu-Isu Krusial Yang Berkembang Dalam Diskusi 

1) Masih terjadi multitafsir dalam pemahaman definisi Standar Pelayanan 

Minimal (SPM), sehingga dalam pelaksanaannya mengalami berbagai 

hambatan dan kendala; 

2) Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah belum bisa 

dilaksanakan secara optimal, tapi hanya bersifat pemenuhan administrasi; 
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3) Indikator teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Non-

Kementerian sulit dilaksanakan, karena kurangnya pembinaan dari 

Kementerian/Lembaga non-Kementerian tersebut dalam pelaksanaan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah; 

4) Masih kurangnya sosialisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

di daerah; 

5) Pelaksanaan 16 (enambelas) bidang urusan yang telah mempunyai Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) di daerah sulit dilaksanakan secara keseluruhan 

karena, anggaran daerah melalui APBD terbatas. 

 
Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut Kegiatan Penerapan (Dessiminasi Instrumen Piloting 

Model Kebijakan Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) di Daerah), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bersama BPP 

Kementerian Dalam Negeri dapat diambil langkah-langkah: 

1) Perbaikan Instrumen yang telah disiapkan oleh BPP Kemendagri guna 

dijadikan sebagai kebijakan Menteri Dalam Negeri dalam Percepatan 

Pelaksanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah; 

2) Guna percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, 

Direktorat Jenderal OTDA Kemendagri bersama instansi terkait perlu 

melakukan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM). 
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2.4. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN/FGD 

2.4.1. Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Kajian Implementasi Pendirian Rumah Ibadat 

sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006. 

 
Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam 

implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006. 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam 

implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian “Implementasi Pendirian Rumah Ibadat Sesuai 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2006/Nomor 8 Tahun 2006” telah dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi 

dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Syarif Hidayat, APU (LIPI), Prof. Dr. H. M. 

Atho Mudzahar (Mantan Kepala Badan Litbang Kementerian Agama), Bonar 

Tigor Naipospos (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Ahmad Zubaidi 

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri), 

Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris Badan) dan Mangala Sihite, SH, M.M 

(Kapus Litbang Kesbangpol dan Otda). 

2) Pelaksana Peneliti: Subiyono, SH, M.Sc, P.hD; Dra. Mercy Pasande, M.Si. dan 

Dr. Sorni Paskah Daeli. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Terjadinya konflik, pelarangan, pendirian tempat ibadat,  berkeyakinan, 

pengusiran, pembubaran dan pelarangan aktivitas keagamaan oleh 

sebagian masyarakat di daerah; 
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b. Pembongkaran rumah ibadat, penghambatan perijinan rumah ibadat, 

penolakan warga (diluar area yang dipersyaratkan) untuk pendirian 

rumah ibadat; 

c. Penutupan tempat ibadat seperti kasus yang terjadi di beberapa daerah 

antara lain, Bandung, Aceh, Jambi dan Riau, Bali, NTT, Papua dan lain 

sebagainya. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006; 

b. Materi muatan pendirian rumah ibadat dalam Peraturan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 

2006, ditunggangi untuk kepentingan politik pihak-pihak dan kelompok 

tertentu; 

c. Terjadi multitafsir oleh para pelaku dan pemangku kepentingan, baik di 

Pusat dan Daerah maupun masyarakat sendiri mengenai materi dan teknis 

penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006; 

d. Legalitas hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tidak sesuai dengan 

hierarki dan teori Perundang-undangan; 

e. Peraturan Daerah (Perda) tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) belum 

mengakomodasi ketentuan pendirian rumah ibadat sesuai Peraturan 

Bersama Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006; 

f. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak optimal dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

 
Rekomendasi 

1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, perlu dilakukan sosialisasi secara 

komprehensif, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah Pusat dan 

Daerah; 

2) Untuk menghindari timbulnya multitafsir mengenai penerapan pendirian 

rumah ibadat dan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 
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Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian 

Agama perlu melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 

2006; 

3) Agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 mempunyai kekuatan mengikat 

masyarakat, maka ketentuan pendirian rumah ibadat harus diakomodasi 

dalam Peraturan Daerah tentang ijin mendirikan bangunan; 

4) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu ditingkatkan menjadi 

Undang-Undang. 

 
Tindak Lanjut 

1) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri 

bekerja sama dengan Kementerian Agama perlu melakukan evaluasi dan 

revisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006; 

2) Sambil menunggu evaluasi dan revisi Peraturan Bersama tersebut pada 

butir 1 (satu) diatas, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Agama perlu 

melakukan sosialisasi kembali Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006; 

3) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri 

menyiapkan Surat Edaran/Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada 

Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia agar ketentuan pendirian 

Rumah Ibadah sesuai Peraturan Bersama diakomodasi dalam Peraturan 

Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui revisi; 

4) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri 

melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama agar menyiapkan 

Naskah Akademik dan RUU berkaitan agama sebagai pelaksanaan Pasal 29 

UUD 1945. 
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2.4.2. Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Sanksi Hukum Bagi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang Melanggar Etika Moral dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah Junto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 

Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2012. 

 
Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui permasalahan kasus etika moral penyelenggaraan 

pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikenai sanksi 

hukum. 

2) Untuk merumuskan sanksi hukum bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang melanggar Etika moral penyelenggaraan pemerintahan. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian sanksi hukum bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang melanggar etika moral sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dilakukan oleh Tim Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan 

Narasumber/Pakar/Praktisi dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi terdiri dari: Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc. 

(Universitas Indonesia); Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH. MH. (Angggota 

Komisi Yudisial RI dan Lektor Kepala HTN Universitas Bengkulu); Prof. Dr. H. 

M. Atho Mudzahar (Mantan Kepala Badan Litbang Kementerian Agama); Saur 

Tumiur Situmorang (Komisioner Komnas Perempuan);  Drs. Ahmad Zubaidi, 

M.Si (Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A 

(Sekretaris BPP) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kapus Litbang Kesbangpol dan 

Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti terdiri dari: DR. Hadi Supratikta; Subiyono, SH., M.Sc,, 

Ph.D.; Dra. Mercy Pasande, M.Si; Drs. Revota Dwi Bhakti dan Tomy Karsono, 

SE. 
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Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Terjadi pro dan kontra di masyarakat mengenai pelanggaran etika moral 

yang diberi sanksi hukum terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

b. Bentuk sanksi pelanggaran etika moral bagi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah belum ada pengaturan. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Berdasarkan teori, kata etik berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang 

berarti karakter, watak kesusilaan atau adat (Wignjo Soebroto, 1999). 

Sebagai suatu subyek, etika moral akan berkaitan dengan konsep yang 

dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-

tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. 

b. Menurut Paulus Wirutomo, pelanggaran etika moral ditinjau dari aspek 

sosiologis dikatakan bahwa etika adalah perbuatan pantas dan tidak 

pantas, sedangkan moral adalah berkaitan dengan benar atau salah dan 

dosa atau tidak dosa. Sementara hukum adalah berkaitan dengan legal dan 

tidak legal. 

c. Berdasarkan teori dan pendapat banyak para pakar, “pelanggaran etika 

moral dikategorikan sebagai perbuatan tercela”, yaitu perilaku yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dipandang dari 

sudut kemanusiaan maupun moral agama. Dengan demikian, Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang melakukan pelanggaran etika 

moral dapat dikenakan sanksi hukum. Karena Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah sebagai pejabat publik di daerah menjadi panutan 

masyarakat. Contoh: kasus-kasus pelanggaran etika moral yang dilakukan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersentuhan dengan nilai-

nilai keagamaan dan adat-istiadat atau kebiasaan setempat.  

d. Oleh karena itu,  dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

Junto Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2012 tentang 

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 
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dan Wakil Kepala Daerah, “perbuatan tercela” dapat dirumuskan pada 

“Larangan dan pemberhentian” Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

e. Landasan hukum pemberian sanksi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang melanggar etika moral atau perbuatan tercela mengacu pada 

ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila 

terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa “perbuatan tercela”. 

Bentuk sanksi hukum berupa pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah secara muntatis muntadis mengacu kepada Pasal 7A 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
Rekomendasi 

1) Pelanggaran Etika moral Penyelenggaraan pemerintahan atau Perbuatan 

Tercela Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah perlu diatur dalam Revisi RUU 

tentang Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang saat ini sedang 

dibahas di DPR bersama Pemerintah dengan materi muatan “Perbuatan 

Tercela” dirumuskan dalam Bab/Pasal Larangan dan Pemberhentian Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

2) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi hukum pelanggaran 

perbuatan tercela diatur secara rinci/detail dalam Peraturan Pemerintah 

sebagai pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. 

3) Draf Bab/Pasal berkaitan dengan materi larangan dan pemberhentian Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang melakukan “perbuatan tercela” 

sebagaimana terlampir. 

 
Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal 

Otonomi Daerah perlu mempertimbangkan materi perbuatan tercela atau 

pelanggaran etika moral Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk 

diakomodasi dalam revisi RUU tentang Pilkada yang saat ini sedang dibahas 

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. 
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2.4.3. Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kelembagaan Inspektorat 

Provinsi Dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Perangkat Kementerian 

Dalam Negeri. 

 
 Tujuan Kajian 

1) Untuk menemukan model kelembagaan Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh 

Kementerian Dalam Negeri. 

2) untuk mendeskripsikan kondisi kelembagaan Inspektorat Inspektorat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota saat ini. 

3) Untuk merancang model kelembagaan Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang ideal guna mengoptimalkan fungsi pengawasan 

Kementerian Dalam Negeri. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian pengembangan kebijakan “Reformasi Birokrasi 

Kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai 

Perangkat Kementerian Dalam Negeri” telah dilakukan oleh Tim Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/ 

Pakar/ Praktisi dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi terdiri dari: DR. M. Ikhsan, M.Si (LAN); Ir. 

Bambang Sucahyono, MM (Itjen); Drs. H. Zainal, M.Si; Drs. Ahmad Zubaidi, 

M.Si (Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A 

(Sekretaris BPP) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kapus Litbang Kesbangpol dan 

Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti terdiri dari: DR. Hadi Supratikta; Subiyono, SH., M.Sc,, 

Ph.D.; Dra. Mercy Pasande, M.Si; Drs. Revota Dwi Bhakti dan Tomy Karsono, 

SE. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. 
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b. Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan 

lembaga pengawas lainnya, yakni BPK, KPK, BPKP, Kepolisian dan 

Kejaksaan tidak optimal. 

c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan Inspektorat Jenderal 

Kemendagri terhadap Inspektorat Provinsi dan Inspektorat 

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

d. Terjadi tumpang tindih (overlaping) pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah oleh BPKP, BPK dan Inspektorat Kementerian 

Dalam Negeri. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak independen, karena 

kedudukan dan tanggungjawabnya berada dibawah Kepala Daerah dan 

posisi eselonering Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 

berada dibawah Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

b. Kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota kedudukannya 

lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pengawasan lainnya, karena 

berada di daerah. 

c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi tanggung 

jawab daerah, dalam hal ini Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

walaupun urusan pengawasan belum diserahkan kepada daerah. 

d. Mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

belum ada pengaturan yang jelas dan tegas, sehingga hasil pengawasan 

terjadi dualisme dengan hasil pengawasan lembaga lainnya. 

3) Model kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota berada 

dibawah Kementerian Dalam Negeri, dengan mekanisme pengawasan 

dilakukan secara berjenjang, yakni Inspektorat Jenderal Kemendagri 

melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi, dan 

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

di Kabupaten/Kota. 

 
Rekomendasi 

1) Melakukan revitalisasi kelembagaan Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, sebagai berikut: 

Kelembagaan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota berada dibawah 

Kementerian Dalam Negeri, dengan mekanisme pengawasan dilakukan 
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secara berjenjang, yakni Inspektorat Kemendagri melakukan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi, dan Inspektorat Provinsi 

melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota. 

2) Sebagai payung hukum di bidang pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, perubahan kelembagaan inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota menjadi perangkat Kemendagri perlu dipertimbangkan 

untuk diatur secara jelas dan tegas dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagai kewenangan wajib pemerintah, 

dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten 

dan Kota, urusan tersebut tidak pernah diserahkan menjadi urusan daerah. 

3) Model struktur organisasi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat 

Kabupaten/Kota yang efektif: 

a. Inspektorat Provinsi terdiri dari: Inspektur Provinsi eselon 1b, Sekretaris 

dan Irban Provinsi eselon 2a, Kepala Bagian pada Sekretariat eselon 3a 

dan Pejabat fungsional auditor dan P2UPD. 

b. Inspektorat Kabupaten/Kota terdiri dari: Inspektur Kabupaten/Kota 

eselon 2a, Sekretaris dan Irban Kabupaten/Kota eselon 2b, Kepala Bagian 

pada Sekretariat eselon 3a dan Pejabat fungsional auditor dan P2UPD. 

c. Pendidikan auditor dan P2UPD disesuaikan dengan kebutuhan 

pengawasan, antara lain: ahli di bidang keuangan dan ekonomi, bidang 

konstruksi dan bidang hukum. 

 
Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Inspektorat Jenderal 

Kementerian Dalam Negeri perlu revitalisasi kelembagaan berupa struktur 

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan 

Inspektorat Kabupaten/Kota setelah dilakukan perubahan sistem pengawasan 

dalam revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

 

2.4.4. Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Efisiensi Pembiayaan Dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditinjau Dari Perspektif 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). 
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Tujuan Kajian 

1) Melakukan pemetaan sejauh mana permasalahan besarnya biaya dalam 

pelaksanan Pilkada melalui APBD; 

2) Mencari faktor-faktor yang menyebabkan besarnya biaya berkaitan dengan 

Pilkada melalui APBD; 

3) Memberikan rekomendasi rumusan kebijakan untuk melakukan efisiensi 

biaya dalam pelaksanaan Pilkada melalui APBD. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan Kajian Pengembangan Kebijakan “Efisiensi Pembiayaan 

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditinjau 

Dari Perspektif Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)” telah 

dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam 

Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan pelaksana Peneliti yang 

meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi terdiri dari: Prof. Syarief Hidayat (LIPI); Jeirry 

Sumampouw (Komite Pemilih Indonesia); Hadi Prayitno; Drs. Ahmad 

Zubaidi, M.Si (Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, 

M.A (Sekretaris BPP) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kapus Litbang Kesbangpol 

dan Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti terdiri dari: DR. Hadi Supratikta; Subiyono, SH., M.Sc,, 

Ph.D.; Dra. Mercy Pasande, M.Si; Drs. Revota Dwi Bhakti dan Tomy Karsono, 

SE. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Besarnya jumlah anggota KPPS pada setiap TPS; 

b. Tidak dioptimalkan jumlah pemilih per-TPS; 

c. Besarnya jumlah DPT per-TPS; 

d. Besarnya biaya cetak kartu pemilih; 

e. Besarnya belanja sosialisasi atau kampanye. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Tidak adanya standarisasi unit cost pembiayaan dalam pelaksanaan 

Pilkada diatur secara tegas; 
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b. Tidak adanya pengaturan dan batasan secara tegas mengenai 

pembatasan jumlah anggota KPPS pada setiap TPS, sehingga kekosongan 

rumusan tersebut menimbulkan besarnya pembiayaan; 

c. Tidak ada batasan jumlah pemilih per-TPS, sehingga KPUD tidak 

mempunyai standar dalam menetapkan jumlah TPS sesuai dengan 

kebijakannnya; 

d. Adanya politisasi anggaran; 

e. Lemahnya pengawasan. 

 
Rekomendasi 

Untuk efisiensi pembiayaan atau mengurangi biaya dalam pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui APBD perlu 

dilakukan dalam revisi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah berkaitan dengan rumusan: 

1) Penyusunan Standarisasi Unit Cost biaya dalam pelaksanaan Pilkada yang 

jelas; 

2) Pembatasan atau pengurangan jumlah anggota KPPS pada setiap TPS dalam 

pelaksanaan Pilkada; 

3) Pengoptimalan jumlah pemilih per-TPS dalam pelaksanaan Pilkada; 

4) Penghapusan PPS dalam pelaksanaan Pilkada; 

5) Penghapusan kartu pemilih dan sebagai gantinya menggunakan KTP; 

6) Pengurangan biaya untuk kampanye Pilkada; 

7) Pelaksanaan Pilkada secara serentak di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

melalui pembebanan sharing pembiayaan secara proposional antara 

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada. 

 
Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal 

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri perlu mempertimbangkan dalam 

revisi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

berkaitan dengan materi:  

1) Penyusunan Standarisasi Unit Cost biaya dalam pelaksanaan Pilkada yang 

jelas; 
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2) Pembatasan atau pengurangan jumlah anggota KPPS pada setiap TPS dalam 

pelaksanaan Pilkada; 

3) Pengoptimalan jumlah pemilih per-TPS dalam pelaksanaan Pilkada; 

4) Penghapusan PPS dalam pelaksanaan Pilkada; 

5) Penghapusan kartu pemilih dan sebagai gantinya menggunakan KTP; 

6) Pengurangan biaya untuk kampanye Pilkada; 

7) Pelaksanaan Pilkada secara serentak di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui 

pembebanan sharing pembiayaan secara proposional antara Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada. 

 
2.4.5. Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik Mencari 

Format Besaran yang Ideal. 

 
Tujuan Kajian 

1) Mengetahui latar belakang perlunya bantuan keuangan Partai Politik serta 

perlunya penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola 

keuangan Partai Politik. 

2) Mengulas pengaturan dan praktek pengelolaan bantuan keuangan Partai 

Politik, khususnya setelah Pemilu 1999. 

3) Meninjau kandungan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 dan 

implementasinya di lapangan. 

4) Memaparkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah besaran bantuan 

keuangan Partai Politik yang ideal. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan Kajian Pengembangan Kebijakan “Bantuan Keuangan Partai 

Politik Mencari Format Besaran Yang Ideal” telah dilakukan oleh Tim Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan 

Narasumber/Pakar/Praktisi dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi terdiri dari: Prof. Syamsudin Haris (Peneliti 

LIPI); Jeirry Sumampouw (Komite Pemilih Indonesia); Zainal Musappa;  Drs. 

Ahmad Zubaidi, M.Si (Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat 
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Marulitua, M.A (Sekretaris BPP) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kapus Litbang 

Kesbangpol dan Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti terdiri dari: DR. Hadi Supratikta; Subiyono, SH., M.Sc,, 

Ph.D.; Dra. Mercy Pasande, M.Si; Drs. Revota Dwi Bhakti dan Tomy Karsono, 

SE. 

 
  Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Iuran anggota tidak bisa menjadi sumber dana parpol karena sifat 

keanggotaan umumnya parpol di Indonesia bersifat longgar dan massal; 

b. Identifikasi masyarakat thdp parpol (Party ID) relatif rendah, hanya 

sekitar 15 persen (survei LSI); 

c. Nilai nominal subsidi Negara bagi parpol sangat kecil, hanya mencukupi 

sekitar 1,3 persen dari total kebutuhan parpol pertahun (studi 

Perludem); 

d. Parpol tidak memiliki komitmen dan juga kapasitas mengelola keuangan 

secara transparan dan akuntabel; 

e. Pengaturan pendanaan parpol dan kampanye, baik UU Parpol maupun 

UU Pemilu, sangat longgar dan mudah “diakali” para politisi; 

f. Akibat sumber dana yang terbatas UU yang longgar, parpol sangat 

tergantung pada sumber dana illegal (hasil korupsi) ketimbang dana 

legal. Berbagai kasus yang ditangani KPK mulai Hambalang hingga impor 

daging sapi merefleksikan hal itu; 

g. Dampak berikutnya, parpol lebih sibuk berburu rente (rent seeking) 

ketimbang benar-benar berpihak dan memperjuangkan aspirasi publik. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Sumber berdasarkan UU No. 2 Tahun 1999: terdiri dari iuran anggota, 

sumbangan, usaha lain yang syah dan bantuan Negara sedang 

berdasarkan UU No. 31/2002; UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 terdiri 

dari Iuran anggota, sumbangan dan bantuan Negara. 

b. Batasan Sumbangan Keuangan, berdasarkan UU No.2/1999 berasal dari 

perseorangan maksimal Rp. 15 juta, Perusahaan maksimal Rp.50 juta; 

berdasarkan UU No. 31/2002 berasal dari perseorangan maksimal Rp. 

200 juta, Perusahaan maksimal Rp. 800 juta, berdasarkan UU No. 2/2008 
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berasal dari perseorangan bukan anggota maksimal Rp. 1 milyar, 

perusahaan maksimal Rp. 4 milyar; berdasarkan UU No.2/2011 berasal 

dari perseorangan bukan anggota maksimal Rp. 1 milyar; perusahaan 

maksimal Rp. 7,5 milyar. 

c. Penerima Bantuan Negara, berdasarkan UU N0.2/1999 berasal dari 

Partai Politik yang memperoleh suara dalam pemilu, berdasarkan UU 

No.31/2002,  UU No. 2 /2008 dan UU No.2/2011 berasal dari Partai 

Politik yang mempunyai kursi di DRP/DPRD. 

d. Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik. 

Bantuan keuangan Partai Politik bukan hal baru dalam penataan sistem 

kepartaian di Indonesia. Undang-Undang No. 3 Tahun 1975, yang 

merupakan Undang-Undang pertama mengatur Partai Politik di 

Indonesia, menyebutkan bahwa sumber keuangan Partai Politik dan 

golongan karya adalah: (1) iuran anggota; (2) sumbangan yang tidak 

mengikat; (3) usaha lain yang sah; (4) bantuan dari Negara/Pemerintah. 

Meskipun Undang-Undang produk rezim Orde Baru itu tidak mengatur 

lebih lanjut bagaimana penyaluran dana bantuan Partai Politik, namun 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan 

Partai Demokrasi Indoneisa (PDI), secara rutin menerima dana bantuan 

setiap tahun. Penyaluran disampaikan melalui Dirjen Sosial dan Politik, 

Departemen Dalam Negeri, yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam 

Negeri. 

 
Rekomendasi 

1) Meningkatkan besaran bantuan keuangan Partai Politik setidaknya menjadi 5 

persen per tahun. Selanjutnya perlu disusun desain bantuan keuangan Partai 

Politik, sehingga dalam jangka 10-20 tahun ke depan bantuan keuangan 

Partai Politik bisa mencapai 30 persen dari total kebutuhan Partai Politik per 

tahun. Inilah angka ideal yang bisa mengoptimalkan fungsi bantuan 

keuangan Partai Politik sebagai penjaga kemandirian Partai Politik. 

2) Metode penetapan bantuan keuangan Partai Politik sebaiknya menggunakan 

acuan pada satuan-satuan ekonomi yang lazim sehingga besaran bantuan 

bisa berubah sesuai hitungan satuan-satuan ekonomi tersebut. Dalam 
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konteks ini, upah minimal regional bisa dijadikan acuan untuk menentukan 

harga suara. 

Pemerintah perlu meningkatkan besaran bantuan keuangan Partai Politik 

agar bantuan ini benar-benar berdampak pada upaya menjaga kemandirian 

Partai Politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, oleh karena hal 

tersebut maka kami sarankan agar bantuan keuangan Partai Politik di 

sarankan : 

a. Untuk Nasional menjadi Rp. 10.000,- per suara  

b. Untuk Provinsi dan kota serta Kabupaten sebesar Rp. 7500, per suara 

3) Bantuan keuangan Partai Politik sebaiknya dibedakan menjadi dua jenis: 

pertama, 50 persen bantuan keuangan diberikan langsung atas perhitungan 

jumlah suara; kedua, maksimal 50 persen bantuan keuangan lainnya 

diberikan atas kemampuannya dalam menggalang dana publik. Untuk 

Provinsi DKI Jakarta Rp. 10.000,- dengan pertimbangan bahwa di Provinsi 

DKI Jakarta tidak ada Kabupaten/Kota tingkat dua. 

4) Peraturan Pemerintah harus mengatur, bahwa 75 persen bantuan keuangan 

dipergunakan membiayai kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi politik, 

sedang 25 persen lainnya digunakan membiayai kegiatan operasional 

sekretariat. Partai Politik yang menggunakan bantuan keuangan tidak sesuai 

dengan peruntukannya diancam sanksi tidak mendapatkan bantuan 

keuangan tahun anggaran berikutnya. Sebelum bantuan keuangan Partai 

Politik dicairkan agar menunjuk terlebih dahulu akuntan publik (Dibuat 

Perjanjian/MoU) sehingga Badan Pemeriksa Keuangan cukup memeriksa 

akuntan publik. 

 
Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri perlu memprakarsai 

revisi Undang-undang tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah tentang 

bantuan Partai Politik sesuai dengan materi rekomendasi. 
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2.4.6. Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Implementasi Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan dan Data Kependudukan bagi Perlindungan Hak-Hak Sipil dan 

Keamanan Negara. 

 
Tujuan Kajian 

1) Melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai permasalahan dan faktor 

penyebabnya dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

serta pengelolaan dan pemanfaatan statistik vital hasil pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil.   

2) Melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai permasalahan dan faktor 

penyebabnya dalam praktek pelaksanaan Sistem Vital Statistik hasil 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

3) Memberikan rekomendasi model penerapan Sistem  Administrasi 

Kependudukan dan Sistem  Vital Statistik yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi di Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip standart 

Internasional Civil Registration and Vital Statistics Systems sehingga 

diterbitkan kepemilikan dokumen kependudukan yang valid dan dihasilkan 

data penduduk yang lengkap, tepat waktu dan akurat, yang mampu 

memberikan perlindungan bagi hak-hak sipil dan keamanan Negara serta 

bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan dan stabilitas Pemerintahan. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan Kajian Pengembangan Kebijakan “Implementasi Kepemilikan 

Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan Bagi Perlindungan Hak-Hak 

Sipil dan Keamanan Negara” telah dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi 

dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi terdiri dari: Prof. Syamsudin Haris (Peneliti 

LIPI); DR. Dwini Handayani; Drs.Purba Hutapea, M.Soc., Sc.; Drs. Ahmad 

Zubaidi, M.Si (Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, 

M.A (Sekretaris BPP) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kapus Litbang Kesbangpol 

dan Otda BPP). 
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2) Pelaksana Peneliti terdiri dari: DR. Hadi Supratikta; Subiyono, SH., M.Sc,, 

Ph.D.; Drs. Revota Dwi Bhakti dan Tomy Karsono, SE. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Dokumen Kependudukan. 

(1) Masih banyak penduduk yang tidak memiliki dokumen 

kependudukan. 

(2) Masih ada dokumen kependudukan yang asli tapi palsu (aspal).  

(3) Masih diberlakukannya dokumen kependudukan (KTP/KK/Akta) 

yang manual (bukan hasil SIAK atau e-KTP). 

(4) Masih ada NIK ganda. 

b. Data Kependudukan. 

(1) Masih banyak domisili penduduk yang tidak sesuai dengan KTP dan 

masih banyak anggota keluarga yang tidak sesuai hubungan 

kekeluargaannya. 

(2) Data penduduk tidak akurat (tidak lengkap, tidak sesuai dan tidak real 

time), seperti: Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada, Pileg dan 

Pilpres, termasuk data penerima Raskin dan BLT, dll. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Issu Konsepsi Kebijakan dalam Sistem  Administrasi Kependudukan (SAK) 

dan Sistem  Statistik Vital (SVS). 

(1) Kerancuan konsep dalam memformulasikan definisi: “penduduk”, 

“Kartu Keluarga”, “dokumen kependudukan dan dokumen identitas”, 

“peristiwa kependudukan dan peristiwa penting”, “pendaftatan 

penduduk dan pencatatan sipil” pada Undang-undang No. 23 Tahun 

26 tentang Administrasi Kependudukan dan berbagai peraturan 

pelaksanaan serta peraturan pendukungnya.  

(2) Kesalahan dalam pelaporan dan pencatatan (reporting and recording) 

dalam sistem administrasi kependudukan dan sistem statistik vital, 

terutama dalam membuat persyaratan dan tata cara dalam 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Peraturan Presiden 

No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil.  
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b. Issu Implementasi 

(1) Aparat maupun penduduk masih banyak yang belum mengetahui dan 

memahami arti pentingnya sistem administrasi kependudukan dan 

sistem vital statistik;  

(2) Masih banyak penduduk yang belum melaporkan peristiwa penting 

ataupun peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Instansi 

Pelaksana;  

(3) Masih banyak penduduk yang bertempat tinggal di lokasi milik orang 

lain, milik Negara, milik badan usaha, di lokasi yang sudah dibebaskan 

atau lokasi yang tidak ada struktur RT/RW, seperti orang terlantar, 

anak jalanan dan penduduk rentan lainnya. 

(4) Masih ada masyarakat maupun oknum aparat melakukan pelanggaran 

dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.  

(5) Masih banyak penduduk wajib KTP yang belum melakukan 

perekaman e-KTP. 

(6) Masih banyak Pemerintah daerah kabupaten/kota yang 

memberlakukan dokumen kependudukan dari hasil tehnologi 

informasi yang dikembangkan secara lokal, atau bahkan secara 

manual, misal: di Provinsi DKI, hanya 20 % pencatatan kelahiran yang 

menggunakan SIAK. 

(7) Belum semuanya terintegrasinya Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) dan E-KTP dengan daerah dan antar daerah 

serta antar kementerian/lembaga terkait, seperti: Integrasi system 

antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan:   

a) KUA dan PA (untuk perkawinan secara muslim),  

b) Direktorat Jenderal Imigrasi (untuk pengurusan paspor),  

c) Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak,  

d) Kepolisian untuk pengurusan SIM,  

e) BPN untuk pengurusan tanah, 

f) Lembaga Keuangan dan Perbankan untuk transaksi perbankan, 

dll. 
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Rekomendasi 

1) Perlunya revisi Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, dengan mereformulasi definisi: 

a. Penduduk, yaitu dengan memberikan batasan waktu untuk tinggal di 

suatu wilayah (misal: Desa) 

b. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan 

terminology dan definisi yang, peristiwa penting dan peristiwa 

kependudukan; 

c. Perlunya dipertimbangkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Administrasi Kependudukan,:  

(1) apakah tetap menangani administrasi kependudukan yang terkait 

dengan kebijakan pencatatan peristiwa kependudukan (pendaftaran 

penduduk), pencatatan peristiwa penting (pencatatan sipil) dan 

perekaman, pengolahan serta pemafaatan data penduduk,  

(2) Ataukah hanya kebijakan pencatatan peristiwa kependudukan 

(pendaftaran penduduk), pencatatan peristiwa penting (pencatatan 

sipil) dan perekaman data penduduk saja sedangkan pengolahan, 

analisa serta pemafaatan data penduduk di BPS; 

d. Perlunya penyempurnaan Perpres No. 25 th. 2008 Tentang Persyaratan 

dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan 

menghapus beberapa persyaratan yang tidak ada relevansinya terhadap 

peristiwa yang dialami penduduk, seperti surat keterangan RT/RW, 

Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan dan Surat Keterangan dari 

Kecamatan.  

2) Perlunya peningkatan kapasitas aparat Pemerintah untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang sistem administrasi kependudukan 

dan sistem statistik vital untuk menjamin hak dan kwajiban Negara maupun 

penduduk; 

3) Perlunya peningkatan sosilisasi sistem administrasi kependudukan dan 

sistem statistik vital kepada masyarakat; 

4) Segera merealisasi kerjasama dan meningkatkan koordinasi antar K/L dalam 

implementasi SAK dan SSV, terutama terkait dengan SIAK dan E-KTP; 
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5) Mendekatkan pelayanan pada masyarakat untu membuka akses pada 

masyarakat; 

6) Percepatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang 

terintegrasi dengan e-KTP di seluruh Indonesia baik dalam pelayanan 

pendaftaran penduduk maupun pelayanan pencatatan sipil dan pelayanan 

public lainnya; 

7) Membuat model administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan institusi 

masyarakat pedesaan untuk kampanye tentang administrasi kependudukan; 

8) Melakukan advokasi dengan seluruh stakeholder untuk menyamakan bahasa 

dan membangun komitmen bersama dengan meningkatkan SDM pelaksana 

membangun infratruktur di tingkat grass root sesuai kemampuan dan 

kondisi lokal; 

9) Mendekatkan pelayanan pada masyarakat untuk membuka akses pada 

masyarakat; 

10) Percepatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang 

terintegrasi dengan e-KTP di seluruh Indonesia baik dalam pelayanan 

pendaftaran penduduk maupun pelayanan pencatatan sipil; 

11) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk melakukan pencetakan fisik e-

KTP yang sampai saat ini masih terpusat di Kementerian Dalam Negeri; 

12) Terkait dengan revisi UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan khususnya pemberlakuan azas domisili (disamping azas 

peristiwa) dalam penerbitan akta kelahiran, tetap diperlukan konfirmasi 

dengan daerah tempat peristiwa kelahiran seseorang, sebelum akta 

kelahirannya diterbitkan berdasarkan azas domisili (sesuai alamat pada 

KTP/KK); 

13) Perlu segera dibangun sistem informasi keabsahan akta-akta catatan sipil 

berdasarkan aplikasi yang berbasis IT. 

 

Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 

perlu membangun sistem informasi administrasi kependudukan berdasarkan 

aplikasi yang berbasis IT, melakukan sosialisasi pelaksanaan administrasi 

kependudukan dan kerjasama serta meningkatkan koordinasi antar K/L dalam 

implementasi SAK dan SSV, terutama terkait dengan SIAK dan E-KTP. 
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2.4.7. Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Efisiensi Biaya Calon Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Sesuai Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 
Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui permasalahan biaya calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; 

2) Mencari faktor-faktor yang menyebabkan biaya calon Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; 

3) Memberikan rekomendasi rumusan kebijakan untuk melakukan efisiensi 

biaya calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan 

pemilihan Kepala Daerah. 

 
  Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan Kajian Pengembangan Kebijakan “Efisiensi Biaya Calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, 

Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah” telah dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan pelaksana 

Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi terdiri dari: Dr. M. Ikhsan (LAN), Jeiry 

Sumampouw (Komite Pemilih Indonesia), Hadi Prayitno (Seknas FITRA), 

Zainal Musappa (Kaban Kesbangpol DKI Jakarta), Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si 

(Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A 

(Sekretaris BPP) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kapus Litbang Kesbangpol dan 

Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti terdiri dari: DR. Hadi Supratikta; Subiyono, SH., M.Sc,, 

Ph.D.; Drs. Revota Dwi Bhakti dan Tomy Karsono, SE. 
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Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Calon harus menyewa perahu (Parpol), sementara itu tidak ada aturan 

yang tegas mengenai larangan untuk membayar sewa perahu; 

b. Calon merasa perlu melakukan survey untuk mengetahui tingkat 

popularitas dan elektabilitasnya; 

c. Calon harus mensosialisasikan dirinya kepada calon pemilihnya melalui 

iklan, sementara itu tidak ada aturan yang tegas mengenai pembatasan 

iklan; 

d. Calon harus menanggung biaya saksi pada saat penyelenggaraan Pilkada, 

sementara itu pemerintah tidak menanggung biaya untuk saksi; 

e. Calon harus mengeluarkan biaya ketika ada sengketa hasil Pilkada, 

sedangkan Negara tidak menanggungnya. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Calon atau pasangan calon direkrut dari Parpol sendiri dengan 

mekanisme seleksi internal seperti konvensi, setelah itu Parpol 

memberikan seluruh dana yang dibutuhkan oleh calon atau pasangan 

calon yang diusung; 

b. Survey untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas calon atau 

pasangan calon setelah ditetapkan oleh KPUD dilakukan oleh KPUD 

dengan menggunakan dana KPUD sendiri; 

c. Biaya iklan untuk sosialisasi calon atau pasangan calon yang sudah 

ditetapkan oleh KPUD baik di media massa lokal maupun Nasional 

ditanggung oleh Negara melalui APBD; 

d. Menghilangkan atau menghapuskan model kampanye terbuka dalam 

Pilkada; 

e. Pemerintah atau KPUD menanggung biaya saksi; 

f. Membebaskan biaya perkara sengketa hasil Pilkada. 

 
Rekomendasi 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dan mencegah terjadinya korupsi oleh Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah, maka untuk efisiensi biaya calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah direkomendasikan perlu dirumuskan dalam RUU 
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tentang Pilkada yang saat ini sedang dibahas antara Pemerintah dan DPR RI di 

Parlemen sebagai berikut: 

1) Rumusan larangan berkaitan dengan beli kendaraan (sewa kendaraan) calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap Partai Politik dan rumusan 

beli suara oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Tim 

sukses; 

2) Rumusan sanksi pidana berkaitan dengan beli kendaraan (sewa kendaraan) 

calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap Partai Politik dan 

rumusan beli suara oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

maupun Tim sukses; 

3) Rumusan biaya saksi di TPS oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah/Partai Politik dibebankan oleh APBN dan dialokasikan pada 

anggaran Badan Pengawas Pemilu sebagai institusi yang bertanggungjawab 

dalam pengawasan Pemilu; 

4) Rumusan kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah cukup 

melalui media elektronik dan media cetak, sehingga tidak perlu lagi umbul-

umbul, spanduk-spanduk, baliho dan kampanye arak-arakan yang menelan 

biaya sangat tinggi. 

 

 Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal 

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri perlu mempertimbangkan rumusan 

dalam RUU Tentang Pilkada mengenai materi larangan, sanksi pidana pemberian 

uang oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap partai politik 

dan masyarakat serta materi-materi pembiayaan saksi-saksi partai politik pada 

TPS pembebanannya dalam APBN. 
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2.4.8. Judul   

Kajian Pengembangan Kajian Legalitas dan Akuntabilitas Diskresi dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 
Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan diskresi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam 

implementasi diskresi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

3) Untuk merekomendasikan penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan Kajian Pengembangan Kajian “Legalitas Dan Akuntabilitas 

Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” telah dilakukan oleh Tim 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan 

Narasumber/Pakar/Praktisi dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi terdiri dari: Prof. DR. Muchlis Hamdi (Dosen 

IPDN); Dr. M. Ikhsan (LAN), Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si (Kepala BPP 

Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP) dan 

Mangala Sihite, SH, M.M (Kapus Litbang Kesbangpol dan Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti terdiri dari: DR. Hadi Supratikta; Subiyono, SH., M.Sc,, 

Ph.D.; Drs. Revota Dwi Bhakti dan Tomy Karsono, SE. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Dasar hukum diskresi (discretion) dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No. 

22/1999 jo UU No. 32/2004 jo UU No. 8/2005). Yang menjadi pedoman 

Kepala Daerah dalam menerapkan diskresi pengambilan keputusan 

adalah: 1) Keputusannya itu sedapat mungkin tidak bertentangan dengan 

hukum; 2) Keputusannya selaras dengan penerapan azas-azas umum 

pemerintahan yang baik; 3) Keputusannya tidak bertentangan dengan 
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ketertiban umum; 4) Keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara 

moral dan hukum.  

b. Mekanisme pertanggungjawaban diskresi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah menurut RUU Administrasi Pemerintahan adalah 

mekanisme pertanggungjawaban administrasi terkait dengan keputusan 

ataupun tindakan yang telah diambil oleh Pejabat administrasi 

pemerintahan. Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menggunakan 

diskresi wajib mempertanggungjawabkan keputusannya kepada Pejabat 

atasannya dan masyarakat yang dirugikan akibat keputusan diskresi yang 

telah diambil. Pertanggungjawaban kepada atasan dilaksanakan dalam 

bentuk tertulis dengan memberikan alasan-alasan pengambilan keputusan 

diskresi. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat diselesaikan 

melalui proses peradilan. Keputusan dan/atau tindakan diskresi Pejabat 

administrasi pemerintahan dapat diuji melalui upaya administratif atau 

gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.  

c. Diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menimbulkan 

berbagai masalah, seperti: Pertama, diskresi menimbulkan suatu 

kekacauan politik yang berbuntut pada lahirnya korupsi. Kedua, diskresi 

bisa menimbulkan berbagai kerugian yang bisa saja terjadi jika tidak 

diantisipasi secara baik. Ketiga, banyaknya diskresi yang dikeluarkan oleh 

Pejabat pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan administratif. 

Keempat, penggunaan asas diskresi yang berlebihan dapat memberikan 

dampak negatif, yakni: 1) Abuse of power (pelampauan kewenangan); dan 

2) Detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang) atau ultravares 

(pelampauan wewenang). Kelima, masih ditemukan beberapa 

penyimpangan penggunaan diskresi pengelolaan keuangan daerah oleh 

Pejabat pengelola keuangan daerah (APBD). 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Hingga saat ini belum ada payung hukum untuk melindungi Pejabat publik 

yang menerapkan diskresi kebijakan, meskipun Pejabat publik 

mempunyai wewenang diskresi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 

32 Tahun 2004.  
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b. Belum terdapat kejelasan hukum tentang sistem administrasi negara 

sebagai pijakan dalam mengatur kedudukan dan fungsi dari lembaga-

lembaga negara secara tegas dan komprehensif. Akibatnya masih terjadi 

kerancuan tugas dan tumpang tindih fungsi antar lembaga negara.  

c. Kewenangan pengelolaan di bidang kepegawaian (recruitment, placement, 

promotions, dan lain-lain) belum dilakukan oleh suatu lembaga 

profesional dan independen dengan proses yang transparan sehingga 

netralitas dan profesionalisme PNS dapat lebih dijamin.  

d. Kapasitas masyarakat di tingkat lokal (local capacity building) dalam 

membangun sistem akuntabilitas politik yang benar-benar efektif belum 

terbangun, sehingga belum mampu menjadi instrumen demokrasi dan 

kontrol sosial yang lebih arif.  

e. Penggunaan ruang diskresi pada birokrasi pemerintah daerah lebih 

ditentukan oleh preferensi elit daerah daripada oleh DPRD (legislative's 

choice) ataupun preferensi birokrasi (agency's choice).  

f. Sistem birokrasi belum menunjukkan adanya perubahan (reformasi) 

menuju sistem birokrasi yang netral dan profesional. Sementara itu, 

kemampuan Pejabat birokrasi dalam menggunakan ruang diskresi sesuai 

dengan parameter normatif yang acceptable - yakni legal, ethical, 

profesional, knowledge, dan public interest - masih rendah.  

g. Ruang diskresi yang dimiliki pengambil keputusan di daerah lebih banyak 

digunakan untuk "memberi" peluang masuknya pertimbangan-

pertimbangan lain di luar yang normatif tersebut, sehingga hasilnya juga 

kurang acceptable.  

h. Sistem akuntabilitas publik yang belum berjalan dengan efektif dan 

seimbang antara akuntabilitas internal (responsibility) dan akuntabilitas 

eksternal (responsiveness). 

i. Fenomena politisasi birokrasi masih kental dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Akibatnya birokrasi sulit untuk menjadi lembaga 

profesional dimana fokus utama dari tanggungjawabnya adalah pada 

pelayanan publik. 
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Rekomendasi 

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pembuatan dan penggunaan 

diskresi untuk kepentingan pribadi atau kelompok Pejabat Negara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan maka direkomendasikan:  

1)  Agar diskresi (kebijakan) penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam revisi 

RUU tentang Pemerintahan Daerah atau dimasukan dalam RUU tentang 

administrasi pemerintahan dengan mengatur materi muatan: (1) Bentuk-

bentuk atau jenis diskresi; (2) Pejabat yang berwenang menetapkan atau 

membuat diskresi; dan (3) Penggunaan diskresi. 

2)  Sambil menunggu dirumuskannya diskresi dalam Undang-Undang, maka 

Kementerian Dalam Negeri perlu mengatur diskresi penyelenggaraan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas 

dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata 

Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah dengan 

mengatur materi secara detail berkaitan dengan substansi yang diatur  

Undang-Undang sebagaimana diatur dalam butir 1 (satu) antaralain: (1) 

Bentuk-bentuk atau jenis diskresi; (2) Pejabat yang berwenang menetapkan 

atau membuat diskresi; dan (3) Penggunaan diskresi. 

 
  Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal 

Otonomi Daerah bersama Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri perlu 

mempertimbangkan materi diskresi dalam revisi Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atau diatur tersendiri dalam 

Peraturan Presiden mengenai jenis, kewenangan dan penggunaan diskresi. 
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2.4.9. Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Implikasi Penyelenggaraan Pemilukada 

Langsung Terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Korupsi Di 

Daerah. 

 
Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai implikasi dari 

penyelenggaraan Pemilukada langsung, khususnya terkait dengan 

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan korupsi di daerah. 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai implikasi dari 

penyelenggaraan Pemilukada langsung, khususnya terkait dengan 

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan korupsi di daerah. 

3) Untuk memberikan rekomendasi rumusan kebijakan untuk penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah sebagai implikasi dari penyelenggaraan Pemilukada 

langsung. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan Kajian Pengembangan Kebijakan “Implikasi Penyelenggaraan 

Pemilukada Langsung Terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Korupsi Di Daerah” telah dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi 

dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi terdiri dari: Ray Rangkuti; Dr. M. Ikhsan (LAN), 

Jeiry Sumampouw (Komite Pemilih Indonesia), Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si 

(Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A 

(Sekretaris BPP) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kapus Litbang Kesbangpol dan 

Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti terdiri dari: DR. Hadi Supratikta; Subiyono, SH., M.Sc,, 

Ph.D.; Drs. Revota Dwi Bhakti dan Tomy Karsono, SE. 
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Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Penyelenggaraan Pemilukada langsung masih mengandung berbagai 

permasalahan, sehingga belum mampu menghasilkan Kepala Daerah yang 

memenuhi akuntabilitas publik, yang bebas dari korupsi, yang mampu 

menjadi pemimpin/teladan/pelopor dari pemberantasan korupsi di 

daerah, serta belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

belum mampu meningkatkan investasi di daerah. 

b. Usulan Pemerintah untuk mengubah mekanisme Pilkada bagi Gubernur 

(dan Wakilnya) dari langsung menjadi tidak langsung (melalui DPR), tidak 

menemukan argumentasi yang kuat. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilukada langsung, yakni 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 

6 Tahun 2005, masih mengandung berbagai kelemahan sehingga belum 

mampu menjadi dasar penyelenggaraan Pemilukada yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel, sehingga belum dapat menghasilkan Kepala 

Daerah yang memiliki akuntabilitas dan asseptabilitas; 

b. Penyelenggaraan Pemilukada secara langsung sangat diwarnai oleh aroma 

korupsi dan suap dari mulai proses yang mendahuluinya, saat 

berlangsungnya, hingga proses legalisasi hasilnya. Proses penjaringan dan 

penentuan calon merupakan masalah krusial sekaligus rawan 

“kongkalikong” yang berujung kepada money politics. Hal tersebut 

disebabkan karena lemahnya fungsi rekrutmen partai politik dan 

rendahnya akuntabilitas calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

yang akan dipilih dalam Pemilukada langsung.  

c. Tidak adanya aturan mengenai pendanaan partai politik mengakibatkan 

partai politik dapat mengumpulkan dana melalui berbagai cara, termasuk 

cara-cara yang tidak etis, misalnya dengan cara menetapkan tarif tertentu 

bagi calon yang ingin dicalonkan oleh partai untuk menjadi Kepala Daerah 

atau Wakil Kepala Daerah. 

d. Jika pemilihan Gubernur dilakukan oleh DPRD maka otomatis DPRD 

menjadi salah satu unsur penyelenggara pemilihan Kepala Daerah. Hal ini 
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jelas bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2004 

yang telah menetapkan Pilkada sebagai “Rejim Pemilu”. 

 
Rekomendasi 

1) Perlu adanya aturan mengenai rekrutmen calon Kepala Daerah dan atau 

Wakil Kepala Daerah oleh Partai Politik sehingga pasangan yang akan 

dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah pasangan 

calon yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, dan moralitas terbaik, 

bukan hanya pasangan yang memiliki dana besar untuk membayar Partai 

Politik dan memberikan suap kepada calon pemilihnya. Untuk itu perlu ada 

aturan bahwa Parpol hanya bisa mengirimkan kadernya sebagai calon Kepala 

Daerah dan atau wakil Kepala Daerah, sedangkan calon yang tidak menjadi 

kader partai harus maju melalui jalur independen. Disamping itu perlu ada 

pengaturan larangan dan sanksi bagi bakal calon kepala daerah memberikan 

uang dan bagi partai menerima uang untuk pencalonan bakal calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah. 

2) Perlu adanya aturan mengenai pendanaan Partai Politik sehingga sumber-

sumber pendanaan Partai Politik berasal dari sumber-sumber yang legal dan 

tidak melanggar aturan. Sumber-sumber dan penggunaan dana harus jelas 

legalitasnya dan dikelola secara transparan, diaudit oleh lembaga audit 

independen, dan dilaporkan kepada publik. 

3) Pemerintah mengusulkan untuk mengubah mekanisme Pilkada bagi 

Gubernur (dan wakilnya) dari langsung menjadi tidak langsung (melalui 

DPR) atau pemilihan tidak langsung sangatlah lemah argumentasinya. 

Menurut para pakar dan praktisi, “One man one vote” atau pemilihan 

langsung adalah yang terbaik untuk proses demokrasi. Untuk efisiensi biaya 

pemilihan kepala daerah dapat dilakukan pemilihan secara serentak dengan 

pemilihan presiden, DPR dan DPD.  

4) Jika pemilihan Gubernur dilakukan oleh DPRD maka otomatis DPRD menjadi 

salah satu unsur penyelenggara pemilihan Kepala Daerah. Hal ini jelas 

bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2004 yang telah 

menetapkan Pilkada sebagai “Rejim Pemilu”. Perubahan mekanisme Pilkada 

juga bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (Nomor 15 

Tahun 2011) yang mengamanatkan kedudukan jajaran KPU sebagai 
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penyelenggara Pemilu (termasuk Pilkada) selain Bawaslu dan jajarannya. 

Naskah RUU Pilkada usulan Pemerintah jelas merupakan suatu langkah 

mundur, karena mengembalikan lagi Pilkada sebagai “Rejim Pemda”. 

5) Apabila Pilkada Gubernur dilakukan oleh DPRD dan pada saat yang sama 

Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, maka melalui RUU 

Pilkada Pemerintah dengan sengaja memberikan penafsiran ganda atau 

ambigu terhadap amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, 

“Gubernur, Bupati, Walikota….dipilih secara demokratis”. Penafsiran ganda 

atas pasal dan ayat konstitusi yang sama oleh Pemerintah kita sendiri  sudah 

tentu bukan pembelajaran yang baik untuk menegakkan Demokrasi 

konstitusional.  

6) Keinginan Pemerintah untuk memperkuat posisi Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah (Pusat) di daerah relatif tidak terkait langsung dengan 

mekanisme Pilkada, akan tetapi merupakan isu yang terpisah satu sama lain. 

Kalau tujuan Pemerintah hendak memperkuat kedudukan Gubernur sebagai 

Pemerintah di daerah, yang diperlukan bukan mengubah mekanisme Pilkada, 

tetapi pelembagaan kewenangan Gubernur melalui Undang-Undang terpisah 

(sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011), yakni 

Undang-Undang tentang kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di 

daerah. 

 
Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal 

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri perlu mempertimbangkan dalam 

RUU Tentang Pemilukada berkaitan dengan sistem yang efektif dalam pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa menyalahi sistem demokrasi dan 

konstitusi. 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

2.4.10.Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Efektivitas dan Kendala Penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 

DPRD Tentang Tata Tertib DPRD dalam Rangka Kemitraan Eksekutif dan 

Legislatif Dalam Pencegahan Korupsi Legislatif. 

 
Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata 

Tertib DPRD.  

2) Untuk mengetahui hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif sejalan 

dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD. 

3) Untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata 

Tertib DPRD terhadap upaya pencegahan korupsi legislatif. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan Kajian Pengembangan Kebijakan “Efektivitas dan Kendala 

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD dalam Rangka 

Kemitraan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pencegahan Korupsi Legislatif” telah 

dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam 

Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi terdiri dari: Prof. Syamsudin Haris. (Peneliti 

LIP); Dr. M. Ikhsan (LAN), Jeiry Sumampouw (Komite Pemilih Indonesia), 

Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si (Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat 

Marulitua, M.A (Sekretaris BPP) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kapus Litbang 

Kesbangpol dan Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti terdiri dari: DR. Hadi Supratikta; Subiyono, SH., M.Sc,, 

Ph.D.; Drs. Revota Dwi Bhakti dan Tomy Karsono, SE. 
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  Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 masih belum 

berjalan efektif karena masih adanya kelemahan dalam substansinya dan 

masih ditemuinya berbagai persoalan dan kendala dalam  implementasi 

Peraturan Pemerintah tersebut. 

b. Masih sering terjadi hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dan 

legislatif di daerah meskipun DPRD telah memiliki tata tertib yang disusun 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. 

c. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD belum 

memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pencegahan korupsi 

legislatif. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi kasus korupsi di 

lingkungan DPRD. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif di daerah belum 

sepenuhnya berjalan dengan harmonis sejalan dengan penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD. Hal ini 

ditunjukkan oleh masih banyak ditemukannya kasus terjadi konflik antara 

eksekutif dengan legislatif di daerah. 

b. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD belum 

memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pencegahan korupsi 

di lingkungan legislatif daerah. Hal itu nampak dari masih banyaknya 

kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD dengan berbagai modus.  

c. Masih adanya kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, 

terutama terkait dengan kode Etik bagi anggota DPRD dan belum adanya 

sistem pengawasan yang melekat untuk anggota DPRD. 
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Rekomendasi 

1) Diperlukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, khususnya 

aturan mengenai: a) kewajiban menyampaikan kriteria dan alasan suatu 

rapat dilakukan tertutup; b) tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan hasil 

kunjungan kerja dan studi banding; c) parameter dan mekanisme evaluasi 

kinerja anggota DPRD, tidak hanya oleh fraksi, namun juga Komisi dan Badan 

Kehormatan; d) mekanisme penyusunan laporan kinerja alat kelengkapan; e) 

penggunaan hak imunitas; f) mekanisme penyusunan, penetapan, dan 

penyebarluasan Program Legislasi Daerah; g) hal-hal minimum yang harus 

ada dalam setiap pengajuan rancangan peraturan daerah, khususnya yang di 

luar Program Legislasi Daerah; h) format dan informasi yang harus termuat 

dalam dokumen naskah akademik; dan i) metode pembahasan rancangan 

Peraturan Daerah.  

2) Dalam rangka membangun hubungan eksekutif dan legislatif yang sehat di 

daerah dapat dikembangkan 3 (tiga) bentuk hubungan legislatif-eksekutif. 

Pertama, bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi; Kedua, bentuk 

kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan 

regulasi; dan Ketiga, klarifikasi atas berbagai permasalahan. Ketiga bentuk 

hubungan tersebut berbeda-beda dalam peran dan aktualisasi masing-

masing pihak. Namun, kolaborasi tersebut hanya mungkin dilaksanakan bila 

dikembangkan etika yang dapat merefleksikan bahwa DPRD bukan sebagai 

ancaman tetapi lembaga yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. 

Sebaliknya Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan suasana 

kondusif. yang dapat mendorong DPRD bekerja secara independen namun 

tetap kritis. Untuk itu perlu dibuat pengaturan Kode Etik bagi anggota DPRD 

dan sistem pengawasan yang melekat untuk anggota DPRD, serta pengaturan 

Tata Tertib bersama baik untuk legislative maupun eksekutif. 

3) Untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan legislatif diperlukan: a) 

sistem pengawasan yang melekat bagi anggota DPRD dan Penegakan etika 

perilaku anggota DPRD dalam pelaksanaan hak dan wewenang anggota 

DPRD melalui penerapan sanksi yang tegas dan berat bagi anggota DPRD 

yang melakukan pelanggaran hokum dan etika; b) penerapan transparansi 

anggaran DPRD sehingga dapat dikontrol oleh publik sejak dari 
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perencanaannya, pembahasannya, hingga implementasinya dan 

pengawasannya; c) kerjasama DPRD dengan lembaga pengawasan keuangan 

dalam pengelolaan keuangan DPRD untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan pengelolaan anggaran. 

 
Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal 

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri perlu memprakarsai revisi 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD berkaitan dengan rumusan a) 

kewajiban menyampaikan kriteria dan alasan suatu rapat dilakukan tertutup; b) 

tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan hasil kunjungan kerja dan studi 

banding; c) parameter dan mekanisme evaluasi kinerja anggota DPRD, tidak 

hanya oleh fraksi, namun juga Komisi dan Badan Kehormatan; d) mekanisme 

penyusunan laporan kinerja alat kelengkapan; e) penggunaan hak imunitas; f) 

mekanisme penyusunan, penetapan, dan penyebarluasan Program Legislasi 

Daerah; g) hal-hal minimum yang harus ada dalam setiap pengajuan rancangan 

peraturan daerah, khususnya yang di luar Program Legislasi Daerah; h) format 

dan informasi yang harus termuat dalam dokumen naskah akademik; dan i) 

metode pembahasan rancangan Peraturan Daerah. 

 
2.4.11.Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Disharmonisasi Kepala Daerah dengan Wakil 

Kepala Daerah. 

 
  Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui permasalahan partisipasi politik masyarakat dalam 

membangun demokrasi Pemilihan Umum dan PemiluKada di Indonesia. 

2) Untuk mengetahui faktor - faktor penyebab permasalahan partisipasi politik 

masyarakat dalam membangun demokrasi Pemilihan Umum dan PemiluKada 

di Indonesia. 

3) Untuk memberikan rumusan rekomendasi/solusi kebijakan permasalahan 

partisipasi politik masyarakat dalam membangun demokrasi Pemilihan 

Umum dan PemiluKada di Indonesia. 
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Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian pengembangan kebijakan “Partisipasi Politik 

Masyarakat Dalam Membangun Demokrasi Pemilihan Umum dan Pemilukada Di 

Indonesia” telah dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/ Praktisi dan pelaksana 

Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Syarief Hidayat (Peneliti LIPI), Jeirry 

Sumampouw (Komite Pemilih Indonesia), Ahmad Zubaidi (Kepala BPP 

Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP 

Kementerian Dalam Negeri) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kepala Pusat 

Litbang Kesbangpol dan Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti: Dra. Mercy Pasande, M.Si. dan Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Perubahan sistem Pemilu dengan stelsel aktif kurang dipahami 

masyarakat, sehingga masyarakat cenderung pasif dalam memberikan hak 

pilihnya; 

b. Masyarakat apatis, jenuh & cuek dengan Pemilu dan tidak menggunakan 

hak pilihnya; 

c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilihan 

Umum (Pemilu). 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Pemilu dengan stelsel aktif kurang dipahami masyarakat, sehingga 

masyarakat cenderung pasif dalam memberikan hak pilihnya disebabkan 

oleh perubahan sistem Pemilu membawa konsekuensi penting dalam 

relasi antara pemilih dengan pelaku politik (caleg dan partai); 

b. Masyarakat apatis, jenuh & cuek dengan Pemilu dan tidak menggunakan 

hak pilihnya disebabkan oleh banyaknya penyelenggaraan Pemilu baik 

secara Nasional maupun Pemilu lokal, yakni Pemilu Kepala Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilihan 

Umum (Pemilu) disebabkan oleh KPU, KPUD dan Partai Politik tidak 

melaksanakan sosialisasi secara optimal mengenai pelaksanaan Pemilihan 
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Umum (Pemilu) terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak 

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. 

 
Rekomendasi 

1) Pemerintah bersama KPU, KPUD dan Partai Politik melakukan pendidikan 

pemilih yang berbasis pada kepentingan pemilih/warga guna meningkatkan 

posisi tawar dan hubungan kuasa yang setara antara pemilih dengan aktor 

politik, penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, dan kepentingan lainnya. 

2) Menyusun materi dan desain pendidikan pemilih berdasarkan strategi warga 

(berbasis kepentingan pemilih), yakni fokus pada cara memilih dan 

sosialisasi pada kehadiran pemilih di TPS dan strategi bilik (berbasis 

kepentingan penyelenggaraan), yakni dengan kegiatan sosialisasi pada KPU 

Kabupaten/Kota dan pelibatan organisasi di akar rumput, forum warga dan 

komunitas dalam kegiatan sosialisasi Pemilu berdasarkan:  

b. Ideologi yakni Demokrasi, Perwakilan Politik, dan Kerwarganegaraan; 

c. Relasi Politik yakni profil Parpol peserta PemiluKada dan profil caleg pada 

spasial/wilayah politik terendah; 

d. Proses KePemiluan yakni sitem Pemilu, kampanye Pemilu, pemungutan 

suara, perhitungan suara, perolehan kursi dan pelanggaraan Pemilu. 

 
Tindak Lanjut 

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri 

pelru memprakarsai pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 

Bawaslu guna membahas pendidikan politik dan materi serta desain pendidikan 

politik terhadap pemilih pada pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. 
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2.4.12.Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Etika dan Budaya Politik Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Mencegah Politik Uang (Money 

Politic). 

 
  Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui implementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 

2) Untuk mengetahui faktor penyebab permasalahan implementasi wawasan 

kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 

3) Untuk memberikan rumusan rekomendasi/solusi kebijakan strategi 

meningkatkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara 

dan bermasyarakat. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian pengembangan kebijakan “Partisipasi Politik 

Masyarakat Dalam Membangun Demokrasi Pemilihan Umum dan Pemilukada Di 

Indonesia” telah dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/ Praktisi dan pelaksana 

Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Syarief Hidayat (Peneliti LIPI), Prof. Dr. 

Ngadisah, MA (Dosen IPDN Kementerian Dalam Negeri), Dr. Hyronimus 

Rowa, M.Si (Dosen IPDN Kementerian Dalam Negeri), Ahmad Zubaidi (Kepala 

BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP 

Kementerian Dalam Negeri) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kepala Pusat 

Litbang Kesbangpol dan Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti: Dra. Mercy Pasande, M.Si. dan Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si 

 
  Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kurang dipahami oleh 

masyarakat khususnya generasi muda saat ini; 

b. Pancasila sebagai Ideologi bangsa tidak berfungsi lagi dalam kehidupan 

sosial masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan;  
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c. Ada kepentingan politik pihak-pihak tertentu, sehingga Pancasila sebagai 

acuan berbangsa dan benegara maupun bermasyarkaat sulit diterapakan; 

d. Kemiskinan atau kesejahteraan sosial masyarakat belum merata dan 

memadai. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kurang dipahami dan 

didalami oleh komponen-komponen bangsa sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

b. Pancasila sebagai Ideologi bangsa tidak dijadikan sebagai acuan dalam 

pembuatan peraturan Perundang-undanngan dan penyusunan kebijakan-

kebijakan; 

c. Kurangnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wawasan kebangsaan 

dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 

d. Pancasila sebagai Ideologi bangsa yang merupakan wawasan kebangsaan 

tidak dijadikan lagi sebagai kurikulum pendidikan di tingkat SD sampai 

Perguruan Tinggi. 

 

  Rekomendasi 

1) Dalam Undang-Undang tentang Partai Politik perlu dirumuskan materi 

mengenai peningkatan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat menjadi  

kewajiban Partai Politik; 

2) Perlu kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Presiden untuk mengatur 

lembaga yang menangani peningkatan wawasan kebangsaan, grand design 

dan modul-modul pendalaman dan pemahaman wawasan kebangsaan yang 

bersifat Nasional; 

 
Tindak Lanjut 

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri 

memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang lembaga 

peningkatan wawasan kebangsaan terhadap komponen bangsa dan merumuskan 

materi wawasan kebangsaan menjadi kewajiban partai politik. 

 

 

 

 

 



72 

 

2.4.13.Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Partisipasi Politik Masyarakat dalam 

Membangun Demokrasi Pemilihan Umum dan Pemilukada di Indonesia. 

 
  Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui permasalahan terjadinya disharmonisasi hubungan kerja 

antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disharmonisasi 

hubungan kerja antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

3) Untuk memberikan rumusan rekomendasi/solusi kebijakan terjadinya 

disharmonisasi hubungan kerja antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

 
  Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian pengembangan kebijakan “Disharmonisasi Kepala 

Daerah dengan Wakil Kepala Daerah” telah dilakukan oleh Tim Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/ 

Praktisi dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Muchlis Hamdi , MPA,  Ph.D (IPDN), Dr. M. 

Ikhsan, M.Si (Dosen Universitas Indonesia), Jeirry Sumampouw (Komite 

Pemilih Indonesia),Drs. Dodi Riyadmadji, MM (Direktur Fasilitasi Kepala 

Daerah, DPRD dan HAL Kementerian Dalam Negeri), Ahmad Zubaidi (Kepala 

BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP 

Kementerian Dalam Negeri) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kepala Pusat 

Litbang Kesbangpol dan Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti: Dra. Mercy Pasande, M.Si. dan Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si. 

 

`  Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kurang harmonis, 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif; 

b. Sistem politik dan tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dalam regulasi belum diatur secara jelas dan tegas sehingga terjadi 

konflik kepentingan. 
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2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

b. Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang 

berlaku dan pernah berlaku di Indonesia, jabatan Wakil Kepala Daerah 

selalu ada, namun dari pelbagai undang-undang tersebut juga terlihat 

perlakuan dan pemaknaan yang berbeda terhadap jabatan Wakil Kepala 

Daerah (dari membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas sampai 

pada memperluas basis dukungan politik Kepala Daerah). 

c. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dengan jelas diatur 

tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kenyataannya dalam 

penerapan dilapangan sangat jauh dari kenyataan, dimana Wakil Kepala 

Daerah hanya sifatnya membantu Kepala Daerah (sebatas ban serap) 

dalam arti tidak ada tugas yang jelas dan tegas yang harus dilaksanakan 

Wakil Kepala Daerah. 

d. Kepentingan politik, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

yang berbeda hal ini terjadi disebabkan Wakil Kepala Daerah bukan dari 

satu Partai atau diusung oleh gabungan Partai Politik dan juga untuk 

keinginan terpilih kembali Pilkada lanjutan. 

e. Realitas politik bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki 

basis politik dan modal sosial-ekonomi yang sama bahkan Wakil Kepala 

Daerah mempunyai basis politik dan modal yang lebih besar dari Kepala 

Daerah sebelum memangku jabatan, sedangkan setelah terpilih tugas dan 

tanggungjawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat berbeda 

sifat dan karakternya. 

 
  Rekomendasi 

1) Dalam rangka penyelesaian disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah disamping rumusan usulan Pemerintah yakni “Kepala Daerah tidak 

dipilih secara berpasangan (paket) dengan Wakil Kepala Daerah” yang saat 

ini sedang dibahas bersama Pemerintah dan DPR RI, maka direkomendasikan 

3 (tiga) alternatif untuk dipertimbangkan rumusan dalam Revisi RUU tentang 

Pilkada sebagai berikut: 

Alternatif Pertama :  “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dari 

satu Partai Politik”; 
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Alternatif Kedua :  “Pasangan calon Wakil Kepala Daerah berasal dari 

Partai Politik yang berbeda, maka diikat melalui 

kontrak politik yang bersifat publik dan dibuat dengan 

akte notaris yang dilakukan oleh KPUD”;  

Alternatif Ketiga :  “Tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah diatur secara jelas dan tegas serta rinci, 

sehingga tugas Wakil Kepala Daerah lebih ‘bermakna 

substansial’ bukan pelengkap seremonial (tugas dan 

wewenang Kepala Daerah bersifat kebijakan strategis 

dan tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah bersifat 

operasional)”. 

2) Dari 3 (tiga) alternatif tersebut diatas, maka rumusan terbaik untuk 

dirumuskan dalam RUU tentang Pilkada adalah Alternatif Ketiga. 

 
 Tindak Lanjut 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama Tim 

RUU tentang Pilkada dapat dipertimbangkan dan dibahas 3 (tiga) alternatif pada 

rekomendasi tersebut diatas, untuk diusulkan dalam pembahasan Revisi RUU 

tentang Pilkada antara Pemerintah dan DPR RI. 

 

2.4.14.Judul   

Kajian Pengembangan Kebijakan Strategi Meningkatkan Wawasan Kebangsaan. 

 
  Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam implementasi etika dan 

budaya politik dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

untuk mencegah politik uang (money politic). 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab permasalahan implementasi etika 

dan budaya politik dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

untuk mencegah politik uang (money politic). 

3) Untuk memberikan rumusan rekomendasi/solusi kebijakan etika dan budaya 

politik dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk 

mencegah politik uang (money politic). 
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 Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian pengembangan kebijakan “Etika dan budaya politik 

dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mencegah 

politik uang (money politic)” telah dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/ Praktisi 

dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Syamsudin Haris (Peneliti LIPI), Prof. Dr. 

Ngadisah, MA (Dosen IPDN Kementerian Dalam Negeri), Dr. Hyronimus 

Rowa, M.Si (Dosen IPDN Kementerian Dalam Negeri), Ahmad Zubaidi (Kepala 

BPP Kementerian Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP 

Kementerian Dalam Negeri) dan Mangala Sihite, SH, M.M (Kepala Pusat 

Litbang Kesbangpol dan Otda BPP). 

2) Pelaksana Peneliti: Dra. Mercy Pasande, M.Si. dan Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si. 

 
 Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Terjadinya kecurangan-kecurangan etika politik oleh elit-elit politik dan 

partai politik serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara  memenangkan 

persaingan politik, yakni perbuatan politik uang (money politic), antara 

lain: beli suara, beli kendaraan politik dan cara-cara lain yang 

menyimpang dari pembangunan demokrasi; 

b. Etika dan budaya politik sebagai pedoman dalam pembangunan 

demokrasi oleh elit politik, partai politik dan penyelenggara Negara tidak 

jalan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan etika dan 

budaya politik dalam penyelengaraan pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Umum Nasional dan penyelenggaraan 

pemerintahan; 

c. Lemahnya kontrol sosial masyarakat, sehingga masyarakat semakin 

permisif (toleran) terhadap berbagai penyelewengan dalam 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

maupun penyelenggaraan pemerintahan. 
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2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Sistem politik dan Peraturan Perundang-undangan belum mengatur 

mengenai etika dan budaya politik dalam pelaksanaan  pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga sulit memberikan sanksi 

apabila terjadi penyimpangan etika dan budaya politik;  

b. Kurangnya kontrol sosial masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum 

Nasional, yakni (1) kesadaran untuk berorganisasi masih lemah, (2) 

kesadaran akan haknya sebagai warga Negara masih kurang dan (3) 

masyarakat sendiri sudah terlibat dalam praktek korupsi suap, kolusi 

dan nepotisme dengan menerima pemberian dari kandidat. 

c. Penegakan hukum terhadap pelanggaran etika dan budaya politik dalam 

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun 

Pemilihan Umum Nasional tidak tegas, dimana orang yang melanggar 

etika dan budaya politik  tidak akan dikenai sanksi, karena masalahnya 

tidak semua pelanggaran etika dan budaya politik dapat dideteksi oleh 

hukum. 

 
 Rekomendasi 

1) Dalam mencegah terjadinya politik uang (money politic) dalam pelaksanaan 

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam Pemilihan 

Umum Nasional, maka Pemerintah perlu membuat Peraturan Perundang-

undangan berupa Undang-Undang atau Peraturan Presiden untuk mengatur 

etika dan budaya politik dalam pembangunan demokrasi dan 

penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. 

2) Sambil menunggu kebijakan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, Pemerintah perlu mengambil langkah-

langkah: 

a. Menegakkan etika politik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah maupun dalam Pemilihan Umum Nasional melalui gerakan moral 

yang dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan di seluruh 

Indonesia melalui deklarasi dari pemimpin-pemimpin nasional dari 

seluruh penyelenggaraan kekuasaan (Legislatif, Eksekutif, dan 

Yudikatif); 
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b. Membangun budaya politik  pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah maupun dalam Pemilihan Umum Nasional yang ideal dengan cara 

mengimplementasikan pendidikan politik yang sehat terhadap 

masyarakat oleh partai politik dan Pemerintah; 

c. Merumuskan modul etika dan budaya politik dalam pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam Pemilihan Umum 

Nasional. 

 
 Tindak Lanjut 

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri 

memprakarsai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau Rancangan 

Peraturan Presiden tentang etika dan budaya poltik dalam pembangunan 

demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan Instansi-

intansi terkait dan menyiapkan kebijakan Menteri berupa instruksi atau surat 

edaran kepada Gubernur atau Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk 

melakukan gerakan moral, etika politik dan pembangunan budaya politik dalam 

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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3.1.  PENELITIAN 

3.1.1. Judul 

Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Pertumbuhan 

Penduduk Di Indonesia. 

 
Tujuan 

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan daerah dalam upaya 

peningkatan ketahanan pangan dalam mengantisipasi pertumbuhan penduduk. 

 
Pelaksanaan Kegiatan 

Waktu pelaksanaan penelitian selama 6 (enam) bulan dengan 

narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Dede Mariyana (Unpad), Ahmad Zubaidi 

(Kepala BPP), Drs. Sahat Marulitua, MA (Sekban BPP), Dr. Sugeng Hariyono 

(Kapus Litbang Pumduk), Dr. Agustina Situmorang (LIPI), Dr. Wendy 

(Deputi, BKKBN), Dr. M Iksan (UI), Moh Yasir Sani (World Bank), Lalang Ken 

Handita (BKP), Dr. Ir. Sapto Supono, M.Si. (Direktur Usaha Ekonomi 

Masyarakat, PMD), Ir. Rudi Eko Purwanto (PMD), Drs. Suyono Hadinoto, 

MSc (Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN), Ir. Deshaliman, 

MM (Kepala Bidang Akses Pangan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan,Badan Ketahanan Pangan), Ir. Setyo Purwadi Mangunsastro, MM. 

(Kepala Badan Ketahanan Pangan,Provinsi Sumatera Utara), Dr. Subiyono. 

2) Pelaksana Peneliti: Drs. Hasoloan Nadeak M.Si (Peneliti BPP), Dra. Sri 

Nursuhartinah, M.Si (Peneliti BPP), Dr. Herie Saksono (Peneliti), Dr. 

Prabawa Eka Soesanta (Kabag Perencanaan), M. Ilham, M.Soc (Peneliti BPP), 

Dra. Masruwati Gajah, M.Si (Peneliti BPP), Dra. Dwi Laksito Rini, M.Si (Kabid 

Kependudukan), Agung Wijaya, SE (Kasubbid. Administrasi 

Kependudukan). 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis 

1) Permasalahan 

Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan 

ketahanan pangan dan pengendalianpertumbuhan penduduk. 
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2) Faktor-faktor Penyebab Permasalahan 

a. Pada tahun 1984 Indonesia mencapai level swasembada pangan dan 

mendapat medali dari Food and Agriculture Organization (FAO) PBB. 

Saat ini, kita mengimpor beras dan berbagai komoditas pangan lainnya. 

Sebagai contoh, akumulasi Januari-Juni 2013, impor beras tercatat 

sebesar 239.000 ton atau US$ 124,4 juta. Hal ini tidak terlepas dari dua 

masalah utama, yaitu keterbatasan lahan pertanian dan tingginya 

pertumbuhan penduduk. Keterbatasan atau bahkan berkurangnya 

lahan pertanian lebih disebabkan oleh masif dan kurang 

terkendalikannya alih fungsi lahan. Areal pertanian banyak yang sudah 

beralih fungsi menjadi kawasan perumahan dan industri, yang diiringi 

dengan alih profesi penduduknya dari sektor pertanian ke sektor 

industri. 

b. Kartel mengendalikan stok dan pasokan pangan, utamanya 5 jenis 

komoditas yaitu beras, gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. 

Sebetulnya kemampuan produksi lahan pertanian di negara kita masih 

memadai, tetapi kartel telah mengendalikan mekanisme pasar dengan 

ketergantungan kepada impor.  

c.    Provinsi Jawa Timur menjadi contoh tingginya keberpihakan pemda 

untuk memperkuat posisi tawar petani dan keberanian gubernur untuk 

menolak komoditas impor dan membatasi alih fungsi lahan serta 

mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi 

keluarga.  

d. Secara umum, alokasi APBD utuk sektor Pertanian/Pangan masih 

rendah  yaitu antara 0,5 sd 1,5%. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang Ketahanan Pangan belum dilaksanakan secara optimal.  

e. Tingginya pertumbuhan penduduk salah satunya dikarenakan program 

keluarga berencana (KB) tidak fokus. Hal ini terutama disebabkan oleh 

ketidakjelasan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengendalikan 

pertumbuhan penduduk.  Terdapat variasi yang tinggi antar daerah 

terkait lembaga yang menangani masalah keluarga berancana dan 

pengendalian penduduk. 

f.     Pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu rata-rata 1,49 % per-tahun, 

dari ambang batas 1,1% per tahun yang disertai dengan tingginya 
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ketergantungan pada komoditas pangan impor, menyebabkan kedua 

hal tersebut berada pada level membahayakan (warning), sehingga 

diperlukan terobosan. 

 
Rekomendasi 

1) Perlunya Kemendagri menginisiasi untuk merevisi PP Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan menempatkan urusan 

keluarga berencana dan pengendalian penduduk sebagai urusan wajib yang 

berdiri sendiri. Hal ini juga perlu diikuti dengan perubahan PP Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan pembentukan 

organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sesuai 

amanat Pasal 57 UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.  

2) Perlunya mengoptimalkan pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil 

pemerintah pusat dalam mengevaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota 

tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dengan membatasi alih fungsi 

lahan, terutama lahan produktif pertanian.  

3) Perlunya penegasan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan 

ketahanan pangan dengan memanfaatkan secara optimal potensi pertanian 

di daerah dan meningkatkan alokasi APBD untuk sektor Pertanian.  

4) Perlunya Pemda memedomani SPM Bidang Ketahanan Pangan dalam 

menyusun kebijakan, perencanaan dan penganggaran untuk memperkuat 

ketahanan pangan.  

 
Tindak Lanjut 

Diharapkan tahun berikutnya diadakan pengembangan yang lebih 

mendalam di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sebagai pilot 

project. 
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3.2.  PENGKAJIAN  

3.2.1. Judul  

Identifikasi Profil Kerja Sama Daerah 

 
Tujuan Dan Sasaran 

Pengkajian (kajian Strategi) ini memiliki tujuan memetakan pelaksanaan kerja 

sama di daerah serta usaha apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

sehingga didapat upaya untuk mengatasi kendala/tantangan yang menghambat 

kerja sama daerah tersebut. 

Sasaran dalam pengkajian ini menghasilkan profil kerja sama daerah, yang 

dilaksanakan oleh pemerintahan daerah di beberapa wilayah di indonesia. 

Kajian strateis ini membagi wilayah pengkajian berdasarkan besaran industri 

yang dimiliki di enam koridor MP3EI. Kajian strategis ini dapat menjawab 

pertanyaan kajian yang dirumuskan serta juga memperhatikan keterbatasan 

pelaksanaan pengkajian. 

 
Pelaksanaan Kajian Strategis 

Bahwa pelaksanaan kajian telah dilaksanakan oleh TIM BPP Kemendagri selama 

6 bulan dengan narasumber/pakar/praktisi dan pelaksanaan Peneliti yang 

meliputi: 

1) Kepala Bidang Kerjasama Provinsi Bali Dewa Ariawan  

2) Kepala Bidang Dekon dan Kerjasama Drs. Bob Ronal F Sagala, M.Si. 

 
Pokok Pokok Hasil Analisis Kajian 

Permasalahan,  

Kemampuan kelambagaan di daerah dalam mendukung pelaksanaan kerja sama 

daerah membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. 

Pemerintah, dalam penyelenggaraan kerja sama daerah di batasi arena 

administrasi serta batas-batas fungsional yang ada, maka dari itu ditekankan 

pada kemampuan pemerintahan daerah dalam melakukan kerja sama sehingga 

dapat saling menguntukan dan bisa menghasilkan sinergitas dalam 

pembangunan di daerah. Kerja sama seperti apa saja yang sudah dilakukan oleh 

pemerintahan daerah. Pertanyaan kajian ini, yaitu: 
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1) Bagaimana pelembagaan kerja sama daerah yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah? 

2) Sejauhmana implementasi Kerja sama daerah yang dilakukan pemerintah 

daerah? 

3) Apasaja dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kerja sama oleh 

pemerintah daerah? 

 
Kesimpulan  

Studi indentifikasi profil kerja sama daerah, setelah melakukan studi lapangan 

dan melakukan analisi terhadap data, fakta dan informasi yang didapat makan 

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pentingnya pemataan dan pengalian objek kerja sama daerah dengan 

mempertimbangankan manfaat dari pelaksanaan kerja sama daerah dan juga 

hasil yang didapat oleh pemerintah daerah dari penggunaan potensi dan 

sumberdaya daerah 

2) Kemampuan SDM dalam melaksanakan kerja sama daerah menjadi modal 

utama dalam mendukung keberhasilan, untuk itu dibutuhkan jabatan yang 

memiliki kompetensi yang handal dalam pengelolaan kerja sama tersebut. 

3) Membangun unit kerja dengan didukung oleh norma-norma dan struktur 

yang tepat sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan pengetahuan yang 

dimiliki dalam mendukung pelaksanaan kerja sama daerah. 

4) Selama ini pelaksanaan kerja sama daerah belum memberikan dampak masih 

kecil dalam kontribusi pembangunan daerah, beberapa pelakasnaan kerja 

sama daerah perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan nilai 

kebermanfaatan kerja sama daerah dari sisi pengelolaan yang dailakukan. 

 
Rekomendasi 

1) Perlu menentukan instrumen dalam mekanisme guna memetakan potensi 

dan sumberdaya daerah yang menjadi objek kerja sama dengan menitik 

beratkan kepada aspek, yaitu: Jumlah/besaran ketersediaan potenisi dan 

sumber daya yang dimiliki, 2) Nilai Kebermanfaatan bagi penyelengaraan 

pembangunan daerah, 3) Keberlangsungan Kehidupan sosial masyarakat, 

dan 4) Kesiapan Capital pemerintah Daerah. 

2) Perlunya Jabatan fungsional kerja sama yang memiliki kompetensi dan 

profesionalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, kompetensi 
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tersebut meliputi faktor, yaitu: 1) analisis subjek dan objek kerja sama 

daerah, 2) Kemampuan dalam melakukan analisis hukum perjanjian kerja 

sama, 3) Pengelolaan teknis dan admininstrasi kerja sama, dan 4) 

pengelolaan data dan informasi potensi dan sumberdaya daerah 

3) Pelaksanaan kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang 

memiliki fungsi antara lain: pengelolaan kerja sama, dan Hukum perjanjian 

kerja sama dan disesuaikan dengan kuantitas kerja sama yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah 

4) Perlu melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama daerah yang dapat 

dilakukan yang secara mandiri ataupun oleh pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah. dengan meilihat aspek, yaitu 1) Pemahaman Pemda, 2) 

Dukungan Fasilitasi Kerja sama, 3) Analisis Hukum Perjanjian kerja sama, 4) 

Regulasi/Kebijakan Kerja sama yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, 5) 

Kesiapan Unit Kerja Pelaksana Kerja Sama daerah, dan 6) Jenis dan Kuantitas 

Kerja sama daerah. 

 
3.2.2. Judul  

Kajian Percepatan Penyelesaian Segmen Batas Daerah Kabupaten/Kota Antar 

Provinsi 

 
Tujuan Pengkajian 

1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi percepatan 

penyelesaian segmen batas daerah Kabupaten/ Kota antar Provinsi di 

masing-masing wilayah. 

2) Untuk merumuskan upaya yang perlu dilakukan Pemda untuk menyelesaikan 

segmen batas daerah Kabupaten/ Kota antar Provinsi. 

 
Pelaksanaan Pengkajian 

Bahwa pelaksanaan kajian ini telah dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri 

selama 3 (tiga) bulan dengan narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana 

Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi: Ahmad Zubaidi (Kepala BPP Kementerian 

Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP Kementerian Dalam 

Negeri) dan DR.Sugeng Haryono,  (Kepala Pusat Litbang PUM dan 

Kependudukan BPP); Drs. Ronald P Siagian, MM (Penanggung Jawab II) 
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2) Pelaksana Peneliti: Drs. Hasoloan Nadeak, MSi (Ketua), Muksin, S.Sos, 

Hindarto, S.Sos, Drs. Djoko Sulistyono, MSi, Anung S Hadi, S.IP, Sari 

Handayani, S.Sos, Bungaran Damanik, Yuli Suprihatin. Laporan Akhir dan 

Executive Summary “Pengkajian Percepatan Penyelesaian Segmen Batas 

Daerah Kabupaten/ Kota antar Provinsi” sebagaimana dalam lampiran Nota 

Dinas ini. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan 

a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi percepatan penyelesaian 

segmen batas darat daerah Kabupaten/ Kota antar Provinsi masing-

masing wilayah?  

b. Upaya apa yang perlu dilakukan Pemda untuk menyelesaikan Segmen 

Batas Darat Daerah Kabupaten/ Kota dalam mendukung kejelasan dan 

kepastian hukum batas wilayah suatu daerah antar Provinsi.  

2) Faktor-faktor Penyebab Permasalahan 

a. Umum 

(1) Belum menjadi prioritas utama masing-masing Kabupaten/ Kota. 

(2) Undang-Undang (UU) Pembentukan daerah Kabupaten/ Kota yang 

bersangkutan tidak secara tegas mencantumkan titik koordinat 

perbatasan. Peta yang menjadi lampiran dalam UU Pembentukan 

Daerah Kabupaten/ Kota adalah sekadar sketsa atau asesoris belaka. 

b. Khusus 

(1) Medan di lapangan cukup berat dan  bila hujan tidak bisa dilewati, 

sedangkan pada musim kemarau cukup  banyak asap. 

(2) Kurangnya dukungan tenaga Sumberdaya Manusia, khususnya 

tenaga pemetaan. 

(3) Anggaran yang dirasakan masih sangat kurang mendukung. 

(4) Kurang adanya sinkronisasi penetapan anggaran antar 

Kabupaten/Kota. 
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(5) Apabila dilakukan pelacakan ke lapangan (on the spot) termasuk ke 

dalam kategori perjalanan dinas namun pada kenyataannya tidak 

ada rincian biaya secara detail, dan jika ada hari libur tidak dihitung 

dalam SPPD dan rincian  biaya lainnya. 

(6) Konflik yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) pada 

segmen batas darat sarat dengan berbagai kepentingan. 

 

Rekomendasi 

1) Menteri Dalam Negeri perlu membuat  surat kepada para Gubernur, untuk 

menegaskan bahwa “apabila ada pemekaran kabupaten/kota di daerah 

masing-masing, agar mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam PP No. 78 

Tahun 2007”;  

2) Perlu mempertimbangkan usulan Pemerintah Provinsi    agar “kewenangan 

penetapan penegasan batas darat daerah Kabupaten/ Kota dalam satu 

Provinsi diserahkan kepada para Gubernur”.  

3) Menteri Dalam Negeri agar segera melakukan penegasan kepada para 

Gubernur untuk melakukan sosialisasi perbatasan di wilayahnya masing-

masing; 

4) BPP Kemendagri Cq. Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan, 

untuk segera menindaklanjuti hasil kajian ini, berupa membuat kajian 

tentang kerjasama kecamatan bidang urusan pendidikan, kesehatan di 

daerah Perbatasan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, guna mengetahui 

eksistensi Kecamatan di daerah perbatasan yang mempunyai potensi konflik 

dalam pelaksanaan dan solusinya. 

 

Tindak Lanjut 

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum perlu melakukan pembahasan/kajian 

kembali rekomendasi hasil pengkajian tersebut dengan Tim Pengkajian BPP 

Kemendagri guna dipertimbangkan agar Penegasan Batas Antar Daerah 

Kabupaten/ Kota antar Provinsi diakui pihak-pihak dimaksud. 
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3.2.2. Judul  

Kajian Implementasi Dekonsentrasi Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah  

 
Tujuan 

1) Teridentifikasinya  percepatan upaya penyerahan dan implementasi 

Dekonsentrasi kepada Gubernur selaku aparat Pusat di daerah. 

2) Teridentifikasinya faktor-faktor atau aspek-aspek untuk mempercepat upaya 

implementasi Dekonsentrasi kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah  di  

daerah.  

3) Terformulasikan atau terumuskan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah 

yang dilakukan Pemerintah untuk mempercepat implementasi 

Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 

 

Pelaksanaan Pengkajian Aktual 

Bahwa pelaksanaan kajian telah dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri selama 

3 (tiga) bulan dengan narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana Peneliti yang 

meliputi, sebagai berikut: 

1) Ahmad Zubaidi (Kepala BPP), DR. Sugeng Hariyono (Kapus Litbang Pumduk), 

Drs. A. Sirajuddin Nonci, M.Si(Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen 

PUM) Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA (Dosen Pasca Sarjana IPDN), Prof 

Riset.Dr. Tri Ratnawati (Peneliti LIPI), Drs. Robert Simbolon, MPA (BNPP) 

2) Pelaksana Peneliti: DR. Sugeng Hariyono (Penanggung Jawab I), Drs. Ronald 

P. Siagian, MM (Penanggung Jawab II), Drs. Djoko Sulistyono MSi (Ketua Tim),   

Muksin S.Sos, Hindarto, S.Sos, Sari Handayani, S. Sos, Anung S. Hadi, SIP, 

Bungaran Damanik, Yuli Supriatin, M.S. Marshal. 

3) Laporan Akhir dan Executive Summary “Implementasi Kepada Gubernur 

Selaku Wakil Pemerintah” sebagaimana dalam Lampiran Nota Dinas ini. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis 

1) Permasalahan 

a. Bagaimana mempercepat upaya penyerahan dan implementasinya.  

b. Faktor apa saja untuk  mempercepat implementasinya.   

c. Apa kebijakan dan langkah-langkah  yang telah dilakukan Pemerintah 

untuk mempercepat implementasi tersebut. 
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2) Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan 

a. Kurangnya koordinasi terutama degan pihak Legislatif (DPRD).  

b. Rapat Koordinasi (Rakor) diadakan tiap triwulan. Beberapa Kementerian 

yang terlibat secara aktif diantaranya : Kemendagri (Ditjen Bangda, dan 

Ditjen PMD), Kementan (Ditjen Tanaman  Pangan), Kemenkes, 

Kemenakertrans, Kemen LH, dan Kemen PU. 

 
Rekomendasi 

1) Tata Peraturan menyangkut Dekonsentrasi sebaiknya tidak berbentuk  

Permendagri. Karena jika diterapkan  cenderung  diabaikan oleh 

Kementerian/ Lembaga. Apalagi ditambah masih adanya ego sektoral dan 

sanksi yang tidak jelas jika setingkat Permendagri. Oleh karena itu, sebaiknya 

bisa setingkat  UU ataupun PP. 

2) Regulasi jika setingkat UU ataupun PP, maka peran Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah mempunyai legitimasi yang kuat, dan mempunyai 

peran/kewenangan  melantik instansi vertikal. Misalnya, seperti era waktu 

lalu Kantor Wilayah dapat dianggap  sebagai wakil Kementerian/ Lembaga. 

Sehingga sebagai wakil Pemerintah, Gubernur dapat  dipandang wakil 

Pemerintah, dan dapat mengubah  citra Pemerintah Provinsi yang  selama ini 

hanya sebagai  “penonton” belaka. 

  
Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal 

Pemerintahan Umum perlu mempertimbangkan rekomendasi yang dimaksud 

menyangkut aturan regulasi sebagai masukan sesuai rekomendasi yang 

dimaksudkan. 
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3.3.  PENERAPAN  

3.3.1. Judul  

Reaktualisasi Peran dan Kelembagaan  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam 

Perspektif Pemerintahan 

 
Tujuan 

Untuk mendudukan dan memerankan PPNS sesuai dengan tugas dan fungsinya 

dalam rangka menegakan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah 

daerah 

 
Pelaksanaan  

Lokakarya Pengembangan Kebijakan dengan tema Reaktualisasi Peran 

Kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Perspektif 

Pemerintahan diselenggarakan Pada hari Rabu dan Kamis, 30 sampai dengan 31 

Oktober 2013 bertempat di Jambuluwuk Malioboro Boutique HotelJalan Gajah 

Mada Nomor 67 Yogyakarta secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Hukum 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam acara tersebut turut hadir pula 

Bagus Jaya Pranoto, SH.MH. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Dr. I 

Made Suwandi, M.Soc. ScDosen IPDN,  Rr Risma Indriyani, SH.MH Kepala Divisi 

Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta hadir pula Satpol PP 

dan PPNS pada SKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lokakarya 

diikuti pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan Kabupaten Kota 

pada Provinsi D.I. Yogyakarta.  

 
Pokok Pokok Hasil Analisis   

Permasalahan  

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah belum banyak melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan baik diantaranya:  

1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipedomani dan dibina oleh Peraturan 

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Meneteri Hukium dan Hak Asasi Manusia 

dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia. 

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah terdapat dikotomi antara Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil mengawal Undang-Undang dan mengawal Peraturan 

Daerah. 
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3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah belum mempunyai Kartu Tanda 

Penyidik (KTP) Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Kartu Tanda Anggota 

(KTA) Penyidik Pegawai Negeri Sipil disebabkan oleh: 

a. Proses pembuatan penggantian dan perpanjangan Penerbitan Kartu 

Tanda Penyidik dan Surat Keputusan PPNS membutuhkan waktu yang 

lama. 

b. Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah 

mengakibatkan Kartu Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Surat 

Keputusan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil menjadi tidak berlaku. 

4) Keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota 

disebabkan karena minimnya minat Pegawai Negeri Sipil dan menjadi 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan terbatasnya Pegawai Negeri Sipil 

berpendidikan strata 1 (satu)  

5) Banyaknya PPNS daerah ditempatkan atau dipindahkan pada bagian atau 

bidang yang tidak operasional penegakan hukum. 

 
Rekomendasi 

Agar PPNS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional 

direkomendasikan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Sejalan dengan penyempurnaan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana perlu dimasukan satu pasal yang mengatur PPNS akan 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang dapat mengakomodir 

permasalahan PPNS 

2) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Kota dalam menempatkan dan 

meletakkan kedudukan PPNS pada bidang penegakan hukum agar didasari 

dengan pertimbangan tugas dan fungsi PPNS dan lamanya bertugas. 

3) Perekrutan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diturunkan satu tingkat 

menjadi setingkat SLTA. 

 
Tindak lanjut. 

1) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dan Kepolisian Republik Indonesia agar berkoordinasi membuat Peraturan 

Pemerintah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

2) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri perlu 

membuat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi 
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dan Kabupaten/Kota tentang optimalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

dan larangan atau batasan yang ketat terkait mutasi Jabatan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil pada bidang non penegakan hukum. 
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3.4.  PENGEMBANGAN KEBIJAKAN / FGD 

3.4.1.  Judul  

Kajian Kritis Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan 

Dalam Negeri 

 
Tujuan Kajian 

1. Mengkritisi substansi Inpres No 2 Tahun 2013 dalam konteks 

kepemerintahan di daerah. 

2. Menggambarkan dan menjelaskan implementasi Inpres tersebut di daerah. 

3. Memberikan rekomendasi kebijakan penyempurnaan Inpres dan 

penanganan gangguan keamanan  dalam negeri. 

 
 Pelaksanaan Kajian 

Pelaksanaan kajian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslit Pemerintahan Umum 

dan Kependudukan BPP Kemendagri selama 1 (satu) bulan dengan narasumber 

dan pelaksana peneliti yang meliputi: 

1. Narasumber/pakar/praktisi: La Ode Ahmad (Ditjen Kesbangpol 

Kemendagri); Soemarno M.Hum (Kepala Badan Kesbangpol Kota Surabaya).  

2. Pelaksana Peneliti: Moh Ilham A Hamudy; Gunawan; Dida Suhada Iskandar 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

a. Permasalahan 

1. Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman 

serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, 

baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Pusat Komunikasi dan 

Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, tahun 2010 

terjadi 93 peristiwa konflik. Sementara pada tahun 2011 terjadi 77 

peristiwa dan 2012 terjadi 128 peristiwa. Pada 2013 hingga awal 

September lalu, Kemendagri juga mencatat telah terjadi 53 peristiwa 

konflik. 

2. Oleh Kemendagri, aparatur pemerintah daerah memang telah didorong 

untuk mendata, menyiapkan tindakan antisipatif dan membangun dialog 

dengan warga di daerah rawan konflik. Tetapi, pengalaman membuktikan 

bahwa peran aparatur pemerintah daerah saja tidak cukup kuat untuk 
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mencegah letusan konflik. Selain itu, aparatur pemerintah daerah acap kali 

tidak berada didepan atau malah absen ketika konflik tersebut terjadi. 

3. Maraknya, peristiwa konflik itu memaksa Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013 

tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. 

4. Namun, dari sisi konsepsi dan implementasi di lapangan, Inpres itu 

memunculkan beberapa persoalan. Sehingga, perlu kajian kritis agar 

implementatif. 

b. Temuan Lapangan 

1. Ada kemiripan konsepsi antara Inpres No 2 Tahun 2013 dengan draf 

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tertanggal 16 Oktober 

2012. Keduanya  tidak bisa memberikan definisi yang jelas tentang obyek 

yang menjadi pokok permasalahan atau dipersengketakan. Pada kalimat 

pembuka Inpres ditegaskan bahwa ukuran kondusivitas kehidupan sosial, 

hukum dan unsur-unsur keamanan nasional dalam negeri ternyata 

digunakan demi menyokong stabilitas pembangunan nasional. Akan tetapi 

Inpres ini tidak memberikan identifikasi dan batasan yang konkret 

tentang faktor-faktor apa saja yang mampu menghambat dan 

membahayakan pembangunan nasional. 

2. Terkesan, lahirnya Inpres akibat kelambanan pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah sebagai derivasi UU No 7 Tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial. Inpres menjadi solusi instan dalam menangani 

konflik di daerah. 

3. Beban kewenangan yang terangkum dalam Inpres amatlah kompleks 

untuk ditanggung dalam struktur lokal dan kontraproduktif dengan 

agenda penegakan hukum yang ada di Indonesia. Apalagi, tidak ada 

dukungan anggaran yang diberikan pemerintah pusat. 

4. Inpres ini secara umum memang mengedepankan pendekatan keamanan 

sebagai respons negara, dengan mengandalkan mekanisme koordinasi dan 

struktur kerja yang disusun rigid dari level nasional hingga daerah. Namun 

demikian, tidak ada yang bisa menjamin struktur kerja tersebut bisa 

mengontrol pendekatan keamanan yang mendapat legitimasi publik. 

5. Masalah koordinasi di antara pemangku kepentingan agak sukar 

dilakukan. Ketika Badan Kesbangpol melalui Sekretariat Daerah 
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mengundang organisasi perangkat daerah dan unsur lainnya, seperti 

kepolisian, kejaksaan, dan lainnya, tidak semua memenuhi undangan 

tersebut. Kalau pun perwakilan di antara mereka ada yang datang, yang 

adatang itu orangnya acap berganti-ganti. Sehingga, ketika pembahasan 

atau pengambilan sesuatu keputusan terpaksa harus mengulang-ulang. 

Akibatnya, keputusan yang diambil menjadi lama dan panjang prosesnya. 

6. Target yang dibuat daerah dalam rencana aksi, banyak yang tidak realistis, 

kalau tidak mau dikatakan absurd. Sebagai contoh, bagaimana mengukur 

keberhasilan  meningkatnya wawasan pemuda terhadap nilai kebangsaan, 

semangat belanegara, sikap demokrasi serta semangat persatuan dan 

kesatuan sehingga menekan potensi konflik? 

7. Kewenangan Badan Kesbangpol sangat terbatas, sehingga terkesan Badan 

Kesbangpol sebagai pengepul laporan saja. Selain itu, ketiadaan sanksi 

bagi bagi daerah atau pun organisasi perangkat daerah yang mengabaikan 

Inpres tersebut semakin melemahkan implementasi Inpres tersebut. 

8. Ada kemungkinan implementasi Inpres diperpanjang pada 2014. 

 
Rekomendasi Dan Tindak Lanjut 

1. Konsepsi yang konkret tentang faktor-faktor apa saja yang mampu 

menghambat dan membahayakan pembangunan nasional perlu dipertegas 

dalam penjelasan Inpres tersebut. 

2. Segera terbitkan pelbagai peraturan pendukung UU UU No 7 Tahun 2012 

tentang Penanganan Konflik Sosial. 

3. Pemerintah mesti memberikan dana kepada pemerintah daerah guna 

melancarkan kegiatan operasional Inpres tersebut di daerah. 

4. Pendekatan persuasif dengan mengedepankan dialog patut dilakukan dan 

diperbanyak oleh pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi daerah. 

5. Target yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rencana aksi daerah harus 

dikontrol dan dievaluasi secara ketat oleh Ditjen Kesbangpol guna 

menghindari pencatuman target-target yang dinilai kurang realistis atau 

sukar diukur untuk diraih keberhasilannya. 

6. Badan Kesbangpol perlu diberikan kewenangan yang lebih besar untuk 

mengoordinasikan secara teknis kegiatan koordinasi di daerah. Sehingga, 

tidak ada lagi perangkat daerah atau pun pemangku kepentingan lainnya 

yang mangkir ketika rapat koordianasi triwulan yang sudah dijadwalkan 
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dilaksanakan.Harus ada intrumen hukum lainnya yang menguatkan dan 

menerangkan bahwa Inpres itu masih bisa dilanjutkan pada 2014 ini. 

 
3.4.2.  Judul 

Kontribusi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 
Tujuan Fgd 

1. Sejauhmana upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat 

menyumbangkan Pendapa Asli Daerah. 

2. Mengidentifikasikendala-kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerahnya. 

3. Mengetahui langkah-langkah yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerahnya. 

 
Pelaksanaan Fgd 

A. Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kebijakan Kontribusi 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)” diselenggarakan Pada hari Kamis, 1 Agustus 2013bertempat 

di Hotel Ibis Jalan Kramat Raya No. 100 Jakarta Pusat Ph. +62 319 200 33 

secara resmi dibuka oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan 

(BPP) Kementerian Dalam Negeri, DRs. Sahat Marulitua, MA. Hadir pula 

Bagus Jaya Pranoto, SH.MH. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Heru 

Triandoko, SH,MH. Kasatpol PP Kabupaten Kendal, Drs. Hari Winarno, M.Si, 

Sekretaris Satpol PP Kabupaten Cilacap, serta hadir pula Satpol PP 

Sejabotabek selaku pelaku kebijakan.  

B. FGD diikuti oleh Kepala Bidang pada Pusat Keuangan Daerah, Kepala 

Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bagian, Peneliti/Perekayasa, dan Pejabat 

Fungsional Umum di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan BPP 

Kementerian Dalam Negeri;. 
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Pokok Pokok Hasil Analisis Fgd 

1. Permasalahan 

a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah belum banyak melaksanakan 

tugas dan fungsinya dengan baik. 

b) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota yang disumbangkan dari hasil 

kegiatan penyelenggaraan non yustisi Satpol PP dan PPNS masih sedikit 

sekali baru dapat dilakukan Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo 

dan Kota Yogyakarta. 

c) Pengaturan dan Kebijakan tentang hasil penyelenggaraan persidangan 

pelanggaran Perda belum diatur secara jelas baru terdapat pada 

Permendagri 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Hasil Operasi 

yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan 

daerah.  

d) Perbedaan penafsiran pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah terdapat pada ayat 149 terdapat kalimat “Pejabat 

Lain” ini menimbulkan penafsiran yang berbeda. 

e) Keahlian dan kemampuan PPNS setelah melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan di Diklat Polri belum menjamin dapat melaksanakaan tugasnya 

dengan baik dan benar sesuai dengan koridor hukum yang ada. 

f) Terbitnya Kartu Tanda Penyidik dan Surat Keputusan PPNS sampai pada 

disumpah menjadi PPNS membutuhkan waktu yang lama. 

g) Hasil pelaksanaan dan penyelenggaraan sampai munculnya hasil 

persidangan berupa keputusan denda yang dilakukan oleh Satpol PP dan 

PPNS sering diklaim oleh SKPD atau OPD. 

h) Minimnya kualitas dan kuantitas PPNS di daerah serta masih banyaknya 

PPNS daerah ditempatkan atau dipindahkan pada bagian bukan pada 

fungsi penegakan hukum. 

i) Selain melaksanakan tugas dan fungsi PPNS dalam membuat 

pemberkasan sudah rumit, masih saja diberi beban tugas lain diluar 

tugas dan fungsi PPNS. 

j) Peraturan Daerah Kabupaten Kota masih banyak yang memberikan sanksi 

kurungan selama 6 (enam) bulan hal ini akan menyulitkan PPNS dalam 

proses pemberkasannya sampai kepada hasil keputusan membutuhkan 

waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak.  
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k) Terdapat anggapan yang kurang bijaksana terhadap unit Satuan Polisi 

Pamong Praja ini menjadi tempat buangan bagi oknum-oknum yang 

bermasalah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD). 

 
Rekomendasi 

1. Agar PPNS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional perlu 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Pendidikan dan pelatihan lanjutan dan pembinaan secara teknis 

operasional dilakukan secara periodik serta keberanian dan tekad yang 

kuat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

khusunya bila berhubungan dengan lembaga Polri dan lembaga peradilan 

dan penempatan PPNS.  

b) Setelah selesai pendidikan dan pelatihan selama ±3 bulan di Kepolisian 

maka sebelum kembali ke tempat tugas pada SKPD atau OPD masing-

masing kiranya perlu ada pemagangan di Kepolisian guna kematangan dan 

terbiasa dalam menangani perkara-perkara. 

c) Pemerintah Daerah Kabupaten Kota perlu menempatkan dan meletakkan 

kedudukan PPNS yang tepat pada bidang fungsi penyidikan dan tidak 

dibebani dengan tugas-tugas lainnya. 

2. Agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang disumbangkan dari hasil 

Operasi Yustisi dan Non Yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah 

merupakan penerimaan daerah kiranya perlu dilakukan: 

a) Pemerintah Pusat membuat kebijakan yang baku sehingga dapat 

digunakan dan dipatuhi oleh seluruh kelembagaan yang ada di Indonesia 

berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tidak saja hanya 

Permendagri 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional 

PenyidikPegawaiNegeriSipil  Daerah DalamPenegakanPeraturan  Daerah. 

b) Pemerintah Daerah Kabupaten Kota membuat Peraturan Daerah yang 

baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2010 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta merubah 

keputusan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan direvisi menjadi 3 

(tiga) bulan. 
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3. Untuk menghindari timbulnya multitafsir mengenai pernyataan kalimat 

“pejabat lain” pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, maka Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan revisi khususnya 

pada pasal 149 Undang-Undang 32 Tahun 2004. 

4. Agar pencitraan masyarakat terhadap Satpol PP positif perlu mengutamakan 

pendekatan soft kebijakan operasional penanganan ketentraman dan 

ketertiban serta mempublikasinya dengan menggandeng peran serta media 

massa. 

 
Tindak Lanjut 

1. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri agar 

melakukan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka 

pemagangan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar terampil dalam 

menangani perkara setelah melakukan Pendidikan dan Pelatihan di 

Kepolisian. 

2. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan  

Pemerintah Daerah perlu menginisiasi berkumpulnya PPNS secara berkala 

dan bertahap sehingga terjalin jiwa korsa dan rasa kebanggaan serta tukar 

menukar pengalaman menjadi PPNS. 

3. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri segera 

membuat peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa hasil 

operasi yustisi atas pelanggaran peraturan daerah merupakan penerimaan 

daerah.  

4. Pemerintah Daerah dalam menempatkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil sesuai dengan PP 58 Tahun 2003 yaitu pada bidang fungsi penyidikan. 

5. Pemerintah Daerah untuk segera merevisi Peraturan Daerahnya disesuaikan 

dengan PP 58 Tahun 2003 merubah pada ketentuan pidana kurungan 6 

(enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan. 

6. Pemerintah Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil melakukan kerjasama dengan mediamassa dalam 

mempublikasikan kegiatan operasioanl penanganan ketentraman dan 

ketertiban. 
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3.4.3.  Judul 

Reposisi dan Revitalisasi Satuan Perlindungan Masyarakat 

 

Tujuan Kajian 

1. Menggambarkan eksistensi Satlinmas saat ini. 

2. Mengetahui pelbagai persoalan yang menyertai eksistensi Satlinmas 

3. Memberikan jalan keluar atas berbagai persoalan yang melilit keberadaan 

Satlinmas 

 

Pelaksanaan Kajian 

Pengembangan kajian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslit Pemerintahan 

Umum dan Kependudukan BPP Kemendagri selama 1 (satu) bulan dengan 

narasumber dan pelaksana peneliti yang meliputi: 

1. Narasumber/pakar/praktisi: Dr. Made Suwandi (mantan Dirjen PUM 

Kemendagri); Joko Wahidin M.M (Kepala Badan Kesbangpol Magelang); Bimo 

(Kepala Seksi Linmas Ditjen PUM). 

2. Pelaksana Peneliti: Moh Ilham A Hamudy; Gunawan; Dida Suhada Iskandar 

 

Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

a. Permasalahan 

1. Satlinmas merupakan warga masyarakat yang ikut memelihara keamanan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Namun, fungsi-fungsi itu sekarang seakan tidak 

memunyai greget lagi dan pudar di mata masyarakat. Fungsinya direduksi 

sebagai penjaga gardu ronda dan pukul kentongan. 

2. Malahan, di tengah pamornya yang memudar, Satlinmas pun digelayuti 

sejumlah persoalan. Pasalnya, sebagian besar anggota Satlinmas tampak 

uzur dan berpenampilan lemah fisik. Sementara, untuk mencari pengganti 

anggota yang sudah uzur, sekarang ini sangat sulit. Para pemuda pada 

umumnya tidak mau menjadi anggota Satlinmas. Selain honornya kecil, 

gengsinya pun masih kalah jauh dengan Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP).  
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3. Soal honor dan dana bantuan operasional, misalnya, sangat kecil dan 

besarannya tidak pernah pasti. Anggaran Satlinmas diambil dari pos 

alokasi dana desa (ADD) atau pun alokasi anggaran kelurahan (AAK). 

Penentuan besarannya sangat tergantung pada hasil musyawarah di 

desa/kelurahan.  

4. Selama ini, Satlinmas hanya mengandalkan tambahan pendapatan dari 

kebaikan hati dan uluran tangan warga. Misalnya, saat ada hajatan warga 

yang memerlukan bantuan pengamanan, di situlah ajang bagi anggota 

Satlinmas mendapat berkah tambahan penghasilan. 

5. Persoalan menjadi kian kompleks dan rumit kalau kita telaah eksistensi 

Satlinmas dari sisi regulasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta hal lain 

dalam konteks kekinian. 

b. Temuan Lapangan 

1. Perubahan nama dari Hansip menjadi Linmas. Sejauh ini tidak ada dasar 

hukum yang menyebutkan perubahan tersebut. Dasar hukum yang kerap 

disebutkan adalah Surat Edaran Mendagri No 340/2921/SJ tertanggal 20 

Desember 2002 tentang Ketentuan Pakaian Seragam dan Atribut 

Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat. Surat edaran itu sejatinya 

hanya mengatur soal atribut dalam pakaian seragam PNS Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bukan penetapan perubahan nama 

Hansip menjadi Linmas. Diduga, perubahan istilah Hansip menjadi Linmas 

hanyalah penghindaran terminologi militeristik yang melekat sedari 

zaman Orde Baru dulu. 

2. Masalah pakaian dinas Satlinmas. Memang, dalam Permendagri No 1 

Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas disebutkan, setiap Senin semua 

pegawai Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah mengenakan 

seragam berwarna hijau bertuliskan Hansip/Linmas di dada kiri. Tetapi, 

praktik di lapangan, utamanya daerah, tidaklah seragam. Di Sumatera 

Selatan, misalnya, semua PNS pemerintah provinsi mengenakan seragam 

putih (baju) hitam (celana/rok). Seragam hijau ala Hansip/Linmas sudah 

lama ditanggalkan.  

3. Sampai saat ini, pembentukan Satlinmas masih mengacu pada Keppres No 

55 Tahun 1972. Belum ada aturan baru yang memayungi Satlinmas. 

Sandaran penggunaan istilah Linmas masih menggunakan beberapa 



 

102 
 

regulasi lawas yang tentunya masih memakai istilah Hansip. Padahal, 

konsepsi dan filosofi yang dikandung Hansip dan Satlinmas adalah 

berbeda. Impaknya, ada kerancuan konsep dan filosofi di sana. 

4. Hari lahir Satlinmas diperingati setiap 19 April. Aturan yang dirujuk 

adalah Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan 

No MI/A/72/62 tertanggal 19 April 1962. Dasar hukum itu senyatanya 

patut dipertanyakan. Pasalnya, dalam konsideran Keppres No 128 Tahun 

1962 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Koordinasi, dan 

Pengawasan Pertahanan Sipil dan Perlawanan Rakyat, pada bagian 

Mengingat dicantumkan Keppres No 48 Tahun 1962 tertanggal 19 

Februari 1962 tentang Pembentukan Organisasi Hansip dalam Usaha 

Mempertinggi serta Menggalang Kewaspadaan Nasional. Mestinya, ulang 

tahun Satlinmas adalah 19 Februari 1962. Karena, pada waktu itulah 

pertama kali cikal bakal Hansip yang berubah menjadi Linmas terbentuk 

melalui Keppres No 48 Tahun 1962. Bukan 19 April sebagaimana yang 

biasa diperingati selama ini. 

5. Eksistensi Satlinmas dalam konteks penanggulangan bencana. Di satu sisi, 

sejak awal tugas pokok Satlinmas adalah melaksanakan kegiatan 

penanganan bencana. Hal itu semakin menguat dengan keluarnya Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri No 362/4396/SJ tertanggal 11 Desember 

2009 tentang Pemberdayaan Satlinmas dalam Membantu Kegiatan 

Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor. Sementara, di sisi 

lain, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 

keluarnya UU No 24 Tahun 2007 jelas-jelas telah mengambil alih peran 

Satlinmas. Tugas Linmas saat terjadi bencana alam tidak lagi terlihat. 

Hadirnya BNPB senyatanya juga telah mereduksi peran Satlinmas dalam 

memobilisasi penanggulangan bencana. 

6. Penggabungan Satlinmas dan Satpol PP. Masuknya urusan Linmas ke 

dalam Satpol PP menimbulkan persoalan tersendiri. Di atas telah 

disinggung, Linmas itu adalah fungsi bukan organisasi. Dalam konteks itu, 

penggabungan hanya menimbulkan tumpah tindih urusan. Penyatuan itu 

telah menimbulkan “gejolak” baru baik di internal Kesbangpol, induk awal 

Linmas, maupun Pol PP sendiri sebagai tempat baru Satlinmas. Fakta di 

lapangan menunjukkan, masih banyak SKPD Kesbangpol dan Linmas di 
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daerah yang tidak/belum bergabung dengan Pol PP. Alasannya, secara 

tupoksi dan filosofi ada perbedaan signifikan antara Satlinmas dengan 

Satpol PP. Pol PP itu tugasnya menegakkan peraturan daerah, sementara 

Linmas melindungi masyarakat dari marabahaya bencana alam. Dari sisi 

filosofi, Linmas bersifat persuasif, sementara Pol PP bersifat represif. 

 

Rekomendasi 

1. Kalau ditelaah secara saksama, tupoksi utama Satlinmas adalah 

penanggulangan bencana. Adapun tupoksi yang lain seperti pengaman pemilu 

dan pemilu kepala daerah, sifatnya hanya insidentil.  Malah, kalau hanya 

terlibat sebagai penjaga ketertiban dalam pemilu, harusnya tidak perlu 

dilembagakan khusus, anggota Satlinmas cukup direkrut oleh KPU/KPUD 

saja. Dengan begitu, jelas eksistensi Satlinmas menjadi mubazir setelah 

adanya BNPB/BPBD. Apalagi di kementerian lain juga ada satuan yang 

memiliki tugas dan peran yang sama dengan Satlinmas. Kementerian Sosial, 

misalnya, punya satuan berjuluk Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang 

tersebar di 33 provinsi, dan saat ini sudah terdapat 29 ribu relawan. 

2. Dengan berubahnya paradigma pemerintahan dari sentralistik ke demokratis 

desentralistik, maka menempatkan urusan Linmas di jajaran Kementerian 

Dalam Negeri dan pemerintah daerah menjadi kurang relevan lagi. Kita mesti 

jujur mengatakan, yang paling membutuhkan keberadaan Linmas sekarang 

ini sebenarnya adalah TNI dan Kementerian Pertahanan, karena dianggap 

masih relevan dengan doktrin Pertahanan Rakyat Semesta. Apalagi RUU 

Komponen Cadangan yang sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan dan 

TNI memasukkan elemen Linmas sebagai komponen pendukung non-

kombatan dan menjadi bagian penting dari komponen pertahanan negara. 

3. Untuk itu, sudah saatnya dipikir ulang tentang eksistensi Satlinmas di masa 

depan. Sebaiknya diadakan workshop nasional yang melibatkan Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, BNPB/BPBD dan pemerintah daerah 

guna mengkaji secara komprehensif dan holistik eksistensi Satlinmas. 
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Tindak Lanjut 

1. Jika ingin tetap memertahankan eksistensi Satlinmas, Ditjen PUM mesti 

merumuskan ulang tupoksi Satlinmas yang dituangkan dalan regulasi yang 

baru menggantikan Keppres No 55 Tahun 1972 

2. Namun, jika tidak mampu merumuskan ulang, Ditjen PUM mesti legawa 

menyerahkan urusan perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana) 

kepada BNPB. Atau, mengembalikan urusan perlindungan masyarakat 

(pertahanan negara) kepada Kementerian Pertahanan. 

 
3.4.4.  Judul 

Harmonisasi Regulasi Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  

 
Tujuan Pengembangan Kebijakan 

1. Mengidentifikasi regulasi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta 

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia yang berkaitan dengan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pada regulasi yang berupa, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan 

hukum. 

 
Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan 

1. Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kebijakan dengan tema 

Harmonisasi dan Regulasi Tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipildiselenggarakan pada hari Rabu, 13  November 2013bertempat di Hotel 

Best Western Jalan Mangga Dua Abdad No. 111 Jakarta. Hadir sebagai 

pembicara (1) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH. M.HumKepala Biro Hukum 

Kementerian Dalam Negeri, (2)Adhi Ashari,SH.MH, Kepala Sub Direktorat 

Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. (3) Bagus Jaya Pranoto, SH.MHKepala Sub Direktorat Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil.  

2. FGD diikuti oleh Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bagian, 

Peneliti/Perekayasa, dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Pusat 
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Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukanpada 

BPP Kementerian Dalam Negeri. 

 
Pokok Pokok Permasalahan 

1. Terjadi kerancuan kebijakan terkait dengan rekrutmen, pembinaan dan 

penerbitan kartu tanda penyidik pegawai negeri sipil. Kebijakan dimaksud 

meliputi: 

a. Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 7 Tahun 2003Tentang 

PedomanOperasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil  Daerah. 

b. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara 

Pengangkatan,Pemberhentian, Mutasi, DanPengambilan Sumpah Atau 

Janji Pejabat PenyidikPegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, 

Warna,Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil. 

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda 

Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengenai 

legalitas KTP. 

2. Proses perpanjangan dan pembuatan Kartu Tanda Penyidik Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di daerah berlangsung sangat lama.  

 

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 

1. Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri perlu menginisiasi 

untuk menyatukan kebijakan terkait rekrutmen, pembinaan dan penerbitan 

kartu anggota penyidik pegawai negeri sipil, dalam satu kebijakan 

pemerintah yang dapat diginakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara 

menyeluruh berupa Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

2. Ditjen Pemerinthan Umum Kementerian Umum Dalam Negeri perlu 

menginisiasi untuk mengubah mekanisme dan prosedur kerja dalam 

penerbitan kartu penyidik PPNS. 
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3.4.5.  Judul 

Integrasi Pelayanan Publik Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

 
Tujuan 

1) Menjaring permasalahan yang berkaitan dengan integrasi kebijakan dan 

regulasi terhadap integrasi pelayanan publik berbasis NIK;  

2) Merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengintegrasian pelayanan 

publik berbasis e-KTP 

 
Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan 

Waktu pelaksanaan pengembangan kebijakan selama 1 (satu) bulan dengan 

narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana peneliti yang meliputi: 

1. Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Dede Mariyana (Unpad), Drs. M Sitorus 

(Asdep Pelayanan Publik Menpan dan RB) , Drs. Izuddin (Biro Organisasi 

Kemendagri), Dr. Sugeng Hariyono (Kapus Litbang Pumduk), Drs. Sahat 

Marulitua, MA (Sekban BPP Kemendagri), Dr. Subiyono 

2. Pelaksana Peneliti: Drs. Hasoloan Nadeak M.Si (Peneliti BPP), Dra. Sri 

Nursuhartinah, M.Si (Peneliti BPP), M. Ilham, M.Soc (Peneliti BPP), Dra. 

Masruwati Gajah, M.Si (Peneliti BPP), Dra. Dwi Laksito Rini, M.Si (Kabid 

Kependudukan), Agung Wijaya, SE (Kasubbid. Administrasi 

Kependudukan). 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis 

1. Permasalahan 

a. Bagaimanakan bentuk kebijakan umum Kementerian Dalam Negeri 

dalam mengintegrasikan pelayanan publik berbasis NIK? 

b. Faktor apa yang perlu diperbaiki untuk percepatan pengintegrasian 

pelayanan publik berbasis NIK ? 

 
2. Fakto-Faktor Penyebab Permasalahan 

a. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil memenuhi target 

perekaman e-KTP untuk program tahun 2012 hingga tanggal 7 

Nopember 2012. Hasil perekaman e-KTP ini lebih besar mencapai 

172.428.571 wajib KTP, angka ini lebih besar  dari target sebelumnya 

yakni sekitar 172.015.400 wajib KTP. 
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b. Pencapaian target tersebut, lebih cepat dari amanat Peraturan Presiden 

No.35 tahun 2010 yang menetapkan bahwa perekaman e-KTP secara 

massal harus selesai pada akhir tahun 2012, “berarti lebih cepat 55 hari 

dari batas waktu yang ditetapkan, Konferensi Pers di Kemendagri oleh 

Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 2011”  

c.Tercapainya target ini tidak luput dari antusiasme warga yang tinggi 

untuk segera memiliki e-KTP dan kerja keras Pemerintah Daerah 

setempat. 

d. Berdasarkan data yang ada di Kemendagri, ada sebanyak 497 

kabupaten/kota yang melaksanakan perekaman e-KTP, terdapat 217 

kabupaten/kota yang mencapai target dan 206 lainnya yang melebihi 

target, yang belum mencapai target sebanyak 74 kabupaten/kota, yang  

diharapkan hingga akhir tahun 2012 dapat diselesaikan. 

e. Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kemendagri, hingga kini masih banyak warga yang mencoba mengakali 

sistem e-KTP, sesuai dengan data yang ada sebanyak 665 ribu warga 

yang merekam e-KTP dua kali hingga tiga kali. Namun, dapat dipastikan 

tidak akan ada warga yang memiliki e-KTP seperti perekaman yang 

dilakukan Kemendagri, meskipun ada warga yang merekam e-KTP di dua 

tempat, baik itu di Kecamatan dalam satu kota atau bahkan di kecamatan 

di kota yang berbeda. Tetapi berapa kali pun dilakukan warga 

perekaman e-KTP, pasti diketahui dan dipastikan e-KTP hanya satu yaitu 

e-KTP yang direkam pada perekaman yang pertama. 

 
Rekomendasi 

1) Ditjen Dulcapil Kementerian Dalam Negeri sudah waktunya bersinergi 

dengan berbagai Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang 

mempunyai kewenangan dibidang pelayanan publik seperti identitas jati 

diri dan bukti kepemilikan, agar pengintegrasian pelayanan publik berbasis 

Nomor Induk Kependudukan  (NIK) dapat segera terlaksana. 

2) Sinergitas Ditjen Dukcapil dan K/L, Badan Hukum Publik, Badan Hukum 

Privat, dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi seperti Keputusan Bersama 

yang mengatur hubungan, tanggungjawab dan akibat hukum yang 

ditimbulkan. 
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Tindaklanjut 

Memberikan  masukan dan saran berupa policy papper terkait dengan Integrasi 

Pelayanan Publik Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

 
3.4.6.  Judul 

Upaya Meningkatkan Kesadaran Penduduk Dalam Menggunakan  Hak-Hak Sipil 

Dalam Pencatatan Peristiwa Penting Kependudukan 

 
Tujuan 

1. Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa 

kependudukan; 

2. Mengetahui tingkat pelayanan kependudukan yang dapat mendukung 

masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu; 

3. Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat untuk mengakses informasi 

kependudukan guna berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu; 

4. Mendeskripsikan strategi meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang 

kependudukan untuk mendukung partisipasi mereka dalam 

penyelenggaraan pemilu. 

 
Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan pengembangan kebijakan selama 1 (satu) bulan dengan 

narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana peneliti yang meliputi: 

1. Narasumber/Pakar/Praktisi: Dr. Agustina Situmorang (Peneliti LIPI), Cecep 

Agus Supriyanta, SH, M.Si (Kasubdit Fasilitasi Pemilu, Ditjen Kesbangpol, 

Kemendagri),  Ahmad  Zubaidi (Kepala BPP Kemendagri); Dr. Sugeng 

Hariyono (Kapus Litbang Pumduk), Drs. Sahat Marulitua, MA (Sekban BPP 

Kemendagri). 

2. Pelaksana Peneliti: Dra. Sri Nursuhartinah, M.Si (Peneliti BPP), Dr. Sitti 

Aminah, MTP, Dra. Masruwati Gajah, M.Si (Peneliti BPP), Dra. Dwi Laksito 

Rini, M.Si (Kabid Kependudukan), Agung Wijaya, SE (Kasubbid. 

Administrasi Kependudukan). 
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Pokok-Pokok Hasil Analisis 

1. Permasalahan 

a. Bagaimana tingkat kesadaran penduduk untuk melaporkan Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting dan faktor-faktor apa sajakah 

yang berpengaruh; 

b. Bagaimana tingkat kesadaran penduduk melengkapi dokumen 

kependudukan (e-KTP) dan faktor apa sajakah yang berpengaruh  

c.Bagaimana pemanfaatan hasil pendaftaran peristiwa kependudukan dan  

penyelenggaraan e-KTP untuk penetapan daftar pemilih; dan  

d. Bagaimana permasalahan dan hambatan kesadaran penduduk dan 

bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasinya 

2. Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan 

a. Kesadaran penduduk rendah dan tidak aktif melaporkan kelahiran, 

kematian atau perkawinan ke RT/RW atau ke petugas; 

b. Kesadaran penduduk  WNI  yang sedang berada/bekerja di luar negeri 

tergolong rendah untuk melaporkan diri kepada pemerintah setempat 

atas keberadaannya; 

c.Penduduk tidak aktif melaporkan perubahan peristiwa kependudukan 

baik di tempat tujuan maupun asal; 

d. Penduduk yang kembali ke desa/kelurahan belum terdaftar pada daftar 

pemilih di desa/kelurahan; 

e. Penduduk yang datang tetapi tidak memiliki hak pilih di 

desa/kelurahan tujuan karena telah tercatat di tempat asal; 

f. Jumlah pemilih pemula yang meningkat; 

g. Desa/kelurahan sulit melakukan pemutakhiran data yang diperoleh 

dari Dinas Dukcapil karena banyak penduduk yang sudah tidak di 

tempat. 

 
Rekomendasi 

1. Peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan perubahan peristiwa 

kependudukan dan perekaman e-KTP perlu diiringi dengan mekanisme 

pengaturan yang memberikan kemudahan (jika dimungkinkan insentif) 

bagi penduduk dengan status sosial ekonomi berada pada kategori miskin 

dan penduduk yang tinggal jauh dari kantor desa/kelurahan /kecamatan. 
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2. Peningkatan peran RT/RW/Kepala Dusun dan Pemimpin Banjar/Ketua 

lingkungan sangat strategis dan dibutuhkan untuk melaporkan perubahan 

peristiwa kependudukan dan capaian e-KTP ke Pemerintah 

Desa/Kelurahan. Untuk meningkatkan motivasi mereka, pemerintah perlu 

mempertimbangkan untuk melakukan bimbingan administrasi, pemberian 

dana insentif dan penghargaan terutama bagi RT/RW/Kadus dan pemimpin 

Banjar/Ketua Lingkungan yang aktif menyampaikan pelaporan data 

kependudukan dan capaian perekaman e-KTP ke Kades/Lurah dan Camat. 

3. Perlu Pertimbangan untuk meninjau ulang mekanisme pencetakan e-KTP di 

tingkat pusat untuk diserahkan ke instansi pelaksana di tingkat 

Kabupaten/Kota agar mempercepat warga memperoleh e-KTP. 

 

Tindak Lanjut 

Memberikan  masukan dan saran berupa policy papare terkait dengan 

kesadaran penduduk untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa 

kependudukan. 

 

3.4.7.  Judul 

Strategi Percepatan Pengimplementasian Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) 

 

Tujuan 

Tujuan dari pengembangan kebijakan strategi percapatan Pengimplementasian 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dimaksudkan untuk 

merumuskan strategi percepatan pengimplementasian PATEN oleh 

Pemerintahan Daerah.  

 

Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan pengembangan kebijakan selama 1 (satu) bulan dengan 

narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana peneliti yang meliputi: 

1. Narasumber/Pakar/Praktisi: R. Ferry Anggoro Suryokusumo dari Local  

Governance Innovation for Communities in Aceh (LOGICA, Australian AID), 

Drs. Mohamad Roem, MM (Sekditjen PUM), Asep Kusumah, S. Sos., M.Si. 

(Kabag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung),  
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2. Pelaksana Peneliti: Imam Radianto Anwar Setia Putra, ST, MM (Peneliti 

BPP),  Dra. Sri Nursuhartinah, M.Si (Peneliti BPP), Dr. Sitti Aminah, MTP, 

Drs. Hasoloan Nadeak, M.Si, (Peneliti BPP), Dra. Masruwati Gajah, M.Si 

(Peneliti BPP), Dra. Dwi Laksito Rini, M.Si (Kabid Kependudukan), Agung 

Wijaya, SE (Kasubbid. Administrasi Kependudukan). 

 

Pokok-Pokok Hasil Analisis 

1. Permasalahan 

a. Apa saja Hambatan/Tantangan Implementasi PATEN? 

b. Bagaimana Mendorong Pelimpahan kewenangan dalam Mendukung 

Implementasi PATEN? 

c. Kewenangan apa saja yang dapat masuk dalam pelaksanaan PATEN? 

d. Bagaimana Strategi Percepatan Pengimplementasian PATEN? 

2. Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan 

a. Rendahnya Komitmen Kepala Daerah Dalam Pengimplementasian 

PATEN. Kepala daerah masih engan melakukan pelimpahan wewenang 

kepada kecamatan.  

b. Selain itu jajaran pemerintah sendiri kurang mampu menangkap betapa 

pentingnya penyelenggaraan PATEN dalam memenuhi pelayanan kepada 

masyarakat. Terkadang jajaran pemerintah daerah merasa takut 

kehilangan kewenagannya jika Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan tersebut diselenggarakan. 

c. Kultur birokrasi yang masih sempit pemikirannya sehingga PATEN belum 

dijadikan sebagai salah satu penilaian keberhasilan pelayanan kepada 

masyarakat bagi pemerintah daerah itu sendiri. 

d. Dibutuhkan dukungan guna melakukan identifikasi wewenang yang akan 

dilimpahkan dalam penyelenggaraan pelayanan melalui PATEN. 

Keterbatasan kemampuan daerah untuk melakukan indetifikasi 

wewewnang memberikan pengaruh terhadap percepatan 

penyalenggaraan PATEN, dengan adanya kepastian jenis dan jumlah 

pelayanan yang dimasukan kedalam pelimpahan wewenang bagi 

penyelenggaraan PATEN diyakini akan mempermudah pemerintah 

daerah untuk dapat mengimplementasikan PATEN. 
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e. Dukungan pembiayaan yang sesuai guna mengimplementasikan PATEN 

disetiap Kecamatan juga dapat mendorong kelancaran Penyelenggaraan 

PATEN. Komitmen Bupati/Walikota dan juga didukung oleh DPRD 

menjadi faktor tersendiri untuk percepatan penyelenggaraan PATEN 

 

Rekomendasi 

1) Perlu Peta Jalan (Road Map) Percepatan Penyelenggaraan Paten 

2) Fasilitasi Diseminasi Dan Penguatan Kebijakan Paten 

3) Perlu adanya “Good Will Politic” Kepala Daerah 

4) Perlu Dukungan Jajaran Pemerintah Daerah 

5) Perlu Dimensi Dalam Menetapkan Wewenangan Yang Dilimpahkan 

 

Tindaklanjut 

Memberikan masukan dan saran berupa policy paper terkait dengan percepatan 

pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 

 
3.4.8.  Judul 

Pengembangan Kebijakan Solusi Penyelesaian Segmen Batas Daerah 

Bermasalah Antara Provinsi DKI Jakarta Dengan Provinsi Banten 

 

Tujuan 

1) Melakukan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan di Wilayah 

Perbatasan antar provinsi DKI Jakarta dengan Banten; 

2) Mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan 

Pembangunan di wilayah perbatasan antara kedua provinsi tersebut;  

3) Merumuskan bahan-bahan masukan yang diperlukan bagi penetapan kebijakan 

yang berkaitan dengan Solusi penyelesaian Segmen Bermasalah Antara Provinsi 

DKI Jakarta dengan Banten 

 

Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan 

Bahwa pelaksanaan pengembangan kebijakan ini  telah dilaksanakan oleh Tim 

BPP Kemendagri dengan narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana Peneliti 

yang meliputi: 

1. Narasumber/Pakar/Praktisi: Ahmad Zubaidi (Kepala BPP Kementerian 

Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP Kementerian 
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Dalam Negeri) dan DR.Sugeng Haryono (Kepala Pusat Litbang PUM dan 

Kependudukan BPP); Drs. Ronald P. Siagian, MM (Penanggung Jawab). 

2. Pelaksana Peneliti: Hindarto, S.Sos (Penanggung Jawab II), Drs. Djoko 

Sulistyono, MIP (Ketua Tim), Muksin, S.Sos, Sari Handayani, S.Sos, Bungaran 

Damanik, Yuli Supriatin, Anung S Hadi, S.IP, M.S Marshal dan Sindar Siagian. 

3. Laporan Akhir dan Executive Summary “Pengembangan Kebijakan  Solusi 

Penyelesaian Segmen Batas Daerah Bermasalah Antara Provinsi DKI Jakarta 

Dengan Provinsi Banten”,  sebagaimana dalam lampiran Nota Dinas ini. 

 

Pokok-Pokok Hasil Analisis 

1. Permasalahan 

a. Antara Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta khususnya yang 

berbatasan dengan Kab. Tannggerang dengan Kotamadya Jakarta Utara 

dan Kotamadya Jakarta Barat telah ditetapkan titikm patok Batas pada 

PBU 01 dan PBU 02;  

b. Dalam rangka penegasan batas daerah agar didukung pemerintah pusat 

dan pihak kab/kota meminimalisasi terjadinya konflik dikemudian hari 

dan mengedepanbkan kesepakatan dengan mengacu pada peraturan yang 

berlaku  

2. Faktor-Faktor Penyebab Masalah 

Antara Segmen Batas antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Pihak Konsultan yang ada telah melakukan perbaikan peta dan 

penyesuaian penarikan garis batas mengacu pada peta hasil penegasan 

batas yang pernah dilaksanakan oleh ketiga Provinsi dan Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud pada minggu ketiga bulan Nopember 2012. 

b. Pihak Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten serta Kabupaten/Kota 

yang berbatasan akan melakukan pengecekan dokumen dan peta hasil 

kegiatan penegasan batas ketiga Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya 

terhadap penarikan garis batas. 

c. Pihak konsultan akan memplot  koordinat pilar-pilar batas pada peta RBI 

1:25.000 yang akan dioverlay dengan citra satelit dan akan dicetak dengan 

skala 1:10.000, serta melakukan perbaikan peta batas yakni dengan 
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memplotting titik simpul pada ujung-ujung segmen batas dan memberikan 

besaran koordinat kartometrik pada setiap segmen batas. 

d. Terhadap segmen batas Kabupaten/Kota telah dipasang pilar melalui 

APBN Ditjen PUM Kemendagri TA. 2012, dengan rincian sebagai berikut : 

 Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara dengan Kabupaten Bekasi 

serta Pemerintah Provinsi terkait sepakat dengan posisi 5 pilar. 

 Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur dengan Kabupaten Bekasi 

serta Pemerintah Provinsi terkait sepakat dengan posisi 1 pilar. 

 Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur dengan Kota Bekasi telah 

dipasang 20 pilar. Untuk selanjutnya masing-masing pihak melakukan 

pengecekan garis batas yang melalui pilar-pilar tersebut.  

 Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur dengan Kota Depok telah 

dipasang 7 pilar. Untuk  selanjutnya masing-masing pihak melakukan 

pengecekan garis batas yang melalui pilar-pilar tersebut.  

 Pemerintah Kota Administratif Jakarta Selatan  dengan Kota Depok telah 

dipasang 7 pilar. Untuk  selanjutnya masing-masing pihak melakukan 

pengecekan PABU-003 terhadap PBM-2, PBM-3, dan PBM-4 serta garis 

batas yang melalui pilar-pilar tersebut.  

 Pemerintah Kota Administratif Jakarta Selatan  dengan Kota Tangerang 

Selatan telah dipasang 6 pilar. Untuk  selanjutnya masing-masing pihak 

melakukan pengecekan garis batas yang melalui pilar-pilar tersebut.  

 Pemerintah Kota Administratif Jakarta Selatan dengan Kota Tangerang 

telah dipasang 2 pilar. Untuk  selanjutnya masing-masing pihak 

melakukan pengecekan terhadap pilar yang telah ada  sebelumnya, 

yakni PB-262, PB-263 dan PABU-004. 

 Pemerintah Kota Administratif Jakarta Barat dengan Kota Tangerang 

telah dipasang 12 pilar.  

 Pemerintah Kota Administratif Jakarta Barat dengan Kabupaten 

Tangerang telah dipasang 2 pilar.  

 Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara dengan Kabupaten 

Tangerang serta Pemerintah Provinsi terkait sepakat dengan posisi 2 

pilar. 
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e. Terhadap segmen batas Kota Administratif Jakarta Barat dengan Kota 

Tangerang  pihak konsultasi akan melakukan pengecekan terhadap posisi 

pilar PB-364A dan PB-364B serta besaran koordinat. 

 

Rekomendasi 

Peran Pemerintah Provinsi (Gubernur ) yang aktif guna menyelesaikan segmen 

batas daerah dengen cara melakukan  koordinasi dan pendekatan baik melalui 

Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat (Ditjen PUM)  

 
Tindak Lanjut 

Permendagri  Nomor  76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas 

Daerah harus dimplementasikan secara tegas di lapangan, sehingga keputusan 

yang dikeluarkan Kemendagri  itu dianggap final. 

 

3.4.9.  Judul 

Pengembangan Kebijakan Kontraversi Peran Kecamatan Berdasarkan UU 

Nomor 5 Tahun 1974 dan Marjinalisasi Peran Dan Fungsi Kecamatan 

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 

 
Tujuan 

1. Merumuskan klausul tentang pengaturan Camat dan Kecamatan di dalam 

revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, yang mencakup antara lain: 

a. Pasal-Pasal umum; 

b. Pasal-Pasal khusus, terutama tentang:  

c. Jenis, ruang lingkup dan besaran kewenangan atributif; 

d. Jenis, ruang lingkup dan besaran kewenangan delegatif yang dapat 

didelegasikan bupati dan/atau walikota kepada camat; 

e. Tipologi struktur organisasi kecamatan; 

f. Tugas pokok dan fungsi camat; 

g. Keuangan kecamatan. 

2. Menyusun model kecamatan berdasarkan tipologi kecamatan, antara lain: 

a. Kecamatan di ibukota negara; 

b. Kecamatan di ibukota provinsi; 

c. Kecamatan di kota non ibukota provinsi; 

d. Kecamatan di kabupaten kawasan industri; 
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e. Kecamatan di kabupaten daerah pertanian dan perkebunan; 

f. Kecamatan di kabupaten pesisir dan pantai.  

3. Menyusun formula alokasi anggaran bagi kecamatan: 

a. Anggaran untuk menyelenggarakan tugas-tugas rutin administrasi 

perkantoran; 

b. Anggaran untuk menyelenggarakan tugas-tugas atributif; 

c. Anggaran untuk menyelenggarakan tugas-tugas delegatif; 

d. Anggaran untuk menyelenggarakan tugas-tugas inovatif. 

 

Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan 

Bahwa pelaksanaan pengembangan kebijakan ini  telah dilaksanakan oleh Tim 

BPP Kemendagri dengan narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana Peneliti 

yang meliputi: 

1. Narasumber/Pakar/Praktisi: Ahmad Zubaidi (Kepala BPP Kementerian 

Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP Kementerian Dalam 

Negeri) dan DR.Sugeng Haryono (Kepala Pusat Litbang PUM dan 

Kependudukan BPP); Drs. Ronald P. Siagian, MM (Penanggung Jawab). 

2. Pelaksana Peneliti: Hindarto, S.Sos (Penanggung Jawab II), Drs. Djoko 

Sulistyono, MIP (Ketua Tim), Muksin, S.Sos, Sari Handayani, S.Sos, Bungaran 

Damanik, Yuli Supriatin, Anung S Hadi, S.IP, M.S Marshal dan Sindar Siagian. 

3. Laporan Akhir dan Executive Summary “Pengembangan Kebijakan 

Kontraversi Peran Kecamatan Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 dan 

Marjinalisasi Peran Dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 

2004 sebagaimana dalam lampiran Nota Dinas ini. 

 

Pokok-Pokok Hasil Analisis 

a. Permasalahan 

a. Bagaimana merumuskan klausul tentang pengaturan camat (revisi UU 

32/2004) 

b. Bagaimana menyusun model kecamatan berdasarkan tipologi kecamatan, 

c. Bagaimana menyusun formula alokasi anggaran bagi kecamatan. 
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b. Faktor-Faktor Penyebab Masalah 

a.  Sekarang ini desa mengarah kepada  otonomi sehingga Kepala Desa 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat sebatas pemegang peran 

koordinatif dan hanya jabatan penghubung yang sifatnya pelaporan saja; 

b. Fungsi Kecamatan saat ini lemah karena Desa lebih taat pada forum 

(APDESI). Oleh karena itu sangat  diperlukan penguatan fungsi 

Kecamatan; 

c. Bentuk koordinasi dengan Desa dilakukan tiap minggu (kegiatan 

mingguan). 

 

Rekomendasi 

1) Perlu segera diterbitkan regulasi yang mengatur kewenangan Camat dan 

Kecamatan beserta kelengkapannya. 

2) Perlu secara tegas dan jelas ditentukan deskripsi kompleksitas pekerjaan 

yang ada, formulasi mekanisme dan interaksi pekerjaan yang harus dilalui 

serta ketegasan dan kejelasan tingkat difrensial pengambilan keputusan pada 

unit organisasi pemerintahan Kecamatan.  

3) Kewenangan dan tanggung jawab Camat agar ditentukan secara seimbang 

guna menghindari kecanggungan dan ketidak berdayaan dalam 

melaksanakan tugas.  

 

Tindak Lanjut 

Pada revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, maka perlu dimasukkan Peran dan 

Fungsi  Camat dan Kecamatan yang dilengkapi kewenangan yang dimiliki  

seperti yang diungkapkan pada Hasil  Pengembangan Kebijakan seperti 

dimaksudkan tersebut di atas. 

 

3.4.10.  Judul 

Pengembangan Kebijakan tentang Penyelengaraan Pengembangan Kebijakan 

Restruksisasi Fungsi Dan Kedudukan Kecamatan Dalam Revisi Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Ttg Pemerintahan Daerah 
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Tujuan 

Merumuskan klausul tentang pengaturan camat dan kecamatan di dalam revisi 

UU Nomor 32 Tahun 2004, yang mencakup antara lain: 

1) Pasal-pasal umum; 

2) Pasal-pasal khusus, terutama tentang:  

a. Jenis, ruang lingkup dan besaran kewenangan atributif; 

b. Jenis, ruang lingkup dan besaran kewenangan delegatif yang dapat 

didelegasikan bupati dan/atau walikota kepada camat; 

c. Tipologi struktur organisasi kecamatan; 

d. Tugas pokok dan fungsi camat; 

e. Keuangan kecamatan. 

3) Menyusun model kecamatan berdasarkan tipologi kecamatan, antara lain: 

a. Kecamatan di ibukota negara; 

b. Kecamatan di ibukota provinsi; 

c. Kecamatan di kota non ibukota provinsi; 

d. Kecamatan di kabupaten kawasan industri; 

e. Kecamatan di kabupaten daerah pertanian dan perkebunan; 

f. Kecamatan di kabupaten pesisir dan pantai.  

4) Menyusun formula alokasi anggaran bagi kecamatan: 

a. Anggaran untuk menyelenggarakan tugas-tugas rutin administrasi 

perkantoran; 

b. Anggaran untuk menyelenggarakan tugas-tugas atributif; 

c. Anggaran untuk menyelenggarakan tugas-tugas delegatif; 

d. Anggaran untuk menyelenggarakan tugas-tugas inovatif. 

 

Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan 

Bahwa pelaksanaan pengembangan kebijakan ini  telah dilaksanakan oleh Tim 

BPP Kemendagri dengan narasumber/pakar/praktisi dan pelaksana Peneliti 

yang meliputi: 

1. Narasumber/Pakar/Praktisi: Ahmad Zubaidi (Kepala BPP Kementerian 

Dalam Negeri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP Kementerian 

Dalam Negeri) dan DR.Sugeng Haryono (Kepala Pusat Litbang PUM dan 

Kependudukan BPP); Drs. Ronald P. Siagian, MM (Penanggung Jawab). 
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2. Pelaksana Peneliti: Hindarto, S.Sos (Penanggung Jawab II), Drs. Djoko 

Sulistyono, MIP (Ketua Tim), Muksin, S.Sos, Sari Handayani, S.Sos, Bungaran 

Damanik, Yuli Supriatin, Anung S Hadi, S.IP, M.S Marshal dan Sindar Siagian. 

3. Laporan Akhir dan Executive Summary “Pengembangan Kebijakan 

Kontraversi Peran Kecamatan Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 dan 

Marjinalisasi Peran Dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan UU Nomor 32 

Tahun 2004  sebagaimana dalam lampiran Nota Dinas ini. 

 

Pokok-Pokok Hasil Analisis 

1) Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dapat diberikan bersifat 

Pemerintahan Umum dan Kewilayahan dalam bentuk UU.  

2) Masih dibutuhkannya  dukungan  anggaran. 

3) Terkait otonomi desa, peran langsung Kecamatan dalam sosialiasi 

peraturan atau regulasi masih dibutuhkan. Hal ini dikarenakan adanya 

perangkat desa yang tidak  mengetahui terhadap suatu aturan yang berlaku. 

Oleh karena itu, maka dibutuhkan sosialisasi yang menyentuh langsung, dan 

ditambah lagi pihak Kecamatan hanya bersifat koordinatif dalam kegiatan-

kegiatan yang ada di Pemerintahan Desa.  

 

Rekomendasi 

1) Perlunya penguatan fungsi Kecamatan terhadap Desa dan Kelurahan.  

2) Perlunya  penegasan kewenangan Kecamatan  yang dilimpahkan dan  

diikuti dengan dukungan anggaran.  

 

Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal 

Pemerintahan Umumi perlu mempertimbangkan restrukturisasi peran dan 

fungsi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam rekomendasi untuk 

dimasukkan dalam pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) 

tentang Pemerintahan Daerah dan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 
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3.4.11.  Judul 

Pengembangan Kebijakan Tentang Percepatan Penyelesaian Segmen Batas 

Daerah Kabupaten/Kota  Dalam Satu Provinsi 

 

Tujuan 

1) Ketidakjelasan Undang-Undang (UU) Pembentukan. Salah satu penyebab 

yang menonjol terdapat pada UU pembentukan Pemda, klausul tentang 

batas hanya disebutkan sebagai berbatasan dengan derah tetangganya. 

Misalnya : di sebelah utara berbatasan dengan daerah A; di sebelah selatan 

berbatasan dengan daerah B dan seterusnya (kemudian muncullah 

perbedaan penafsiran antar UU, perbedaan pasal-pasal dengan peta 

lampiran, ketidakjelasan Peta lampiran). Contoh : Sengketa Pulau Berhala 

antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi. 

2) Perebutan Sumber Daya Alam (SDA). Kalau di daerah itu ada sumber SDA 

maka batas bisa jadi rebutan. Masing-masing pihak biasanya akan berlomba 

melayani dan itulah awal sengketa. Contoh: Kabupaten (Kab) Muba-Kab. 

Mura Prov Sumsel (Sumur Migas Subhan 4); Prov. Riau (Kab.Rohil)-

Prov.Sumut (Kab.Labuan Batu) terkait patok 153 (perkebunan sawit); 

Prov.Aceh (Kab.Aceh Tamiang)-Prov.Sumut (Kab.Langkat) terkait potensi 

sarang burung walet di Goa Bukit Kapal. 

3) Kesukuan/Kultur/Etnis. Meski batas hanya mengatur persoalan 

administrasi dan sama sekali tidak mempengaruhi masalah kepemilikan. 

Tetapi batas seolah sudah menjadi “pemisah” sehingga batas yang terdapat 

pada etnis yang sama; dinilai menjadi sebagai pemisah etnis itu sendiri.  

Contoh: Prov.Sumsel (Kab.Mura)-Prov. Jambi (Kab.Sorolangun) terkait 

eksistensi penduduk Suku Rawas. 

4) Pelayanan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan 

pelayanan publik kepada warganya. Diharapkan warga yang ada di daerah 

batas tersebut  lebih dekat dengan pusat-pusat pelayanan. Contoh: di Prov. 

Bengkulu: keinginan penduduk pada sebagian Desa di Kab. Kepahiang 

kembali bergabung ke Kab.Bengkulu Utara. Penduduk salah satu Kecamatan 

di Kutai Timur versi kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota 

Bontang dan ingin bergabung ke Kota dengan alasan akses ke pusat 
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pemerintahan lebih dekat (ke Sangata, Kutai Timur 65 km; ke Kota Bontang 

hanya berjarak 3 km). 

 

Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan 

Bahwa pelaksanaan pengembangan kebijakan ini  telah dilaksanakan oleh Tim 

BPP Kemendagri selama 3 (tiga) bulan dengan narasumber/pakar/praktisi 

dan pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1. Narasumber; Dr. Sugeng Hariyono (Kapus Litbang Pumduk), Drs. Eko 

Subowo, MBA (Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Ditjen PUM, 

Dr. Ir. Sobar Sutisna M. Surv.Sc (Peneliti Utama Bidang Perbatasan Badan 

Informasi Geospacial) 

2. Pelaksana Kegiatan Kajian Aktual: Drs.Djoko Sulistyono MSi, Drs. Ronald P 

Siagian MM, Muksin S.Sos, Hindarto, S.Sos, Sari Handayani, S. Sos, Anung S. 

Hadi, SIP 

3. Laporan Akhir dan Executive Summary “Pengembangan Kebijakan  tentang 

Percepatan Penyelesaian Segmen Batas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 

Satu Provinsi” sebagaimana dalam Lampiran Nota Dinas ini. 

 

Pokok-Pokok Hasil Analisis 

1. Permasalahan 

a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan segmen batas daerah 

Kab/Kota dalam satu provinsi sering muncul ke permukaan?  

b. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi untuk 

mempercepat penyelesaian segmen Batas Daerah Kabupaten/ Kota di 

dalam provinsinya  

2. Faktor-Faktor Penyebab Masalah 

a. Pelacakan tapal batas harus jelas;  

b. Pengukuran Batas Wilayah  

c. Pemasangan pilar harus saling berkoordinasi dengan Instansi terkait 

(BPN) dan diatur, dilakukan didepan  tokoh masyarakat dan instansi 

terkait  

d. Kurangnya pemahanan masyarakat terhadap batas daerah;  

e. Medan segmen batas yang sulit dijangkau dah;  
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f. Adanya kepentingan masyarakat terhadap wilayah perbatasan 

Kabupaten/Kota.  

 

Rekomendasi 

1) Segmen batas pada daerah sampel pada umumnya ada permasalahan 

namun secara umum dapat terselesaikan;  

2) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 merupakan acuan jika ada 

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi 

(Gubernur) yang bersangkutan;  

3) Gubernur diharapakan berperan aktif dan berkomitmen untuk 

menyelesaikan segmen batas Kabupaten/Kota yang belum selesai. 

  

 Tindak Lanjut 

Permendagri  Nomor  76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas 

Daerah harus dimplementasikan secara tegas di lapangan, sehingga keputusan 

yang dikeluarkan Kemendagri  itu dianggap final. 

 

3.4.12.  Judul 

Optimalisasi Peran Sekretaris Daerah Selaku Sekretaris Gubernur Sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat 

 

Permasalahan   

Langkah Strategis apa yang diperlukan dalam upaya mengoptimalkan peran 

Sekda Provinsi selaku Sekretaris Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat? 

 

Temuan Lapangan 

1. Sekretariat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi daerah 

sampel (Prov. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Banten) sudah 

terbentuk namun Sekretaris Daearah belum ditetapkan sebagai Sekretaris 

Gubernur karena dalam PP 19 tahun 2010 secara ex officio dijabat oleh 

Sekretaris Daerah (SEKDA) provinsi, begitupun kelompok kerja (Pokja) 

untuk membantu sekda provinsi selaku sekretaris gubernur sudah 

terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.  
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2. Tim Pokja ada yang merasa pejabat buangan hanya untuk mengaktifkan 

kembali tetapi tidak semua berpikiran seperti itu ada juga yang memang 

berkeinginan bekerja untuk kemajuan dan perbaikan kinerja daerah. 

3. Berkaitan dengan pengangkatan ketua Pokja sesuai dengan peraturan 

adalah Staf Ahli atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, hal ini ada yang 

merasa kurang nyaman karena bukan staf ahli bisa menduduki jabatan 

ketua pokja. 

4. Berkaitan dengan program kerja yang berbenturan dengan adanya dua 

sumber pendanaan dalam satu kegiatan (dr. APBN Dana Dekonsentrasi 

dan APBD), maka diambil yang lebih sesuai dengan kebutuhan kerjanya 

sehingga ada sebagian dana dekonsentrasi tidak diambil sehingga secara 

target kinerja pelaksanaan sudah bisa mencapai 90% sedangkan dari 

realisasi keuangannya mungkin hanya berkisar 60% saja. 

5. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pernah memberikan arahan 

namun belum pernah melakukan   teguran atau sangsi kepada 

bupati/walikota 

 

Rekomendasi 

1. Perlu adanya payung hukum untuk membentuk kembali semacam 

Muspida bagi pemerintah Kabupaten/Kota. Sekarang yang terjadi bila di 

provinsi ada Forum Komunikasi Pemerintah  Daerah (FKPD) maka di 

Pemerintah Kabupaten/Kota juga dibentuk FKPD yang tidak mempunyai 

payug hukumnya. 

2. Perlu Pemerintah Pusat mengimplementasikan Undang-undang 32 tahun 

2004 terutama pasal : 

Pasal 218 

  

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:  

  
 a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 

  

 b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah. 

  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 219 

  

(1) Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

  

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, 

anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, kepala desa, anggota 

badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. 

 
Pasal 220 

  

(1) Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

  

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, 

anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, dan kepala desa. 
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IV.  PUSLITBANG PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 
4.1.  PENELITIAN  

4.1.1.  Tentang Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri : Mencari Format Exit Strategi Pasca Program. 

 
4.2.  PENGKAJIAN  

4.2.1.  Kajian Strategis:  

1. Pengembangan Lembaga Keuangan MIKRO dalam Memperkuat 

Perekonomian Desa. 

 
4.2.2.   Kajian Kasuistis/Aktual 

1. Sinergitas Perencanaan Partisipasi Masyarakat di Kab & Desa. 

2. Mencari Formula Penanganan Sengketa Pilkades (studi kasus di 

provinsi banten) 

 
4.3.  PENERAPAN 

4.3.1.   Model Desa Binaan Berdasarkan Tipologi Perdesaan (Lab -site Kab. 

Subang) 

 
4.4.  PENGEMBANGAN KEBIJAKAN/FGD 

4.4.1.  Analisis Pembiayaan Pasar Desa dan Kantor Desa Dalam Program 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 

4.4.2 Peran Strategis Camat Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah. 

4.4.3. Konsepsi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dari 

Perspektif  Tipologi Pedesaan 

4.4.4. Fungsi dan Peran kecamatan dalam perencanaan partisipatif. 

4.4.5. Hubungan kelembagaan sarana perekonomian terhadap ekonomi desa 

(tinjauan atas badan usaha milik desa (bumdes) dan pasar desa). 

4.4.6. Strategi memposisikan pemerintah desa sebagai basis terdepan dalam 

mencegah eksploitasi negatif terhadap tenaga kerja indonesia di dalam 

dan luar negeri. 
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4.4.  PENELITIAN 

4.4.1. Judul 

Penelitian Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Serie II: Mencari Format Exit Strategi Pasca Program 

 
Tujuan Penelitian 

Mengidentifikasi, Menginventarisasi dan Menganalisis keberhasilan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Serie II) di daerah-

daerah otonom, dan melestarikan keberhasilan program tersebut sesuai dengan 

kearifan lokal dalam rangkaian pengentasan kemiskinan yang beriorentasi pada 

kesejahteraan masyarakat. 

 
Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian telah dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri selama 6 

(enam) bulan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan Pelaksana Peneliti yang 

meliputi : 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus: Dr. Ivanovic, M.Si 

(Narasumber), Dr. Prabawa (Praktisi) dan Dr. Erna Chotim, M.Si, (Pakar) 

Drs. Domoe Abdie, M.Si (Narasumber) dan Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si 

(Pembicara Khusus). 

2) Pelaksana Peneliti : Drs. Asrori (Peneliti BPP), Hotnier Sipahutar, SH, M.Si 

Ray Septianis, M.Si, (Peneliti BPP) Purwadi, SE (Peneliti BPP), Endang 

Kurniati, S.Si (Peneliti BPP), Marlon Naibaho, SE (Peneliti BPP);  

3) Laporan Akhir dan Executive Summary Penelitian “Analisis Efektifitas 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Serie II: 

Mencari Format Exit Strategi Pasca Program”, sebagaimana dalam lampiran 

Nota Dinas ini. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Penelitian 

1) Rumusan Masalah “Strategi yang bagaimana yang harus dilakukan 

pemerintah agar pasca PNPM dapat dilestarikan keberhasilannya sesuai 

dengan kearifan lokal yang beriorentasi pada kesejahteraan masyarakat 

tanpa menimbulkan masalah baru”? 
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2) Pokok-pokok Penyebab Permasalahan 

3) Beragammnya Program dan proyek berbasis pemberdayaan masyarakat 

yang dilengkapi oleh biaya untuk macam-macam, antara lain tenaga 

fasilitator/penyuluh, pelatihan, operasional kegiatan di setiap jenjang 

pemerintahan, monitoring dan evaluasi.  

 
Rekomendasi 

1) Menginstruksikan kepada daerah untuk membuat data kemiskinan yang 

valid dengan mengacu pada indikator kemiskinan secara nasional karena 

hal ini akan berpengaruh terhadap besaran dana yang diterima. 

2) Membuat pemetaan karakteristik setiap daerah untuk melihat tingkat 

kesulitan wilayahnya dengan mengkategorikan wilayah yang sangat sulit, 

sulit dsb. 

3) Memperkuat basic PNPM-MP dengan kekuatan hukum (mis : PP) bukan 

hanya sebatas PTO; 

4) Bagi Provinsi dapat menindaklanjuti PNPM-MP secara yuridis dengan 

Peraturan Gubernur, agar PNPM-MP dapat menjadi program yang solid 

dalam memberdayakan masyarakat. 

5) Mengikutsertakan seluruh masyarakat bukan perwakilan dari masyarakat 

seperti yang selama ini dilakukan (3 utusan laki-laki, 3 utusan perempuan). 

Hal ini untuk meminimalisir terjadinya perencanaan yang didominasi oleh 

informal leader di desa. 

 
Tindak Lanjut 

Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri perlu membuat PTO baru tentang PNPM 

Mandiri Pedesaan, yang menampung aspirasi dan kearifan lokal atau usulan 

program kegiatan dari tingkat desa (Bottom Up) yang PTO sekarang masih 

berbasis Top-Down. 
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4.2 PENGKAJIAN  

4.2.1. Judul  

Kajian Strategis Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Dalam  Memperkuat 

Perekonomian  Desa 

Tujuan Kajian 

1) Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang apakah ada 

pengaruh dari peran Lembaga Keuangan Mikro sebagai Lembaga 

pembiayaan dalam memperkuat perekonomian desa; 

2) Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang apakah ada 

pengaruh bagi masyarakat desa atau pengusaha mikro sebagai owner dari 

keberadaan Lembaga Keuangan Mikro dalam memperkuat perekonomian 

desa; 

3) Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang apakah ada 

pengaruh kendala teknis dan psikis bagi Lembaga Keuangan Mikro dalam 

memperkuat perekonomian desa; 

4) Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang apakah ada 

pengaruh dari regulasi kerangka kerja Lembaga Keuangan Mikro dalam 

memperkuat perekonomian desa; 

5)  Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang apakah ada 

pengaruh sistem aplikasi keuangan Lembaga Keuangan Mikro dalam 

memperkuat perekonomian desa; 

6) Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang apakah ada 

pengaruh dari tingkat kemudahan aplikasi dan prosedur penyaluran 

pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro dalam memperkuat perekonomian 

desa; 

7) Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang apakah ada 

pengaruh dari tanggungjawab masyarakat terhadap dana yang dipinjam 

pada Lembaga Keuangan Mikro dalam memperkuat perekonomian desa; 

8) Untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang apakah ada 

pengaruh dari keberadaan Lembaga Keuangan Mikro guna menurunkan 

ketergantyungan masyarakat terhadap pemerintah dalam memperkuat 

perekonomian desa. 
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Pelaksanaan Kajian 

Pelaksanaan Kajian Strategis telah dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri 

selama 6 (enam) bulan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan Pelaksana 

Peneliti yang meliputi : 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi : Abraham Raubun (Lembaga Swadaya 

Masyarakat), Edgar Rangkasa, SH, M.Si (Kasubdit Usaha Perkreditan dan 

Simpan Pinjam, Ditjen PMD Kemendagri) dan DR. Erna Chotim, M.Si  (Dosen 

Universitas Indonesia). 

2) Pelaksana Peneliti : Hotnier Sipahutar, SH, M.Si (Peneliti BPP), Drs. Asrori 

(Peneliti BPP), Agus Supratiawan, SE, MA (Peneliti BPP), Endang Kurniati 

(Peneliti BPP), Ray Septianis Kartika, M.Si (Peneliti BPP), Rahmawati Ahfan, 

M.Si (Peneliti BPP), Purwadi, SE (Peneliti BPP), Marlon Naibaho, SE (Peneliti 

BPP). 

3) Laporan Akhir dan Executive Summary Kajian Strategis “Pengembangan 

Lembaga Keuangan Mikro  (LKM) Dalam  Memperkuat Perekonomian  Desa”, 

sebagaimana dalam lampiran Nota Dinas ini. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan 

a. Apakah ada pengaruh dari peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai 

lembaga pembiayaan dalam memperkuat perekonomian desa; 

b. Apakah ada pengaruh bagi masyarakat desa  atau pengusaha mikro 

sebagai  owner  dari keberadaan lembaga keuangan mikro dalam 

memperkuat perekonomian desa;  

c. Apakah ada pengaruh kendala teknis dan psikis bagi lembaga keuangan 

mikro dalam memperkuat perekonomian Desa; 

d. Apakah ada pengaruh dari regulasi kerangka kerja lembaga keuangan 

mikro dalam memperkuat  perekonomian Desa;  

e. Apakah terdapat pengaruh sistem aplikasi keuangan lembaga keuangan 

mikro dalam memperkuat perekonomian Desa; 

f. Apakah ada pengaruh  dari tingkat kemudahan aplikasi dan prosedur 

penyaluran pembiayaan LKM dalam memperkuat perekonomian Desa; 
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g. Apakah ada pengaruh dari tanggung jawab masyarakat terhadap dana 

yang di pinjam pada lembaga keuangan mikro dalam memperkuat 

perekonomian Desa; 

h. Apakah ada pengaruh dari keberadaan lembaga keuangan mikro guna  

menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam 

memperkuat perekonomian Desa. 

 
2) Pokok-pokok Penyebab Permasalahan 

a. Keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM) dimaksudkan untuk 

menumbuh kembangkan perekonomian desa menjadi tangguh, berdaya 

dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan 

masyarakyat desa, perekonomian daerah serta pada akhirnya untuk 

meningkatkan perekonomian nasional; 

b. Azas penyelenggaraan ekonomi didasarkan pada perinsip demokratisasi 

ekonomi dengan dasar  kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;  

c.  Terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas 

layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin 

dan/atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan 

perekonomian desa.  Lembaga Keuangan Mikro  (LKM) adalah 

lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa 

pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui 

pinjaman atau  pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada 

anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian 

jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata 

mencari keuntungan.   

 
Rekomendasi 

Dalam implementasi pengembangan lembaga keuangan mikro dalam 

memperkuat perekonomian desa dimana terdapat  adanya perbedaan 

kepentingan antara :  para penyelenggara lembaga keuangan mikro  meliputi 

aspek : investor, pemegang saham, pelanggan, pesaing, suppliers, organisasi 

masyarakat, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, dan sebagainya 
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memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga tujuan untuk memperkuat 

perekonomian desa menjadi kurang terpadu antar stakeholders. Berasaskan 

pada teori keseimbangan kepentingan (interests equilibrium) antara pemangku 

kepentingan maka diperlukan forum pertemuan-pertemuan koordinasi secara 

berkala,  dengan terlebih dahulu Pemerintah maupun pemerintah daerah 

menerbitkan regulasi sesuai tingkatan dan peruntukannya.  Disisi masyarakat 

perlu mendapat terapi pemberdayaan kewirausahaan  dengan difasilitasi 

pemerintah daerah secara bertahap untuk dapat melakukan perubahan sikap 

agar dapat memanfaatkan keberadaan lembaga keuangan mikro di daerah 

setempat.   

 
Tindak Lanjut 

1) Melakukan pembinaan dan sosialisasi di tingkat pusat dan daerah mengenai 

Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 

2) Menyusun peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan pemerintah, 

peraturan menteri, peraturan daerah, Petunjuk Teknis pembinaan dan 

pengawasan dan lain-lain, dengan penyelarasan terhadap aturan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK); dengan basis  Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 

tentang Lembaga Keuangan Mikro. 

3) Kementerian Dalam Negeri bersama lembaga terkait diharapkan segera 

melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum; dan   Pemetaan  

capacity building SDM Pemerintah Kab/Kota yang menangani LKM. 

4) Perlu peningkatan sarana dan prasarana penunjang lembaga keuangan mikro 

oleh pemerintah dan pemerintah daerah.  

5) Membentuk forum dan tim kerja di tingkat pusat dan daerah menyangkut 

lembaga keuangan mikro;  

 
4.2.2. Judul  

Sinergitas Perencanaan Partisipasi Masyarakat di Kab & Desa 

 
Tujuan Kajian 

Untuk menganalisis sinergitas perencanaan partisipasi masyarakat di 

Kabupaten dan Desa. 
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 Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan Kajian Aktual telah dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri 

selama 3 (tiga) bulan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi  dan pelaksana 

peneliti yang meliputi : 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi : Dr. Ivanovich Agusta, SP, M.Si, Drs. Persadaan 

Girsang, M.Si, Dr. Prabawa Eka Susanta, S.Sos, M.Si; 

2) Pelaksana Peneliti : Drs. Asrori (Peneliti BPP), Halasan Sitorus, SH, MH 

(Peneliti BPP), Ray Septianis Kartika, M.Si (Peneliti BPP); 

3) Laporan Akhir dan Executive Summary Kajian Aktual “Sinergitas Perencanaan 

Partisipasi Masyarakat di Kabupaten dan Desa”, sebagaimana dalam 

lampiran Nota Dinas ini. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan 

a. Secara umum proses perencanaan yang dilakukan pada SKPD sudah 

mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi 

masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan dalam pelibatan 

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ruang dan 

proses partisipasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan 

masih belum dilaksanakan dengan baik oleh SKPD sehingga hasil dari 

proses perencanaan melalui proses musrenbang, menurut masyarakat 

dan aparat pemerintahan ditingkat desa dan kecamatan masih dirasakan 

sangat kurang memadai.  

b. SKPD belum dilaksanakan secara partisipatif, Cabang SKPD di 

kecamatan, Unit Pelayanan di kecamatan, belum diberdayakan untuk 

melakukan analisis kondisi dan masalah secara partisipatif. Penyusunan 

rencana kerja pembangunan pada SKPD bersangkutan tidak 

dipersiapkan dengan matang karena harus dikerjakan secara tergesa-

gesa; data yang dipergunakan kurang akurat karena tidak didasarkan 

atas analisis masalah dan situasi yang pertisipatif dan terkesan top down. 

c. Akurasi, validitas dan representasi data yang dihasilkan melalui proses 

tersebut masih diragukan, karena proses pengumpulan data dan 

informasi di desa belum dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang 

menggunakan proses partisipatif. Proses pengumpulan data dan 
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informasi hanya didasarkan pada hasil pengamatan dan pengetahuan 

Ketua RT/RW dan Kepala Dusun dan beberapa tokoh masyarakat yang 

aktif mengikuti kegiatan di desa. Masyarakat miskin dan termaginalkan 

serta perempuan belum banyak dilibatkan.  

d. Program yang diusulkan oleh desa melalui musrenbang, tidak 

terakomodasi dalam perencanaan pembangunan, tetapi justru 

perencanaan yang diajukan melalui proposal diluar musrenbang lebih 

banyak mendapatkan pendanaan.  

e. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih sebatas 

prosedural sebagaimana diatur dalam tatacara musrenbang. 

f. Sinergitas perencanaan partisipasif tidak terwujud pada Musrenbang 

Kabupaten, dimana pada forum ini masyarakat tidak terlibat dalam 

pembahasan, sehingga tidak terjadi kerjasama dan interaksi/ komunikasi 

antara masyarakat dengan SKPD. Usulan-usulan masyarakat sebagai 

hasil Musdus sampai dengan musrenbang kecamatan yang dibahas 

dalam forum musrenbang kabupaten mulai menghilang, dengan berbagai 

alasan, seperti usulan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kreteria yang 

ditetapkan, anggaran yang terbatas. 

2) Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan 

a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

disebabkan: 

(1) Pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa 

masih rendah disebabkan kurangnya sosialisasi perencanaan kepada 

warga masyarakat, serta kurangnya diklat perencanaan. Pendidikan 

mengenai perencanaan pembangunan hanya diberikan kepada kader 

yaitu sejumlah orang sebagai wakil dari setiap desa. Peran kader 

pembangunan pun tidak maksimal karena kemampuan kader dalam 

memahami perencanaan pembangunan yang terbatas sehingga tidak 

mampu mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat secara 

luas. 

(2) Rendahnya realisasi usulan hasil musrenbangdes pada 

musrenbangkab menyababkan menurunnya antusias masyarakat 

dalam mengikuti proses perencanaan. Namun demikian dengan 
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adanya mekanisme perencanaan yang dikembangkan PNPM-MPd, 

telah meningkatkan kembali motivasi masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa. 

(3) Dilihat dari waktu penyelenggaraan perencanaan yang sangat 

pendek, tidak sebanding dengan materi yang harus dibahas dan 

diputuskan, sehingga partisipasi kurang optimal. 

b. Pendekatan UU/17/2003 memberikan kewenangan dan peranan yang 

sangat dominan kepada DPRD dalam penganggaran dan cenderung 

memarginalkan peranan dan fungsi Bappeda. Sehingga interaksi 

langsung antara komisi-komisi dengan unit kerja teknis sektoral yang 

tidak terkoordinasi yang membuat eksekutif terjebak dalam perangkap 

kepentingan elit-elit politik yang belum tentu realistik, pro-poor maupun 

propembangunan berkelanjutan.  

c. Karena penentu anggaran Kementerian Keuangan, maka daerah 

tergantung dari Pusat. Disamping itu Bappeda tidak tahu pasti besaran 

anggaran, karena yang menentukan anggaran BPKD.  

d. Adanya dualisme pengaturan perencanaan pembangunan dan 

penganggaran (UU/32/2004 pada beberapa ketentuannya bertentangan 

dengan UU/17/2003 dan UU/25/2004). UU/17/2003 dan UU/25/2004 

menggunakan pendekatan perencanaan sektoral dan regional, 

sedangkan UU/32/2004 menggunakan pendekatan kewenangan/ 

konkruensi. 

e. Adanya UU/17/2003 dan UU/25/2004 menyebabkan mekanisme kerja 

panitia anggaran baik eksekutif dan legislatif belum terpadu dengan tim 

perencana daerah. Anggota panitia anggaran yang memahami dan 

terlibat dalam berbagai proses perencanaan di daerah masih rendah 

sehingga seringkali hasil kerja Panitia Anggaran tidak konsisten terhadap 

kriteria-kriteria dan skala prioritas yang telah dirumuskan melalui 

mekanisme dan proses perencanaan. 

f. Belum ada Permendagri yang mengatur Forum SKPD. Masing-masing 

SKPD melaksanakan forum sendiri-sendiri. 
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g. UU/25/2004 dalam memaknai partisipasi sebatas partisipasi dalam 

perencanaan, tidak termasuk partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 

monitoring dan evaluasi. 

h. Kewenangan anggaran dilakukan oleh unit yang berbeda, sehingga 

belum ada keseragaman dalam menyusun KUAPPA antara BPKD dan 

Bappeda. 

i. Periodesasi pemilihan Bubati dan Kepala Desa berbeda, sehingga 

berpengaruh pada masa berlakunya RPJMD Kabupaten dan Desa. 

j. Kepala Daerah belum membuat pokok-pokok pikiran kegiatan sebagai 

penjabaran visi dan misi saat Pilkada, dan SKPD belum membuat pokok-

pokok pikiran kegiatan yang disampaikan ke kecamatan, serta SKPD 

belum mensosialisasikan program-program yang akan datang ke 

kecamatan. 

k. Substansi perencanaan pembangunan dan penganggaran belum tajam 

mengarah pada upaya mencapai tujuan pembangunan. Di mana 

permasalahan utama yang muncul adalah tidak adanya prioritas yang 

jelas (prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan 

pembangunan sangat banyak dan tidak focus). 

Acuan dari Pusat saling bertentangan. Pemda lebih condong mengikuti 

ke peraturan kementerian teknis yang memberikan anggaran pada 

masing-masing SKPD terkait. 

 
 Rekomendasi 

1) Perlu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait dengan : 

a. Mekanisme Forum SKPD.  

b. Prosedur dan kewenangan DPRD dalam penganggaran perencanaan. 

c. Perlu diatur Pola Tata Desa, dimana desa mau dibentuk seperti apa. 

Jangan hanya kabupaten yang menentukan RTRW, tetapi perlu dimulai 

dari desa. 

d. Kewajiban Kepala Daerah, SKPD untuk membuat pokok-pokok pikiran 

kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi saat Pilkada. 

2) Dalam PP UU Desa perlu mengatur periodesasi Pilkades dan masa jabatan 

Kades disamakan dengan periodesasi Pilkada dan masa jabatan Kepala 

Daerah, dan Pemilihan Kades serentak dengan Kepala daerah.  
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3) Dalam PP UU Desa sebaiknya mengatur penganggaran dalam Musrenbang 

Desa 

4) Memperkuat hubungan koordinasi antara Bappeda dengan BPKD. 

5) Meningkatkan kompetensi perencana baik di tingkat kabupaten maupun 

desa 

6) Sosialisasi program-program SKPD ke kecamatan. 

 

Tindak Lanjut 

1) Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri perlu membuat Permendagri yang 

mengatur mekanisme Forum SKPD. Dimana Forum SKPD disesuaikan dengan 

RPJM, yang difasilitasi Bappeda. 

2) Dirjen Bangda Permendagri prosedur perlu memperjelas prosedur dan 

kewenangan DPRD, serta mendorong E Planning. 

3) Dirjen PMD dan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri perlu membuat PP 

UU Desa perlu mengatur periodesasi Pilkades dan masa jabatan Kades 

disamakan dengan periodesasi Pilkada dan masa jabatan Kepala Daerah, dan 

Pemilihan Kades serentak dengan Kepala daerah 

4) Dirjen PMD dan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri perlu membuat PP 

UU Desa perlu mengatur penganggaran dalam Musrenbang Desa 

5) Bupati SKPD perlu membuat Peraturan Bupati yang mengatur koordinasi 

antara Bappeda dengan BPKD. 

 

4.2.2.  Judul  

Kajian Aktual Mencari Formula Penanganan Sengketa Pilkades Studi Kasus di 

Provinsi Banten. 

  Tujuan Kajian 

1) Mengidentifikasi proses pencalonan pilkades di wilayah sampel; 

2) Menganalisa pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa; 

3) Mengidentifikasi penyebab sengketa pilkades di wilayah sampel; 

4) Menganalisa cara yang tepat untuk menangani sengketa pilkades.   
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Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan Kajian Aktual telah dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri 

selama 3 (tiga) bulan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi  dan pelaksana 

peneliti yang meliputi : 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi : Drs. Parsadaan Girsang, M.Si (Pakar),             

Drs. Domoe Abdie, M.Si (Kapus Litbang Pemdes dan Pemmas), Dr. Prabawa 

Eka Soesanta , M.Si (BPP Kemendagri), Eko Prasetyanto Purnomo Putro, P.P, 

S.Si, M.Si (Kasubdit Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan, Ditjen 

PMD Kemendagri), Christiani R. Tarigan, S.Sos, MA (Kasubdit Administrasi 

Pemerintah Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD Kemendagri); 

2) Pelaksana peneliti : Drs. Asrori (Peneliti BPP), Hotnier Sipahutar, M.Si 

(Peneliti BPP), Halasan Sitorus, SH, MH (Peneliti BPP), Agus Supratiawan, 

MA  (Peneliti BPP), Rahmawati Ahfan, M.Si (Peneliti BPP), Ray Septianis 

Kartika, M.Si (Peneliti BPP); 

3) Laporan akhir dan Executive Summary Kajian Aktual “Mencari Formula 

Penanganan Sengketa Pilkades Studi Kasus di Provinsi Banten”, 

sebagaimana lampiran dalam nota dinas ini. 

 

Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Proses pencalonan pilkades telah sesuai dengan tata tertib pilkades yang 

diadopsi dari  PP  Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa dengan 

berdasarkan musyawarah antara BPD dan panitia pilkades. Diantaranya 

terkait dengan pelaku, biaya, metode, bahan, peralatan, waktu, tempat, 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hasil. Adapun mekanisme 

pencalonan kades di lokasi sampel sebagai berikut : 

a. Membentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari unsur 

perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh 

masyarakat. Panitia pemilihan kades bertugas melakukan pemeriksaan 

identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, 

melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan 

pilkades kepada BPD. 
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b. Melakukan sensus dari rumah ke rumah untuk menentukan DPT. 

c. Penjaringan dan penyaringan bakal calon kades 

d. Penetapan calon yang berhak dipilih 

2) Pihak-pihak terlibat dalam pilkades, Perkembangan pilkades melibatkan 

banyak pihak diantaranya  unsur organisasi masyarakat, pejabat terkait 

yang berkonsentrasi dalam menyukseskan pelaksanaan pilkades. Pada 

tingkat Kabupaten terdiri dari, aparat bagian pemerintahan desa Kabupaten 

Tangerang, Muspida. Tingkat kecamatan terdiri dari  Camat, muspika. 

Tingkat desa terdiri adalah Ketua BPD dan Anggogta-anggotanya, PLT. 

Kades, calon-calon kepala desa, masyarakat desa selaku DPT.  

3) Penyebab  sengketa pilkades, di beberapa lokasi sampel dapat terurai 

sebagai berikut yaitu prosedur tahapan pilkades tidak sesuai mekanisme 

yang implikasinya pelanggaran tata tertib pilkades, penggelembungan 

suara, kecurigaan terhadap kinerja panitia pilkades, money politics, 

Ketidakakuratan DPT, tahapan pilkades tanpa adanya pembuatan berita 

acara, Kecurigaan terhadap berkas administrasi salah satu calon kades, 

adanya permasalahan pribadi yang mempengaruhi suksesnya pilkades.  

4) Cara  penanganan  sengketa  pilkades  yaitu  telah dimediasi oleh  

Pemerintah Kabupaten dan Muspika tanggal 15 Juli 2013 namun 

permasalahan tersebut tetap ke jalur hukum dan sebagian juga telah 

diselesaikan secara musyawarah. 

 
Rekomendasi 

1) Pemerintah Pusat : 

a. Dapat menindaklanjuti hasil kajian ini untuk membuat rancangan 

peraturan pemerintah tentang desa sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang Desa. Tentunya dengan mencantumkan satu pasal untuk 

penyelesaian sengketa pilkades. 

b. Membuat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang isinya 

mengintruksikan kepada Para Bupati di seluruh wilayah Indonesia agar 

dapat menyelesaikan sengketa pilkades sesuai dengan kebijakan dari 

masing-masing Bupati. 
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2) Tingkat Kabupaten : 

a. Membuat regulasi terkait penyelesaian sengketa pilkades yang tertuang 

dalam Peraturan Daerah. 

b. Membentuk Tim Independent khusus untuk mengidentifikasi dan 

memverifikasi Berkas Administrasi Pilkades. 

c. Membentuk TIM auditor Independent khusus mengaudit penganggaran 

Pilkades. 

d. Membentuk Tim evaluator khusus untuk mengevauasi Pilkades dari 

segi pelaksanaan maupun pasca pilkades. 

e. Menginstruksikan kepada seluruh Desa untuk men-dokumentasikan 

pelaksanaan pilkades secara visual sebagai langkah memperoleh bukti-

bukti yang lebih valid bila timbulnya perselisihan. 

f. Merevisi Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa pada 

Pasal 39. Dengan mencantumkan ayat yaitu yang dipilih menjadi Kepala 

Desa harus memenuhi persyaratan memiliki Dedikasi, komitmen dan 

loyalitas kepada desa. Dan juga menambahkan satu pasal yang 

mencantumkan peran Camat dalam penyelesaian sengketa pilkades. 

g. Mengefektifkan kembali peran muspida dalam pelaksanaan pilkades. 

 
3) Tingkat Kecamatan : 

a. Mengefektifkan peran muspika dalam pelaksanaan pilkades. 

b. Mengawasi tahapan-tahapan pilkades, mulai dari penjaringan bakal 

calon sampai pemungutan suara. 

c. Memfungsikan pengadilan internal di tingkat kecamatan dan 

mengeksekusi pelanggaran administrasi yang dilakukan ketika pilkades 

berlangsung dengan melibatkan muspika di dalamnya.  

 
4) Tingkat desa : 

a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tata tertib Pilkades dan 

meletakkannya pada tempat-tempat yang dilalui umum. 

b. Mencantumkan peraturan dalam tata tertib pilkades adanya larangan 

bagi hak pilih menggunakan simbol, warna, ataupun gambar yang 

mendukung salah satu calon kades. 
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c. Membuat Berita Acara secara komprehensif dengan dibubuhi tanda 

tangan setiap unsur yang terkait, diantaranya adalah Ketua BPD, 

Panitia Pilkades dan calon kepala desa. 

d. Persaudaran sangat kental di desa, hendaknya calon kepala desa 

memahami deklarasi damai yang ditandatangani oleh muspika, calon 

kades, ketua panitia dan BPD. Dan menjunjung tinggi supportivitas 

serta memiliki jiwa nasionalis untuk mencintai wilayahnya.  

Bila sengketa terus berlanjut, perlu keterlibatan tokoh masyarakat, ulama 

untuk mediasi dengan pihak bersengketa agar bisa diselesaikan secara 

kekeluargaan. 

 
Tindak Lanjut 

1) Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kemendagri bersama dengan Tim 

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 segera 

menindaklanjuti lahirnya Undang-Undang Desa, untuk segera melakukan 

penambahan pasal yang terkait dengan sengketa Pilkades. 

2) Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kemendagri segera membuat Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri yang menuangkan bahwa penyelesaian 

sengketa pilkades tertumpu pada otoritas Bupati selaku pengambil 

keputusan. 

3) Pemerintah Provinsi Banten segera merevisi Perda Nomor 7 Tahun 2006 

Tentang Pemerintahan Desa pada Pasal 39 agar disinkronisasikan dengan 

Undang-Undang Desa. 
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4.3. PENERAPAN 

4.3.1. Judul  

Model Desa Binaan Berdasarkan Tipologi Perdesaan (Lab -site Kab. Subang) 

 
Tujuan Penerapan 

1) Mengkondisikan masyarakat dalam gerakan pembangunan Desa/Kelurahan 

dalam kerangka upaya meningkatkan perekonomian dan keuangan desa; 

2) Menguatkan/mengembangkan kelembagaan pemerintahan Desa/ 

Kelurahan dan kelembagaan masyarakat; 

3) Mempersiapkan dan mendayagunakan mayarakat melalui konsep 

pemberdayaan  masyarakat;  

4) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan oleh para pemangku 

kepentingan terhadap proses upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan pedesaan. 

 
Pelaksanaan Penerapan 

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) telah 

dilaksanakan oleh Tim BPP Kemendagri selama 6 (enam) bulan dengan 

melibatkan  narasumber/Pembicara Khusus/Praktisi dan pelaksana peneliti 

yang meliputi :  

1) Narasumber/Pembicara Khusus/Praktisi : Drs. Ahmad Zubaidi, Msi. (Kepala 

BPP Kemendagri), Drs. Sahat Marulitua, MA. (Sekretaris BPP Kemendagri), 

Drs. Domoe Abdie, MSi. (Kapus Litbang Pemdes dan Pemmas BPP), dan Dr. 

Almuktabar, MSc.(Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa).  

2) Pelaksana Peneliti : Drs. Asrori (Peneliti BPP), Drs. Hotnier Sipahutar, MSi 

(Peneliti BPP), Drs. Halasan Sitorus, MH (Peneliti BPP), Agus Supratiawan, 

MA. (Peneliti BPP), Ray Septianis Kartika, MSi., dan Purwadi, SE (Peneliti 

BPP). 

Laporan Akhir dan Executive Summary “Pengembangan Pembangunan 

Desa Terpadu”, sebagaimana dalam lampiran Nota Dinas ini. 
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Pokok-Pokok Hasil Analisis Pengembangan 

1) Permasalahan  

a. Sejalan dengan program kementerian lembaga yang tersebar di semua 

sektor dengan pelaksanaan secara parsial membuat capaian 

pembangunan pedesaan menjadi kurang focus dan kurang mencapai 

sasaran. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “pemberian 

otonomi luas kepada daerah pada hakekatnya adalah untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat”, 

serta aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 

2005 tentang Kelurahan, maka perlu ditetapkan kebijakan dan program 

pembangunan desa secara terkoordinasi, terpadu dan sinergis melalui 

pengembangan model pembangunan desa terpadu (PDT). 

b. Upaya membangun sistem manajemen pembangunan desa yang 

terpadu berbasis masyarakat untuk mendorong terciptanya 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. 

2) Faktor-faktor penyebab permasalahan 

a. Secara umum permasalahan kemiskinan merupakan salah satu 

persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia termasuk secara 

administratif di Kabupaten Subang, terutama di daerah pedesaan. 

Pemerintah daerah makin menyadari bahwa untuk mengatasi 

persoalan kemiskinan tersebut, tidak hanya dengan menyusun 

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat, akan 

tetapi juga mendorong desa sebagai basis utama dalam menggerakan 

perubahan-perubahan tersebut. Sejak tahun 2007, pemerintah 

Kabupaten Subang menginisiasi kebijakan pembangunan yang 

mengambil tajuk “Desa Mandiri Gotong Royong”. Inisiasi kebijakan 

pembangunan yang berbasis pada desa dipilih bukan hanya karena 

kecenderungan arah pembangunan yang marak dilakukan di berbagai 

daerah selama ini, akan tetapi didasarkan pada pengalaman nyata yang 

pernah dilakukan di masa-masa sebelumnya.  
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b. Pemerintah Kabupaten Subang nampaknya menyadari bahwa 

kebijakan Desa Mandiri Gotong Royong akan mengalami nasib yang 

sama dengan kebijakan pembangunan sebelumnya jika tidak dilakukan 

langkah-langkah inovasi dalam melibatkan masyarakat desa secara 

aktif dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki mekanisme 

perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, mengintegrasikan 

program dan kegiatan antar sektor (SKPD) untuk menyelesaikan 

permasalahan di desa secara integratif, serta mengefektifkan anggaran 

pembangunan yang disalurkan ke Desa untuk memberikan dampak 

yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 
Rekomendasi 

1) Sejalan dengan era reformasi dan desentralisasi, keinginan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah daerah mulai 

menguat. Walaupun demikian, keinginan saja tidak cukup, akan tetapi harus 

berparalel  dengan agenda konkrit untuk mewujudkan aplikasinya. 

2) Agar kebijakan lebih efektif adalah dengan mengubah indikator 

keberhasilan pembangunan yang selama ini bersifat administratif menjadi 

indikator pembangunan yang berorientasi pada hasil dan target 

kesejahteraan maswyarakat. 

3) Aspek lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan Desa Mandiri 

Gotong Royong adalah memberikan otonomi kepada pemerintah desa 

dalam menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan oleh 

pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah 

Kabupaten Subang mulai meningkatkan alokasi anggaran pembangunan di 

desa sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat kesulitan atau kendala 

yang dihadapi di suatu desa melalui Bantuan Keuangan untuk Desa yang 

melengkapi dana ADD (alokasi dana desa) yang dianggarkan setiap 

tahunnya. 

4) Kebijakan dan program pembangunan desa di Kabupaten Subang dirasakan 

masih belum mencerminkan adanya keterpaduan, sehingga pelaksanaan 

kebijakan dan program pembangunan pedesaan belum mencapai hasil 

secara optimal. Sejalan dengan semangat Undang-undang Desa dan regulasi 

yang telah ada sebelumnya tentang pengaturan desa/ kelurahan membawa 
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implikasi terhadap perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas 

pelaksanaan program terutama kegiatan pembangunan desa secara terpadu 

 
Tindak Lanjut 

1) Badan penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 

mengambil langkah berupa rancangan konsep  kebijakan  Pembangunan 

Desa Terpadu (PDT). Kebijakan dan program PDT dimaksudkan untuk 

membangun sistem manajemen pembangunan desa terpadu berbasis 

masyarakat untuk mendorong terciptanya kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat.  Sedangkan tujuannya adalah: (1) mengkondisikan program 

kementerian, lembaga yang secara langsung ditujukan bagi masyarakat 

Desa/Kelurahan; (2) mengorganisisr masyarakat dalam gerakan 

pembangunan desa/kelurahan terutama dalam aspek ekonomi dan 

keuangan Desa; (3) menguatkan/mengembangkan kelembagaan 

pemerintahan desa/kelurahan; (4) mengembangkan kekaderan penggerak 

pembangunan desa/kelurahan; (5) menguatkan pembinaan dan 

pendampingan oleh para pemangku kepentingan terhadap proses dan 

pemanfaatan hasil pembangunan; (6)  pemberdayaan masyarakat dan lain-

lain yang dianggap perlu bagi pembangunan Desa/Kelurahan. 

2) Sebagai tahap awal kasus amatan terhadap model pembangunan Desa 

Mandiri Gotong Royong dalam rancangan pengembangan   kebijakan 

Pembangunan Desa Terpadu  (PDT) yang diarahkan pada tiga Desa dan 

Desa sekitarnya  di kabupaten  Subang  Propinsi Jawa Barat tahun 2013. 

Sebagai acuan konsep program PDT di daerah, telah disusun  konsep 

Pembangunan Desa Terpadu dalam bentuk PEDUM/ PO.  Konsep  ini 

terutama berkenaan dengan perekonomian dan keuangan desa juga disertai 

beberapa pendekatan teoritik, meliputi Keswadayaan Masyarakat,  Pelaku 

dan Pembina/Pendamping Pembangunan Desa Terpadu dan  lain-lain. 

Konsep  Pembangunan Desa Terpadu disusun sebagai model pelaksanaan 

program dan kegiatan yang dikembangkan dalam rangka pembangunan 

pedesaan. Kerangka konsep terpadu merupakan upaya membangun sistem 

manajemen pembangunan desa. Dengan rancangan  ini diharapkan dapat 

diaplikasikan terutama untuk mengintegrasikan program-program 

kementerian lembaga yang ditujukan bagi pembangunan desa seperti 
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program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM 

Mandiri Pedesaan). Pembangunan desa terpadu juga dirancang untuk 

menjawab aplikasi Undang-undang tentang desa yang telah disahkan 

dengan struktur pengalokasian anggaran yang jelas untuk Desa, dan 

selanjutnya diperlukan pengaturan secara teknis baik dalam skala 

Peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Konsep pengembangan 

desa terpadu  ini adalah konsep yang dinamik untuk selanjutnya dilakukan 

penyesuaian dan penyempurnaan dengan memperhatikan hasil-hasil 

pelaksanaan  pembangunan desa yang sudah berjalan baik dengan 

pendekatan sektor maupun dengan pendekatan kewilayahan, sehingga 

dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan pembangunan desa terpadu 

secara menyeluruh. Diharapkan dengan adanya rancangan  konsep  

pembangunan desa terpadu ini, Pelaksanaan Pembangunan Desa  dapat 

berjalan dengan baik dan benar.  
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4.4. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN/FGD 

4.4.1. Judul   

Peran Strategis Camat Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi 

Daerah. 

 
Tujuan Kajian 

1) Mengindentifikasi peran strategis pemerintah Kecamatan sebagai 

perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 

2) Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah 

Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya. 

3) Merumuskan langkah dan kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan 

peran strategis pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian Pengembangan Kebijakan telah dilakukan oleh Tim 

BPP Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan 

pelaksana Peneliti yang meliputi : 

1. Narasumber/Pakar/Praktisi : Dr. Hironemus Rowa, Dr. Made Suwandi, Prof. 

Dr. Ermaya, Prof. Dr. Khasan Efendi, Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si, Drs. Sahat 

Marulitua, MA dan Drs. Domoe Abdie, M.Si, Dr. Budi Hasmanto,  

2. Pelaksana Peneliti : Drs. Asrori (Peneliti BPP), Hotnier Sipahutar, SH, M.Si 

(Peneliti BPP), Purwadi, SE (Peneliti BPP), Ray Septianis, M.Si  (Peneliti 

BPP); 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

a. Permasalahan. 

a. Sejauhmana peran strategis pemerintah Kecamatan sebagai perangkat 

daerah dalam melaksanakan fungsinya untuk mendukung 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

b. Hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah 

Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya. 
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c. Langkah dan kebijakan apa yang dapat ditempuh untuk meningkatkan 

peran strategis pemerintah Kecamatan untuk keberhasilan otonomi 

daerah. 

b. Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

Konsep wilayah kerja pelayanan ini memahami Kecamatan sebagai unit 

yang mengerjakan berbagai pekerjaan teknis pelayanan yang selama ini 

diselenggarakan oleh institusi tingkat atas, seperti pelayanan-pelayanan 

teknis di bidang kesehatan, pendidikan, penataan lingkungan dan lain 

sebagainya yang selama ini dilaksanakan oleh Unit-Unit Teknis (sebagai 

operating core) Kabupaten/Kota. Tugas-tugas tersebut bukan hanya 

sekedar tugas titipan dari pemerintah atasannya, tetapi betul-betul tugas 

yang kewenangannya secara jelas dilimpahkan kepada pemerintah 

Kecamatan. Meskipun posisi Kecamatan saat ini masih berkedudukan 

sebagai wilayah pemerintahan, secara empiris sebetulnya Kecamatan-

Kecamatan secara terbatas telah melaksanakan sebagian fungsinya sebagai 

wilayah kerja pelayanan. Namun pelaksanaan fungsi tersebut tidak bisa 

berjalan secara optimal karena telah terjadi perubahan konsep yang sangat 

mendasar dalam kedudukan pemerintahan Kecamatan sebagai konsekuensi 

logis penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini misalnya 

dapat dilihat dari tidak jelasnya kedudukan Camat sebagai perangkat 

daerah, apakah sebagai kepala wilayah atau kepala Unit Kerja.  

 
Rekomendasi 

1) Camat harus lebih ekstra kerja keras agar kinerjanya sesuai dengan nilai-

nilai yang dikandung oleh good governance, otonomi daerah dan 

pemberdayaan masyarakat, sehingga kewenangan dan kelembagaan serta 

sumber daya yang dimiliki mampu menjangkau tuntutan dan dinamika 

kompleksitas permasalahan yang berkembang. 

2) Camat sebagai ujung tombak aparat pemerintah daerah yang paling dekat 

dengan masyarakat untuk memberikan pembinaan, fasilitasi dan melayani 

masyarakat. 

3) Camat harus berfungsi lebih jauh sebagai manajer pembangunan wilayah 

Kecamatan.  
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4) Diperlukan aturan perundangan yang tegas dan operasional mengenai 

pemerintahan Kecamatan yang di dalamnya mengatur secara jelas 

pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat sebagai 

perangkat Daerah. Aturan mengenai Camat sebagai perangkat Daerah 

diperlukan agar Camat tidak lagi merasa ragu dan gamang dalam 

menyelesaikan dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul dan 

berkembang dan dapat segera mengambil inisiatif untuk melakukan 

tindakan yang diperlukan dalam rangka mengatasi persoalan yang segera 

harus diselesaikan tanpa takut dipandang melangkahi kewenangannya 

sehingga diharapkan dapat mendorong dicapainya kinerja Camat secara 

maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara 

keseluruhan. 

 
Tindak Lanjut 

Ditjen PMD Kemendagri agar mensinkronkan dan memberi masukan terhadap 

revisi Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dengan 

RUU tentang Desa terkait dengan peran dan fungsi camat.  

 
4.4.2. Judul   

Analisis Pembiayaan Pasar Desa dan Kantor Desa Dalam Program 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 

 
Tujuan Kajian 

Analisis Pengembangan Kebijakan  ini dilaksanakan dengan tujuan adalah untuk 

menggambarkan pembiayaan yang tepat untuk ketersediaan pasar desa dan 

kantor desa dalam program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.   

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian Pengembangan Kebijakan telah dilakukan oleh Tim 

BPP Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan 

pelaksana Peneliti yang meliputi : 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi : Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si, Sahat Marulitua, 

M.Si, Drs. Domoe Abdie, M.Si, Dr. Sorni Pasca Daeli, Drs. Matheos Tan, MM. 
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2) Pelaksana Peneliti : Drs. Asrori (Peneliti BPP), Hotnier Sipahutar, SH, M.Si 

(Peneliti BPP), Purwadi, SE (Peneliti BPP), Ray Septianis, M.Si  (Peneliti 

BPP); 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian 

masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang 

partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku 

pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, 

sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme 

yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. 

b. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan 

antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan 

lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, 

pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang 

dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil 

produksinya. Selain itu penyelenggaraan administrasi dapat dilaksnakan 

dengan baik di kantor desa. 

c. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam 

membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf 

hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku 

tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau 

sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi 

jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu 

dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan 

kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran 

yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada 

masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak 
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memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan 

pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka. 

d. Pemberdayaan, Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi 

yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat 

dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang 

tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. 

Oleh karenanya itu diperlukan peningkatan mutu sarana dan prasarana 

usaha ekonomi masyarakat perdesaan dan peningkatan mutu sarana 

prasarana penyelenggaraan pemrerintahan desa karena berdasarkan 

kenyataan yang ada , hampir 50% Desa diseluruh Indonesia belum 

memiliki kantor desa dan hampir 75 % belum memiliki pasar desa. Namun 

permasalahan yang ada adalah bagaimana bisa menghadirkan kantor desa 

dan pasar desa tersebut pada desa-desa yang ada diseluruh Indonesia. 

Untuk mengatasi berbagai persoalan pada penyediaan kantor dan pasar 

desa, Direktorat Jenderal PMD sudah sejak tahun 2010 merintis pola 

pemberdayaan melalui berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Salah 

satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi penyedian 

gedung/bangunan pasar desa dan kantor desa melalui Tugas Pembantuan 

yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Namun pada tahun 2013 

sejak Januari sampai dengan Oktober 2013 kegiatan Tugas Pembantuan 

Bantuan dengan bentuk Belanja Modal tersebut belum dapat dilaksanakan 

karena pembiayaan anggaranya masih diblokir oleh Kementerian 

Keuangan yang disebabkan beberapa persyaratan yang belum dapat 

dipenuhi misalnya  harus memiliki sertifiat tanah padahal bagi desa-desa 

terpenci dipeloksok belum tentu ada Surat Sertifikat tanah, harus memiliki 

IMB sebagaimana diketahui bahwa di desa-desa yang hanya memiliki IMB 

adalah gedung-gedung pemerintah, atau gedung yang kelola oleh swasta, 

harus memiliki amdal, ni juga persyaratan yang sangat sulit di desa-desa 

tersebut karena pada Desa posisi di Ibukota Kabupaten/Kota saja belum 

tentu memilki sertifikat Amdal. Pada saat selesai kegiatan tersebut, aset 

harus dihibahkan melalui tahapan dan proses yang sangat sulit karena 

harus melibatkan KPKNL Kemenkeu untuk melakukan verifikasi dan 

memberikan hibah kepada pemerintah daerah, sedangkan dalam 
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ketentuan Tugas Pembantuan menurut jenis belanja Modal sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  248/PMK.07/2010 

Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

156/PMK.07/2008 Tentang  Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan Pasal 37C tidak mengatur tentang pemberian 

hibah kepada masyarakat. Dengan demikian Kementerian Dalam Negeri 

perlu mencari solusi untuk dapat menyelesaikan anggaran 2013 

khususnya dengan penyediaan pasar desa dan kantor desa secara cepat 

dan tepat mengingat waktu akhir tahun anggaran akan berakhir. 

Faktor-faktor permasalahan. 

a.  Pembinaan kehidupan masyarakat desa masih perlu ditingkatkan; 

b. Pembinaan perekonomian desa masih perlu ditingkatkan; 

c.  Koordinasi pembangunan desa secara partisipatif kurang intensif. 

 
Rekomendasi 

1) Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan 

pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan 

tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan 

menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan 

masyarakat dilakukan dengan tiga hal:  

a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. 

Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat 

memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran 

bahwa potensi itu dapat dikembangkan  

b. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-

langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta 

pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat 

masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada 

jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, 

pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan 

pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.  

2) Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan biasanya diidentikan 

dengan memberikan bantuan uang. Tetapi banyak proyek-proyek Inpres 

yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa 
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justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan 

masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan.  

3) Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan langsung uang atau 

bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan merangsang peran serta 

masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. Pada kasus tertentu, di 

dalam konsep pembangunan masyarakat, memang diperlukan, akan tetapi 

yang lebih penting adalah pengembangan swadaya masyarakat untuk 

membangun diri sendiri. Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah 

adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang 

dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di 

dalam masyarakat.  

4) Pembangunan pedesaan harus melakukan empat upaya besar yang saling 

berkaitan :  

a. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan masukan 

modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan 

masyarakat desa.  

b. Meningkatkan kualitas sumber daya penduduk pedesaan dengan 

peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat 

produktivitas dan daya saing.  

c. Membangun prasarana pendukung pedesaan yang cukup karena lokasi 

perkampungan terpencil, seperti jalan, jaringan telekomunikasi dan 

penerangan, yang masih merupakan tanggung jawab pemerintah. 

Keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotong-royong harus 

diutamakan.  

 
Tindak Lanjut 

1) Ditjen PMD menyampaikan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang lokasi 

dan alokasi kepada Bupati/Walikota cq Kepala BPMPD Kabupaten/Kota; 

2) Kepala BPMPD Kabupaten/Kota melaksanakan rapat koordinasi persiapan 

pelaksanaan dengan pihak terkait penerima bantuan; 

3) Kepala BPMPD Kabupaten/Kota memfasilitasi desa penerima bantuan 

untuk mempersiaapkan pembukaaan rekening masyarakat dan 

mengkoordinasikan dengan pihak Bank penyalur; 
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4) Kepala desa selaku Penanggungjawab program dan kegiatan 

mempersiapkan syarat syarat dari TPK untuk membuka rekening Bansos 

BLM; 

5) Rekening bansos BLM desa disampaikan kepada Ditjen PMD melalui kepala 

BPMPD Kabupaten/Kota setelah dicek kebenaran nama dan nomor 

rekeningnya; 

6) Ditjen PMD memberitahukan kepada Bank Penyalur no rekening dan 

persetujuan penyaluran kepada penerima bansos BLM; 

7) Penanggungjawab program dan kegiatan melaporkan perkembangan 

penerimaan dana penyaluran sesuai dengan tahapan kegiatan kepada 

Ditjen PMD melalui BPMPD Kabupaten/Kota; 

8) BPMPD Kabupaten/Kota mencatat jumlah pencairan yang ditetapkan dalam 

nota pengantar kepada Bank dengan tembusan Ditjen PMD; 

 
4.4.3. Judul   

Konsepsi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dari 

Perspektif  Tipologi Pedesaan” 

 
 Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui penerapan otonomi daerah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548). 

2) Untukmengetahui pelaksanaan otonomi desa jika dikaitkan dengan tahap 

perkembangan (tipologi desa) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa. 
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3) Memposisikan institusi sosial yang dapat memberi dampak langsung terdap 

keterwakilan berdasarkan kelompok strategis untuk menumbuhkan 

semangat pasrtisipasi di tingkat desa sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan 

Desa. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian Pengembangan Kebijakan telah dilakukan oleh Tim 

BPP Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan 

pelaksana Peneliti yang meliputi : 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi : Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si, Sahat Marulitua, 

M.Si, Drs. Domoe Abdie, M.Si, Dr. Sorni Pasca Daeli, Dr. Prabawa Eka 

Susanta. 

2) Pelaksana Peneliti : Drs. Asrori (Peneliti BPP), Hotnier Sipahutar, SH, M.Si 

(Peneliti BPP), Purwadi, SE (Peneliti BPP), Ray Septianis, M.Si  (Peneliti 

BPP); 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

sebuah struktur yang tepat adalah struktur yang mampu merespon banyak 

masalah koordinasi dan motivasi yang bisa saja muncul sewaktu-waktu. 

Manakalah organisasi itu tumbuh dan berkembng, maka berkembang pulalah 

struktur yang ada didalamya. 

 
2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

 Sejak dikeluarkannya Undang-Uandang N0. 22 tahun 1999 tentang 

pemerintah daerah setidaknya terdapat dua pengaruh yang sangat kuat 

yaitu: Pertama,  UU No. 22 Tahun 1999 membawa perubahan yang begitu 

besar. Kedua,  UU No. 22 Tahun 1999 membawa misi yaitu penguatan 

masyarakat lokal, mengembalikan martabat masyaraka lokal yang selama ini 

dimarginalkan demi terciptanya suatu tatanan demokrsi  baik tingkat lokal 

maupun tingkat nasional. 
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Rekomendasi 

1) Penguatan institusi lokal sesuai misi UU. No. 32 tahun 2004 berdasarkan 

tahapan tipologi desa yang dimaksudkan adalah pada tipologi desa swadaya 

dan desa swakarya karena masyarakat desanya masih kuat dengan budaya 

tradisional dan menjunjung tinggi adat istiadat maka posisi institusi sosial 

perlu mendapat pengakuan dari pemerintah. Hal ini juga dapat mengurangi 

dualisme kepemimpinan pada tingkat desa yang sekarang ini masih 

dirasakan ada ditingkat desa.  

2) Pembangunan pedesan menuju desa yang mandiri tidak dapat dilakukan 

secara uniform untuk seluruh desa, dengan demikian sifatnya adalah cultur 

specific (sesuai tahapan tipologi desa) 

a. Pola kerja pemerintah desa:  

Aspirasi masyarakat disalurkan melalui institusi sosial yang ada 

dimasyarakat kemudian diteruskan kepada BPD.  

b.  Aspirasi yang dimaksudkan ialah yang berasal dari setiap kelompok 

kepentingan, sehingga setiap aspirasi merupakan kebutuhan 

berdasarkan kelompok kepentingan. 

c.  Institusi sosial bersama BPD menjadi mitra dan turut mengawasi 

jalannya pemerintah desa. Institusi sosial penting keberadaannya 

terutama untuk konteks desa yang tahapannya masih swadaya dan 

swakarya. 

 
Tindak Lanjut 

Ditjen PMD Kemendagri agar mensinkronkan dan memberi masukan terhadap 

revisi Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dengan 

RUU tentang Desa terkait dengan konsepsi struktur organisasi desa.  

 

4.4.4. Judul   

Fungsi dan Peran Kecamatan Dalam Pengelolaan Perencanaan partisipatif 

 
Tujuan Kajian 

1) Mengidentifikasi kedudukan kecamatan dalam lingkungan kerja 

pemerintah wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa kelurahan atau 

desa.  
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2) Mengidentifikasi Fungsi dan Peran camat sebagai kepala wilayah 

kecamatan yang terdiri dari beberapa kelurahan atau desa yang 

bertanggungjawab kepada bupati 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian Pengembangan Kebijakan telah dilakukan oleh Tim 

BPP Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan 

pelaksana Peneliti yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi : Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si, Sahat Marulitua, 

M.Si, Drs. Domoe Abdie, M.Si, Dr. Sorni Pasca Daeli, Dra. Dewi Gartika, M.Si 

2) Pelaksana Peneliti : Drs. Asrori (Peneliti BPP), Hotnier Sipahutar, SH, M.Si 

(Peneliti BPP), Marlon Naibaho, SE (Peneliti BPP) Purwadi, SE (Peneliti 

BPP), Ray Septianis, M.Si  (Peneliti BPP) Rahmawati Ahfan, M.Si; 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a. Camat bukan lagi kepala wilayah karena wilayah administrasi 

pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU 5/1974 telah dihapuskan. 

Kecamatan hanya semata-mata merupakan wilayah kerja.  

b. Fused model yang menggabungkan dekonsentrasi dan desentralisasi 

dihapuskan dan diganti dengan split model yang memisahkan 

dekonsentrasi dan desentralisasi. 

2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

Camat dihadapkan kepada kondisi dimana fungsi kecamatan sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah kota/kabupaten tidak berkurang 

bertabrakan dengan kewenangannya yang tidak lagi sebesar dulu.  

 
Rekomendasi 

1) Kebijakan otonomi daerah merupakan suatu itikad baik pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak pelaksanaan otonomi 

daerah sangat besar. Adanya pelimpahan kewenangan pada Pemerintahan 

daerah (Pemda), membuat Pemda lebih leluasa dan kreatif dalam 

membangunan daerah. Pembagian urusan wajib dan pilihan sebagaimana 

yang diatur dalam PP38/2007 memberikan batasan yang jelas, sehingga 
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pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-

masing daerah. Sasaran utama otonomi daerah adalah pendekatan 

pelayanan kepada masyarakat. Urusan-urusan yang dapat diselesaikan 

didaerah menjadi tanggung jawab dari pemda bersangkutan. Masyarakat 

tidak lagi berurusan di pusat. Jadi rentang kendali (span of control) lebih 

pendek. Dengan begitu diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

2) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan 

Perda. Sebagai perangkat daerah organisasi Kecamatan dipimpin oleh 

seorang Camat yang melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang 

dilimpahkan Walikota/Bupati dan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam 

pelaksanaan otonomi daerah organisasi Kecamatan menjadi ujung tombak 

pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan Kecamatan menjadi penyambung 

kebijakan pemda dengan masyarakat luas. Fungsi-fungsi koordinatif dan 

pembinaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab 

Kecamatan. Oleh sebab itu pengembangan lembaga Kecamatan menjadi hal 

yang urgen untuk dilaksanakan. 

3) Jabatan camat seyogyanya berbeda dengan jabatan pada SKPD di 

lingkungan pemerintah kabupaten/kota, karena sifat dan kedudukannya 

tidak hanya sebagai kepala kantor atau kepala unit kerja, tetapi juga ia 

adalah pemimpin pemerintahan bahkan harus bersikap sebagai pemimpin 

masyarakat, sehingga camat tidaklah semata berpengetahuan teknis, akan 

tetapi harus berpengetahuan yang generalis.  

4) Mengingat pentingnya peran Kecamatan dalam otonomi daerah, khususnya 

dalam mewujudkan penyelenggaraan perencanaan partisipatif maka perlu 

ada upaya dari Pemda untuk meningkatkan kapabilitas Kecamatan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan pemberian insentif, dan pengalokasian dana. 

 
Tindak Lanjut 

Ditjen PMD Kemendagri agar mensinkronkan dan memberi masukan terhadap 

revisi Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dengan 

RUU tentang Desa terkait dengan fungsi dan peran kecamatan.  
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4.4.5. Judul   

hubungan kelembagaan sarana perekonomian terhadap ekonomi desa (tinjauan 

atas badan usaha milik desa (bumdes) dan pasar desa) 

 
Tujuan Kajian 

1) Untuk mengetahui fungsi lembaga yang ada di desa ialah memperkokoh 

potensi unggulan sebuah desa.. 

2) Untuk mejawab perkembangan jauh ke depan mesti dikembangkan sebuah 

teknlogi yang medukung sektor unggulan agar terus berkembang sehingga 

kualitasnya dapat ditingkatkan. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian Pengembangan Kebijakan telah dilakukan oleh Tim 

BPP Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan 

pelaksana Peneliti yang meliputi : 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi : Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si, Sahat Marulitua, 

M.Si, Drs. Domoe Abdie, M.Si, Dr. Sorni Pasca Daeli, Dr. Prabawa Eka Susanta. 

Drs. Bito Wikantosa, M.Si 

2) Pelaksana Peneliti : Drs. Asrori (Peneliti BPP), Hotnier Sipahutar, SH, M.Si 

(Peneliti BPP), Marlon Naibaho, SE (Peneliti BPP) Purwadi, SE (Peneliti BPP), 

Ray Septianis, M.Si  (Peneliti BPP) Rahmawati Ahfan, M.Si; 

 
  Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan. 

a.  Apakah pemusatan pasar desa diwilayah desa swasembada dan 

peningkatan dan perbaikan baik secara fisik maupun pengetahuan petani 

sebagai menopang pasar desa lebih dititikberatkan pada desa swakarya 

dan swadaya dapat mendorong keberhasilah program BUMDes. 

b. Bagaimana peran lembaga-lembaga di desa mempertimbangkan aspek 

alamiah sehinga pemanfaatan sumber-sumber lokal dan sektor unggulan 

lokal dapat dipromosikan dengan tetap menjaga kebudayaan                      

setempat. 
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2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a.  Antar individu juga antar individu dan kelompok maupun organisasi 

yang ada di desa terlibat jalinan kerjasama baik langsung maupun tidak 

langsung.  

b. Kekuatan yang datang dari luar terutama ekspansi pasar modern ke desa 

menjadi tantangan tersendiri bagi wilayah desa kususnya terkait dengan 

ekonomi desa. Maka diperlukan sebuah kebijakan untuk dapat 

menjembatani tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan prinsip 

saling menguntungkan yang dibuat dalam sebuah program untuk dapat 

memperkuat pengembangan ekonomi di desa. 

 
Rekomendasi 

1) Bahwa BUMDes sebagai pilar perekonomian desa selalu berciri lokal atau 

pendiriannya disesuaikan dengan konteks masyarakatnya. Dan dengan 

demikian, kehadiran lembaga dan daya tawar pasar untuk setiap unit 

BUMDes bisa berbeda-beda pada setiap desa.  

2) Posisi daya tawar pasar tidak terlepas dari pada keterkaitan antara lembaga-

lembaga yang mendukung keberlangsungan BUMDes seperti unit keuangan, 

unit yang melayani jasa pelayanan untuk dapat mentransfer pengetahuan 

kepada petani, serta penyediaan sarana teknologi dan sarana fisik seperti 

jalan raya untuk mempermuda mobilisasi petani baik ke lahan pertanian 

maupun ke pasar.  

Peran lembaga koperasi juga menjadi agen untuk dapat menawarkan hasil atau 

produk pertanian ke pasar. Pertumbuhan yang berkelanjutan dengan demikian 

tidak terletak pada besaran investasi dalam bentuk modal uang tetapi 

berdasarkan pada pertumbuhan keterampilan baik secara teknik khusunya 

pertanian yang lebih mengakar. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka memang 

penanaman modal dalam bentuk pembinaan SDM jauh lebih tinggi dan dapat 

tidak diukur hasilnya dalam jangka pendek namun sedikit-demi sedikit tetapi 

berlahan berhasil pada masa akan datang. 
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Tindak Lanjut 

Ditjen PMD agar memposisikan Desa sebagai basis terdepan dalam mencegah 

ekploitasi TKI/TKW serta memberdayakan TKI/TKW Purna di tempat asalnya 

masing-masing. 

 
4.4.6. Judul   

Strategi memposisikan pemerintah desa sebagai basis terdepan dalam mencegah 

eksploitasi negatif terhadap tenaga kerja indonesia di dalam dan luar negeri 

 
Tujuan Kajian 

1) Mengidentifikasi penerapan aturan per-undang-undangan serta kebijakan 

penempatan dan perlindungan TKI/TKW diberlakukan sebelum hingga 

TKI/TKW kembali ke daerah asalnya, khususnya implementasi Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. 

2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dalam memberdayakan TKI/TKW Purna agar tetap menjadi 

tenaga kerja produktif, khususnya implementasi Permendagri Nomor 42 

Tahun 2010, Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 26 

Tahun 2012. 

3) Mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat dapat menjangkau 

TKI/TKW Purna dan bagaimana pola pembinaan bagi TKI/TKW Purna yang 

dikembangkan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 dan 

Permendagri Nomor 26 Tahun 2012. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Bahwa pelaksanaan kajian Pengembangan Kebijakan telah dilakukan oleh Tim 

BPP Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan 

pelaksana Peneliti yang meliputi : 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi : Drs. Ahmad Zubaidi, M.Si, Sahat Marulitua, 

M.Si, Drs. Domoe Abdie, M.Si, Dr. Sorni Pasca Daeli, Drs. Matheos Tan, MM. 
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2) Pelaksana Peneliti : Drs. Asrori (Peneliti BPP), Hotnier Sipahutar, SH, M.Si 

(Peneliti BPP), Marlon Naibaho, SE (Peneliti BPP) Purwadi, SE (Peneliti BPP), 

Ray Septianis, M.Si  (Peneliti BPP) Rahmawati Ahfan, M.Si; 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

1) Permasalahan 

a. Kurangnya minat bekerja di dalam negeri. 

b. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian. 

c. Lebih tertarik bekerja di luar negeri. 

d. Tingkat pendidikan rata-rata rendah. 

  2) Faktor – faktor penyebab permasalahan. 

a. Lahan pertanian semakin sempit. 

b. Sulitnya pekerjaan di luar sektor pertanian. 

c. Banyaknya pengangguran di pedesaan. 

d. Fasilitas kehidupan sulit didapat. 

e. Kurangnya fasilitas hiburan. 

 
Rekomendasi 

1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten agar memposisikan Desa sebagai 

basis terdepan dalam mencegah ekploitasi TKI/TKW serta  

2) Pemerintah Kabupaten dan Desa agar bersinergi untuk mengevaluasi dan 

monitoring tentang pengaturan penempatan dan perlindungan bagi TKI/TKW 

yang bekerja di luar negeri. 

 
Tindak Lanjut 

Ditjen PMD agar memposisikan Desa sebagai basis terdepan dalam mencegah 

ekploitasi TKI/TKW serta memberdayakan TKI/TKW Purna di tempat asalnya 

masing-masing. 
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V.    PUSLITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 

 
5.1. Penelitian  

5.1.1.  Kontribusi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terhadap Pembiayaan 

Pembangunan di Masa Go Public 

 
5.2. Pengkajian  

5.2.1. Kajian Strategis:  

1. Konektivitas Wilayah dalam rangka Pembangunan Ekonomi Daerah 

5.2.2. Kajian Kasuistis/Aktual 

1. Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Rencana Tata Ruang 

2. Analisis Peran Stakeholders dalam Kebijakan Pengembangan Pasar 

Tradisional 

 
5.3. Penerapan 

5.3.1.  Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU)Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) 

 

5.4. Pengembangan Kebijakan/FGD 

5.4.1.   Penyusunan Pedoman Jabatan Analis Kebijakan di Lingkungan 

Kemendagri. 

5.4.2.  Indikator kinerja Utama (IKU) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

5.4.3. Peran Pemda Dalam Pendistribusian Program Beras Miskin (Raskin) 

Dengan Dukungan APBD. 

5.4.4. Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). 

5.4.5 Pengembangan Kebijakan Pasar Tradisional. 

5.4.6. Kebijakan Penguatan Anggaran Kecamatan yang Berbasis Kewilayahan dan 

Sektoral. 

5.4.7. Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

5.4.8.     Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah. 

5.4.9. Penyederhanaan Proses Penyertaan Modal Daerah. 

5.4.10. Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD. 

5.4.11. Percepatan Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi. 

5.4.12. Evaluasi Implementasi Kebijakan MP3EI Khusus Koridor Ekonomi Jawa 
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5.1.   PENELITIAN 

5.1.1.  Judul 

Kontribusi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terhadap Pembiayaan 

Pembangunan di Masa Go Public 

 
Tujuan Penelitian 

1) Permasalahan: 

Dalam kurun waktu 1999–2013 terdapat permasalahan yang 

mempengaruhi kinerja BPD antara lain: 

a. Dinamika perkembangan regulasi berimplikasi terhadap perubahan 

bentuk kelembagaan BPD. Transformasi tersebut mengakibatkan BPD 

sampai saat ini masih mencari pola kerja dan hubungan antara 

Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Bank Pembangunan Daerah yang 

dapat mempengaruhi kinerja BPD.  

b. Permasalahan likuditas dalam konteks hubungan resiko dan manfaat. 

Artinya, semua besaran aktiva produktif BPD yang telah menjadi Bank 

Devisa selalu lebih besar dari jumlah APBD Pemda. Konsekuensinya, 

sejauhmana peran Pemda ketika terjadi peristiwa ekonomi, dimana 

Pemda akan menghadapi resiko tidak mampu memberikan sumber 

pendanaan ketika terjadi krisis ekonomi/perbankan. 

c.      Ketidakpastian hubungan dan peran BPD dengan Lembaga Keuangan 

lainnya yang dimiliki Pemda. 

2) Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengevaluasi perkembangan dan transformasi BPD;  

b. Mengetahui dampak perubahan resiko dan manfaat BPD dalam 

perubahan status dari PD menjadi PT (Bank Devisa dan IPO); dan  

c.      Mengetahui hubungan antara BPD dengan lembaga keuangan milik 

pemerintah daerah. 

 
Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Mei s.d Oktober 2013 (6 bulan), 

dengan locus penelitian yaitu Provinsi Jawa Tengah (Bank Jateng), Jawa Timur 

(Bank Jatim), Jawa Barat (Bank BJB), DKI Jakarta (Bank DKI), Nusa Tenggara 

Barat (Bank NTB), Bengkulu (Bank Bengkulu), Lampung (Bank Lampung), 

Sulawesi Selatan (Bank SulSelBar), Bali (BPD Bali), Sumatera Barat (Bank 
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Nagari), Kalimantan Selatan (Bank KalSel) dan Pemda D.I. Yogyakarta (BPD 

DIY). Penelitian ini dilaksanakan oleh para pejabat fungsional peneliti yang 

disupervisi oleh para akademisi, praktisi dan didukung oleh para pejabat 

struktural di lingkungan BPP Kemendagri. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Penelitian 

1) Metode Event Study dipergunakan untuk mengukur dampak dari suatu 

peristiwa terhadap value perusahaan. Analisa yang digunakan adalah 

kualitatif-kuantitatif. Berdasarkan kontribusi  pembiayaannya  terhadap   

pembangunan   di   daerah,   beberapa   BPD   di   locus penelitian, 

kemudian di-cluster menjadi bank dalam kategori maju, menengah dan 

belum maju.  

2) Temuan Lapangan 

a. Perkembangan dan Transformasi BPD 

Pada awal pembentukannya, BPD didirikan sebagai Perusahaan 

Daerah (Perusda). Keadaan ini hanya memberikan peran BPD sebagai: 

(1) penyalur kredit; (2) pengumpul dana masyarakat; dan (3) Kas 

Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya BPD mengalami perubahan 

bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan tersebut tidak 

merubah fungsinya sebagai “Bank Umum” dan sebagai “Pemegang Kas 

Daerah” atau “Penyimpan Uang Daerah”. Seiring kemajuan perbankan, 

saat ini beberapa BPD telah beroperasi sebagai “Bank Devisa” dan 

telah melakukan Initial Public Offering (IPO). 

b. Besaran Aktiva Produktif BPD  

Semenjak beroperasi selaku bank devisa, aktiva produktif BPD selalu 

lebih besar dari jumlah APBD Pemda. Hal ini memerlukan indikator 

peringatan dini (manajemen resiko) sebagai antisipasi permasalahan 

likuiditas. Padahal, idealnya BPD tidak mempunyai permasalahan 

likuiditas dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun 

jangka panjang dengan baik. BPD juga memiliki aset likuid yang 

mencukupi baik aset likuid primer dan sekunder serta mempunyai 

sumber pendanaan yang baik.  

c. Hubungan BPD dan Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  
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3) Dengan status sebagai Perusda, BPD hanya memiliki kewajiban sebagai 

Pembina LKPD. Kewenangan membantu dari sisi permodalan hanya dapat 

dilakukan BPD yang sudah berstatus PT.   

 
Rekomendasi 

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kemendagri telah mengatur melalui 

regulasi dan pedoman terkait pendirian, bentuk hukum serta Direksi dan Badan 

Pengawas BPD antara lain melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 

(Kepmendagri) Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 

Kerja Bank Pembangunan Daerah. Namun, ke depan perlu merumuskan 

pedoman yang mengatur hubungan Pemerintah Daerah dengan BPD dalam hal 

perencanaan dan penganggaran, pengendalian, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban BPD dengan mengikutsertakan BI, OJK, Bapepam-LK, dan 

ASBANDA. 

 
Tindak Lanjut 

Diharapkan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dapat menindaklanjuti dan 

melakukan pembahasan terhadap draft Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Pedoman Hubungan Pemerintah Daerah dengan BPD sebagaimana 

terlampir dalam dokumen penelitian. 
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5.2.  PENGKAJIAN  

5.2.1. Judul  

Konektivitas Wilayah dalam rangka Pembangunan Ekonomi Daerah 

 
Tujuan Kajian 

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam 

implementasi  Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 pada 

Koridor I Wilayah Sumatera. Lokus kajian adalah Provinsi Sumatera Utara, Riau, 

Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung, yang difokuskan pada kegiatan ekonomi 

utama khususnya kelapa sawit dan karet. Tujuan kajian adalah: 

1) Mengetahui kondisi konektivitas wilayah dalam rangka pengembangan 

kelapa sawit dan karet. 

2) Mengetahui implementasi kebijakan peningkatan konektivitas wilayah 

dalam rangka pengembangan kelapa sawit dan karet. 

3) Mengetahui kendala dan tantangan konektivitas wilayah dalam rangka 

pengembangan kelapa sawit dan karet. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

Dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, 

Pemerintah melakukan upaya-upaya di berbagai bidang, termasuk bidang 

ekonomi. Salah satu rencana yang sudah dilakukan Pemerintah dalam rangka 

pengembangan ekonomi secara nasional adalah melalui Peraturan Presiden 

Nomor 32 Tahun 2011  tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025.  

Pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas 

pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama 

yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama. Strategi 

pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama 

yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor 

Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, 

Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi 

Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua– Kepulauan Maluku; (2) 

memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung 

secara global (locally integrated, globally connected); (3) memperkuat 



 
 

167 

 

kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan 

program utama di setiap koridor ekonomi. 

Sebagaimana telah disebutkan, strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan 

mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama, diantaranya tentang konektivitas 

nasional. Maksud dan tujuan penguatan konektivitas nasional adalah sebagai 

berikut: 

1) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk 

memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan 

keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems. 

2) Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland).  

3) Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang 

inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan 

dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka 

pemerataan pembangunan.  

Agar tujuan MP3EI tercapai, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu 

bersinergi. Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan perlu memberikan 

dukungan nyata dengan menindaklanjuti berbagai kebijakan yang telah disusun 

oleh Pemerintah. Dengan demikian, penguatan konektivitas wilayah diharapkan 

akan mendukung pengembangan perekonomian termasuk perekonomian 

daerah.  

Kajian yang telah dilakukan difokuskan pada konektivitas wilayah dalam rangka 

pengembangan komoditi kelapa sawit dan karet di Koridor Sumatera. Hasil 

kajian menunjukkan bahwa lokus kajian memang merupakan wilayah yang 

mempunyai lahan penghasil komoditi kelapa sawit dan karet yang perlu dikelola 

dengan baik dan dijaga kontinuitas produknya. 

Secara umum jumlah daerah kab./kota pada 5 (lima) lokus kajian yang memiliki 

potensi kelapa sawit di wilayah koridor ekonomi Sumatera berjumlah 59 daerah 

Kab/Kota atau rata-rata 73,9% atau lebih dari separuh jumlah total daerah 

kab/kota yang dimiliki oleh masing-masing Provinsi di wilayah koridor ekonomi 

Sumatera.  

Secara umum jumlah produksi kelapa sawit di wilayah koridor ekonomi 

Sumatera 4 (empat) tahun sejak tahun 2007 sd tahun 2010 per provinsi 

terendah mencapai + 1.000.000  (satu juta) ton dan tertinggi mencapai + 
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20.000.000  (dua puluh juta) ton. Sedangkan produksi kelapa sawit per tahun 

untuk masing-masing lokus kajian ada yang fluktuatif. 

Secara umum jumlah  daerah kab/kota  yang memiliki potensi karet di wilayah 

koridor ekonomi Sumatera pada lokus kajian per provinsi berjumlah 62 daerah 

kab/kota atau rata-rata mencapai  71,3 % atau lebih dari separoh jumlah total 

daerah kab/kota yang dimiliki oleh masing-masing provinsi di wilayah koridor 

ekonomi Sumatera. 

Secara Umum jumlah produksi karet di wilayah koridor ekonomi Sumatera per 

provinsi terendah mencapai + 250.000  (dua ratus lima puluh ribu) ton dan 

tertinggi mencapai +  2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) ton. Produksi karet 

per tahun untuk masing-masing lokus kajian juga ada yang fluktuatif. 

Berdasarkan strategi MP3EI, untuk aspek konektivitas (infrastruktur) 

pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit memerlukan dukungan 

infrastruktur yang meliputi: 

1) Peningkatan kualitas jalan (lebar jalan dan kekuatan tekanan jalan) 

sepanjang perkebunan menuju penggilingan kelapa sawit dan kemudian ke 

kawasan industri maupun pelabuhan yang perlu disesuaikan dengan beban 

lalu lintas angkutan barang. Tingkat produktivitas CPO sangat bergantung 

pada waktu tempuh dari perkebunan ke penggilingan, sebab kualitas TBS 

(Fresh Fruit Brunch-FFB) akan menurun dalam 48 jam setelah pemetikan; 

2) Peningkatan kapasitas dan kualitas rel kereta api di beberapa lokasi untuk 

mengangkut CPO dari penggilingan sampai ke pelabuhan; 

3) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan untuk 

mengangkut produksi CPO. Saat ini terjadi kepadatan di pelabuhan sehingga 

menyebabkan waktu tunggu yang lama (3 - 4 hari). 

Dari kajian yang telah dilakukan diketahui bahwa banyak unsur pendukung  

konektivitas wilayah  khususnya terkait infrastruktur, kondisinya belum sesuai 

dengan harapan. Dengan demikian konektivitas wilayah yang ada di lokus kajian 

belum optimal dan perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pengembangan 

perekonomian. 

Secara umum kondisi konektivitas terkait komoditi kelapa sawit dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Untuk kondisi kualitas jalan sangat bervariasi, dimana 3 (tiga) dari 5 (lima) 

lokus kajian  mempunyai kekuatan tekanan jalan telah sesuai dengan kelas jalan, 
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sedangkan 2 (dua)  lokus kajian belum sesuai. Meskipun sudah ada ketentuan 

terkait beban maksimal angkutan barang, namun beban angkutan  sering 

melebihi beban lalu lintas yang dijinkan sehingga menyebabkan banyak 

kerusakan di lokus kajian. 

Untuk kondisi kapasitas dan kualitas rel kereta api  pengangkut CPO dari 

penggilingan sampai ke pelabuhan di wilayah Koridor Ekonomi Sumatera pada 

4 (empat) dari 5 (lima) lokus kajian tidak tersedia, rel kereta api hanya tersedia 

di wilayah Sumatera Utara dengan kondisi relnya tidak layak. 

Adapun 3 (tiga) dari 5 (lima) lokus kajian menunjukkan kapasitas  dan kualitas 

pelayanan pelabuhan untuk mengangkut produksi CPO cukup baik, sedangkan 2 

(dua) lokus kajian belum optimal yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. 

Adapun untuk aspek konektivitas (infrastruktur) pengembangan kegiatan 

ekonomi utama karet memerlukan dukungan infrastruktur yang meliputi: 

1) Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung industri karet, baik 

hulu maupun hilir dengan membuat waktu tunggu di pelabuhan yang lebih 

efisien. Hasil produksi karet membutuhkan pelabuhan sebagai pintu 

gerbang ekspor maupun konsumsi dalam negeri; 

2) Penambahan kapasitas listrik untuk mendukung industri karet di Sumatera; 

3) Pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, sentra 

pengolahan dan akses ke pelabuhan. 

Secara umum kondisi konektivitas terkait komoditi karet di wilayah koridor 

ekonomi sumatera dapat digambarkan sebagai berikut: 

Dari hasil temuan lapangan, 4 (empat) dari 5 (lima) lokus kajian menunjukkan 

kapasitas pelabuhan untuk mendukung industri karet  belum optimal, 

khususnya terkait dengan waktu tunggu di pelabuhan yang lebih efisien (sarana 

prasarana, personil, keamanan dll).  

Selanjutnya, terkait kapasitas listrik pada semua lokus kajian belum memadai 

untuk mendukung industri karet di Sumatera. 

Jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan karet, sentra pengolahan, dan 

akses ke pelabuhan khususnya kondisi sarana dan prasarana angkutan darat 

untuk karet di seluruh lokus kajian, juga masih belum optimal. 

Dengan memperhatikan kondisi konektivitas wilayah yang ada saat ini, serta 

dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 

nasional  termasuk perekonomian daerah, sudah seharusnya pemerintah daerah 
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menindaklanjuti kebijakan penguatan konektivitas wilayah. Tindaklanjut 

kebijakan konektivitas wilayah bisa diwujudkan dalam bentuk antara lain:  

adanya regulasi khusus tentang peningkatan konektivitas wilayah, pencantuman 

dalam dokumen perencanaan pembangunan baik RPJMD, RKPD, maupun 

keberadaan dukungan Perda terkait yaitu Perda RTRW. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa terkait dengan regulasi peningkatan 

konektivitas wilayah secara khusus belum ada pada semua lokus kajian. Namun 

demikian, kebijakan  daerah  terkait peningkatan konektivitas wilayah di 4 

(empat) dari 5 (lima) lokus kajian sudah termuat dalam dokumen perencanaan 

pembangunan daerah, adapun yang belum yaitu Provinsi Sumatera Utara.  

Peraturan terkait lain yang memberikan dukungan terhadap peningkatan 

konektivitas wilayah yaitu Perda tentang RTRW. Keberadaan Perda RTRW dalam 

suatu wilayah memberikan kejelasan khususnya bagi investor dalam melakukan 

investasi pembangunan unsur pendukung konektivitas wilayah termasuk 

infrastruktur. Kenyataan yang terjadi, hasil kajian menunjukkan belum semua 

daerah sudah menetapkan Perda tentang RTRW. Dari 5 (lima) lokus kajian, baru 

2 (dua) daerah yang sudah mempunyai Perda RTRW yaitu Provinsi Sumatera 

Utara dan Provinsi Lampung, sedangkan daerah lainnya sedang dalam proses 

penyusunan. 

Kebijakan daerah tentang konektivitas wilayah harus dituangkan secara nyata 

dalam bentuk program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut seharusnya 

mengacu pada strategi konektivitas wilayah yang telah disusun dalam MP3EI. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa daerah yang sudah menetapkan program dan 

kegiatan ada 4 (empat) dari 5 (lima) lokus kajian, namun belum mengacu pada 

strategi MP3EI, kecuali 1 (satu) lokus kajian yaitu Provinsi Jambi yang sudah 

menetapkan program dan kegiatan, baik program dan kegiatan sesuai MP3EI, 

maupun usulan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh Provinsi Jambi.  

Kondisi dimaksud dimungkinkan terjadi diantaranya karena kurang kuatnya 

dasara hukum MP3EI. MP3EI masih tercantum dalam bentuk Peraturan 

Presiden, seharusnya MP3EI  tercantum dalam regulasi yang lebih tinggi seperti 

UU atau PP, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya dilakukan 

pengintegrasian ke RPJPN dan RPJMN, RPJPD dan RPJMD. 

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan 

konektivitas wilayah masih menemui berbagai kendala dan tantangan. Kendala 
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dan tantangan yang dihadapi oleh daerah tersebut adalah sebagai berikut:   

1) Terkait kebijakan 

4 (empat) dari 5 (lima)  lokus kajian mempunyai kendala dan tantangan terkait 

kebijakan, antara lain:  

a. Izin Penanaman Modal Asing (PMA) saat ini masih kewenangan Pemerintah 

Pusat; 

b. kurangnya sinkronisasi antara kebijakan; serta 

c. perbedaan persepsi kebijakan. 

Kendala dan tantangan sebagaimana dimaksud dimungkinkan terjadi 

diantaranya karena regulasi/peraturan yang ada tidak memberikan penegasan 

tentang batas kewenangan antara Pusat dan Daerah.    

2) Terkait pendaanaan : 

4 (empat) dari 5 (lima) lokus kajian mempunyai kendala dukungan 

pendanaan, antara lain : dukungan  APBN dan APBD, dana CSR, serta 

penerimaan bagi hasil pajak ekspor dan bea keluar. 

Kendala dan tantangan sebagaimana dimaksud dimungkinkan terjadi 

diantaranya karena regulasi/peraturan yang ada tidak memberikan 

penegasan tentang batas kewenangan pengelolaan anggaran antara Pusat 

dan Daerah serta keterbatasan sumber pendanaan di daerah.   

3) Terkait koordinasi: 

4 (empat) dari 5 (lima) lokus kajian tidak mempunyai kendala terkait 

koordinasi, namun 1 (satu) lokasi mempunyai kendala terkait koordinasi 

dengan kementerian/ lembaga terkait. 

Kendala dan tantangan sebagaimana dimaksud dimungkinkan terjadi 

diantaranya karena koordinasi antara lembaga teknis kementerian/ 

lembaga yang ada di daerah dengan Pemerintah Daerah, masih lemah. 

4) Terkait kerjasama : 

4 (empat) dari 5 (lima)  lokus kajian tidak mempunyai kendala terkait  

kerjasama, namun 1 (satu) lokasi mempunyai kendala terkait kerjasama 

dengan kementerian/ lembaga terkait. 

5) Terkait SDM : 

3 (tiga) dari 5 (lima)  lokus kajian tidak mempunyai kendala terkait SDM, 

namun 2 (dua) lokus kajian masih mempunyai kendala terkait kuantitas, 

kualitas, serta penataan aparatur. 
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Kendala dan tantangan sebagaimana dimaksud dimungkinkan terjadi 

diantaranya karena masih adanya permasalahan rekruitmen, penempatan, 

promosi dan pembinaan PNS dan PNSD.  

6) Terkait pertanahan  : 

3 (tiga) dari 5 (lima) lokus kajian tidak mempunyai kendala terkait 

pertanahan, namun 2 (dua) lokus kajian mempunyai permasalahan terkait 

lahan, antara lain: 

a. adanya permasalahan pembebasan lahan; dan 

b. ada kendala terkait dengan plasma, dimana sering terjadi permasalahan 

kepemilikan lahan antara perusahaan dengan petani. 

7) Terkait infrastruktur : 

4 (empat) dari 5 (lima) lokus kajian mempunyai kendala terkait 

infrastruktur,  antara lain :  

a. kondisi dan kelas jalan; 

b. sarana transportasi; dan  

c. keterbatasan energi (listrik,  gas, minyak,  dan air). 

8) Terkait dukungan  masyarakat : 

3 (tiga) dari 5 (lima) lokus kajian tidak mempunyai kendala terkait 

dukungan masyarakat, namun 2 (dua) lokus kajian mempunyai kendala 

terkait dukungan masyarakat. 

9) Kendala dan tantangan lainnya : 

a. isu lingkungan dan kesehatan; 

b. kapasitas kelembagaan SKPD pelaksana; 

c. data potensi perkebunan; 

d. pemahaman terhadap kebijakan; serta 

e. manajemen pengelolaan, tata niaga hasil perkebunan, modal/ pinjaman 

bagi petani.  

 
Rekomendasi 

1) Mengoptimalkan kondisi konektivitas wilayah;  

2) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah; 

3) Pengintegrasian kebijakan peningkatan konektivitas wilayah ke dalam 

dokumen perencanaan pembangunan daerah; 

4) Melakukan kerjasama antar daerah;  

5) Melakukan percepatan penetapan Perda RTRW; 
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Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan dalam rangka 

peningkatan konektivitas wilayah di daerah. 

 
5.2.1. Judul  

Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Rencana Tata Ruang 

 
Tujuan Kajian 

1) Untuk menggambarkan tingkat kesesuaian pembangunan kawasan 

perkotaan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan daerah. 

2) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan berbasis rencana tata 

ruang. 

3) Untuk merumuskan alternatif solusi perbaikan pelaksanaan pembangunan 

kawasan perkotaan berbasis rencana tata ruang. 

 
Pelaksanaan Kajian 

Kegiatan Kajian Aktual “Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Rencana 

Tata Ruang” dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri dengan Peneliti, Narasumber/Pakar/Praktisi, serta 

Pembahas sebagai berikut: 

1) Peneliti: Ir. Arif Sulasdiono, M.Si 

2) Narasumber/Pakar/Praktisi: Prof. Indra Bastian (UGM), Dr. Augustina 

Situmorang (LIPI), Dr. Moch. Ikhsan (LAN), Henry Erafat, ST.MM (Ditjen.  

Bina Bangda Kemendagri), Ober Tua Butarbutar (Ditjen. Bina Bangda 

Kemendagri), Drs. Sahat Marulitua, M.A (Sekretaris BPP Kemendagri), dan 

Ir. Sunaryo, MURP,Ph.d,M.Sc. 

3) Pembahas: Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum atau SKPD dengan 

sebutan lain yang mempunyai tugas dan fungsi terkait penataan ruang di 

Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Malang, Kota Yogyakarta, Kota 

Serang, Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Pekalongan. 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

Dalam rangka optimalisasi pembangunan kawasan perkotaan, penataan ruang  

mutlak diperlukan. Hal ini juga dikarenakan penataan ruang membantu 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, menyadari 

pentingnya penataan ruang, maka sejak perencanaan pembangunan kawasan 
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perkotaan hingga implementasi pembangunan itu sendiri, tata ruang harus 

selalu menjadi dasar.  

Sebagaimana diamanatkan  Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan, prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah diantaranya 

adalah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan 

daerah. Oleh karena itu kebijakan penataan ruang  harus terakomodir dalam 

dokumen perencanaan pembangunan baik Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian pula 

dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemanfaatan ruang dalam program 

pembangunan daerah harus tetap mengacu pada kebijakan Rencana Tata Ruang. 

Dengan demikian diharapkan pemanfaatan ruang  dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah tidak menyimpang dengan peruntukan ruang yang telah 

ditetapkan. 

Kajian Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Rencana Tata Ruang 

mengambil lokus 4 (empat) kawasan perkotaan yaitu Kota Bandung, Kota 

Semarang, Kota Malang, dan Kota Yogyakarta. Keempat lokus kajian sudah 

mempunyai komitmen dalam penataan ruang. Hal ini terlihat dengan sudah 

ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di 

masing-masing daerah, meskipun untuk Rencana Detail Tata Ruang seluruh 

lokus kajian belum ada yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. 

Penetapan Rencana Detail Tata Ruang memang masih menjadi kendala bagi 

daerah. Khusus untuk Kota Yogyakarta, pada saat pengumpulan data kajian, 

Rencana Detail Tata Ruang masih dalam proses persetujuan substansi di 

Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa hal yang menjadi kendala terkait 

dengan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana yang dialami  Kota Yogyakarta 

adalah menyangkut peta dan skalanya, serta waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum relatif 

lama. Dari permasalahan yang terjadi tersebut, perlu dipertimbangkan agar peta 

dengan skala yang tepat sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini 

Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya persetujuan substansi Rencana 

Detail Tata Ruang juga perlu dipertimbangkan agar prosesnya tidak perlu 
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ditarik ke Pusat. Hal ini mengingat bahwa Rencana Detail Tata Ruang 

sebenarnya merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) yang sudah ditetapkan dan sudah melalui persetujuan substansi 

Kementerian Pekerjaan Umum juga. 

Meskipun semua daerah yang menjadi lokus kajian belum menetapkan Rencana 

Detail Tata Ruang, namun beberapa kebijakan terkait penataan ruang lainnya 

ada yang sudah ditetapkan oleh daerah. Kebijakan tersebut diantaranya 

menyangkut zonasi, ruang terbuka hijau dan sebagainya. 

Daerah yang menjadi lokus kajian sudah mempunyai komitmen dalam penataan 

ruang yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan rencana tata ruang, namun 

demikian pembangunan kawasan perkotaan yang dilakukan oleh beberapa 

lokus kajian, masih belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang yang 

sudah ditetapkan.  

Ruang lingkup penilaian kesesuaian pembangunan kawasan perkotaan dengan 

rencana tata ruang tersebut meliputi: kawasan perindustrian dan pergudangan; 

kawasan permukiman; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan fasilitas umum 

dan sosial; kawasan Ruang Terbuka Hijau, maupun Sistem Prasarana Utama 

Sistem Pusat Pelayanan; Sarana dan Prasarana Utilitas Pendukung Kegiatan 

Pusat Pelayanan; serta kawasan yang merupakan perwujudan pola ruang 

khususnya kawasan lindung. Namun demikian, kenyataannya kawasan tertentu 

tidak terdapat di lokus kajian. Sebagai contoh, 3 (tiga) lokus kajian yaitu Kota 

Semarang, Kota Malang, dan Kota Yogyakarta tidak memiliki kawasan hutan 

lindung. Hal ini mengingat memang kawasan perkotaan pada umumnya 

memiliki luas lahan yang terbatas. Di sisi lain, perkembangan kota merupakan 

sebuah proses dinamis yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas penduduk 

sehingga membutuhkan lahan (ruang) baru sebagai wadah aktivitas. Adanya 

kebutuhan terhadap lahan itu memunculkan persaingan dalam 

mendapatkannya. Hal ini karena lahan merupakan sumberdaya yang jumlahnya 

terbatas sementara permintaan terhadap lahan terus meningkat sehingga nilai 

lahan cenderung meningkat. Di kawasan perkotaan pada umumnya  konsentrasi 

kawasan untuk permukiman, perindustrian dan pergudangan, serta 

perdagangan dan jasa.  Sehingga dapat dipahami bahwa  kebijakan rencana tata 

ruang di beberapa lokus kajian tidak mengatur kawasan hutan lindung. 

Demikian juga untuk sistem jaringan transportasi laut, tidak terdapat di Kota 
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Bandung, Kota Malang, dan Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan posisi masing-

masing kota tersebut memang jauh dari laut.  

Dari hasil kajian diketahui bahwa pembangunan kawasan perkotaan  di Kota 

Bandung Provinsi Jawa Barat  masih kurang sesuai dengan rencana tata ruang 

yang sudah ditetapkan. Kesesuaian  pembangunan kawasan perkotaan dapat 

dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu secara perijinan, dan kesesuaian di lapangan. 

Secara perijinan, tata ruang di Kota Bandung telah sesuai dengan kebijakan 

rencana tata ruang, namun di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian. Ada 

beberapa yang belum sesuai dengan rincian sebagai berikut: 

1) Perijinan pembangunan industri dan pergudangan mulai dikurangi dan 

diarahkan ke pinggir kota karena sudah tidak sesuai dengan kondisi Kota 

Bandung, yang masih ada sekarang  merupakan bangunan lama (digunakan 

sebelum adanya kebijakan tata ruang), masih terdapat beberapa bangunan 

di luar zona. 

2) Terdapat ketidaksesuaian di bidang pembangunan kawasan perdagangan 

dan jasa meskipun jumlahnya sedikit. 

3) Kesesuaian Pembangunan kawasan RTH masih lebih kecil daripada  target 

dalam kebijakan RTR. 

4) Sebagian besar pembangunan sistem jaringan energi kelistrikan telah 

sesuai dengan kebijakan  RTR Kota Bandung 

5) Menara telekomunikasi masih ada yang tidak sesuai dengan kebijakan RTR. 

6) Proporsi kawasan hutan lindung  masih kurang sesuai dengan kebijakan  

yang tercantum dalam RTR 

7) Kesesuaian proporsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 

kawasan di bawahnya,  masih kurang sesuai dengan kebijakan RTR. 

Kondisi pembangunan kawasan perkotaan yang masih belum sepenuhnya 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang juga dialami oleh kota lain yang menjadi 

lokus kajian yaitu Kota Malang.  

Penduduk di kawasan perkotaan yang semakin padat berpengaruh pada 

berbagai aktivitas yang dilakukannya. Aktivitas penduduk termasuk  kegiatan 

ekonomi yang dilakukan di kawasan perkotaan berkembang sangat pesat dan 

mampu memberikan dampak yang kurang positif terhadap tata ruang. 

Pemanfaatan ruang menjadi tidak sesuai lagi dengan peruntukannya 

sebagaimana sudah ditetapkan dalam kebijakan rencana tata ruang. Hal ini akan 
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lebih terasa ketika fungsi pengendalian pemanfaatan ruang masih lemah. Oleh 

karena itu optimalisasi fungsi pengendalian pemanfaatan ruang menjadi hal 

yang sangat penting.  

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan 

sebagaimana dituangkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah masing-

masing kota meliputi: 

1) ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten/kota; 

2) ketentuan perijinan; 

3) ketentuan insentif dan disinsentif; serta 

4) arahan sanksi. 

Meskipun kebijakan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan merupakan 

kebijakan yang sudah disusun secara optimal dan merupakan kesepakatan dari 

berbagai pihak terkait, namun demikian masih ada berbagai permasalahan 

ketidaksesuaian pembangunan kawasan perkotaan dengan kebijakan rencana 

tata ruang yang sudah ditetapkan. Hal ini  mengindikasikan kemungkinan juga 

penyebab timbulnya permasalahan adalah adanya penerapan sanksi 

pelanggaran yang belum tegas. 

Di sisi lain pemahaman masyarakat sebagai pihak yang memanfaatkan ruang 

juga terkadang masih lemah. Sebagai contoh, kawasan perdagangan dan jasa 

tumbuh semakin pesat, namun kadang kurang diimbangi oleh pemahaman 

peruntukan ruang yang tepat oleh pelaku usaha. Hal ini semakin dipicu ketika 

kondisi sosial ekonomi masyarakat  kurang kondusif. Kawasan perdagangan dan 

jasa baru dapat tumbuh dan menyebar dengan kurang mempertimbangkan 

peruntukan lahan sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang yang sudah 

ditetapkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

pemahaman masyarakat melalui sosialisasi kebijakan penataan ruang oleh 

pemerintah daerah, dan juga penegakan hukum serta sangsi yang tegas 

terhadap pelanggaran yang dilakukan. 

Sebaliknya, hasil kajian juga menunjukkan adanya beberapa lokus kajian dengan 

tingkat kesesuaian yang lebih baik. Kota dimaksud adalah Kota Yogyakarta dan 

Kota Semarang. Kedua kota tersebut dalam melaksanakan pembangunan 

kawasan perkotaan sudah lebih sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang 

yang sudah ditetapkan. 

Khusus untuk Kota Yogyakarta, pelaksanaan urusan penataan ruang pada tahun 



 
 

178 

 

2010 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya 

penghargaan Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Tahun 2010 Bidang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang Sub Bidang Penataan Ruang yang 

Berkelanjutan. Kota Yogyakarta juga didukung adanya Sekretariat Bersama 

Kertamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul) dalam rangka menjalin kerjasama 

dengan daerah yang berbatasan di bidang: 

1) Drainase 

2) Limbah 

3) Persampahan 

4) Jalan 

5) Air Bersih 

6) Tata Ruang 

Hasil kajian juga telah mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh pada 

pembangunan kawasan perkotaan berbasis rencana tata ruang. Namun 

demikian, kenyataannya faktor-faktor tersebut dapat menjadi faktor pendukung 

ataupun sebaliknya sebagai faktor penghambat, tergantung bagaimana kondisi 

aspek dimaksud. Sebagai contoh adalah terkait dengan peraturan dan kebijakan 

penataan ruang.  Peraturan dan kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata 

dan langsung sesuai dengan kondisi masyarakat dapat menjadi faktor 

pendukung, namun demikian dapat menjadi faktor penghambat ketika 

kenyataannya peraturan atau kebijakan terkait penataan ruang yang ada sulit 

untuk diimplementasikan di daerah  dan tidak sesuai dengan kondisi di 

lapangan. Contoh selanjutnya adalah porsi APBD untuk pembiayaan 

pembangunan kawasan perkotaan  merupakan faktor pendukung ketika 

jumlahnya cukup memadai. Demikian sebaliknya jika porsi APBD untuk 

pembiayaan pembangunan kawasan perkotaan dapat menjadi faktor 

penghambat ketika ada keterbatasan jumlahnya. 

Dari hasil kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pembangunan kawasan perkotaan berbasis Rencana Tata 

Ruang (RTR) antara lain: 

1) Komitmen pemimpin /pemangku kebijakan. 

2) Perencanaan tata ruang dan implementasi rencana tata ruang. 

3) Peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah tata ruang dan 

implementatif. 
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4) Pengetahuan dan pemahaman SDM yang menangani pembangunan  

kawasan perkotaan. 

5) Pemahaman dan kesadaran warga masyarakat tentang penataan ruang dan 

perijinan. 

6) Peran lembaga terkait tata ruang. 

7) Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan perkotaan berbasis 

Rencana Tata Ruang (RTR). 

8) Penghargaan dan sangsi. 

9) Aspek sosial ekonomi masyarakat. 

10) Aspek politis. 

11) Pembiayaan pembangunan kawasan perkotaan. 

12) Manajemen perkotaan. 

13) Keberadaan sekretariat bersama dalam rangka kerjasama terkait penataan 

ruang untuk wilayah yang berbatasan (sebagai contoh di Kota Yogyakarta) 

Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan kawasan perkotaan 

berbasis Rencana Tata Ruang sebagaimana telah teridentifikasi, perlu dijaga, 

dilaksanakan dan dioptimalkan agar pembangunan kawasan perkotaan selalu 

konsisten berbasis rencana tata ruang. Faktor-faktor berpengaruh tersebut 

dapat menjadi faktor pendukung atau sebaliknya menjadi faktor penghambat 

tergantung bagaimana kondisi faktor-faktor tersebut terkait dukungannya 

terhadap pembangunan kawasan perkotaan berbasis rencana tata ruang. Oleh 

karena itu, dalam rangka meningkatkan atau menjaga konsistensi pembangunan 

kawasan perkotaan berbasis rencana tata ruang, maka faktor-faktor 

berpengaruh tersebut juga harus diupayakan agar tetap dalam kondisi yang 

memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kawasan perkotaan berbasis 

rencana tata ruang. 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembangunan kawasan perkotaan 

berbasis rencana tata ruang adalah lembaga terkait tata ruang. Lembaga di sini 

berarti perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait penataan 

ruang. Lembaga tersebut mempunyai nomenklatur bervariasi dan ada yang 

kondisinya masih lemah. Hal ini terjadi di Kota Yogyakarta dimana ruang 

lingkup tugas pokok dan fungsi penataan ruang ada di Bidang Tata Perkotaan 

dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 

(Kimpraswil) Kota Yogyakarta. Bidang tersebut memiliki 2 (dua) seksi yaitu 
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Seksi Tata Perkotaan dan Seksi Penerangan Jalan Umum. 

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2008, kedudukan Dinas 

Kimpraswil Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di 

bidang pengairan, drainase, bina marga, tata perkotaan, penerangan jalan 

umum, air limbah, permukiman, perumahan, dan penataan ruang. Dinas 

Kimpraswil dipimpin oleh Kepala Dinas yang  berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2011, Tugas Pokok 

dan Fungsi dari Struktur Dinas Kimpraswil adalah sebagai berikut : 

1) Sekretariat 

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, 

keuangan, administrasi data dan pelaporan. 

2) Bidang Bina Marga 

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi pengelolaan kebinamargaan. 

Bidang Bina Marga, terdiri dari : 

a. Seksi Jalan dan Jembatan 

b. Seksi Bangunan Pelengkap Jalan 

3) Bidang Pengairan dan dan Drainase 

Bidang Pengairan dan Drainase mempunyai fungsi pengelolaan prasarana 

pengairan dan drainase.  

Bidang Pengairan dan dan Drainase, terdiri dari : 

a. Seksi Pengairan 

b. Seksi Drainase 

4) Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah (SAL) 

Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah (SAL) mempunyai fungsi 

pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, 

perumahan, pemakaman, dan saluran air limbah. 

Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah (SAL), terdiri dari : 

a.  Seksi Permukiman 

b. Seksi Saluran Air Limbah (SAL) 

5) Bidang Tata Perkotaan dan Penerangan Jalan Umum 

Bidang Tata Perkotaan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi 

pengelolaan Tata Perkotaan dan Penerangan Jalan Umum (PJU). 

Bidang Tata Perkotaan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari : 
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a. Seksi Tata Perkotaan 

b. Seksi Penerangan Jalan Umum 

Dilatarbelakangi kondisi yang terjadi di Kota Yogyakarta tersebut, maka perlu 

penguatan kelembagaan agar lebih mudah melaksanakan tanggungjawabnya di 

bidang penataan ruang. 

Selanjutnya lembaga lain yang berperan dalam penataan ruang adalah lembaga 

ad hoc Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). BKPRD 

melaksanakan koordinasi penataan ruang dan mempunyai tugas perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara 

lebih jelas, Pasal 14 Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Koordinasi Penataan Ruang Daerah menyebutkan bahwa tugas BKPRD 

kabupaten/kota adalah sebagai berikut : 

6) Perencanaan tata ruang meliputi: 

a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang 

kabupaten/kota; 

b. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang  dan  

menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta 

mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan 

melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 

c. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan 

rencana tata  ruang kabupaten/kota dengan rencana tata ruang  wilayah  

nasional, rencana  tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang 

kawasan strategis nasional,  rencana tata ruang wilayah provinsi, 

rencana tata ruang kawasan strategis  provinsi,  dan  rencana  tata  

ruang  wilayah  kabupaten/kota  yang berbatasan; 

d. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang  kabupaten/kota  

dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan; 

e. mengoordinasikan  pelaksanaan  konsultasi  rancangan  peraturan   

daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota  kepada  BKPRD  

Provinsi  dan BKPRN; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang 

kabupaten/kota ke provinsi; 

g. mengoordinasikan  proses  penetapan  rencana  tata  ruang  

kabupaten/kota; dan 

h. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 
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7) Pemanfaatan ruang meliputi: 

a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam 

pemanfaatan ruang baik di kabupaten/kota, dan memberikan 

pengarahan serta saran pemecahannya; 

b. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan  dalam 

pemanfaatan ruang kabupaten/kota; 

c. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait 

rencana tata ruang kabupaten/kota; 

d. menjaga    akuntabilitas   publik    sebagai   bentuk   layanan    pada    

jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat; 

e. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang 

antar kabupaten/kota; dan 

f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. 

8) Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi: 

a. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten/kota; 

b. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang 

kabupaten/kota; 

c. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif 

dalam pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  kabupaten/kota  dengan   

provinsi   dan dengan kabupaten/kota terkait; 

d. melakukan  fasilitasi  pelaksanaan   pemantauan,  evaluasi,   dan  

pelaporan penyelenggaraan penataan ruang; 

e. melakukan  fasilitasi  pelaksanaan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  

untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata 

ruang; dan 

f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang. 

Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan kawasan 

perkotaan berbasis rencana tata ruang, juga diperlukan optimalisasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi BKPRD.  

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah terkait pelaksanaan fungsi 

pembinaan oleh pemerintah provinsi terhadap pemerintah kota di bawahnya. 

Perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan 

kawasan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah kota di bawahnya agar 
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selalu sesuai dengan kebijakan penataan ruang yang sudah ditetapkan. 

Dari berbagai permasalahan terkait penataan ruang yang terjadi, lokus kajian 

juga menyampaikan alternatif solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara 

lain : 

a. Pengembangan sistem informasi 

b. Penguatan dan penegakkan hukum 

c. Pengendalian dan pengawasan 

d. Peraturan yang implementatif 

e. Sangsi yang dapat diterapkan secara tegas 

f. Insentif bagi aparat pengendalian dan pengawasan 

g. Kesamaan pemahaman terhadap pentingnya penataan ruang kepada 

seluruh stakeholders pembangunan. 

h. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang 

i. Sosialisasi dan gerakan masyarakat untuk sadar lingkungan dan sadar tata 

ruang 

j. Penguatan kapasitas SDM yang menangani pembangunan. 

k. Mendorong partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan 

maupun pengawasan tata ruang. 

Berbagai masukan dari lokus kajian yang memberikan alternatif solusi 

perbaikan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan berbasis rencana tata 

ruang sebagaimana sudah disebutkan, selanjutnya dipadukan dengan hasil 

pembahasan Tim Kajian, sehingga menghasilkan rekomendasi kajian. 

Rekomendasi 

1) Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pembangunan 

kawasan perkotaan berbasis rencana tata ruang di daerah. 

2) Kebijakan yang telah disusun dalam rencana tata ruang harus dapat 

ditindaklanjuti ke dalam rencana program di masing-masing kota, baik 

berupa  RPJPD maupun RPJMD. 

3) Penguatan lembaga SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi terkait 

penataan ruang di daerah. 

4) Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penataan 

Ruang Daerah (BKPRD), khususnya dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang. 
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5) Peningkatan koordinasi antara SKPD dan lembaga  terkait, dalam rangka 

penataan ruang daerah. 

6) Sosialisasi kebijakan penataan ruang oleh pemerintah daerah. 

 
Tindak Lanjut 

BPP Kementerian Dalam Negeri pada tahun anggaran 2014 akan melaksanakan 

evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan berbasis rencana tata 

ruang. 

 
5.2.2. Judul  

Analisis Peran Stakeholders dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional 

 
Tujuan Kajian 

Tujuan kajian ini adalah: (1) Mengidentifikasi dan menggambarkan peran atau 

keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional; (2) 

Mengetahui terlibat tidaknya atau pelaksanaan peran stakeholders dalam 

pengembangan pasar tradisional; dan (3) Merumuskan penguatan peran 

stakeholders yang dapat membuat pasar tradisional berkompetisi dengan toko 

modern dan pusat perbelanjaan 

 
Pokok-Pokok Hasil Analisis Kajian 

Kota Bandung. Tidak semua stakeholders yang berkepentingan dalam kebijakan 

pengembangan pasar tradisional dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Bandung. Hanya pihak Dinas 

Koperasi, UKM, & Perindag dan PD Pasar Kota Bandung yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Sementara pihak APP Kota 

Bandung, walaupun dilibatkan, tetapi mereka diposisikan sebagai penerima 

informasi saja yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penerapan 

kebijakan tersebut, bukan ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 

Adapun untuk pihak Bapeda, DTRCK, DPKAD, BPLH, dan PD Kebersihan Kota 

Bandung, yang posisinya sebagai pemberi pertimbangan, tidak selamanya 

dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan pengembangan pasar 

tradisional. Padahal, pihak-pihak tersebut memiliki pengaruh yang tinggi dalam 

kebijakan daerah yang berkaitan dengan masing-masing Tupoksinya. 
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Kota Serang. Tidak semua stakeholders yang berkepentingan dalam kebijakan 

pengembangan pasar tradisional dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Serang. Hanya pihak 

Disperindagkop dan Bapeda Kota Serang yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan kebijakan tersebut. Sementara pihak UPTD Pasar dan AMP Kota 

Serang, walaupun dilibatkan, tetapi mereka diposisikan sebagai pemberi 

pertimbangan dan penerima informasi saja yang berkaitan dengan proses 

perencanaan dan penerapan kebijakan tersebut, bukan ikut dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan. Adapun untuk pihak DTK, DPKD, dan BLHD Kota 

Serang, yang posisinya sebagai pemberi pertimbangan, tidak selamanya 

dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan pengembangan pasar 

tradisional. Padahal, pihak-pihak tersebut memiliki pengaruh yang tinggi dalam 

kebijakan daerah yang berkaitan dengan masing-masing Tupoksinya. 

 

Kab. Bantul. Tidak semua stakeholders tersebut di atas yang berkepentingan 

dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional dilibatkan dalam 
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pengambilan keputusan kebijakan pengembangan pasar tradisional. Hanya 

pihak Disperindagkop dan KPP Kab. Bantul yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan kebijakan tersebut. Sementara pihak AMP Kab. Bantul, walaupun 

dilibatkan, tetapi mereka diposisikan sebagai penerima informasi saja yang 

berkaitan dengan proses perencanaan dan penerapan kebijakan tersebut, bukan 

ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Adapun untuk pihak Bapeda, 

DPU, DPPKAD, dan BLH Kab. Bantul, yang posisinya sebagai pemberi 

pertimbangan, tidak selamanya dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan 

pengembangan pasar tradisional. Padahal, pihak-pihak tersebut memiliki 

pengaruh yang tinggi dalam kebijakan daerah yang berkaitan dengan masing-

masing Tupoksinya. 

 

 

Kondisi Ideal Peran Stakeholders. Kondisi ideal yang seharusnya terjadi dari 

tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholders yang terlibat dalam kebijakan 

pengembangan pasar tradisional dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Kotak A (Keep Informed). Pihak yang sangat penting bagi kebijakan 

pengembangan pasar tradisional, tapi pengaruhnya rendah. Mereka 

membutuhkan inisiatif khusus jika ingin melindungi kepentingan mereka. Pihak 

ini harus terus diberikan informasi yang cukup mengenai kebijakan serta 

meyakinkan mereka bahwa tidak ada masalah besar yang timbul. Pihak ini 

seringkali sangat berguna bagi proses penyusunan kebijakan pengembangan 

pasar tradisional secara terperinci. 

Kotak B (Manage Closely). Pihak yang sangat penting bagi kebijakan 

pengembangan pasar tradisional, dan juga sangat penting bagi pencapaian 

keberhasilannya. Penyusun kebijakan pengembangan pasar tradisional dan 

donor perlu membina hubungan kerja yang baik dengan para pihak ini untuk 

memastikan adanya dukungan terhadap program pasar tradisional. 

Stakeholders yang termasuk pihak ini harus dilibatkan secara penuh dalam 

setiap proses maupun penerapan kebijakan pengembangan pasar tradisional. 

Kotak C (Keep Sattisfied). Pihak yang berpengaruh besar, karena dapat 

mempengaruhi hasil kebijakan pengembangan pasar tradisional, tetapi 

tidak/kurang memiliki minat (pengaruh) terhadap kebijakan tersebut. Usaha 

nyata diperlukan untuk membuat mereka tetap puas dengan hasil kebijakan 

pasar tradisional. 

Kotak D (Monitor). Pihak yang berada pada prioritas rendah, tetapi 

membutuhkan monitoring dan evaluasi yang terbatas. Mereka tidak mungkin 

menjadi subyek kebijakan pasar tradisional, seperti pengelola pasar swasta. 

Pada kondisi ideal, seharusnya tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholders 

memiliki hubungan yang erat. Stakeholders yang memiliki kepentingan yang 

tinggi, akan memiliki kekuatan yang tinggi pula dalam kebijakan pengembangan 

pasar tradisional. Namun faktanya, stakeholders yang memiliki kepentingan 

tinggi belum tentu memiliki kekuatan pengaruh yang tinggi dalam 

mempengaruhi kebijakan pengembangan pasar tradisional, yaitu pihak 

APP/AMP. Pihak-pihak ini memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan 

pengembangan pasar tradisional namun tidak memiliki tingkat pengaruh yang 

tinggi dalam pengambilan keputusan. Konsekuensinya, dalam perencanaan dan 

penyusunan kebijakan, Pemda/Pemkot. kurang mendapat informasi mengenai 

kondisi riil di lapangan karena tidak di libatkannya kedua pihak tersebut. 
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Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan pun menjadi kurang tepat karena lebih 

mementingkan kepentingan dari Pemda/Pemkot saja tanpa mengakomodir 

kepentingan masyarakat dan pedagang di pasar tradisional. 

UPTD Pasar dan APP/AMP yang memiliki kepentingan tinggi seharusnya 

memiliki tingkat pengaruh yang tinggi pula dalam kebijakan pengembangan 

pasar tradisional, sebab kebijakan pengembangan pasar tradisional disusun 

untuk mengakomodir kepentingan pedagang sehingga dengan adanya kebijakan 

ini pedagang tidak akan merasa dirugikan. Pada sisi yang lain, dengan di 

libatkannya UPTD Pasar dan APP/AMP dalam perencanaan kebijakan, maka 

dukungan terhadap kebijakan akan bertambah, dalam artian tidak ada pedagang 

yang akan menolak kebijakan. Dengan demikian, kemungkinan kebijakan yang 

digulirkan untuk berhasil dilaksanakan akan semakin besar. 

Keterlibatan pedagang dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional ini, 

yaitu dengan keterlibatan komunitas pedagang pasar melalui asosiasi pedagang 

untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengelola pasar. Dengan di libatkannya 

pedagang dalam mengelola pasar, maka mereka juga akan ikut menjaga 

kebersihan dan kenyamanan pasar sehingga kondisi lingkungan pasar akan 

lebih bersih dan rapi. Selain itu, dengan di libatkannya pedagang, akan lebih 

menarik konsumen, sebab pedaganglah yang mengerti kondisi riil 

konsumennya. 

Tindakan yang perlu dilakukan bagi stakeholders yang memiliki kepentingan 

dan pengaruh yang tinggi (Dinas Koperasi, UKM, dan Perindang/ 

Disperindagkop. serta PD Pasar/KPP) adalah pelibatan stakeholders tersebut 

dalam setiap pengambilan keputusan dalam kebijakan pengembangan pasar 

tradisional. Bagi UPTD Pasar dan APP/AMP, pada kondisi ideal, bukan hanya 

dilibatkan dalam hal penyaluran data dan informasi mengenai potensi pasar 

tradisional dan upaya pengembangannya, melainkan juga sangat perlu 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena kedua pihak tersebut memiliki 

kepentingan yang tinggi. Adapun bagi stakeholders yang memiliki kepentingan 

yang rendah dengan pengaruh yang tinggi (Bapeda, DTRCK/DTK/DPU, 

DPKAD/DPKD/ DPPKAD, BPLH/BLHD/ BLH, dan PD Kebersihan) perlu terus 

dilibatkan untuk memberi pertimbangan dalam setiap pembahasan kebijakan 

pengembangan pasar tradisional yang berkaitan dengan masing-masing 

Tupoksinya.  
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Selanjutnya, ada beberapa peran penting yang perlu dilakukan oleh 

stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota 

Bandung, Kota Serang, dan Kab. Bantul, yaitu:  

1) Peran pihak APP/AMP Kota Bandung, Kota Serang, dan Kab. Bantul: (a) 

Memberikan informasi kepada pihak-pihak stakeholders lainnya mengenai 

kondisi riil pasar tradisional di lapangan, terutama permasalahan yang 

dihadapi pasar dan para pedagangnya; (b) Membina hubungan yang baik 

dengan pihak-pihak stakeholders lainnya dalam rangka memastikan adanya 

dukungan yang tinggi terhadap kepedulian pada pengembangan pasar 

tradisional; (c) Para anggota yang berasal dari banyak pasar melakukan 

tindakan atau langkah bersama demi kepentingan pasar dengan terlebih 

dahulu membentuk forum komunikasi antar pasar tradisional, (d) 

Melaksanakan pertemuan dengan para anggota asosiasi, di mana fokusnya 

lebih pada pembicaraan masalah yang spesifik ada di masing-masing pasar, 

lalu berusaha memecahkannya secara bersama-sama; (e) Turut serta dalam 

proses perencanaan dan penerapan kebijakan pengembangan pasar 

tradisional, termasuk ikut mengawasi pasar; (f) Memberikan masukan, 

solusi, alternatif jalan keluar, serta tetap menjaga kebersamaan dalam 

menentukan sikap dan arah agar pasar tradisional tetap eksis dan 

berkembang menjadi pasar tradisional modern yang kokoh dan berdaya 

saing global; dan (g) Turut serta dalam setiap pengambilan keputusan 

kebijakan pasar tradisional.  

2) Peran pihak Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag. Kota Bandung dan 

Disperindagkop Kota Serang: (a) Melakukan perumusan kebijakan industri 

perdagangan pada pasar tradisional; dan (b) Melakukan pembinaan 

terhadap koperasi, UKM, dan industri perdagangan pada pasar tradisional. 

3) Peran pihak Bapeda Kota Bandung dan Kab. Bantul: (a) Memberikan 

pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan 

pengembangan pasar tradisional; (b) Memberikan pertimbangan dalam hal 

pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengembangan 

pasar tradisional; dan (3) Memberikan pertimbangan dalam hal 

pelaksanaan pembinaan dan perencanaan pengembangan pasar tradisional 

yang antara lain meliputi perencanaan fisik dan tata lokasi pasar. 
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4) Peran pihak Bapeda Kota Serang: (a) Menyusun perencanaan pembangunan 

pasar tradisional; (b) Merumuskan kebijakan teknis perencanaan 

pembangunan pasar; (c) Mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan 

pembangunan pasar; (d) Membina, mengendalikan, dan memfasilitasi 

pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pengembangan pasar, termasuk 

pembangunan fisik dan prasarana serta program, dan penganggarannya. 

5) Peran Pihak PD Pasar Kota Bandung: (a) Menyediakan pelayanan kepada 

masyarakat pedagang pasar tradisional sesuai dengan lingkup usahanya; (b) 

Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peberimaan retribusi pasar; 

(c) Membangun di bidang pengelolaan pasar tradisional serta dibidang 

usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional 

dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan 

(d) memanfaatkan sumberdaya dan aset yang dimiliki Perusahaan Daerah 

guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi pada 

pasar tradisional. 

6) Peran pihak KPP Kab. Bantul: (a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan pasar; (b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar; dan (c) Membina dan 

mengendalikan pengelolaan pasar. 

7) Peran pihak UPTD Pasar Kota Serang:  (a) Melaksanakan teknis pengelolaan 

pasar; (b) Membina pedagang; dan (c) Melakukan pendataan pedagang dan 

penarikan retribusi.  

8) Peran pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DTRCK) Kota Bandung: (a) 

Memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan tata lokasi pasar 

tradisional; (b) Memberikan pertimbangan dalam hal pemetaan, 

perencanaan lokasi, dan perizinan pemanfaatan lokasi pasar; (c) 

Memberikan pertimbangan untuk pelaksanaan proyek pembangunan (fisik) 

pasar tradisional. 

9) Peran pihak Dinas Tata Kota (DKT) Kota Serang: (a) Memberikan 

pertimbangan dalam hal penyusunan perencanaan di bidang tata lokasi 

pasar dan kebersihan pasar; dan (b) Memberikan pertimbangan dalam 

perumusan kebijakan di bidang tata lokasi pasar dan kebersihan pasar.  

10) Peran pihak BPLH Kota Bandung, DLHD Kota Serang, dan BLH Kab. Bantul: 

(a) Memberikan pertimbangan dalam hal perumusan kebijakan bidang 
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pengelolaan lingkungan pasar; dan (b) Memberikan pertimbangan dalam 

hal pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan lingkungan pasar yang 

meliputi perencanaan dan pengendalian lingkungan pasar.  

11) Peran pihak PD Kebersihan Kota Bandung: (a) Memberikan pertimbangan 

dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan kebersihan dan usaha 

jasa kebersihan di bidang persampahan pada lokasi pasar; dan (b) 

Memberikan pertimbangan tentang cara penyelenggaraan pengelolaan 

kebersihan di bidang persampahan pasar yang meliputi penyapuan, 

pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dan pengolahan akhir. 

12) Peran pihak DPU Kab. Bantul (UPTD Kebersihan dan Pertamanan): 

Memberikan pertimbangan mengenai pengelolaan kebersihan atau 

persampahan di lokasi pasar. 

13) Peran pihak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota 

Bandung, DPKD Kota Serang, dan DPPKAD Kab. Bantul: (a) Memberikan 

pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan/ 

penganggaran pasar; dan (b) Memberikan pertimbangan dalam hal 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan pendapatan pasar. 

Adapun hal-hal yang diperlukan untuk memperkuat peran stakeholders 

dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Bandung, Kota 

Serang, dan Kab. Bantul adalah terutama penguatan kewenangan, 

penguatan kebijakan/ regulasi, penguatan SDM, dan penguatan anggaran. 

 
Rekomendasi 

Saran-saran yang diajukan dengan mengelaborasi simpulan di atas adalah 

sebagai berikut: 

1) Seluruh stakeholders yang berperan/terlibat dalam kebijakan 

pengembangan pasar tradisional harus dilibatkan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kebijakan pasar tradisional. Selain stakeholders pengambil 

keputusan, semua  stakeholders penerima informasi dan stakeholders 

pemberi pertimbangan juga harus dilibatkan untuk memberikan masukan 

dan pertimbangan. 

2) Untuk UPTD Pasar dan APP/AMP, sebaiknya bukan hanya dilibatkan dalam 

hal penyaluran data dan informasi mengenai potensi pasar tradisional dan 

upaya pengembangannya, melainkan juga sangat perlu dilibatkan dalam 
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pengambilan keputusan (diposisikan sebagai stakeholders pengambil 

keputusan), karena kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang tinggi. 

Dengan di libatkannya UPTD Pasar dan APP/AMP dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan, maka dukungan terhadap kebijakan akan 

bertambah, dalam artian tidak ada pedagang yang akan menolak kebijakan. 

Dengan demikian, kemungkinan kebijakan yang digulirkan untuk berhasil 

dilaksanakan akan semakin besar. 

3) Hal-hal yang diperlukan untuk memperkuat peran stakeholders dalam 

kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Bandung, Kab. Bantul, 

dan Kota Serang adalah: 

a. Penguatan kewenangan.  

Kewenangan penuh pengelolaan pasar yang telah diserahkan kepada 

PD pasar/KPP harus utuh dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pada 

lembaga/instansi tersebut, bukan “abu-abu” atau sekedar “stempel” 

saja. Pelaksanaan kewenangan yang utuh merupakan salah satu 

cerminan bahwa pengelola pasar telah menjalankan perannya. Khusus 

untuk UPTD pasar yang masih dibawah naungan Disperindagkop dan 

hanya memiliki kewenangan mengelola beberapa pasar, perlu 

ditingkatkan lembaganya menjadi KPP, PD Pasar, atau yang lainnya. 

Sebab, pelaksanaan peran UPTD tersebut (sebagai pengelola pasar) 

tidak bisa maksimal jika tetap di bawah Disperindagkop.  

b. Penguatan kebijakan/regulasi.  

Perlu ditetapkan melalui regulasi oleh masing-masing 

Pemkot./Pemkab. tentang stakeholders (pihak-pihak yang 

berkepentingan) dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional, 

termasuk posisi peran/keterlibatan (pengambil keputusan dan atau 

pemberi pertimbangan) serta rincian tugas dan fungsi masing-masing 

stakeholders. Regulasi ini merupakan bagian dari kebijakan 

pengembangan pasar tradisional, yaitu sebuah konsep dan asas yg 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu peran dan cara bertindak 

stakeholders. Regulasi yang dibuat harus kuat (jelas dan tegas), tidak 

“abu-abu”, sehingga setiap stakeholder tidak ragu-ragu dalam 

melaksanakan peran (tugas dan fungsi) yang telah ditetapkan. Apabila 

regulasi dibuat dalam bentuk Perda, maka pihak DPRD perlu 
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mendukung sepenuhnya, dalam arti tidak menghambat didalam 

persetujuan atau penetapannya. 

c. Penguatan SDM.  

Personil lembaga-lembaga/instansi yang berkepentingan dalam 

kebijakan pengembangan pasar tradisional harus ditingkatkan, baik 

kuantitas maupun kualitasnya, khususnya pihak pengelola pasar seperti 

PD Pasar, KPP, dan UPTD Pasar. Tanpa SDM yang memadai dan kapabel, 

lembaga pengelola pasar akan sulit melaksanakan peran (tugas dan 

fungsinya) dengan baik. Jumlah personil harus sebanding dengan 

banyaknya pasar yang dikelola. Selain itu, seluruh personil harus 

dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan 

bidang tugas masing-masing melalui pengikutsertaan Diklat secara 

bertahap. Khusus bagi personil PD Pasar, segera melakukan rekrutmen 

pegawai dari kalangan profesional di bidang pengelolaan pasar, bukan 

lagi memakai pegawai yang masih PNS dan pensiunan. 

d. Penguatan anggaran.  

e. Lembaga pengelola pasar akan sulit melaksanakan peran (tugas dan 

fungsinya) dengan baik jika tidak didukung dengan anggaran yang 

memadai. Anggaran utama yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pengelolaan pasar tradisional meliputi biaya untuk pengembangan 

pasar serta biaya pada saat melakukan pembangunan pasar. Biaya yang 

dibutuhkan tentunya sangat besar, apalagi jika banyak jumlah pasar. 

Oleh karena itu, perlu diperkuat anggaran bagi pihak-pihak pengelola 

pasar (PD Pasar, KPP, dan UPTD Pasar). Khusus bagi PD pasar, harus 

berkemampuan sendiri dari segi anggaran dan jangan sampai 

penghasilan PD tersebut lebih kecil ketimbangan penyertaan modal 

yang begitu besar. Penguatan anggaran dapat terjadi apabila didukung 

oleh politik anggaran yang memihak pada kebijakan pengembangan 

pasar tradisional. Politik anggaran adalah proses mempengaruhi 

kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan anggaran, terutama pihak DPRD dan Pemda. 

Dengan kata lain, politik anggaran adalah proses penegasan kekuasan 

atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam 

penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran (dalam hal ini pihak 
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DPRD dan Pemda). Dengan demikian, pihak DPRD dan Pemda perlu 

menentukan kebijakan maupun alokasi anggaran untuk pengelolaan 

pasar tradisional yang memadai, apabila kedua pihak tersebut benar-

benar memihak pada pengembangan pasar tradisional yang ada di 

daerahnya. 
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5.3.  PENERAPAN  

5.3.1. Judul  

Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU)Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) 

 
Tujuan Pengembangan 

Tujuan kajian ini adalah untuk merumuskan atau menyusun dimensi/ KKU dan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi PTSP yang baku, sebagai acuan dalam 

pengukuran kinerja atau keberhasilan instansi PTSP.  

 

Pokok-Pokok Hasil Analisis Pengembangan 

Setelah dirumuskan dimensi/komponen kinerja utama dan IKU PTSP, tentunya 

perlu ditetapkan skor untuk pengukurannya.  Penetapan  skor  IKU PTSP yang 

dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel Penetapan Skala/Skor IKU Instansi PTSP 

 

Dimensi/ Komponen 
Kinerja Utama (KKU) 
PTSP 

Penetapan Skala/Skor 
IKU PTSP 

Skor Max.  
yang 
Mungkin 
Dicapai 

Pengukuran Kinerja Jangka Pendek (Pada Tahun Kedua setelah Instansi  
PTSP Terbentuk) 
1. Kualitas Struktur 

dan Kewenangan: 
 
 

180 

a. Kualitas Bentuk 
Organisasi 

Ini merupakan bentuk pelayanan perizinan 
terpadu dalam struktur pemerintahan. Skor 
tertinggi diberikan pada pelayanan perizinan 
terpadu yang berbentuk Badan (20 poin), 
karena memiliki pengaruh lebih besar 
terhadap lembaga teknis lainnya serta dapat 
mengkoordinir semua pelaku yang teriibat 
dalam penerbitan izin. Diikuti oleh Kantor (10 
poin), Dinas/Unit (5 poin), atau Tidak Ada (0 
poin). 

20 

b. Kualitas Dasar 
Aturan 
Pembentukan 
Organisasi 

Ini merupakan aturan resmi yang membentuk 
pelayanan perizinan terpadu awalnya. Dapat 
dimasukkan ke dalam tiga kategori, yaitu: 
keputusan kepala daerah (5 poin), peraturan 
kepala daerah (10 poin), atau peraturan 
daerah (20 poin). Peraturan daerah mendapat 
skor tertinggi karena memiliki stabilitas 
terbesar, bahkan bila terjadi guncangan 
politik setempat. 

20 
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c. Kualitas Derajat  
Kewenangan 

Tingkat kewenangan yang diberikan pada 
sebuah pelayanan perizinan terpadu. Di level 
terendah, pelayanan perizinan terpadu hanya 
menerima berkas permohonan izin (0 poin), 
diikuti pelayanan perizinan terpadu yang 
mengkoordinir intansi lain untuk proses 
perizinan (25 poin) dan pada level tertinggi 
adalah pelayanan perizinan terpadu yang 
memiliki wewenang u/ memproses 
permohonan dan menerbitkan izin (50 poin). 

50 

d. Jumlah 
Penanganan Izin 
Usah Utama: 

 
 

Ini merupakan kondisi apakah sebuah 
pelayanan perizinan terpadu menangani 
permohonan untuk setiap jenis dari 6 izin 
usaha utama. IMB hanya merupakan IMB 
untuk bangunan usaha (bukan 
rumah/perumahan). Sebuah pelayanan 
perizinan terpadu mendapat 10 poin untuk 
masing-masing dari izin-izin usaha utama 
yang ditanganinya dan 0 poin bila tidak 
menanganinya. 

 
 
 
 
 

IMB 
HO/Izin 
Gangguan 
Izin Trayek 
Izin M. Beralkohol 
Izin Usaha P. Ikan 
IMTA 
(UU No. 28/2009) 

 10 
10 
10 
10 
10 
10 

e. Jumlah 
Penanganan Jenis 
Izin Usaha 
Lainnya: 
 

Ini merupakan kondisi apakah pelayanan 
perizinan terpadu menangani jenis-jenis izin 
usaha lainnya. Sebuah pelayanan perizinan 
terpadu mendapat 10 poin untuk masing-
masing izin tambahan yang di tanganinya, 
sampai maksimal 3 izin tambahan (seperti 
izin reklame, pariwisata atau layanan 
kesehatan) dan 0 poin diberikan bila tidak 
ada izin usaha tambahan yang ditangani di 
pelayanan perizinan terpadu bersangkutan. 

 
 
 
 
 

1 ......... 
2 ......... 
3 ......... 

 10 
10 
10 

2. Kualitas Prosedur  
Operasional 
Pelayanan: 

 
 

80 

a. Ketersediaan 
RencanaTertulis 
Strategi 
Pengembangan 
SDM 

Ini merupakan rencana tertulis untuk 
program pelatihan karyawan, evaluasi 
kinerja, insentif kinerja dan kebijakan 
kepegawaian. Sebuah pelayanan perizinan 
terpadu mendapat 10 poin bila memiliki 
Strategi Pengembangan SDM dan 0 poin bila 
tidak ada. 

10 
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b. Ketersediaan SOP. Ini merupakan panduan dalam menjalankan 
aktivitas pelayanan di pelayanan perizinan 
terpadu. Sebuah pelayanan perizinan terpadu 
mendapat 10 poin bila memiliki dokumen SOP 
yang prosedurnya pendek, 5 poin bila 
memiliki dokumen SOP tetapi prosedurnya 
panjang dan 0 poin bila tidak ada. 

10 

c. Ketersediaan 
Laporan Periodik 
(termasuk 
Keuangan) 

Ini merupakan laporan yang diumumkan ke 
publik secara reguler dan tepat waktu. dengan 
jeda waktu minimal satu tahun. Sebuah 
pelayanan perizinan terpadu mendapat 10 
poin bila membuat laporan dan 0 poin bila 
tidak. 

10 

d. Kualitas 
Mekanisme 
Pembayaran 

Mekanisme dan lokasi pemohon izin bisa 
membayar biaya permohonan izin. Poinnya: 
20: dapat membayar di bank manapun 
(termasuk via ATM/cabang bank yang 
lokasinya di PTSP), 10: harus membayar tunai 
di PTSP dan 0: membayar pada instansi teknis 
tertentu atau langsung pada pegawai daerah 
yang mengurus perizinan. 

20 

e. Ketersediaan 
Infrastruktur IT 

Ini merupakan kualitas sistem yang 
diberlakukan dan bagaimana sistem tersebut 
diterapkan oleh karyawan pelayanan 
perizinan terpadu. Sistem terbaik mencakup 
database yang terintegrasi. sementara sistem 
yang paling jelek adalah yang menyelesaikan 
pekerjaan administrasi secara manual. 
Poinnya: Terintegrasi, Sistem IT yang berjalan 
baik = 30, Komputerisasi, tetapi tidak 
seluruhnya terintegrasi = 15, Tidak ada 
peralatan komputer = 0 

30 

3. Kualitas Proses 
Perizinan: 
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a. Jumlah Dokumen 
dan Persyaratan 
yang Dibutuhkan: 

 
 

Ini merupakan banyaknya dokumen yang 
resmi harus dilengkapi oleh setiap pemohon 
izin untuk bisa mengajukan permohonan izin. 
IMB hanya merupakan IMB untuk bangunan 
usaha (bukan rumah/perumahan). Poin 
diberikan sesuai dengan banyaknya dokumen 
yang dibutuhkan untuk setiap izin, dengan 
poin terbanyak (6 poin per izin) diberikan 
kepada mereka yang meminta hanya sedikit 
dokumen. Skalanya sebagai berikut: 1-4 
dokumen = 6; 5-9 = 4; 10-12 = 2; &  >12 = 0 
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IMB 
HO/Izin 
Gangguan 
Izin Trayek 
Izin M. 
Beralkohol 
Izin Usaha P. Ikan 
IMTA 

 6 
6 
6 
6 
6 
6 

b. Persentase 
Penyimpangan 
Persyaratan 
Resmi: 

 
 

 

Ini Merupakan perbedaan persentasi antara 
jumlah dokumen yang disyaratkan dan 
persyaratan yang betul-betul harus dipenuhi 
pemohon. IMB hanya merupakan IMB untuk 
bangunan usaha (bukan rumah/perumahan). 
Pelayanan perizinan terpadu yang paling 
mendekati persyaratan resmi yang berlaku 
akan mendapat skor tertinggi. Poin diberikan 
berdasarkan persentase penyimpangan dari 
jumlah persyaratan resmi, sebagai berikut: 0-
20% = 8; 20,01-40% = 6; 40,01-60% = 4; 60, 
01-80% = 2; & >80% = 0 

 
 
 
 
 

IMB 
HO/Izin 
Gangguan 
Izin Trayek 
Izin M. 
Beralkohol 
Izin Usaha P. Ikan 
IMTA 

 8 
8 
8 
8 
8 
8 

c. Jumlah 
Permohonan 
yang Diproses 
Secara Paralel 

Ini merupakan jumlah izin yang dapat 
diproses secara paralel oleh seorang 
pemohon di pelayanan perizinan terpadu. 
Poin diberikan berdasarkan jumlah 
permohonan yang dapat diproses secara 
paralel, menurut skala berikut: 1 izin = 0; 2 
izin = 10; 3 izin = 20; 4 izin = 30; & 5 izin = 40 

40 

d. Jumlah hari yang 
Diperlukan Untuk 
Proses Perizinan 

Jumlah hari yang diperlukan untuk 
memproses permohonan untuk setiap jenis 
izin sebagaimana ditetapkan dalam prosedur 
resmi. IMB hanya merupakan IMB untuk 
bangunan usaha (bukan rumah/ perumahan). 
Poin lebih banyak diberikan kepada 
pelayanan perizinan terpadu yang 
memproses permohonan lebih cepat. Poin 
diberikan sesuai dengan jumlah resmi 
lamanya hari yang dibutuhkan untuk 
memproses suatu permohonan. Skala berbeda 
untuk setiap jenis izin dan ditunjukkan sbb: 
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IMB 
HO/Izin 
Gangguan 
Izin Trayek 
Izin M. 
Beralkohol 
Izin Usaha P. Ikan 
IMTA 

<15 hari = 6; 16-30 hari = 4; 31-50 hari = 2; &  
>50 hari =0  
<10 hari = 6; 11-20 hr = 4; 21-30 hari = 2; &  
>30 hari = 0 
 
<5 hari = 6; 6-10 hari = 4; 11-15 hari = 2; & 
>15hari = 0 
 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

e. Persentase 
Pelayanan yang 
Paling Mendekati 
Waktu Resmi 

 
 

 

Ini merupakan perbedaan persentase antara 
jumlah resmi hari yang dibutuhkan untuk 
memproses permohonan izin dan waktu yang 
betul-betul dijalani pemohon untuk 
menunggu keluamya izin. IMB hanya 
merupakan IMB untuk bangunan usaha 
(bukan rumah/perumahan). Pelayanan 
perizinan terpadu yang paling mendekati 
waktu resmi mendapat skor tertinggi. Poin 
diberikan berdasarkan perbedaan dari waktu 
resmi, sebagai berikut: 0-20% = 8; 20,01-40% 
= 6; 40,01-60% = 4; 60,01-80% = 2; & >80% = 
0 

 
 
 
 
 

IMB 
HO/Izin 
Gangguan 
Izin Trayek 
Izin M. 
Beralkohol 
Izin Usaha P. Ikan 
IMTA 

 8 
8 
8 
8 
8 
8 

f. Biaya Perizinan 
yang Resmi: 

 
 

 

Ini merupakan biaya resmi yang dibutuhkan 
untuk masing-masing jenis izin. Biaya 
mencakup biaya retribusi dan biaya-biaya 
terkait lainnya. IMB hanya merupakan IMB 
untuk bangunan usaha (bukan 
rumah/perumahan). Poin lebih banyak akan 
diberikan kepada yang menerapkan biaya 
lebih murah dan poin diberikan sesuai dengan 
biaya masing-masing izin. Skalanya adalah 
sebagai berikut: ≤ dari biaya resmi yang telah 
ditetapkan = 5; & > dari biaya resmi yang 
telah dietapkan = 0 

 
 
 
 

IMB 
HO/Izin 
Gangguan 
Izin Trayek 
Izin M. 
Beralkohol 
Izin Usaha P. Ikan 
IMTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
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g. Persentase 
Penyimpangan 
dari Biaya Resmi. 

 
 

Ini merupakan perbedaan persentase atas 
biaya resmi untuk memperoleh izin dan 
jumlah aktual yang dibayar oleh pemohon. 
IMB hanya merupakan IMB untuk bangunan 
usaha (bukan rumah/perumahan). Pelayanan 
perizinan terpadu yang paling mendekati 
biaya resmi mendapat skor tertinggi. Poin 
diberikan sesuai dengan kadar penyimpangan 
dari biaya resmi sbb: 0-20% = 8; 20,01-40% = 
6; 40,01-60% = 4; 60,01-80% = 2; &  >80% = 
0 

 
 
 
 
 

IMB 
HO/Izin 
Gangguan 
Izin Trayek 
Izin M. 
Beralkohol 
Izin Usaha P. Ikan 
IMTA 

 8 
8 
8 
8 
8 
8 

4. Tingkat Kepuasan 
Pe-   
layanan: 

 
 

100 

a. Persentase 
Pemohon Izin 
yang 
Memperoleh 
Informasi 
Layanan yang 
Diperlukan 

Persentase pemohon izin yang melaporkan 
bahwa mereka mendapat informasi tentang 
prosedur, persyaratan, waktu dan biaya 
terkait pengurusan izin usaha. Penetapan skor 
dilakukan berdasarkan pada skala maksimal 
50 poin, dengan 12,5 poin untuk masing-
masing kategori. Persentase pemohon izin 
yang melaporkan mendapat informasi 
tersebut dikalikan 12,5 untuk memperoleh 
skor bagi kategori tersebut. 

 
 
 
 
 

% mengetahui 
prosedur  
% mengetahui 
persyaratan 
% mengetahui soal 
waktu 
% mengetahui soal 
biaya 

 12,5 
12,5 
12,5 
12,5 

b. Kualitas 
Mekanisme 
Penyelesaian 
Keluhan  
(Kotak Saran, 
Telephone 
Hotline, 
email/Internet, 
SMS): 

Sarana bagi pemohon izin untuk 
menyampaikan masalah/pengaduan mereka 
kepada pegawai pelayanan perizinan terpadu. 
5 poin diberikan untuk setiap mekanisme 
pengaduan yang ada di pelayanan perizinan 
terpadu. 
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Compliance Officer  
Staf Pelayanan 
Perizinan  
Kotak Pengaduan 
SMS 
Lain-lain 

 5 
5 
5 
5 
5 

c. Rata-rata 
Laporan 
Pemohon Izin 
tentang Mutu 
Penyelesaian 
Pengaduan. 

Rata-rata laporan pemohon izin tentang 
kualitas penyelesaian pengaduan. Poin 
diberikan sebagai berikut: Sangat memuaskan 
= 25; Memuaskan = 20; Mencukupi = 15; 
Tidak memuaskan = 10; & Sangat 
mengecewakan = 0 

25 

Atau:  
Kepuasan Pelayanan 
Secara Lebih Luas 
Bisa Diukur Melalui 
IKM 
 

Acuan Kepmenpan No. 
KEP/25/M.PAN/2/2004. 
Poinnya sbb: 
25 – 43,75 = Tidak Baik (25) 
43,76 – 62,50 = Kurang Baik (50) 
62,51 – 81,25 = Baik (75) 
81,26 – 100,00 = Sangat Baik (100) 

 

Pengukuran Kinerja Jangka Menengah (Pada Tahun Keempat Setelah Instansi PTSP 
Terbentuk) 
5. Tingkat Perubahan 

Investasi: 
 30 

a. Persentase nilai 
Investasi 

Skor: peningkatan nilai investasi (dalam Rp.) 
dari tahun sebelumnya 1-40% = 5; 40,01-80% 
= 10; & >80% = 15. 

15 

b. Persentase 
Investor Baru 

Skor: peningkatan jumlah investor (dalam 
jumlah perusahaan) dari tahun sebelumnya 1-
40% = 5; 40,01-80% = 10; & >80% = 15. 

15 

6. Tingkat Perubahan  
PAD: 

 15 

Persentase nilai 
PAD. 

Skor: peningkatan PAD perizinan PTSP dari 
tahun sebelumnya 1-40% = 5; 40,01-80% = 
10; & >80% = 15. 

15 

Pengukuran Kinerja Jangka Panjang (Pada Tahun Keenam Setelah Instansi PTSP 
Terbentuk) 
7. Tingkat Perubahan  

PDRB: 
 
 

30 

a. Jumlah/Banyakn
ya Izin yang 
Diterbitkan 
terhadap PDRB. 

Banyaknya (jumlah) izin utama yang 
diterbitkan dalam setiap tahunnya dikaitkan 
dengan PDRB non-migas kabupaten/kota 
yang dilayani pelayan- an perizinan terpadu 
dan diukur menurut level dollar di tahun 
sekarang. Skor rasio jumlah izin yang terbit 
dibandingkan jumlah aktivitas 
ekonomi/PDRB adalah: kurang/sedikit = 5; 
sama = 10; &  melampaui = 15 

15 

b. Persentase Nilai 
PDRB. 

Skor: peningkatan PDRB dari tahun 
sebelumnya 1-40% = 5; 40,01-80% = 10; & 
>80% = 15. 

15 
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Catatan:  

1. Total skor ideal/maksimal yang mungkin dicapai: 

180+80+286+100+30+15+30 = 721. 

2. Untuk kelembagaan PTSP, jika perubahan regulasi telah mengatur bahwa 

seluruh kelembagaan PTSP adalah Badan, maka secara otomatis indikator 

kelembagaan yang masuk dalam rumusan IKU PTSP ini (IKU a pada KKU 1) 

tidak dapat digunakan lagi sebagai salah satu pengukuran kinerja PTSP.  

Skala penilaian IKU PTSP yang digunakan adalah skala bebas, karena bentuk 

dan banyaknya IKU pada setiap KKU tidak sama. Skala bebas adalah skala yang 

tidak tetap, ada kalanya skor tertinggi 5, lain kali 6, lain laki 8 dan seterusnya. 

Jadi, skor tertinggi dari skala yang di gunakan tidak selalu sama. 

 
Rekomendasi 

saran-saran yang diajukan adalah: (1) Kementerian Dalam Negeri perlu 

merumuskan dan menyusun dimensi/komponen kinerja utama (KKU) dan IKU 

instansi PTSP, dan kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) sebagai pedoman pengukuran dan penilaian 

kinerja instansi PTSP; (2) Hasil kajian ini kiranya dapat dijadikan bahan 

masukan atau referensi bagi Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan 

dan menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang 

Pedoman Pengukuran dan Penilaian Kinerja Instansi PTSP; dan (3) Dalam 

perumusan dimensi/komponen kinerja utama (KKU) dan IKU PTSP oleh 

Kementerian Dalam Negeri, perlu memperhatikan hal-hal yang menjadi 

“keterbatasan” dari hasil kajian ini guna penyempurnaan dimensi/ komponen  

kinerja  utama   (KKU) dan  IKU  instansi  PTSP  yang  dirumuskan  dalam kajian 

ini. 
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5.4.  PENGEMBANGAN KEBIJAKAN / FGD 

5.4.1. Judul 

Penyusunan Pedoman Jabatan Analis Kebijakan di Lingkungan Kemendagri 

 
Tujuan Pelaksanaan Fgd 

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui implementasi dan hasil kebijakan 

MP3IE khusus Koridor Ekonomi Jawa, dengan fokus evaluasi sebagaimana telah 

dipaparkan sebelumnya.  

Pelaksanaan Fgd 

Pelaksanaan FGD Pengembangan Kebijakan Pasar Tradisional pada hari Rabu, 

20 Agustus 2013, bertempat di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta dengan 

Narasumber : 

Prof. Muchlis Hamdi, Ph.D (Guru Besar IPDN), Asisten Deputi Sarana dan 

Prasarana Pemasaran Kemenkop dan UKM, Direktorat Pengembangan Ekonomi 

Daerah – Ditjen Bina Bangda dan  Kepala Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta, 

serta peserta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BBP 

Kemendagri.  

 
Pokok-Pokok Analisis 

Evaluasi kebijakan kiranya bermaksud untuk mengetahui 4 (empat) aspek, 

yaitu: proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, konsekuensi atau 

hasil kebijakan, dan dampak kebijakan (Ripley, 2000). Namun, dalam kajian ini 

hanya difokuskan pada diskusi/bahasan mengenai evaluasi implementasi dan 

hasil kebijakan MP3EI khusus Koridor Ekonomi Jawa. Argumennya adalah, 

sebab evaluasi terhadap proses pembuatan kebijakan merupakan evaluasi 

summatif (sebelum kebijakan dilaksanakan), sedangkan yang penting dilihat 

adalah pada saat pelaksanaan (evaluasi formatif). Dalam sebuah kebijakan, yang 

paling krusial adalah pengimplementasiannya (Edward III, 2002). Selain itu, 

masih terlalu dini jika dilakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan tersebut 

karena pelaksanaannya baru sekitar lebih 1 (satu) tahun.   

Dari sisi implementasi kebijakan, program dan kegiatan merupakan hal penting 

disoroti pelaksanaanya, sebab kebijakan melahirkan program, dan program 

melahirkan kegiatan-kegiatan (Dolbeare, 2005). Dengan demikian, hal-hal 

penting yang perlu disoroti di dalam implementasi dan hasil kebijakan MP3EI 

khusus Koridor Ekonomi Jawa adalah: (1) kesesuaian program dan kegiatan 
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yang dilaksanakan dengan kebijakan MP3EI khusus Koridor Ekonomi Jawa, (2) 

kelogisan program, (3) target yang ditetapkan setiap program dan kegiatan 

yang dilaksanakan, (4) proses pelaksanaan setiap program dan kegiatan 

(termasuk kelancarannya), (5) faktor-faktor pendukung kelancaran 

pelaksanaan program dan kegiatan, (6) faktor-faktor penghambat/kendala 

pelaksanaan program dan kegiatan, (7) solusi atau upaya-upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, dan (8) konsekuanesi atau hasil 

dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan (termasuk pencapaian target).  

Selanjutnya, urgensi diskusi/membahas evaluasi implementasi kebijakan 

MP3EI terutama karena terkait dengan adanya sejumlah informasi mengenai 

permasalahan umum, kendala, atau hambatan yang dihadapi di dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Informasi yang dimaksud antara lain:  

Ada 3 (tiga) masalah utama penghambat pelaksanaan MP3EI, yaitu masalah 

pendanaan, ketersediaan sumberdaya manusia, dan masalah kepastian hukum 

atas lahan pengembangan proyek MP3EI (Antara News, 22 Juni 2012). 

1) Kepastian hukum dalam pelaksanaan MP3EI lemah, peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah acap tak konsisten, masih banyak hambatan 

terutama dalam peraturan-peraturan di Indonesia (UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No. 26 Tahun 2007 

tentang Rencana Tata Ruang Nasional, UU Kehutanan, serta UU 

Pertambangan) - termasuk juga reaksi terhadap pelaksanaan PP, Kepmen, 

Permen, serta Perda (Hukum Online.Com, 1 Mei 2013). 

2)   Pelaksanaan MP3EI tak semulus rencana (minimnya serapan anggaran 

infrastrukur MP3EI disebabkan sebagian besar proyek masih dalam proyek 

lelang, termasuk masalah pengadaan lahan, perizinan, kualifikasi tata ruang 

wilayah, dan belum sinkronnya regulasi yang ada dengan kondisi di 

lapangan, adanya ego sektoral sehingga pelaksanaan proyek-proyek 

menjadi berjalan dengan lambat, lambatnya pelaksanaan proyek-proyek 

MP3EI juga disebabkan kurang tertariknya pihak swasta untuk turut serta 

ambil bagian, misalnya, kendala yang dihadapi dalam melakukan 

pembangunan jalan dikawasan industri, kewenangan penerbitan izin 

pembangunannya terkadang tumpang tindih antara pemerintah pusat, 

propinsi, atau kabupaten kota) (Bisnis Internasional, 30 Agustus 2012). 



 
 

205 

 

3) Pemerintah mengakui keterlambatan melakukan kebijakan pengendalian 

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dmengganggu target pencapaian 

MP3EI.  Selain itu  pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita 

sebesar US$ 4.000 atau total sebesar US$ 1,2 triliun pada 2014 akan 

terhambat (Indonesia Finance Today, 1 Mei 2012). 

4) lahan menjadi batu sandungan MP3EI. Masalah regulasi lahan dan hak pakai 

hutan menjadi hambatan yang paling dominan untuk pelaksanaan MP3EI. 

Dominasi hambatan proyek MP3EI pada regulasi lahan dan hak pakai hutan 

menjadi penghalang investor memulai proyeknya, terutama industri 

pertambangan dan perkebunan (Sindo News.Com, 10 Agustus 2012). 

5) Perbedaan persepsi menghambat pelaksanaan proyek MP3EI. Berbagai 

proyek dalam MP3EI masih memiliki kendala dalam penerapannya. 

Pasalnya, terdapat perbedaan persepsi antara para pelaku usaha di 

Indonesia. Ekspektasi para pelaku ekonomi sampai saat ini belum ada 

perubahan, ditambah dengan pola pikir dan perbedaan bahasa antara 

pelaku ekonomi juga menjadi salah satu penghambat dalam menjalankan 

program (MP3EI) (Indonesia Infrastructure News.Com, 5 Nopember 2012). 

6) DPR berpotensi menjegal MP3EI. Pelaksanaan Pembangunan terkait dengan 

MP3EI selama ini terkendala oleh berbagai pemangku kebijakan seperti 

DPR. Lambannya pengucuran dana untuk MP3EI, dikarenakan DPR tidak 

bisa memain-mainkan data untuk menggelembungkan dana yang 

diperlukan. Dengan kata lain mereka tidak mendapatkan keuntungan. 

Makanya, jangan heran kalau mereka sengaja memperlambat pengucuran 

dana untuk program MP3EI ini.  Kalau dananya bisa di mark-up baru 

mereka getol (Neraca.co.id., 24 Oktober 2011). 

7) Praktik korupsi menghambat program MP3EI. Pelaksanaan program MP3EI 

tidak akan berjalan lancar karena menghadapi banyak kendala seperti 

pembebasan lahan, praktik korupsi, dan tumpang tindih program 

pembangunan dengan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Banyak 

yang menjadi penghambat pembangunan, khususnya infrastruktur. Masalah 

maraknya korupsi, inefisiensi birokrasi, pembebasan lahan, pendanaan, 

ekonomi biaya tinggi, serta fokus wilayah dan sektor pembangunan, yang 

perlu segera diatasi agar program MP3EI berjalan lancar (Suara Karya 

Online, 16 Pebruari 2012). 
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Kesimpulan/Rekomendasi 

1) Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang 

pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang 

diterbitkan Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya 

sebagai pembina Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 

yaitu dalam rangka untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan yang 

ada (Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional). 

2) Revitalisasi Pasar Tradisional, dalam arti luas termasuk pembangunan 

kelembagaan (institutional building) seperti pengembangan organisasi 

(organization development), manajemen pengelolaan, peningkatan 

Sumberdaya Manusia pengelola dan pembekalan teknis pelaku usahanya 

(UKM). 

 

Tindak Lanjut 

1) Percepatan diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 

tentang penataan, pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional di daerah, 

baik oleh Kementerian Dalam Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat  

Jenderal Pembangunan Daerah sebagai pelaksana amanat Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pasal 117, 118 dan 

222) kepada Menteri Dalam Negeri RI, maupun secara bersama-sama 

dengan Kementerian/Lembaga lainnya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai pembina Pasar Tradisional dan pembina Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM). 

2) Mendorong Pemerintah Daerah  untuk melakukan revitalisasi Pasar 

Tradisional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah (pasal 176 dan penjelasannya), agar 

supaya mampu berdaya saing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 

dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari APBD maupun APBN dari 

Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya 

sebagai pembina Pasar Tradisional dan pembina UKM. 
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5.4.1.2.  Judul 

 “Indikator kinerja Utama (IKU) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)” 

 

Tujuan Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan 

1) Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah merumuskan dan menyusun 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mengukur tingkat capaian 

kinerja Unit PTSP; 

2) Manfaat dari hasil Kajian ini adalah sebagai bahan masukan (referensi) 

bagi Kemendagri dalam merumuskan kebijakan. 

 

Pengembangan Kebijakan 

1) Peneliti: DR. Drs. Abdul Halik, MSi 

2) Narasumber: DR. Jeffrey Erlan Muller (Asdep Perekonomian – Deputi 

Pelayanan Publik Kemenpan & RB), Widodo Sigit Pujianto, SH, MH. 

(Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah – Ditjen Bina Bangda 

Kemendagri) dan para pejabat Esselon II di Lingkungan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kemendagri; 

3) Pembahas: Instansi PTSP  dari Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, 

Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Kota Tanggerang, Depok, Bekasi, Cimahi, 

Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Batam, Palembang, 

Kabupaten Bogor, Serang, Tanggerang dan Sragen. 

 

Pokok-Pokok Analisis 

1) Permasalahan 

a. Belum adanya rumusan baku tentang KKU dan IKU Unit PTSP, yang 

dapat dijadikan rujukan bagi Kemendagri untuk mengukur dan 

menilai tingkat capaian kinerja Unit PTSP; 

b. Belum adanya Permendagri yang mengatur tentang Pedoman 

Pengukuran dan Penilaian Unit PTSP. 

2) Pemecahan Permasalahan 

a. Merumuskan KKU dan IKU Unit PTSP secara spesifik berdasarkan 

kinerja input, kinerja output, kinerja outcome, dan kinerja impact; 
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b. Menggunakan rumusan KKU dan IKU PTSP sebagai salah satu alat 

bantu dan rujukan dalam merumuskan dan menyusun Rancangan 

Permendagri tentang Pedoman Pengukuran dan Penilaian Unit PTSP; 

c. Menerbitkan dan menggunakan Permendagri tentang Pedoman 

Pengukuran dan Penilaian Unit PTSP sebagai landasan yuridis untuk 

menilai tingkat capaian kierja masing-masing Unit PTSP. 

 

 

 

Kesimpulan 

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Kajian Pengembangan Kebijakan ini, telah 

dirumuskan 7 Komponen Kinerja Utama (KKU) dan 25 Indikator IKU Unit 

PTSP. 

 
Rekomendasi 

Sebagaimana diatur pada Pasal 217 ayat (1) dan Pasal 219 ayat (2) UU No. 

32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri selaku 

Pembina dan Pengawas Pemerintahan Dalam Negeri, perlu mengambil 

langkah-langkah dan kebijakan sebagai berikut: 

1)    Menerbitkan pedoman dan standar yang mencakup aspek perencanaan, 

pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan 

pengawasan terkait atas kinerja Unit PTSP. 

2)    Memberikan “Penghargaan” kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah 

dan Perangkat Daerah (PTSP) yang berhasil melaksanakan program 

kegiatan strategis PTSP, sebagaimana diamanatkan dalam Impres No. 

3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Permendagri 

No. 24/2006 dan Permendagri No. 20/2008. 

 
Tindak Lanjut 

Sebagai tindaklanjut dari Pengembangan Kebijakan ini, Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2014 akan 

melakukan kegiatan Pilot pilot project PTSP di 2 (dua) Provinsi, 2 (dua) 

Kabupaten dan 2 (dua) Kota. 
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5.4.3. Judul 

 “Peran Pemda Dalam Pendistribusian Program Beras Miskin (Raskin) 

Dengan Dukungan APBD” 

 

Tujuan Pengembangan Kebijakan 

1)   Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Program Raskin,   khususnya respon Pemerintah Daerah terkait dengan 

SE Kemendagri. 

2)   Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan 

dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin. 

3)   Penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan Program Raskin saat ini 

dan yang akan datang. 

 
Pelaksanaan Diskusi Pengembangan Kebijakan 

Kegiatan Pengembangan Kebijakan ”Peran Pemda dalam Pendistribusian 

Program Beras Miskin (Raskin) dengan dukungan APBD” telah dilaksanakan 

Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi 

dan peserta diskusi yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi berasal dari: Kementerian Sosial, 

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Ditjen. Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, dan Ditjen. Keuangan Daerah Kementerian Dalam 

Negeri. 

2) Peserta Diskusi terdiri dari unsur: Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah. 

 

Pokok-Pokok Analisis 

Pelaksanaan Program Raskin sesuai Temuan Lapangan dan Hasil Diskusi 

1) Bervariasinya respon dan pola pelaksanaan Surat Edaran (SE) Menteri 

Dalam Negeri Nomor: 900/2634/SJ  tanggal 27 Mei 2013, antara lain: 

a. Tidak mampu melaksanakan anjuran SE karena pos anggaran yang 

digunakan terbatas dan sebagian besar sudah dibelanjakan sebelum 

bulan Mei 2013; 

b. Sudah melaksanakan sebagaimana dianjurkan dalam SE atau bahkan 

beberapa daerah telah mempunyai program Raskin Daerah yang 
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ditujukan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak menjadi 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) program Raskin Nasional; 

c. Dilihat dari pos anggaran, SE dilaksanakan sebagai kegiatan darurat 

yakni keperluan mendesak sesuai pasal 162 Permendagri No. 13 

tahun 2006 dan atau pos Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang 

berarti tidak dapat dilaksanakan secara terus menerus; 

d. Meskipun Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana APBD 

untuk mendukung program Raskin, namun belum semua Pemerintah 

Daerah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Provinsi) dan petunjuk 

teknis pelaksanaan (kabupaten/kota); 

e. Unit Pengaduan Masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, 

umumnya sudah berjalan dengan baik. Namun permasalahan 

meningkat pada saat Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dibagikan, 

karena tidak semua penerima Raskin defakto miskin diakui sebagai 

RTM resmi oleh program Raskin Pusat; 

2)   Permasalahan terkait dengan data RTS Raskin, antara lain : 

a. Ketidaktepatan RTS Raskin akibat dari ketidakakuratan data RTS 

berdasarkan PPLS 2011. 

b. Secara tioritis semua RTS program Raskin yang berjumlah sekitar 9 

persen telah teralosasikan semua, karena Program Raskin 

mentargetkan 40 persen RTM (sangat miskin, miskin, dan hampir 

miskin) menjadi target sasaran. Tetapi permasalah yang ada lebih 

dari sekedar jumlah tetapi detil RTS yang secara defakto miskin tidak 

mendapatkan Raskin, sedang non-RTM menjadi sasaran resmi 

program; 

c. Selalu ada RTM yang tidak menjadi RTS resmi berdasarkan data dari 

Pusat; 

3)   Permasalahan pelaksanaan program Raskin dilapangan: 

a. Untuk mengatasi ketidak tepatan RTS mekanisme bagi rata menjadi 

penyelesaian kompromi pada tingkat desa/kelurahan, akibatnya 

indikator ketepatan jumlah kilogram per RTS sulit dipenuhi; 

b. RTS penerima resmi mempunyai solidaritas atau kerelaan untuk 

berbagi dengan RTS yang tidak menjadi sasaran resmi program atau 

penduduk lain yang irihati karena tidak menerima karena status 
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ekonomi yang lebih baik, sehingga solusi “bagi rata” telah menjadi 

norma; 

c. RTS dalam posisi lemah sebagai penerima bantuan, sehingga mereka 

cenderung menerima apa adanya tanpa menghiraukan kualitas dan 

kuantitas bantuan yang diterima; 

d. Akibat butir (c) diatas terjadi putaran beras kualitas rendah Raskin 

dimasyarakat, karena kualitas beras yang dibagikan rendah maka 

penerima menjual ke pengumpul, pengumpul menjual ke Bullog, dan 

Bulog mendistribusikan ke RTS; 

e. Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk pembagian 

Bantuan Langsung Sementara (BLSM) berpengaruh negatif terhadap 

pola pembagian Raskin, karena semua menerima Raskin merasa 

berhak mendapatkan KPS tetapi mereka tidak menerima. Akibatnya 

mereka protes untuk mendapatkan KPS, khususnya dikirim atau 

melapor ke Lembaga Ombusman Daerah; 

4)    Dengan pemahaman bahwa KPS adalah kartu resmi untuk 

mendapatkan 4 (empat) program perlindungan sosial yakni BLSM, 

Program Raskin, Bea Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga 

Harapan (PKH), maka tuntutan dari penerima Raskin hasil musyawarah 

“bagi rata” untuk mendapatkan KPS sangat besar; 

5)   Titik distribusii terlalu jauh dari titik bagi. Umumnya Pemerintah 

Daerah menerima begitu saja jumlah dan letak titik distribusi yang 

ditetapkan secara sepihak oleh Perum Bulog. Pemerintah Daerah kurang 

mempertimbangkan kemampuan anggaran dalam mensetuji letak dan 

jumlah titik distribusi Program Raskin didaerahnya; 

Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan  

1)   Pemerintah Daerah mempunyai keterbatasan dan peluang yang 

berbeda-beda dalam melaksanakan himbauan SE Menteri Dalam Negeri, 

sangat tergantung kepada alokasi anggaran yang telah disetujui DPRD 

dan etikad baik dari DPRD setempat dalam mengalokasikan anggaran 

pendukung Progra Raskin; 

2)   DPRD menganggap bahwa SE merupakan anjuran (bukan perintah) 

sehingga dianggap sesuatu yang tidak dianggap urgen; 
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3)   RTS Program Raskin terdiri dari 3 (tiga) kelompok yakni masyarakat 

hampir miskin, miskin, dan sangat miskin yang sering berubah akibat 

kerentanan mereka. Pada tingkat lapangan sulit dibedakan diantara 

ketiganya. Akibatnya sering terjadi konflik vertikal (protes ke perangkat 

Desa) dan horizontal dengan sesama anggota masyarakat; 

4)   Data yang digunakan untuk menentukan RTS adalah PPLS 2011 yang 

sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan tahun 2013; 

5)   “Pemutakhiran” data RTS yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak 

langsung dapat digunakan untuk mengkoreksi alokasi anggaran Program 

Raskin Pusat yang ditentukan secara kaku sebagai satu angka tunggal. 

Langkah-langkah Penyelesaian Masalah 

1) Perlu peningkatan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor: 

900/2634/SJ  tanggal 27 Mei 2013 menjadi Peraturan Menteri yang 

mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran 

dukungan Program Raskin didaerahnya: 

2) Perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran data RTS 

agar hasil pemutakhiran memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan 

memiliki kekuatan hukum untuk mengkoreksi data yang tidak akurat; 

3) Perlu dialokasikan anggaran cadangan sebagai kompensasi ketidak-

akuratan data RTS yang besarnya ditentukan sesuai tingkat 

penyimpangan data selama ini; 

4) Perlu sosialisasi pelaksanaan Program Raskin yang melibatkan 

pelaksana, Tim Koordinasi, Lembaga Ombusman Daerah (LOD), LSM, and 

DPRD setempat; 

5) Perlunya mengintegrasikan Program Raskin kedalam Program 

Ketahanan Pangan sehingga menjadi solusi kerentanan pangan secara 

permanen; 

 

Kesimpulan 

1) Pelaksanaan Program Raskin sangat rentan resiko moral (moral hazard) 

karena sangat mudah RTM yang berhak tidak menjadi RTS bahkan hak 

RTM diberikan kepada NON-RTM karena kesalahan data; 

2) Pelaksanaan Program Raskin telah berjalan dengan baik, menggunakan 

mekanisme musyawarah dan prinsip kebersamaan dalam menyikapi 
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ketidak-tepatan data RTS. Namun cara penyelesaian tersebut 

mengakibatkan tidak tercapai indikator “tepat jumlah” yang diterima 

oleh RTS.   

3) Bentuk bantuan pemerintah berupa natura (barang) dan tidak 

sepenuhnya gratis (ada uang tebusan), penerima bantuan resmi Program 

sesuai data dari Jakarta (Pusat) cenderung mempunyai rasa 

kebersamaan sesama RTM yang tidak menerima secara resmi, sehingga 

terjadi tradisi “bagi rata” dalam Program Raskin;  

4) Namun ke”normalan” tersebut pada butir (3) terusik atau terganggu 

pada saat BLSM (uang tunai) melalui mekanisme KPS muncul, akibatnya 

isu ketidak tepatan sasaran menjadi masalah serius. Karena RTM yang 

tidak menjadi RTS resmi menuntut agar diberi KPS yang dipahami 

sebagai syarat untuk menerima BLSM, BSM, Raskin, dan Program 

Keluarga Harapan (PKH). KPS menjadi daya tarik (dorong) baru bagi 

RTM untuk menuntut haknya; 

5) Kurangnya akurasi data (PPLS 2011) yang digunakan sebagai dasar 

penyaluran KPS menimbulkan ketidaktepatan RTS Raskin, tidak dapat 

diatasi dengan pemutakhiran data PKS atau musyawarah penentuan 

“bagi rata” yang tidak mengkoreksi kesalahan data secara keseluruhan 

karena keduanya dibatasi oleh kuota;. 

6) Kelembagaan dan pola pelaksanaan Program Raskin masih berpijak 

kelemahan pangan dari pada ketahanan pangan, akibatnya sektor 

terdepan yang ditunjuk adalah Dinas Sosial dan bukan Badan Ketahanan 

Pangan. 

 

Rekomendasi  

1) Perlu instruksi Menteri Dalam Negeri yang lebih tegas dari SE kepada 

Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Raskin didaerahnya; 

2) Penentuan RTS dari atas (top down) saat ini perlu dikombinasikan 

dengan pendekatan koreksi dari bawah (bottom up), sehingga Program 

Raskin dapat dilaksanakan lebih adil dan tidak menimbulkan konflik 

vertikal dan horizontal; 
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3) Program Raskin perlu berpijak pada ketahanan pangan berbasis keaneka 

ragaman sesuai potensi lokal dan bukan kerawanan pangan berbasis 

pangan tunggal beras yang sentralistik. 

4) Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara berjenjang dan tepat 

waktu. 

5) Pemerintah perlu menetapkan penanggungjawab pelaksana program 

BLSM di Pemerintah Daerah. 

6) Pemerintah perlu menetapkan Program Perlindungan Sosial yang tepat 

dalam bentuk program padat karya disertai dengan pendampingan 

(fasilitator pemberdayaan masyarakat). 

 

 

Tindak Lanjut 

Perlu dilakukan penelitian tentang sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitas 

Program-program Perlindungan Sosial Klaster Satu terhadap keefektifan dan 

ketepatan sasaran program. 

 

5.4.4. Judul 

”Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)” 

 

Tujuan Pengembangan Kebijakan 

1)   Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendistribusian BLSM. 

2)   Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan 

dalam pelaksanaan pendistribusian BLSM. 

 

Pelaksanaan Diskusi Pengembangan Kebijakan 

Diskusi Pengembangan Kebijakan ”Pola Pendistribusian Bantuan Langsung 

Sementara Masyarakat (BLSM)” telah dilaksanakan Badan Penelitian dan 

Pengembangan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan peserta diskusi yang 

meliputi : 

1)   Narasumber/Pakar/Praktisi berasal dari: Kementerian Sosial, 

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Ditjen. Pemberdayaan 
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Masyarakat Desa, dan Ditjen. Keuangan Daerah Kementerian Dalam 

Negeri. 

2)   Peserta Diskusi terdiri dari unsur : Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah 

 

Pokok-Pokok Analisis 

1)   Pelaksanaan Program BLSM sesuai Temuan Lapangan dan Hasil Diskusi 

a. Belum optimalnya pelaksanaan Inmendagri  No. 541/3150/SJ Tahun  

2013, Surat Mendagri No. 541/3151/SJ tanggal 17 Juni 2013, dan 

Surat Mendagri No. 541/3674/SJ tanggal 15 Juli 2013, antara lain: 

(1).  Fungsi kelompok kerja (pokja) pengaduan masyarakat dan 

fungsi pemantauan oleh Pemerintah Daerah belum berjalan. 

(2).  Koordinasi antara PT Pos, Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK), dan Kepala Desa/Lurah tidak berjalan, 

akibatnya informasi tentang KPS kepada penerima KPS tidak 

tersampaikan dengan baik. 

(3).  Terbatasnya dana Belanja Tak Terduga yang dimiliki daerah dan 

adanya keraguan tentang jenis belanja untuk  penganggaran 

BLSM. 

b. Permasalahan terkait dengan data RTS BLSM, antara lain : 

(1). Ketidaktepatan  RTS BLSM akibat dari ketidakakuratan data 

RTS berdasarkan PPLS 2011. 

(2).  Kurangnya pemahaman daerah terhadap prosedur 

pemutakhiran data penerima KPS. 

c. Pemberian  Program  Perlindungan Sosial melalui dana tunai banyak 

menimbulkan persoalan yang berpotensi konflik horisontal maupun 

vertikal. 

d. Berdasarkan prosentase jumlah KPS retur pengiriman melalui Pos 

1,73%, namun masih menimbulkan permasalahan di masyarakat dan 

Pemerintah Daerah. 

e. Meskipun jumlah ketidaktepatan RTS BLSM relatif kecil, namun bagi 

mereka yang berhak tapi tidak menerima, merasa sangat kecewa. 
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f. Dalam  menyikapi ketidaktepatan RTS BLSM, pelaksana saling 

melempar tanggungjawab kepada unsur pelaksana yang lain. Hal ini 

berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. 

2)   Faktor-faktor Penyebab Permasalahan  

a. Pemerintah Daerah merasa tidak mempunyai cukup waktu untuk 

mempersiapkan pelaksanaan BLSM. 

b. Keterlambatan  Instruksi  dan  Surat Edaran Mendagri diterima oleh 

Pemerintah Daerah. 

c.      Belum  berjalannya sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan 

masyarakat RTS BLSM sebagaimana yang diharapkan. 

d. Pemerintah Daerah kesulitan mengalokasikan dana operasional 

maupun penambahan anggaran bantuan untuk keluarga miskin di 

luar data BLSM dari Pusat karena keterbatasan dana dan program 

jatuh di pertengahan tahun berjalan. 

3)   Langkah-langkah Penyelesaian Masalah 

a. Perlu pemutakhiran data KPS oleh BPS dengan melibatkan 

Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui musyawarah desa dan 

musyawarah kelurahan secara partisipatif. 

b. Perlunya  memberi  waktu  dan informasi yang cukup kepada daerah 

untuk melakukan persiapan dalam melaksanakan program BLSM. 

c.      Perlunya dukungan dana APBN dan APBD yang memadai untuk 

dana operasional dan penambahan anggaran bantuan untuk 

keluarga miskin di luar data BLSM dari Pusat . 

d. Perlu pengaturan yang lebih jelas dan rinci dalam pengalokasian 

jenis belanja daerah yang digunakan untuk memperlancar dan 

mendukung program BLSM dan sejenisnya. 

e. Pemberian  Program Perlindungan Sosial diharapkan tidak 

berbentuk tunai tetapi berbentuk program padat karya disertai 

dengan pendampingan (fasilitator pemberdayaan masyarakat). 

 

Kesimpulan 

1)   Secara kuantitatif jumlah KPS retur sangat kecil, tetapi  berdasarkan 

temuan lapangan ketidaktepatan sasaran masih banyak ditemukan di 

berbagai daerah. 
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2)    Karena keterbatasan waktu, Instruksi dan Surat Edaran Mendagrii 

belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

3)    Kurangnya akurasi data (PPLS 2011) yang digunakan sebagai dasar 

penyaluran KPS menimbulkan ketidaktepatan RTS BLSM. 

4)    Terjadi saling lempar tanggungjawab oleh pelaksana pada saat 

menghadapi protes dari masyarakat yang merasa berhak menerima 

BLSM. 

5)   Program Bantuan Perlindungan Sosial dalam bentuk tunai banyak 

menimbulkan persoalan yang berpotensi konflik horisontal maupun 

vertikal. 

 

Rekomendasi 

1)   Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pelaksanaan pemutakhiran data 

KPS retur dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan 

melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) / Musyawarah 

Kelurahan (Muskel) agar dapat segera diterbitkan KPS pengganti untuk 

pendistribusian selanjutnya. 

2)    Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data KPS secara nasional 

oleh BPS dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui 

musyawarah desa dan musyawarah kelurahan secara partisipatif. 

3)    Pemerintah perlu meningkatkan payung hukum dari surat edaran 

menjadi regulasi yang lebih mengikat Pemerintah Daerah. 

4)    Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara berjenjang dan tepat 

waktu. 

5)    Pemerintah perlu menetapkan penanggungjawab pelaksana program 

BLSM di Pemerintah Daerah. 

6)    Pemerintah perlu menetapkan Program Perlindungan Sosial yang tepat 

dalam bentuk program padat karya disertai dengan pendampingan 

(fasilitator pemberdayaan masyarakat). 

 

Tindak Lanjut 

Perlu dilakukan penelitian tentang sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitas 

Program-program Perlindungan Sosial Klaster Satu terhadap keefektifan dan 

ketepatan sasaran program. 
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5.4.5. Judul 

 “Pengembangan Kebijakan Pasar Tradisional” 

 

Tujuan Pelaksanaan Fgd 

Untuk melakukan indentifikasi, klarifikasi dan sinkronisasi Peraturan 

Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Pasar Tradisional yang 

diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai pembina Pasar Tradisional dan pembina Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM).  

 

Pelaksanaan FGD 

Pelaksanaan FGD Pengembangan Kebijakan Pasar Tradisional pada hari 

Rabu, 20 Agustus 2013, bertempat di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta 

dengan Narasumber : 

Prof. Muchlis Hamdi, Ph.D (Guru Besar IPDN), Asisten Deputi Sarana dan 

Prasarana Pemasaran Kemenkop dan UKM, Direktorat Pengembangan 

Ekonomi Daerah – Ditjen Bina Bangda dan  Kepala Dinas Pengelola Pasar 

Kota Surakarta, serta peserta para pejabat struktural dan fungsional di 

lingkungan BBP Kemendagri.  

 

Pokok-Pokok Analisis 

1)   Permasalahan 

a. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pengawasan Pasar 

Tradisional di daerah. 

b. Pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern  yang 

mengakibatkan terdesaknya keberadaan Pasar Tradisional. 

c.      Adanya kecenderungan masyarakat pembeli/konsumen yang 

meninggalkan kebiasaan berbelanja di Pasar Tradisional. 

2)   Faktor-faktor Penyebab Permasalahan 

a. Ketidakpatuhan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur tentang penataan, pembinaan dan 

pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern, sehingga pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Pasar 
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Modern tidak terkendali yang mengakibatkan terdesaknya Pasar 

Tradisional.  

b. Kondisi fisik Pasar Tradisional tidak terawat dan semakin 

kumuh/tidak representatif, sehingga pelayanan masyarakat semakin 

buruk. 

 

Kesimpulan/Rekomendasi 

1)   Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang 

pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

yang diterbitkan Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan 

fungsinya sebagai pembina Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern, yaitu dalam rangka untuk melengkapi Peraturan 

Perundang-undangan yang ada (Peraturan Presiden RI Nomor 112 

Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar 

Tradisional). 

2)   Revitalisasi Pasar Tradisional, dalam arti luas termasuk pembangunan 

kelembagaan (institutional building) seperti pengembangan organisasi 

(organization development), manajemen pengelolaan, peningkatan 

Sumberdaya Manusia pengelola dan pembekalan teknis pelaku usahanya 

(UKM). 

 

Tindak Lanjut 

1)   Percepatan diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan yang 

mengatur tentang penataan, pembinaan dan pengawasan Pasar 

Tradisional di daerah, baik oleh Kementerian Dalam Dalam Negeri dalam 

hal ini Direktorat  Jenderal Pembangunan Daerah sebagai pelaksana 

amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (Pasal 117, 118 dan 222) kepada Menteri Dalam Negeri RI, 

maupun secara bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembina Pasar 

Tradisional dan pembina Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
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2)   Mendorong Pemerintah Daerah  untuk melakukan revitalisasi Pasar 

Tradisional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah (pasal 176 dan penjelasannya), agar 

supaya mampu berdaya saing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern, dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari APBD maupun 

APBN dari Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan 

fungsinya sebagai pembina Pasar Tradisional dan pembina UKM. 

 

5.4.6. Judul 

 “Kebijakan Penguatan Anggaran Kecamatan yang Berbasis Kewilayahan dan 

Sektoral” 

 

Tujuan Pelaksanaan Fgd 

Tujuan dari diskusi ini adalah untuk merumuskan alternatif penguatan 

anggaran kecamatan yang berbasis kewilayanan dan sektoral.  

 

 

 

Pelaksanaan Fgd 

Kegiatan Pengembangan Kebijakan ”Kebijakan Penguatan Anggaran 

Kecamatan yang Berbasis Kewilayahan dan Sektoral” telah dilaksanakan 

Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi 

dan peserta diskusi yang meliputi: 

1)   Narasumber/Pakar/Praktisi berasal dari:  

2)   Peserta Diskusi terdiri dari unsur: Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah. 

 

Pokok-Pokok Analisis 

Ruang lingkup diskusi ini adalah anggaran kecamatan, yang hanya 

difokuskan pada penguatan anggaran kecamatan yang berbasis kewilayanan 

dan sektoral, yaitu mengkritisi kebijakan/regulasi pemerintah (termasuk 

regulasi pemerintah daerah) mengenai anggaran kecamatan yang berbasis 

kewilayanan dan sektoral selama ini. Sebab, pelaksanaan regulasi yang ada 
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ternyata belum mampu mengoptimalkan peran strategis kecamatan dalam 

percepatan pembangunan masyarakat dan wilayah. 

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka diskusi ini berkisar pada hal-hal 

pokok sebagai berikut:  

1)   Permasalahan yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan kebijakan 

kecamatan yang berbasis kewilayahan dan sektoral. 

2)   Kebijakan atau pengaturan ideal kecamatan yang berbasis kewilayahan 

dan sektoral (terutama personil, kelembagaan, sarana dan prasarana, 

blueprint perencanaan pengembangan wilayah, pelaksanaan fungsi, 

pembinaan, pemantauan, penilaian pelaksanaan fungsi). 

3)   Kondisi atau kejelasan anggaran kecamatan yang berbasis kewilayanan 

dan sektoral selama ini. 

4)   Kelemahan regulasi pendanaan kecamatan yang diatur pemerintah 

dalam PP No. 19 Tahun 2008 (Pasal 33). 

5)   Kelemahan umum regulasi pendanaan kecamatan yang diterbitkan 

pemerintah daerah. 

6)   Kebijakan ideal anggaran kecamatan yang berbasis kewilayahan dan 

sektoral (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran). 

7)   Alternatif penguatan anggaran kecamatan yang berbasis kewilayahan 

dan sektoral yang perlu diusulkan kepada pemerintah. 

 

Kesimpulan/Rekomendasi 

Usulan alternatif penguatan anggaran kecamatan yang berbasis kewilayahan 

dan sektoral adalah: 

1)   Tetap menjadikan kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah, 

tidak dikembalikan lagi menjadi wilayah administrasi pemerintah seperti 

pada masa UU No.5 Tahun 1974. Sebagai SKPD peran kecamatan perlu 

ditempatkan pada kedudukan yang jelas, sesuai dengan kebutuhan 

daerah. Jika dari pertimbangan kewilayahan, aksesabilitas, dan 

transportasi keberadan kecamatan sebagai pusat pelayanan publik 

tertentu, maka kecamatan perlu diberdayakan sebagai pusat pelayanan 

publik pada skala kecamatan, tetapi harus didukung dengan anggaran 

yang memadai. 
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2)   Untuk daerah yang ingin menjadikan kecamatan sebagai pusat 

pelayanan publik maka bupati/walikota wajib melimpahkan 

kewenangan delegatif tertentu kepada camat. Beberapa pelayanan, 

seperti pengelolaan kebersihan, pemeliharaan prasarana umum, 

perijinan dan pengelolaan kebersihan, pemeliharaan prasarana umum, 

perijinan dan pengelolaan tata ruang, dapat didelegasikan kepada 

kecamatan. Dalam hal ini, daerah harus memberikan perangkat 

kelembagaan, pembiayaan (anggaran), dan personil yang memadai 

kepada kecamatan supaya mereka dapat menjalankan perannya secara 

optimal. 

3)   Untuk kawasan kota yang wilayah geografisnya relatif sempit, 

pelayanannya mudah diakses, dan sarana transportasi mudah diperoleh, 

daerah dapat mengembangkan pelayanan satu atap dan terpusat di kota. 

Dalam konteks ini, daerah tidak memerlukan perangkat kecamatan 

sebgai pusat pelayanan. Di kota, ecamatan yang kuat menjadi tidak 

relevan dan karena tugas utama camat adalah membantu 

bupati/walikota untuk melaksanakan fungsi pemerintahan umum. 

Pengaturan yang memberi kesempatan kepada daerah untuk 

mengembangkan struktur kelembagaan dan perangkat daerah yang 

berbeda sesuai dengan kondisi daerahnya perlu diatur dengan 

jelasdalam undang-undang pemerintahan daerah, termasuk pengaturan 

penganggarannya yang jelas. 

4)    Pembentukan, penggabungan dan pembubaran kecamatan perlu diatur 

dengan ukuran dan kriteria yang jelas agar tindakan yang diiambil oleh 

daerah benar-benar bermanfaat bagi kepentigan warga di daerah. 

Khusus untuk penambahan kecamatan baru, yang cenderung marak di 

berbagai daerah, perlu dibuat pengaturan  yang lebih ketat agar 

pembentukan kecamatan yang baru benar-benar dilakukan atas nama 

kepentingan masyarakat didaerah bukan hanya untuk kepentingan elit di 

daerah. Selain itu, pembentukan kecamatan perlu melalui proses 

persiapan sesuai tahap dan parameter yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat sehingga daerah kabupaten/kota tidak dengan mudah membentuk 

kecamatan baru tanpa alasan yang dapt dipertanggungjawabkan dan 

tanpa dukungan anggaran yang memadai. 
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5)   Di dalam pelaksanaan fungsi atributif dan distributif kecamatan, 

diperlukan lebijakan anggaran yang tepat dan lengkap, dimana 

Pemerintah Daerah harus membuat peraturan daerah yang mendukung 

penguatan organisasi kecamatan. Dalam tataran kebijakan secara umum, 

sudah ada regulasi mengenai pelaksanaan tugas atributif sebagaimana 

diatur dalam PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Adapun untuk 

pelaksanaan fungsi delegatif, bupati harus menerbitkan Perbup yang 

mengatur tentang pelimpahan kewenangan bupati kepada camat untuk 

melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, daerah harus 

menerbitkan Juklak dan Juknis dari Perbup sehingga fungsi delegatif ini 

dapat dilaksanakan dengan baik melalui penguatan anggarna kecamatan. 

6)   Dari segi  pembiayaan (anggaran), kebijakan anggaran kecamatan tidak 

lagi memposisikan kecamatan sebagai organisasi utama. Dari proses 

pengusulan anggaran sampai dengan pelaksanaannya, idealnya 

kecamatan mendapatakan platform anggaran yang memadai dan bukan 

dengan sistem penganggaran pola penyeragaman yang kurang 

memperhatikan keanekaragaman dan keunikan setiap wilayah 

kecamatan. Sebab, setiap setiap wilayah kecamatan memiliki perbedaan 

dan keunggulan masing-masing yang tentunya anggaran dan 

pengembangan kecamatan perlu menggunakan pola pendekatan dan 

strategi yang berbeda pula. 

Dalam kaitannya dengan fungsi sektoral kecamatan (melalui sekretariat dan 

5 seksi yang ada dalam struktur organisasinya), semestinya peran kecamatan 

tidak sekedar berbasis kewilayahan, sebab kecamatan sebenarnya telah 

menjadi perangkat daerah, bukan perangkat wilayah. Dengan demikian, 

penganggaran kecamatan semestinya mengedepankan penganggaran untuk 

pelaksanaan fungsi sektoral. Dalam kaitan ini, perlu mendorong para kepala 

seksi di kecamatan agar dapat memerankan fungsinya secara optimal. Jika 5 

seksi dalam organisasi kecamatan dapat dapat berperan aktif dan kreatif, 

maka besar peluang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah secara efektif 

dan efisien akan tercapai. 

 

5.4.7. Judul 

 “Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)” 
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Tujuan Pelaksanaan Fgd 

Tujuan diskusi ini adalah untuk merumuskan alternatif perubahan atau 

perbaikan kebijakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  

 

Pelaksanaan Fgd 

Kegiatan Pengembangan Kebijakan ” Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB)” telah dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan 

Narasumber/Pakar/Praktisi dan peserta diskusi yang meliputi: 

1)   Narasumber/Pakar/Praktisi berasal dari:  

2)   Peserta Diskusi terdiri dari unsur: Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah. 

 

 

 

Pokok-Pokok Analisis 

Ruang lingkup diskusi ini adalah pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), yang hanya difokuskan pada pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) atau PBB P2. 

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka diskusi ini  berkisar pada hal-hal 

pokok sebagai berikut: 

1) Kekuatan-kekuatan yang dimiliki regulasi UU PBB dan UU PDRD dalam 

mewujudkan pelaksanaan pendaerahan PBB yang transparan dan 

akuntababel. 

2) Kelemahan-kelemahan regulasi UU PBB dan UU PDRD.  

3) Kesulitan atau potensi masalah yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan 

kebijakan pendaerahan PBB. 

4) Kebijakan ideal pendaerahan PBB (termasuk solusi untuk dapat 

mengatasi potensi masalah). 

5) Alternatif perubahan atau perbaikan kebijakan pendaerahan PBB yang 

perlu diusulkan kepada pemerintah. 

 

Kesimpulan/Rekomendasi 
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1) Mensinkronkan antara perlakuan PBB P2 (yang tercantum dalam UU 

PBB, yaitu UU No.12 Tahun 1985 dan UU No.12 tahun 1994) dengan UU 

PDRD (UU No.28 Tahun 2009). Potensi permasalahan pendaerahan PBB 

P2 yang juga mungkin timbul adalah penanganan pelayanan keberatan. 

Ini disebabkan ada perbedaan yang prinsip antara aturan yang baru 

dengan yang lama. Pada aturan yang lama, keberatan tidak menunda 

pembayaran pajak. Artinya, WP bebas mau bayar pajak kapan saja tnapa 

harus menunggu proses keberatan selesai, asalkan sebelum jatuh tempo 

pembayaran. Sebab, jika lewat jatuh tempo akan dikenakan sanksi 

administrasi 2% per bulan. Apabila terjadi kelebihan pembayaran. 

Apabila terjadi kelebihan pembayaran, bisa mengajukan restitusi atau 

kompensasi, tetapi apabila pajak yang sudah dibayar lebih kecil tinggal 

membayar kekurangannya. Adapun pada aturan yang baru, WP harus 

membayar dulu sejumlah yang disetujuinya, apabial keberatan ditolak 

atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administratif berupa denda 

sebesar 50% dari jumlah pajak yang telah dibayar sebelum menagjukan 

keberatan. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya mengadministrasikan 

proses keberatan ini, mengingat pengajuan keberatan PBB P2 biasanya 

sangat banyak, bisa mencapai ribuan atau puluhanribu pengajuan. Ini 

tentunya perlu diantisipasi dengan penyiapan aplikasi yang baik serta 

didukung dengan SDM yang mumpuni pula. 

2)   Jika dilihat dari proses pemungutannya, sejak dullu pemerintah daerah 

telah terlibat aktif terutama dalam hal penyampaian SPPT PBB P2 

kepada wajib pajak dan pelaksanaan penagihan yang diilakukan  secara 

bersama-sama dengan dibentuknya tim intensifikasi penagihan PBB P2. 

Namun demikian peran daerah tersebut sebenarnya tidak bisa dikatakan 

secara otomatis bahwa daerah mampu mengelola pajak ini dengan baik 

seperti yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Masih perlu 

banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti masalah teknis 

administratif, SDM, struktur organisasi, teknologi informasi dan hal-hal 

lainnya. Demikian juga masalah bagaimana menjaga kesinambungan 

penerimaan negara (fiscal sustainability) dan beban pajak masyarakat. 

Untuk itu perlu perhatian dan persiapan serius bagi pemda yang 

nantinya akan mengelola PBB P2. Masyarakat sangat berharap jangan 
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sampai upaya pendaerahan PBB P2 itu justru menjadi tidak produktif 

dan akan semakin menambah beban masyarakat dan Pemda itu sendiri. 

3)   Pengaturan yang tegas mengenai penggunaan tarif maksimum. 

Peningkatan potenis PBB P2 harus hati-hati dan dikaji secara mendalam 

dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan gejolak masyarakat, 

karena penggunaan tarif maksimum dapt menaikkan PBBP2 sebesar tiga 

kali lipat. 

4)   Pengaturan pengeluaran biaya bagi pemerintah daerah yang seminim 

mungkin, baik untuk kemungkinan penambahan kantor dan pegawai 

baru  maupun untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi 

dan pelatihan SDM. 

5)   Menetapkan ketentuan yang jelas agar tidak terjadi kesenjangna (gap) 

penerimaan PBB P2 antar daerah mmakin menonjol karena disparitas 

potensi penerimaan pajak daerah lainnya atau mengandalkan bagi hasil 

lain dari pemerintah pusat, agar tidak mengabaikan pemungutan PBB P2 

dan sebaliknya daerah yang semata-mata mengandalkan penerimaan 

PBB P2 tidak menerapkan tarif yang maksimal guna menggenjot 

penerimaannya. 

6)   Menerapkan regulasi yang jelas bahwa pendaerahan PBB P2 tidak dapat 

mengakibatkan beragamnya kebijkan antara daerah satu dengan daerah 

lainnya, misalnya perbedaan tarif, NJOPTKP dan NPOPTKP. Sebab, 

perbedaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan  baik bagi 

masyarakat wajib pajak, pelaku bisnis maupun masyarakat pada 

umumnya. 

Dalam regulasi, memastikan bahwa: (a) akurasi data objek dan subjek PBB 

P2 dapat lebih ditingkatkan, karena aparat pemerintah daerah lebih 

meguasai wilayahnya ketimbang aparat pemerintah pusat, sehingga dapat 

meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak PBB P2, (b) daerah 

memiliki kemampuan  meningkatkan potensi PBB P2, sepanjang penentuan 

NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih di bawah pasar objek 

yang bersangkutan (optmalisasi NJOP) dan (c) pemberdayaan local taxing 

power, yaitu kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan 

pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas. 
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5.4.8. Judul 

 “Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah” 

 

Tujuan Pelaksanaan Fgd 

Tujuan diskusi ini adalah untuk mengidentifikasi masalah penggunaan 

anggaran transfer ke daerah dan merumuskan alternatif penyempurnaan 

kebijakan anggaran tersebut.  

 

Pelaksanaan Fgd 

Kegiatan Pengembangan Kebijakan ” Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB)” telah dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan 

Narasumber/Pakar/Praktisi dan peserta diskusi yang meliputi: 

1)   Narasumber/Pakar/Praktisi berasal dari:  

2)   Peserta Diskusi terdiri dari unsur: Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah.  

Pokok-Pokok Analisis 

Ruang lingkup diskusi ini adalah anggaran transfer ke daerah, yang hanya 

difokuskan pada identifikasi masalah penggunaan anggaran oleh daerah dan 

perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan anggaran tersebut. 

1) Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka diskusi ini  berkisar pada hal-

hal pokok sebagai berikut: 

2) Kelemahan regulasi-regulasi anggaran transfer ke daerah (khusus yang 

berkaitan dengan penggunaan anggaran oleh daerah). 

3) Masalah-masalah pokok dalam penggunaan anggaran transfer ke daerah. 

4) Kebijakan ideal penggunaan anggaran transfer ke daerah (khususnya 

yang berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dan 

belanja modal). 

5) Alternatif penyempurnaan kebijakan anggaran transfer ke daerah 

(khusus yang berkaitan dengan penggunaan anggaran) yang perlu 

diusulkan kepada pemerintah. 

 

Kesimpulan/Rekomendasi 
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1) Menetapkan secara tegas bahwa penggunaan anggaran transfer ke 

daerah diutamakan untuk belanja modal atau pembangunan ketimbang 

belanja pegawai, misalnya, maksimal hanya 30% YANG dapat digunakan 

untuk belanja pegawai. 

2) Ketentuan urusan yang diserahkan kepada daerah jangan terlalu 

normatif dan harus detail, sehingga tidak menyebabkan munculnya 

wilayah abu-abu. Selama ini, hampir semua jenis transfer dana pusat ke 

daerah menghadapi masalah yang menyulitkan daerah, setidaknya 

APKASI (2012) menginventarisir ada 21 masalah dalam proses transfer 

dana pusat ke daerah. Pengaturan urusan pada peraturan Pemerintah 

No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dinilai belum terlalu detail. Karena sangat normatif, siapa yang 

berwenang mengelola dana menjadi abu-abu. Akibatnya, terjadi tumapng 

tindih pendanaan. 

3) Proses pemekaran daerah jangan terlalu mudah, agar tidak terjadi 

kompleksitas anggaran di daerah menyangkut kapan dana desentralisasi 

itu disalurkan ke daerah pemekaran. Salah satu penyebab yang 

mendorong pemekaran daerah itu adalah dalam DAU ada formulasi gaji 

pegawai.alokasi dasar penghitungan DAU dihitung berdasarkan data 

jumlah PNS Daerah dan besaran gaji pegawai tersebut. Formulasi gaji 

pegawai dalam DAU tersebut ditafsirkan seolah-olah pemerintah pusat 

menjamin gaji pegawi. Padahal, tidak demikian. Alokasi dasr dalam DAK 

tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji 

pegawai, terlebih untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi. 

4) Peningkatan kualitas SDM yang mengelola keuangan daerah. Misalnya, 

masalah kualitas pejabatpembuat komitmen anggaran di daerah. Jika ada 

30 pejabat mengikuti tes, misalnya, hanya satu orang yang lulus. Bahkan 

sering tidak ada yang tidak lulus atau sengaja tidak meluluskan diri. 

Pejabat Pembuat Komitmen takut dengan konsekuensi hukum jika salh 

mengelola anggaran daerah. 

5) Penegasan aturan TkD agar tidak timbil masalah persepsi. Selama ini, 

persepsi daerah terhadap TkD pada umumnya berbeda denga persepsi 

pemerintah. Kebanyakan daera tidak peduli dabhwa ada daerah lain 
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(mungkin tetangga yang berbatasan) lebih buruk kondisi keuangannya. 

Argumentasinya, daerah tersebut belum dapat melayani penduduk dan 

mengelola wilayah dengan baik mengapa diberikan dana perimbangan 

yang banyak. Adapun konsep yang dianut pemerintah adalh justru 

daerah yang seperti itu yang harus segera ditingkatkan kemampuannya 

melalui dana perimbangan agar lebih cepat sejajar dengan daerah lain 

yang sudah lebih lama melayani penduduk dan mengelola wilayah. 

Dengan kata lain, belum banyak daerah yang memahami konsep 

perimbangan antar daerah. Oleh karena itu, perlu cara/upaya lain utnuk 

memahamkan semua pihak terhadap konsep TkD khususnya dana 

perimbangan. 

6) Jenis TkD harus dibatasi dan jangan terlalu bervariasi. Pertanyaan yang 

muncul adalah “mengapa mesti ada dana-dana lain di luar Dana 

Perimbangan?” kebutuhan daerah akan pendanaan dari pemerintah 

pusat ternyata tidak cukup dengan Dana Perimbangan, atau dengan kata 

lain UU No.33 Tahun 2004 belum mampu menggambarkan kebutuhan 

pendanaan daerah. Apakah ini bukti dari ketidakmampuan prsi DBH, 

formula DAU atau kriteria DAK? Argumentasi tersebut belum tentu 

benar, karena mengubah-ubah porsi DBH akan menguntungkan suatu 

pihak dan pada waktu yang bersamaan akan merugikan pihak lain 

(pemerintah atau daerah). Sementara itu, formula DAU telah 

mempertimbangkan tugas utama dari pemerintah daerah yaitu melayani 

penduduk, mengelola wilayah dan menyediakan pendanaan untuk 

pelayan dan pengelola (yaitu PNSD). Di lain pihak, kriteria yang 

digunakan dalam DAK telah berusaha menyediakan dana bantuan 

kepada daerah utnuk mendanai sarana/ prasarana dan infrastruktur 

yang rusak. 

7)  Pengalokasian TkD harus mempertimbangkan kriteria yang jelas. 

Transfer ke Daerah dimungkinkan akuntabel sepanjang dialokasikan 

pada komponen yang jelas transaparansi dan akuntabilitasnya, misal 

DAK. Namun apabila pengalokasiannya tidak mempertimbangkan 

kriteria yang jelas, maka akan diragukan transparansi dan 

akuntabilitasnya. Contoh adanya dana ini adalah Dana Penyesuaian 

Infrastruktur Daerah (DPID) pada APBN 2011 dan Dana Percepatan 
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Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dalam APBN-P 2011, yang 

keduanya masuk dalam kelompok Dana Penyesuaian. 

 

5.4.9. Judul 

”Penyederhanaan Proses Penyertaan Modal Daerah” 

 

Tujuan Pengembangan Kebijakan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah penyertaan 

modal daerah dan merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan 

penyertaan modal daerah tersebut. 

 

Pelaksanaan Diskusi Pengembangan Kebijakan 

Diskusi Pengembangan Kebijakan ”Penyederhanaan Proses Penyertaan 

Modal Daerah” telah dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan 

dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan peserta diskusi yang meliputi : 

1)   Narasumber/Pakar/Praktisi berasal dari: Direktorat Jenderal Keuangan 

Daerah dan Akademisi Universitas Gadjah Mada. 

2)   Peserta Diskusi terdiri dari unsur: Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah 

 

Pokok-Pokok Analisis 

Untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemda (pada prakteknya) 

harus dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kewajiban ini diatur 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa 

‘Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah 

yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan 

dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan’. 

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ketentuan dalam PP No.58 Tahun 

2005. Sebab, menurut peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang/UU), 

kewajiban tersebut juga diatur di dalam pasal 41, UU No. 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara di mana disebutkan bahwa ‘Penyertaan 

modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta 

ditetapkan dengan peraturan daerah’. Mengacu pada UU ini, memang sudah 
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tepat bila setiap penyertaan modal Pemda ke BUMD harus melalui Perda 

(yang berarti harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah/DPRD). 

Bahkan ketika telah dipermudah melalui ketentuan Pasal 71 Permendagri 

No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan ditambahkannya ayat (8) dan ayat (9) dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1)   Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah 

tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun 

sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang 

jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah 

penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang 

penyertaan modal. 

2)   Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan 

modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan 

peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan. 

Sayangnya, peraturan ini sepertinya belum sepenuhnya terimplementasi 

(sosialisasi) dengan baik. Nah, di sini lah mulai timbulnya permasalahan. 

Karena pada implementasinya, di berbagai daerah, proses penyertaan modal 

ini masih sangat variatif. 

Berbicara mengenai Penyertaan Modal seakan-akan memisahkan aset, baik 

dalam pengelolaan aset maupun pencatatannya. 

Masalah-masalah yang terjadi: 

1)   Pemerintah Daerah memiliki karakter birokrasi, sedangkan BUMD 

memiliki sifat teknikal lapangan. Dua hal yang hampir bertolak belakang. 

Sementara itu jumlah BUMD/UPT sangat banyak sekali, diperlukan sisi 

manajerial yang sangat handal. 

2)   Tujuan investasi daerah: 

Secara konseptual, BUMD didirikan atas dasar dualisme fungsi dan 

peranan, yang keduanya sangat sulit, jika tidak dapat dikatakan mustahil, 

untuk dipadukan. Seperti BUMN, ia punya tugas dalam mengembangkan 

perekonomian daerah melalui peranannya sebagai institusi public 
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service. Namun pada saat yang sama, BUMD juga diharapkan mampu 

menghasilkan laba dari usahanya selaku pelayan masyarakat. 

Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas 

penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan 

memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan 

tujuan penyertaan modal dimaksud. Di mana pengertian hasil yang rasional 

dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut 

adalah: 

1)   Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba 

(profit oriented) adalah selain menjamin kelangsungan dan 

pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau 

deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan 

2)   Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum 

(public service oriented) adalah mampu menjamin kelangsungan dan 

pengembangan usaha. 

Kenyataan yang terjadi. Pemda melakukan investasi berulang, seperti PDAM, 

selalu melakukan penyertaan modal setiap tahunnya. Pertanyaan selanjutnya 

adalah; ini setoran modal atau investasi? Bagaimana bussiness plan-nya? 

Sehingga dengan kondisinya BUMD ini menjadi beban bagi Pemda, karena 

harus menyetor modal terus-menerus. Konsep usaha menjadi hilang. 

BUMD menjadi beban permanen APBD, bukan menambah kekayaan daerah. 

Karena untuk sekedar kegiatan operasionalnya saja tidak cukup. Bagaimana 

kebijakan investasi daerah? 

Perlukah dibentuk dinas yang secara khusus menangani/mengelola 

banyaknya BUMD/BLU/UPT, seperti Kementerian BUMN? Karena sebagian 

besar pegawai di daerah ada di badan usaha ini. 

 

Kesimpulan 

1) Karakteristik BUMD sama dengan BUMN. Secara legal, BUMN dan BUMD 

sama-sama merupakan bagian dari keuangan negara (berdasarkan UU 

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Sayangnya, meskipun 

BUMD memiliki karakteristik yang sama, namun kinerja BUMD jauh 
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ketinggalan dibanding BUMN. Salah satu penyebabnya mungkin karena 

stakeholders BUMD yang kurang responsif dalam mengikuti dinamika 

yang ada, khususnya dinamika pengelolaan di BUMN. Padahal jika 

dicermati, banyak hal yang berlaku di BUMN dapat menjadi 

benchmark bagi pengelolaan BUMD. Karakteristik BUMD sama dengan 

BUMN. Secara legal, BUMN dan BUMD sama-sama merupakan bagian 

dari keuangan negara (berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara). Sayangnya, meskipun BUMD memiliki karakteristik 

yang sama, namun kinerja BUMD jauh ketinggalan dibanding BUMN. 

Salah satu penyebabnya mungkin karena stakeholders BUMD yang 

kurang responsif dalam mengikuti dinamika yang ada, khususnya 

dinamika pengelolaan di BUMN. Padahal jika dicermati, banyak hal yang 

berlaku di BUMN dapat menjadi benchmark bagi pengelolaan BUMD. 

2) Isu sentral yang dihadapai banyak BUMD saat ini adalah masalah 

minimnya permodalan akibat kurangnya perhatian dari pemilik (dalam 

hal ini pemerintah daerah/Pemda). Kalaupun ada Pemda yang memiliki 

perhatian lebih terhadap aspek permodalan BUMD ini, itu pun terkadang 

masih harus menghadapi ganjalan politik, karena interpretasi 

(atau/bahkan intervensi) para politisi DPRD. Akibatnya, proses 

penguatan permodalan BUMD menjadi tidak efisien. Bahkan dalam 

prosesnya sering terjadi diskusi/rapat eksekutif dan legislatif yang 

berlarut-larut; memakan waktu dan biaya, ini juga sebuah inefisiensi. 

Legalitas dan legislasi yang kurang mewadahi kondisi usaha yang 

dinamis. 

 

Rekomendasi 

Perumusan kebijakan investasi, penyempurnaan peraturan dan regulasi 

investasi bagi daerah. 

1)   Dari berbagai kelemahan dan timbulnya permasalahan, dapat dikatakan 

bahwa regulasi investasi daerah/ penyertaan modal yang telah ada 

tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Perlu 

disusun suatu regulasi (pedoman) bagi Pemerintah Daerah dalam proses 

penyertaan modal yang lebih: 

a. Sederhana (penyederhanaan proses penyertaan modal daerah); 
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Pemda melakukan 1 (satu) kali penyertaan modal (investasi jangka 

panjang/permanen) dengan sekali/atau tidak dengan Perda (pola BUMN) 

bagi BUMD untuk kegiatan operasional perusahaan dan mampu 

menghasilkan laba (kontribusi PAD). Tentunya dengan konsekuensi 

penyertaan modal (investasi daerah) dan bukan setoran modal setiap 

tahun. 

Besarnya penyertaan modal ini sebaiknya disesuaikan dengan analisis 

investasi yang disusun oleh pengelola investasi dibantu oleh penasihat 

investasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15-16 Permendagri No. 

52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Dalam 

analisis investasi akan terlihat berapa besarnya modal yang diperlukan 

dan berapa lama akan dipenuhi. 

Terutamanya jika memang memungkinkan, dapat dibuatkan pola (modus) 

pada Investasi Pemerintah (BUMN) dalam penyertaan modalnya. Karena 

seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa BUMD dan BUMN 

memiliki karakteristik yang sama. 

b. Jelas (tidak multi tafsir);  

Harus ada reformasi peraturan, tanpa ada reformasi peraturan, akan tetap 

saja terjadi ke depannya. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mulai 

menginventarisasi peraturan yang sekiranya tumpang tindih. Melalui 

inventarisasi ini, maka ada kepastian hukum yang tinggi, sehingga tidak 

disalahgunakan oleh masing-masing pihak. Jika kondisi memang 

diperlukan, dibuat peraturan baru. 

c. Tegas, mengikat dan memaksa (pedoman yang wajib dilaksanakan). 

Seperti yang telah diamanahkan di dalam UU No.32 Tahun 2013 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal Pasal 217-219, bahwa Kementerian Dalam 

Negeri memiliki fungsi Pembinaan dan Pengawasan (Binwas). Maka sudah 

seharusnya Kemendagri mempedomani daerah dengan peraturan terkait 

investasi daerah, khususnya prosedur penyertaan modal, yang harus 

ditaati. 

2) Namun jika ekspektasi di atas dipandang terlalu premature, alternatif solusi 

atau bahkan tidak ada pilihan sama sekali, di mana Pemda (eksekutif dan 

legislatif) dituntut untuk memiliki sebuah komitmen yang sama, yaitu 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk satu 
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tujuan bersama yaitu pembangunan daerah. Dengan melaksanakan 

Permendagri No.21 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sepenuhnya. 

3) Pertimbangan perlunya dibentuk dinas yang secara khusus 

menangani/mengelola banyaknya BUMD/BLU/UPT, seperti pada 

Kementerian BUMN. Sehingga akan mudah melakukan analisis 

kontrol/analisis/ assessment terhadap kinerja banyaknya BUMD-BUMD yang 

dikelola Pemerintah Daerah. 

 

Tindak Lanjut 

Perlu dilakukan reformasi peraturan. Saatnya untuk mulai menginventarisasi 

peraturan yang sekiranya tumpang tindih. Melalui inventarisasi ini, maka ada 

kepastian hukum yang tinggi. Jika kondisi memang diperlukan, dibuat 

peraturan baru yang Tegas, mengikat dan memaksa. 

 

5.4.10. Judul 

 “Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD” 

 

Tujuan Pelaksanaan Fgd 

Tujuan dari diskusi ini adalah untuk merumuskan alternatif penguatan 

anggaran kecamatan yang berbasis kewilayanan dan sektoral..  

 

 

Pelaksanaan Fgd 

Kegiatan Pengembangan Kebijakan “Hibah dan Bansos yang Bersumber dari 

APBD” telah dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan 

Narasumber/Pakar/Praktisi dan peserta diskusi yang meliputi: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi berasal dari:  

2) Peserta Diskusi terdiri dari unsur: Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah.  

 

Pokok-Pokok Analisis 
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Oleh karena topik pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD 

diarahkan pada pengembangan kebijakan (tahap policy formulation), maka 

diskusi ini difokuskan pada kajian mengkritisi kebijakan Permendagri No. 32 

Tahun 2011 dan Permendagri No. 39 Tahun 2012 (penyempurnaan). Sebab, 

hasil penyempurnaan kebijakan tersebut ternyata masih dikritisi oleh 

beberapa kalangan. Permendagri 39 Tahun 2012 juga dinilai oleh beberapa 

kalangan masih meninggalkan beberapa sisa permasalahan.  

Optimalisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah, khususnya dalam 

kerangka sinergitas pusat dan daerah dalam perencanaan, penganggaran, 

dan pembangunan di daerah, masih dililit dan diwarnai oleh berbagai 

masalah. Masalah-masalah yang dimaksud antara lain berkaitan dengan: 

masih adanya perbedaan penafsiran mengenai konsepsi dan definisi 

operasional dari koordinasi pelaksanaan pemerintahan daerah yang menjadi 

tugas gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi; kelemahan 

dari tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang melalui rapat kerja gubernur 

(termasuk penegakan sanksi dan sikronisasi program dan kegiatan); 

kekurang jelasan peran gubernur dalam keikutsertaannya membahas 

program-program yang akan dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur 

maupun yang akan ditugaspembantuankan kepada pemerintah 

kabupaten/kota; kekurang jelasan fungsi dan peran kelompok fungsional 

yang bertanggung jawab langsung kepada sekretaris gubernur; serta 

kekurang pahaman mengenai apa yang harus disinergikan dan bagaimana 

cara mensinergikannya.  

Pada tataran implementasi, kondisi aktual yang terjadi antara lain: belum ada 

penjabaran lebih lanjut atas PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian 

urusan, khususnya tentang urusan yang sifatnya concurrent (urusan 

bersama); proses perencanaan dan penganggaran kurang memperhatikan 

aspek pembagian urusan pemerintahan; belum semua kementerian 

negara/lembaga menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Akuntabel; 

perencanaan dan penetapan alokasi dan lokasi Dekon/TP belum transparan 

dan akuntabel; pelaporan dan pertanggungjawaban dana Dekon/TP belum 

dilaksanakan sesuai ketentuan; penggunaan jenis belanja bantuan sosial 

pada pelaksanaan dana Dekon/TP tidak sepenuhnya tepat; petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis dari pusat masih sering mengalami 
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keterlambatan; belum tertib/taat waktu dalam menyampaikan laporan; 

revisi DIPA/RKA-KL mengalami keterlambatan; kapasitas aparatur pemda 

yang masih rendah; kesulitan dalam mensinergikan kegiatan DK/TP dengan 

kegiatan daerah; realisasi penyerapan dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan masih rendah; ada beberapa pembiayaan program dan kegiatan 

yang tumpang tindih; serta ada beberapa program dan kegiatan yang tidak 

termasuk dalam kriteria dekonsentrasi. 

Berbagai masalah di atas sangat terkait dengan persoalan sinergitas dalam 

kerangka perencanaan kebijakan, sinergitas dalam kerangka regulasi, 

sinergitas dalam kerangka anggaran, sinergitas dalam kerangka kelembagaan 

dan aparatur daerah, serta sinergitas dalam kerangka pengembangan 

wilayah.  

Pertanyaan-pertanyaan kunci (inti) yang perlu dijawab atau didiskusikan 

dalam FGD ini adalah: 

1) Bagaimana sebaiknya cara mensinkronkan antara prioritas dan sasaran 

dengan program, kegiatan, dan alokasi pendanaan dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan? 

2) Apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat rapat kerja gubernur 

(termasuk penegakan sanksi serta sinkronisasi program dan kegiatan 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan)? 

3) Peran apa yang perlu dimainkan oleh gubernur di dalam 

keikutsertaannya membahas program-program yang akan dilimpahkan 

oleh pemerintah? 

4) Bagaimana cara memperkuat akuntabilitas pelaksanaan dana APBN di 

daerah provinsi? (jawaban atas pertanyaan ini perlu dikaitkan dengan 

penentuan besaran alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan tugas dan 

wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi). 

5) Bagaimana idealnya cara peningkatan sinergi pusat dan daerah dalam 

perencanaan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

(termasuk program dan kegiatannya), keregulasian, penganggaran, 

kelembagaan dan aparatur daerah, serta pengembangan wilayah? 

 

Kesimpulan/Rekomendasi 
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1) Perencanaan dan penyusunan proposal harus jelas, realisasi bantuan 

harus disesuaikan pertanggungjawaban tidak boleh fiktif, pengawasan  

yang ketat agar tidak terjadi penyuapan dalam proses pencairan, 

penyaluran harus tepat sasaran dan direncanakan dalam prioritasnya, 

penerima harus jelas dan tepat sasaran, dan mengabaikan isu muatan 

politik yang tinggi tentang dana balas jasa. 

2) Prosedur penganggarannya tidak perlu panjang arus birokrasi yang 

mesti dilalui oleh calon penerima bantuan Hibah dan Bansos. Semuanya 

harus terencana, tidak bisa mendadak jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 

Prosedur yang panjang justru menghambat kebutuhan akan bantuan 

sosial yang memang riik dibutuhkan dalam keadaan mendadak seperti 

kepala keluarga yang tiba-tiba kena PHK, anaknya sakit dan butuh biaya 

berobat, atau terkendala biaya melanjutkan pendidikan, dan lain-lain. 

Tentu saja kebutuhkan mendadak seperti itu tidak bisa direncanakan 

dan juga tidak bisa menunggu berbulan-bulan sampai satu tahun untuk 

dicantumkan dalam APBD yang akan datang. Bagaimana kalau 

masyarakat miskin tiba-tiba kecelakaan, mengalami musibah 

kebakaran, dan lain-lain? Apakah harus menunggu bantuan sampai 

dianggarkan dan disetujui DPRD tahun depan? 

3) Penerima Hibah dan Bansos tidak boleh diikat oleh wilayah. Hanya 

yang dapat diberikan bantuan adalah yang berada dalam wilayah kerja 

Pemda setempat. Hal ini akan menjadi kendala, misalnya, bila terjadi 

musibah di suatu daerah tetangga. Kegiatan olahraga tradisionil yang 

dilaksanakan bergilir antar daerah, juga tidak bisa dibantu, tapi harus 

ditanggung oleh Pemda masing-masing saat diadakan di daerahnya 

saja. Hal ini tentunya akan menghilangkan rasa kebersamaan dan rasa 

kepedulian sesame Pemerintah Daerah. 

4) Syarat penerima Hibah dan Bansos perlu “diperingan”, yaitu tidak perlu 

memiliki kepengurusan yang jelas, tidak perlu memiliki kepengurusan 

yang jelas, tidak perlu telah terdaftar pada pemda setempat sekurang-

kurangnya 3 tahun, tidak perlu berkedudukan di wilayah admistrasi 

Pemda yang bersangkutan, dan tidak perlu memiliki sekretariatan 

tetap. 
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5) Penentuan siapa yang akan dibantu dan beberapa nilainya, seharusnya 

menjadi otoritas dari Kepala Daerah dan DPRD. Selama ini, DPRD hanya 

sebagai penentu platform besaran anggaran Hibah dan Bansos, 

sehingga terjadi negosiasi dari DPRD dan Kepala Daerah untuk 

menganggarkan “dana aspiratif”, “dana jaring asmara”, dan istilah lain, 

yang tujuannya adalah mengakomodir permintaan 

masyarakat/konstituen anggota DPRD yang duduk di DPRD. 

6) Perlu pengawasan yang ketat atas keterlibatan DPRD dalam pemberian 

hibah dan Bansos, sebab dengan di libatkannya DPRD dalam 

menganggarkan dana itu sejak dari pembahasan KUA PPAS, makin 

membuat dana-dana itu menjadi ajang politisasi bantuan. 

7) Para anggota DPRD yang nota bene adalah tokoh masyarakat, Pembina, 

ketua, anggota atau simpatisan suatu organisasi, menghindari 

memobilisasi pembuatan proposal bantuan Hibah dan Bansos, dan 

mempertaruhkan diri untuk memperjuangkan kepentingan Ormas 

tertentu untuk mendapatkan bantuan. Hal ini maksudkan agar 

penentuan KUA PPAS dan RAPBD tidak alot. 

8) Agar anggaran tidak tersedot lebih besar untuk Hibah dan Bansos, 

maka perlu ada batasan berapa persenkah dana-dana itu bisa 

dianggarkan dalam APBD suatu daerah. Jika tidak ada aturan yang jelas, 

maka anggaran pelayan yang diselenggarakan oleh SKPD akan tersedot 

hanya untuk memenuhi kebutuhan Hibah dan Bansos yang telah 

dipolitisasi melalui mekanisme kebijakan anggaran dalam pembahasan 

anggaran di DPRD. 

9) Perlu diatur secara rinci persyaratan mendapatkan dana Hibah dan 

lembaga yang mendapatkan dana hingga proses pertanggungjawaban. 

Pertanggungjawaban bukan hanya menunjukkan bukti-bukti. Sebab, 

saat dilakukan pengecekan dilapangan, hal itu tidak cukup kuat untuk 

memastikan pelaksanaan sesuai rencana. 

 

Tindak Lanjut 

Perlu diatur secara rinci persyaratan mendapatkan dana Hibah dan lembaga 

yang mendapatkan dana hingga proses pertanggungjawaban. 

Pertanggungjawaban bukan hanya menunjukkan bukti-bukti. Sebab, saat 
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dilakukan pengecekan dilapangan, hal itu tidak cukup kuat untuk 

memastikan pelaksanaan sesuai rencana. 

 

5.4.11. Judul 

 “Percepatan Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi”  

 

Tujuan Pengembangan Kebijakan 

Tujuan Pengembangan Kebijakan adalah untuk merumuskan alternatif 

perbaikan kebijakan dalam rangka percepatan penyusunan dan penetapan 

Perda RTRW propinsi. 

 

Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan 

Bahwa pelaksanaan Pengembangan Kebijakan ”Percepatan Penyusunan dan 

Penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi” 

telah dilakukan oleh Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Dalam Negeri dengan Narasumber dan peserta diskusi sebagai berikut : 

1)  Narasumber :  

a. Eddy Sugiharto, SH (Ditjen. Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri) 

b. Lam Ida Butar-butar, SH (Kementerian Pekerjaan Umum) 

2)   Peserta diskusi terdiri dari unsur :  

a. Kementerian Dalam Negeri 

b. Pemerintah Daerah 

 

Pokok-Pokok Analisis 

1)   Permasalahan 

a. Belum semua propinsi sudah menetapkan Perda RTRW. 

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum pada bulan Desember 2013 

menyebutkan bahwa dari 33 Propinsi, sebanyak 15 propinsi 

(45,45%) sudah menetapkan Perda RTRW, sedangkan 18 propinsi 

(54,55%) belum menetapkan Perda RTRW (sedang dalam proses 

persetujuan substansi di Kementerian Pekerjaan Umum). 

b. Konsultasi untuk mendapatkan persetujuan substansi Raperda 

RTRW di Kementerian  Pekerjaan  Umum  membutuhkan  waktu  
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relatif  lama.  Konsultasi sebagaimana dimaksud menyangkut 

substansi teknis Rancangan Perda tentang RTRW, untuk disesuaikan 

dengan RTRWN, RTRW Pulau/Kepulauan, dan RTR Kawasan 

Strategis Nasional.  

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa 

persetujuan substansi Raperda RTRW seluruh propinsi di Indonesia 

khusus untuk struktur ruang sejak tahun 2012 sudah selesai semua, 

namun khusus untuk pola ruang sampai saat ini belum selesai (18 

propinsi). 

2)   Faktor- faktor Penyebab Permasalahan 

a. Proses penyusunan Raperda RTRW di daerah membutuhkan waktu 

lama. 

b. Masih kurangnya pemahaman daerah akan pentingnya rencana tata 

ruang dalam pengembangan wilayah. 

c. Masih kurangnya pemahaman SDM SKPD terkait  penyusunan/revisi 

Raperda RTRW. 

d. Masih lemahnya validitas dan akurasi data dalam dokumen Raperda 

RTRW. 

e. Masih adanya kebingungan daerah akibat benturan - benturan dari 

regulasi masing - masing sektor yang belum maupun sedang 

mengalami proses harmonisasi. 

f. Beberapa daerah masih mengalami permasalahan pada penetapan 

kawasan hutan.  

g. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat 

batas waktu terkait tugas penyelesaian persetujuan substansi 

Raperda RTRW pada Kementerian atau Lembaga 

 

Rekomendasi 

1)   Fasilitasi dan pendampingan daerah dalam rangka percepatan 

penyusunan/revisi Raperda RTRW. 

2)   Sosialisasi kebijakan penataan ruang di daerah. 

3)   Diseminasi cerita sukses daerah yang berhasil mengembangkan 

wilayahnya dengan mendasarkan pada rencana tata ruang. Hal ini 

bertujuan, selain menjadikan daerah yang berhasil tersebut sebagai 
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model, juga untuk membangun komitmen dan meningkatkan 

pemahaman daerah akan pentingnya rencana tata ruang dalam 

pengembangan wilayah. 

4)   Bimbingan teknis bagi SDM SKPD terkait  penyusunan/revisi Raperda 

RTRW. 

5)   Percepatan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi masing-masing 

sektor. 

6)   Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat batas 

waktu terkait tugas penyelesaian persetujuan substansi Raperda RTRW 

pada Kementerian atau Lembaga.  

7)   Peningkatan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah kepada 

Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan  penyusunan dan 

penetapan Perda RTRW. 

 

Tindak Lanjut 

Melakukan pembahasan dalam forum Badan Koordinasi Penataan Ruang 

Nasional, tentang : 

1)   Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat batas 

waktu terkait tugas penyelesaian persetujuan substansi Raperda RTRW 

pada Kementerian atau Lembaga. 

2)   Percepatan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi masing-masing 

sektor. 

3)   Penuntasan masalah penetapan kawasan hutan. 

 

5.4.12. Judul 

 “Evaluasi Implementasi Kebijakan MP3EI Khusus Koridor Ekonomi Jawa” 

 

Tujuan Pelaksanaan Fgd 

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui implementasi dan hasil 

kebijakan MP3EI khusus Koridor Ekonomi Jawa.  

 

Pelaksanaan Fgd 

Kegiatan Pengembangan Kebijakan ” Evaluasi Implementasi Kebijakan 

MP3EI Khusus Koridor Ekonomi Jawa” telah dilaksanakan Badan Penelitian 
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dan Pengembangan dengan Narasumber/Pakar/Praktisi dan peserta diskusi 

yang meliputi:: 

1) Narasumber/Pakar/Praktisi berasal dari:  

2) Peserta Diskusi terdiri dari unsur: Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah.  

 

Pokok-Pokok Analisis 

Evaluasi kebijakan kiranya bermaksud untuk mengetahui 4 (empat) aspek, 

yaitu: proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, konsekuensi 

atau hasil kebijakan, dan dampak kebijakan (Ripley, 2000). Namun, dalam 

kajian ini hanya difokuskan pada diskusi/bahasan mengenai evaluasi 

implementasi dan hasil kebijakan MP3EI khusus Koridor Ekonomi Jawa. 

Argumennya adalah, sebab evaluasi terhadap proses pembuatan kebijakan 

merupakan evaluasi summatif (sebelum kebijakan dilaksanakan), sedangkan 

yang penting dilihat adalah pada saat pelaksanaan (evaluasi formatif). Dalam 

sebuah kebijakan, yang paling krusial adalah pengimplementasiannya 

(Edward III, 2002). Selain itu, masih terlalu dini jika dilakukan evaluasi 

terhadap dampak kebijakan tersebut karena pelaksanaannya baru sekitar 

lebih 1 (satu) tahun.   

Dari sisi implementasi kebijakan, program dan kegiatan merupakan hal 

penting disoroti pelaksanaanya, sebab kebijakan melahirkan program, dan 

program melahirkan kegiatan-kegiatan (Dolbeare, 2005). Dengan demikian, 

hal-hal penting yang perlu disoroti di dalam implementasi dan hasil 

kebijakan MP3EI khusus Koridor Ekonomi Jawa adalah: (1) kesesuaian 

program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kebijakan MP3EI khusus 

Koridor Ekonomi Jawa, (2) kelogisan program, (3) target yang ditetapkan 

setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan, (4) proses pelaksanaan 

setiap program dan kegiatan (termasuk kelancarannya), (5) faktor-faktor 

pendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, (6) faktor-faktor 

penghambat/kendala pelaksanaan program dan kegiatan, (7) solusi atau 

upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, dan 

(8) konsekuanesi atau hasil dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan 

(termasuk pencapaian target).  
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Selanjutnya, urgensi diskusi/membahas evaluasi implementasi kebijakan 

MP3EI terutama karena terkait dengan adanya sejumlah informasi mengenai 

permasalahan umum, kendala, atau hambatan yang dihadapi di dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Informasi yang dimaksud antara lain:  

1) Ada 3 (tiga) masalah utama penghambat pelaksanaan MP3EI, yaitu 

masalah pendanaan, ketersediaan sumberdaya manusia, dan masalah 

kepastian hukum atas lahan pengembangan proyek MP3EI (Antara News, 

22 Juni 2012). 

2) Kepastian hukum dalam pelaksanaan MP3EI lemah, peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah acap tak konsisten, masih banyak 

hambatan terutama dalam peraturan-peraturan di Indonesia (UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 12 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No. 

26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, UU Kehutanan, 

serta UU Pertambangan) - termasuk juga reaksi terhadap pelaksanaan 

PP, Kepmen, Permen, serta Perda (Hukum Online.Com, 1 Mei 2013). 

3) Pelaksanaan MP3EI tak semulus rencana (minimnya serapan anggaran 

infrastrukur MP3EI disebabkan sebagian besar proyek masih dalam 

proyek lelang, termasuk masalah pengadaan lahan, perizinan, kualifikasi 

tata ruang wilayah, dan belum sinkronnya regulasi yang ada dengan 

kondisi di lapangan, adanya ego sektoral sehingga pelaksanaan proyek-

proyek menjadi berjalan dengan lambat, lambatnya pelaksanaan proyek-

proyek MP3EI juga disebabkan kurang tertariknya pihak swasta untuk 

turut serta ambil bagian, misalnya, kendala yang dihadapi dalam 

melakukan pembangunan jalan dikawasan industri, kewenangan 

penerbitan izin pembangunannya terkadang tumpang tindih antara 

pemerintah pusat, propinsi, atau kabupaten kota) (Bisnis Internasional, 

30 Agustus 2012). 

4) Pemerintah mengakui keterlambatan melakukan kebijakan pengendalian 

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dmengganggu target pencapaian 

MP3EI.  Selain itu  pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita 

sebesar US$ 4.000 atau total sebesar US$ 1,2 triliun pada 2014 akan 

terhambat (Indonesia Finance Today, 1 Mei 2012). 
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5) Regulasi lahan menjadi batu sandungan MP3EI. Masalah regulasi lahan 

dan hak pakai hutan menjadi hambatan yang paling dominan untuk 

pelaksanaan MP3EI. Dominasi hambatan proyek MP3EI pada regulasi 

lahan dan hak pakai hutan menjadi penghalang investor memulai 

proyeknya, terutama industri pertambangan dan perkebunan (Sindo 

News.Com, 10 Agustus 2012). 

6) Perbedaan persepsi menghambat pelaksanaan proyek MP3EI. Berbagai 

proyek dalam MP3EI masih memiliki kendala dalam penerapannya. 

Pasalnya, terdapat perbedaan persepsi antara para pelaku usaha di 

Indonesia. Ekspektasi para pelaku ekonomi sampai saat ini belum ada 

perubahan, ditambah dengan pola pikir dan perbedaan bahasa antara 

pelaku ekonomi juga menjadi salah satu penghambat dalam menjalankan 

program (MP3EI) (Indonesia Infrastructure News.Com, 5 Nopember 

2012). 

7) DPR berpotensi menjegal MP3EI. Pelaksanaan Pembangunan terkait 

dengan MP3EI selama ini terkendala oleh berbagai pemangku kebijakan 

seperti DPR. Lambannya pengucuran dana untuk MP3EI, dikarenakan 

DPR tidak bisa memain-mainkan data untuk menggelembungkan dana 

yang diperlukan. Dengan kata lain mereka tidak mendapatkan 

keuntungan. Makanya, jangan heran kalau mereka sengaja 

memperlambat pengucuran dana untuk program MP3EI ini.  Kalau 

dananya bisa di mark-up baru mereka getol (Neraca.co.id., 24 Oktober 

2011). 

8) Praktik korupsi menghambat program MP3EI. Pelaksanaan program 

MP3EI tidak akan berjalan lancar karena menghadapi banyak kendala 

seperti pembebasan lahan, praktik korupsi, dan tumpang tindih program 

pembangunan dengan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Banyak 

yang menjadi penghambat pembangunan, khususnya infrastruktur. 

Masalah maraknya korupsi, inefisiensi birokrasi, pembebasan lahan, 

pendanaan, ekonomi biaya tinggi, serta fokus wilayah dan sektor 

pembangunan, yang perlu segera diatasi agar program MP3EI berjalan 

lancar (Suara Karya Online, 16 Pebruari 2012). 

 

Kesimpulan/Rekomendasi 
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1) Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah 

perlu duduk bersama untuk melakukan sinkronisasi atas peta 

pertambangan dan peta kehutanan. Dengan adanya sinkronisasi ini, 

dapat terlihat lokasi mana saja yang tumpang tindih antar kawasan 

pertambangan dan kehutanan. Melalui sinkronisasi tersebut, maka akan 

mengurangi implementation lag yang terjadi yang terjadi. Oleh sebab itu, 

peran Kementerian Koordinator sangatlah vital guna merealisasikan 

berbagai sinkronisasi kebijakan MP3EI Khusus Koridor Jawa. 

2) Pendanaan dan sumberdaya manusia perlu disediakan secara lebih 

memadai dan masalah kepastian hukum atas lahan pengembangan 

proyek MP3EI. 

3) Kepastian hukum dalam pelaksanaan MP3EI harus kuat, peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah harus konsisten. Peraturan-peraturan yang 

ada tidak boleh menghambat seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU No. 26 Tahun 2007 tentang 

Rencana Tata Ruang Nasional, UU Kehutanan, serta UU Pertambangan, 

termasuk juga reaksi terhadap pelaksanaan PP, Kepmen, Permen serta 

Perda.  

4) Memaksimalkan serapan anggaran infrastruktur MP3EI, dengan cara 

memperbaiki pelaksanaan proyek lelang, termasuk mengatasi masalah 

pengadaan lahan, perizinan, kualifikasi tata ruang wilayah, dan belum 

sinkronnya regulasi yang ada dengan kondisi di lapangan, adanya ego 

sektoral sehingga pelaksanaan proyek-proyek menjadi berjalan dengan 

lancar. Kelancaran pelaksanaan proyek-proyek MP3EI akan 

menyebabkan tertariknya pihak swasta untuk turut serta ambil bagian, 

misalnya, tidadk ada kendala yang dihadapi dalam melakukan 

pembangunan jalan di kawasan industri, kewenangan penerbitan izin 

pembangunannya yang tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat, 

provinsi, atau kabupaten kota. 

5) Pemerintah perlu melakukan percepatan kebijakan pengendalian Bahan 

Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengganggu target 

pencapaian MP3EI. Selain itu pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) 
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per kapita sebesar US$4,000 atau total sebesar US$1,2 triliun pada 2014 

dipercepat. 

6) Memperbaiki regulasi lahan. Masalah regulasi lahan dan hak pakai hutan 

jangan sampai menjadi hambatan yang paling dominan untuk 

pelaksanaan MP3EI. Dominasi hambatan proyek MP3EI pada regulasi 

lahan dan hak pakai hutan menjadi penghalang investor memulai 

proyeknya, terutama industri pertambangan dan perkebunan. 

7) Menetapkan regulasi pelaksanaan yang jelas sehingga tidak terjadi 

perbedaan persepsi antara pelaku ekonomi sampai saat ini belum ada 

perubahan, ditambah dengan pola pikir dan perbedaan bahasa antara 

pelaku ekonomi juga menajdi salah satu penghambat dalam menjalankan 

program (MP3EI). 

8) DPR harus mendukung penuh pelaksanaan MP3EI. Pelaksasnaan 

pembangunan terkait dengan MP3EI selama ini terkendala oleh berbagai 

pemangku kebijakan seperti DPR. Lambannya pengucuran dana untuk 

MP3EI, dikarenakan DPR tidak bisa memain-mainkan data untuk 

menggelembungkan dana yang diperlukan. Dengan kata lain, mereka 

tidak mendapatkan keuntungan. Makanya, jangan heran kalau mereka 

sengaja memperlambat pengucuran dana untuk program MP3EI ini. 

Kalau danay bisa bisa di mark up baru mereka getol. 

1) Menghindari praktek korupsi menghambat program MP3EI. Pelaksanaan 

program MP3EI tidak akan berjalan lancar karena menghadapi banyak 

kendala seperti pembebasan lahan, praktik korupsi dan tumpang tindih 

program pembangunan dengan yang telah ditetapkan pemerintah 

daerah. banyak yang menjadi penghambat pembangunan, khususnya 

infrastruktur. Masalah makanya korupsi, inefisiensi birokrasi, 

pembebasan lahan, pendanaan, ekonomi biaya tinggi, serta fokus wilayah 

dan sektor pembangunan, yang perlu segera diatasi agar program MP3EI 

berjalan lancar 
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VI.  PENUTUP 

 

Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri ini dibuat, sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan 

komponen-komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Meskipun begitu, BPP 

Kemendagri menyadari masih adanya kekurangan maupun kelemahannya. Karena itu 

BPP Kemendagri mengharapkan ada kerjasama yang konstruktif dalam rangka 

meningkatkan hasil kelitbangan tersebut.  

BPP Kemendagri sudah mencoba melakukan reformasi kelitbangan dari segala 

sisi, diawali dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dari sisi mekanisme penentuan topik kegiatan 

kelitbangan, dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi antar Komponen 

dengan BPP Kemendagri untuk menentukan pada setiap awal tahun anggaran. Melalui 

mekanisme tersebut diharapkan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, dimana 

kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh BPP Kemendagri adalah sesuatu yang 

dibutuhkan oleh komponen.  

Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga 

penyelenggara pemerintahan dalam negeri harus mulai berdasarkan hasil kelitbangan. 

Sehingga dampak negatif kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan semakin kecil. 
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