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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Perapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi, pada Pasal 4, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya 

dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat 

pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian 

dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, 

dan Pasal 13, ayat (1 dan 2) yang menyatakan : ayat (1)  Pemerintah mendorong 

kerja sama antara semua unsur kelembagaanilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam pengembangan jaringaninformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ayat 

(2) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakanpenyebaran 

informasi hasil-hasil kegiatan penelitian danpengembangan serta kekayaan 

intelektual yang dimiliki selama tidakmengurangi kepentingan perlindungan 

kekayaan intelektual. (Undang – undang Nomor 18, Tahun 2002). 

 Penelitian dan pengembangan baik yang dilaksanakan oleh perguruan 

tinggi, lembaga penelitian pemerintah maupun non pemerintah sangat 

diperlukan untuk menjadi pedoman para stakeholders dalam merumuskan 

kebijakan –  kebijakan agar efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan 

apabila diterapkan dalam masyarakat agar tidak tumpang tindih di dalam 

pelaksanaan kebijakan yang telah ada, hal ini ditegaskan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005,tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual 

Serta Hasil Kegiatan Kelitbangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga 

Penelitian Dan Pengembangan, Pasal 2 yang menyatakan : Perguruan tinggi dan 

lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta 

hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan 

penelitian dan pengembangan yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh 
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Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sejauh tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum dan peraturan perundang – undangan. 

 Pemerintah telah melakukan optimalisasi peran dan fungsi Litbang lebih 

dari 1 dekade yang lalu, diawali dengan pembentukan Balitbangda tingkat 

Provinsi pada tahun 2001, dan melakukan Rapat Koordinasi Nasional Penelitian 

dan Pengembangan, FKK, FKPPD setiap di akhir tahun, akan tetapi hasil dari 

yang ditemui di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan – 

permasalahan sehingga peran dan fungsi Litbang belum berjalan maksimal 

sesuai dengan tujuan pembentukannya, dengan diterbitkannya Undang – 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi harapan 

baru dan landasan hukum yang kuat terhadap Daerah untuk membentuk 

lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dalam pasal 

219 yang menegaskan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) 

huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : a. 

Perencanaan; b. Keuangan; c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. 

Penelitian dan Pengembangan; dan e. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan, meskipun demikian saat ini masih terdapat 

beberapa hal 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; 

c. Belum terpenuhinya formasi CPNS yang berbasis fungsional peneliti jalur 

khusus, sehingga jumlah tenaga fungsioal peneliti yang belum memenuhi 

kebutuhan, disamping persyaratan untuk menjadi pejabat peneliti yang 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang cukup sulit. 
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 Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai komponen Kementerian 

Dalam Negeri mempunyai peran strategis sebagai pembina penyelenggaraan 

pemerintahaan dan politik dalam negeri, dan secara faktual sebagai think tank 

dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri yang kompleks dengan 

pendekatan kelitbangan seperti penelitian, pengkajian, dan pengembangan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2011, Pasal 4 ayat (1) tentang 

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah, kewenangan dan tanggung jawab Badan 

Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) 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 Badan Litbang Kemendagri sebagai lembaga 

kelitbangan yang mengkoordinasikan semua kegiatan kelitbangan di 

Kementerian Dalam Negeri. 

 Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri secara 

kontinyu melakukan kegiatan kelitbangan untuk menghasilkan rekomendasi, 

kebijakan – kebijakan yang terkini dalam menyikapi permasalahan – 

permasalahan yang terus berkembang, dalam upaya peningkatan hasil – hasil 

kelitbangan yang berkualitas melalui peningkatan prasarana dan sarana serta 

memfokuskan pada program – program yang telah direncanakan sebagai bagian 

pencapaian input / rekomendasi strategis Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan 

Komponen yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta terselenggaranya 

tugas – tugas kesekretariatan sebagai unsur pelayanan (services). Langkah – 

langkah prioritas yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan yaitu : 

a. Meningkatkan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai 

stakeholder, peingkatan kualitas program sampai pada hasil – hasil 

penelitian, peningkatan sumber daya manusia, dan optimalisasi penggunaan 

anggaran. 

b. Meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana pendukung, 

khususnya yang secara langsung mendukung kegiatan kelitbangan. 

c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan kelitbangan baik 

dengan komponen internal Kementerian Dalam Negeri maupun dengan 
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Institusi kelitbangan di luar Kementerian Dalam Negeri baik di tingkat Pusat 

maupun Daerah dalam rangka sinergitas penyelenggaraan fungsi dan 

penyusunan kebijakan kelitbangan. 

d. Meningkatkan profesionalisme jabatan fungsional peneliti dalam 

menghasilkan output – output penelitian yang berkualitas. 

e. Meningkatkan kualitas rekomendasi dalam perumusan kebijakan – 

kebijakan strategis penyelenggaraan otonomi daerah, politik, dan 

pemerintahan umum; penyelenggaraan administrasi kewilayahan, 

pemerintahan desa, dan kependudukan; penyelenggaraan pembangunan 

dan keuangan daerah; dan penyelenggaraan pengembangan inovasi daerah. 

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri telah dilakukan 

pemberdayaan nomenklatur program dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi. Badan Penelitian dan Pengembangan hanya melakukan 1 (satu) program 

yaitu : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang 

di uraikan dalam 5 (lima) kegiatan pokok yang menunjang program dan 

kebijakan strategis yang telah direncanakan yaitu : 

a. Pusat Penelitian dan pengembangan otonomi daerah, politik, dan 

pemerintahan umum melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian 

strategis, pengkajian aktual, pengkajian taktis, Focus Group Discussion ( 

FGD), dan Fasilitasi, Pembinaan dan pengawasan kelitbangan bidang 

otonomi daerah, politik, dan pemerintahan umum. 

b. Pusat Penelitian dan pengembangan administrasi kewilayahan, 

pemerintahan desa, dan kependudukan melaksanakan kegiatan penelitian, 

pengkajian strategis, pengkajian aktual, pengkajian taktis, Focus Group 

Discussion ( FGD), dan Fasilitasi, Pembinaan dan pengawasan kelitbangan 

bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, dan kependudukan. 

c. Pusat Penelitian dan pengembangan pembangunan dan keuangan daerah 

melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian strategis, pengkajian aktual, 

pengkajian taktis, Focus Group Discussion ( FGD), dan Fasilitasi, Pembinaan 

dan pengawasan kelitbangan bidang pembangunan dan keuangan daerah. 

d. Pusat Penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah melaksanakan kegiatan 

penelitian, pengkajian strategis, pengkajian aktual, pengkajian taktis, Focus 
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Group Discussion ( FGD), dan Fasilitasi, Pembinaan dan pengawasan 

kelitbangan bidang Inovasi Daerah. 

e. Sekretariat  Badan Penelitian dan Pengembangan meliputi : Bagian 

Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Kerjasama 

Litbang, dan Administrasi Peneliti / Perekayasa 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan 

telah menetapkan target pencapaian kinerja yang menjadi tolak ukur 

(benchmark) dalam melaksanakan visi dan misi. Pencapaian kinerja dapat 

dilihat dari jumlah hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan 

yang dipublikasikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan, pada tahun 2015, 

Badan Penelitian dan Pengembangan menargetkan 62 rekomendasi, 58 laporan, 

4 provinsi yang dibina terkait inovasi, 3 dokumen, 2 peraturan, 12 bulan 

layanan, dan 2.308 m2 luas gedung perkantoran baru seperti tabel.1. dibawah ini 

: 

Tabel.1.1 

Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Lingkup Badan Litbang Kemendagri 

  

No. Kegiatan 

Pusat Otonomi 

Daerah, Politik 

dan 

Pemerintahan 

Umum 

Pusat 

Administrasi 

Wilayah, 

Pemerintah 

Desa dan 

Kependudukan 

Pusat Inovasi 

Daerah 

Pusat 

Pembangunan 

dan Keuangan 

Daerah 

    Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian 

1 Penelitian 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Pengkajian 

Strategis 
3 3 3 3 1 1 3 3 

3 
Pengkajian 

Aktual 
3 3 3 2 6 5 3 3 

4 
Pengkajian 

Taktis 
0 0 0 0 1 1 0 0 
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5 

Focus 

Group 

Discussion 

12 11 12 12 4 4 4 4 

6 

Fasilitasi, 

Pembinaan, 

dan 

Pengawasan 

4 4 4 4 8 10 4 4 

  Total 23 22 23 22 21 22 15 15 

Pagu dana anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Dalam Negeri pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 64.870,740.000,- 

dimana sampai dengan Triwulan IV tahun 2015, anggaran tersebut sudah 

terealisasi sebesar 84,79 % atau sebesar Rp. 55.006.893,141,- dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Pusat Penelitian dan pengembangan otonomi daerah, politik, dan 

pemerintahan umum telah merealisasikan anggaran sampai dengan triwulan 

IV sebesar Rp. 3.015.491.530,- atau 70,95 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 

4.249.898.000,-; 

b. Pusat Penelitian dan pengembangan administrasi kewilayahan, 

pemerintahan desa, dan kependudukan telah merealisasikan anggaran 

sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 3.289.151.430,- atau 77,09 % dari 

pagu anggaran sebesar Rp. 4.266.399.000,-; 

c. Pusat Penelitian dan pengembangan pembangunan dan keuangan daerah 

telah merealisasikan anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 

3.254.517.384,- atau 76,58 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.249.898.000,; 

d. Pusat Penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah telah merealisasikan 

anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 3.280.757.150,- atau 70,26 

% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.669.698.000,-; 

e. Sekretariat  Badan Penelitian dan Pengembangan meliputi : Bagian 

Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Kerjasama 

Litbang, dan Administrasi Peneliti / Perekayasa telah merealisasikan 

anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 42.166.975.647,- atau 88,89 

% dari pagu anggaran sebesar Rp. 47.434.847.000,-. 
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Berdasarkan uraian di atas telah terlihat secara garis besar Badan 

Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan semua program dan kegiatan 

dan telah mencapai target kinerja sebesar 84,79 % dari total keseluruhan target 

kinerja dengan realisasi kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015, 

meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat beberapa 

permasalahan dan kendala sehingga peran dan fungsi litbang belum berjalan 

secara optimal hal ini disebabkan oleh : 

a. Ketersediaan sumber daya manusia yang belum terpenuhi baik dari segi 

kuantitas dan kualitas, dimana sumber daya manusia cakap dalam 

penguasaan ilmu dan teknologi merupakan leverage bagi pencapaian serta 

peningkatan hasil kelitbangan; 

b. Ketersediaan waktu untuk melaksanakan yang juga terkait dengan 

ketersediaan sumber daya manusia sehingga personil untuk melaksanaan 

program dan kegiatan kelitbangan pada setiap komponen menjadi 

terhambat; 

c. Belum optimalnya kerjasama antar jejaring kelitbangan baik dari internal 

Badan Penelitian dan Pengembangan maupun dari pihak luar Instansi 

seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang melakukan 

penelitian dan belum tersusunnya sistem dan mekanisme prosedur serta 

kerjasama kelitbangan;   

d. Anggaran yang masih kurang terkait dengan pembangunan gedung baru 

yang telah hampir selesai guna mendukung program dan kegiatan penelitian 

dimana prasarana gedung akan dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan 

yang lengkap dan modern sehingga hasil kelitbangan dapat disimpan dan 

dipublikasikan dengan baik dan teratur. 

Walaupun banyak kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri untuk menghasilkan penelitian, pengkajian, 

pengembangan dan penerapan yang berkualitas, namun sebagai bentuk rasa 

tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam 

Negeri menyusun buku Himpunan Hasil Kelibangan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Angggaran 2015. 
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1.2.  Maksud dan Tujuan 

 

1.2.1. Maksud 

  Adapun maksud penyusunan buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan    

Penelitian dan  Pengembangan Tahun Anggaran 2015 adalah untuk 

memberikan infomasi dan bahan rekomendasi bagi para pemangku jabatan 

(stakeholders) di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 

1.2.2. Tujuan 

  Penyusunan buku ini adalah bertujuan agar para pemangku jabatan 

(stakeholders) di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

menerapkan hasil – hasil kelitbangan yang dirangkum dalam buku ini dalam 

perumusan kebijakan.  

1.3. Sasaran 

  Sasaran buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 adalah  

meningkatnya penggunaan hasil – hasil kelitbangan yang digunakan para 

pemangku jabatan (stakeholders) di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan – kebijakan dan peraturan – 

peraturan. 

1.4.  Sistematika Buku 

 Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 6 (enam) bab, bab 

I adalah Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang disusunnya buku ini, 

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

II berisi ringkasan (abstract) hasil kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh 

Pusat Penelitian dan pengembangan otonomi daerah, politik, dan pemerintahan 

umum pada Tahun Anggaran 2015, Bab III berisi ringkasan (abstract) hasil 

kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan pengembangan 

administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, dan kependudukan pada Tahun 

Anggaran 2015, Bab IV berisi ringkasan (abstract) hasil kelitbangan yang telah 

dilaksanakan olehPusat Penelitian dan pengembanganpembangunan dan 

keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2015 Bab V berisi ringkasan (abstract) 

hasil kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan 
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pengembangan Inovasi Daerah pada Tahun Anggaran 2015 Bab VI atau bab 

terakhir / penutup berisi harapan agar buku ini dapat menjadi bahan / 

referensi dan dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara. 
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BAB.II 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN 

PEMERINTAHAN UMUM 

 

2.1.  PENGKAJIAN 

2.1.1 Kajian Strategis 

  2.1.1.1. Implementasi E – Voting dalam Pemilu Legistatif dan Pemilu 

   Presiden Tahun 2019; 

2.1.1.2. Implementasi Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan 

di Daerah; 

2.1.1.3. Pembentukan Instansi Vertikal Pemerintahan Umum Daerah. 

2.1.2.  Kajian Aktual 

2.1.2.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pilihan Kepala Desa (Pilkades) 

serentak di Kabupaten Banyuasin dengan Teknologi E – Voting; 

2.1.2.2. Partisipasi dan Netralisasi Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Secara Langsung; 

2.1.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

MenteriDalamNegeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (Kajian 

Terhadap Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama). 

 

2.2.  Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) Otonomi Daerah,Politik, Dan 

Pemerintahan Umum YangDirekomendasikan Untuk DitindakLanjuti 

2.2.1. Kesiapan Pilkada Serentak; 

2.2.2. Pembiayaan Partai Politik melalui APBN; 

2.2.3. Menimbang Implementasi e- Voting Dalam Pemilihan Umum Legistatif  

Dan Pemilu Presiden Tahun 2019; 

2.2.4. Penerapan Teknologi Informasi Pada Pemilu Tahun 2009 Yang Cepat,  

Tepat,Transparan Dan Akuntabel; 

2.2.5. Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Sebagai Think Tank 

DalamPembangunan Politik Berbasis Kelitbangan Membangun 

DemokrasiYangSehat Dan Berkeadilan; 

2.2.6. Implementasi Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut; 
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2.2.7.  Menguatkan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Mempercepat  

  Pembangunan Dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat: 

2.2.8.   Membedah Problematika Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Dalam  

  Memperkuat Negara Kesatuan; 

2.2.9.   Kompetensi Aparatur Politik Dan Pemerintahan Umum Daerah Dalam  

Penguatan Stabilitas Keamanan Dalam Negeri; 

2.2.10. Nasionalisme Dan Wawasan Kebangsaan Dalam Agenda Revolusi Mental 

2.2.11. Implementasi Kebijakan Pendirian Rumah Ibadat Terhadap Kerukunan 

UmatBeragama. 

 

 

  



12 
 

2.1. PENGKAJIAN 

2.1.1.  Kajian Strategis 

2.1.1.1. Menimbang Implementasi e – Voting dalam Pemilu Legistatif dan  

Pemilu Presiden Tahun 2019. 

A. Tujuan Kajian 

Adapun tujuan kajian strategis ini adalah : 

1.  Mengetahui masalah-masalah terjadi dalam  pelaksanaan 

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 

2. Mengetahui  urgensi penggunaan  e-voting dalam Pemilu 

Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019; 

3.  Mengetahui  pemahaman stakeholders  Pemilu terhadap  e-

voting ; danMengetahui  kesiapan stakeholders  Pemilu 

untuk penggunaan e-voting dalam Pemilu Legislatif dan 

Pemilu  Presiden tahun 2019. 

B. Pelaksanaan Kajian 

Pemilihan lokasi kajian dilakukan berdasarkan alasan 

tertentu, yakni bahwa lokus pernah melaksanakan e-voting 

sebelumnya,meskipun dalam skala yang masih terbatas. Lokus 

kajian meliputi Provinsi Sumatera Selatan, pada Kabupaten 

Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas; Provinsi Bali pada 

Kabupaten Jembrana; dan Provinsi Jawa Tengah pada 

Kabupaten Boyolali. Ketiga lokus tersebut pernah 

melaksanakane-voting dalam Pilkades. Waktu kajian 

dilaksanakan selama 3 bulan, yakni bulan Agustus sampai 

pengumpulan data dilakukan pada tanggal 4 s.d9September 

2015. 

C.  Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Masalah yang terjadi dalam pemilu legislatif dan pemilu 

presiden yang berlangsung sejak tahun 1955 hingga tahun 

2014 sangat beragam dan terjadi pada setiap tahapan 

pemilu. Namun masalah krusial ada pada tahap pendaftaran 

pemilih, pemungutan suara, penghitungan hasil, dan 

pengiriman/rekapitulasi hasil perhitungan suara.  
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2. Urgen atau tidaknya pelaksanaan e-voting untuk pemilu 

legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 sangat tergantung 

pada political will dari pemangku kepentingan dan juga 

peraturan yang mendukung. 

3. Tingkat pemahaman stakeholders pemilu terhadap e-voting 

sangat beragam. Tidak semua stakeholders dapat 

menjelaskan dengan detil apa yang dimaksud dengan e-

voting dan teknis pelaksanaannya. 

4. Stakeholders menyatakan siap untuk melaksanakan e-voting 

dalam pemilu untuk pemilihan kepala desa, kepala daerah 

dan pemilu presiden, sepanjang jelas aturan normatif/aturan 

hukum yang mengatur pada tataran teknis.Sedangkan untuk 

pemilu legislatif, stakeholders menyatakan belum siap 

pemilu dengan metode e-voting. 

D. Rekomendasi 

1.  Masalah yang dihadapi dalam Pemilu antara lain : pada tahap 

pendaftaran pemilih, pemungutan suara, perhitungan suara 

dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, hanya dapat diatasi 

dengan menggunakan metode e-Voting. Apabila 

stakeholders belum siap sepenuhnya menggunakan e-Voting 

untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019, 

minimal dapat digunakan teknologi e-Rekapitulasi pada 

perhitungan hasil pemungutan suaranya; 

2. Pemerintah dapat menyelesaikan secara menyeluruh tertib 

administrasi data kependudukan secara nasional, termasuk 

menuntaskan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan 

penerbitan KTP-el bagi masyarakat yang telah 

memenuhinya; 

3. Perlu diberikan pemahaman kepada semua pihak dan 

pemangku kepentingan daerah akan manfaat dari e-voting 

dan e-rekapitulasi, serta sosialisasi yang lebih intensif, baik 

terhadap stakeholders pemilu maupun masyarakat untuk 

dapat lebih memahami teknis pelaksanaan e-voting, e-
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rekapitulasi dan teknis penyiapan perangkat serta langkah-

langkah yang harus dilakukan; 

4. Perlu segera dilakukan penyiapan draft naskah akademis dan 

batang tubuh terhadap penggantian Undang-undang Nomor 

8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, serta penyiapan draft 

penggantian terhadap regulasi yang terkait lainnya serta 

peraturan teknis yang dibutuhkan.  

 2.1.1.2. Implementasi Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan 

di Daerah. 

A. Tujuan Kajian 

Tujuan kegiatan kajian ini adalah untuk memperoleh data 

daninformasi terhadap potret lembaga Badan Litbang Daerah 

yang diidentifikasi, diolah, dan dinarasikan menjadi kajian 

strategis kearah implementasi pembentukan lembaga Badan 

Litbang Daerah Provinsi, yang right sizing tepat fungsi dan tepat 

ukuran. 

   B. Pelaksanaan Kajian 

 Kajian Strategisdilaksanakan selama 1 (satu) bulan dengan 

lokus kajian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DI. 

YogyaLampung dan DKI Jakarta. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

 Menindaklanjuti regulasi Undang-Undang Nomor 23 

Tahun2014 dan memperhatikan identifikasi hasil kajian strategis 

menunjukkan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

Daerah sangat diperlukan dan perlu dipertahankan 

keberadaannyakarena merupakan salah satu unsur pendukung 

dalam pengambilan keputusan kebijakan (think-thank) Kepala 

Daerah yang bersifat spesifik, agar Badan Penelitian dan 

Pengembangan daerah mampu mengembangkan peran dan 

fungsinya secara optimal, untuk itu perlu memperhatikan 

beberapa hal, sebagai berikut :   
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1. Bahwa kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan 

merupakan organisasi perangkat daerah yang dibutuhkan 

daerah dalam rangka penguatan kebijakan daerah yang 

berlandaskan perumusan dan penyusunan (formulasi) 

kebijakan pemerintah daerah berbasis knowledge and 

evidence based policy  atau research based policy agar suatu 

kebijakan dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. 

2. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah secara ekplisit mengamanatkan 

pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan yang 

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintahan. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 secara spesific mengatur tentang Pemerintahan 

Daerah yang meliputi urusan penyelenggaraan pemerintahan 

dan perangkat daerah serta hal-hal lainnya maka 

pembentukan Badan Litbang Daerah sudah merupakan 

keharusan atau dengan kata lain conditio sine qua non by law 

atau sesuatu yang harus ada dan dapat diwujudkan; 

3.  Agar program pembangunan Pusat dan Daerah dapat sejalan 

dan saling bersinergi maka sangat dibutuhkan dukungan 

regulasi kebijakan Pusat dan Daerah yang sinkron, integral 

dan harmonis sehingga berdampak signifikan pada tatakelola 

pemerintahan, pelayanan publik, daya saing daerah, 

pemberdayaan masyarakat serta inovasi daerah guna 

mewujudkan “ Good and Clean Government “ (pemerintahan 

yang baik dan bersih), untuk itu peran Litbang Daerah menjadi 

penting dan strategis dalam mengawal berbagai isu yang 

menumbuhkan inspirasi serta evaluasi pembaharuan 

kebijakan yang dapat direkomendasikan; 

4. Kendala yang tengah dihadapi lembaga kelitbangan saat ini 

adalah pada aspek : masih kurangnya aparatur sumberdaya 

manusia kelitbangan dalam hal ini SDM jabatan fungsional 
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peneliti, perekayasa serta jabatan fungsional lainnya yang 

kompeten. Pada 5 (lima) daerah lokus kajian ini jabatan 

fungsionalnya masih sangat kurang atau bahkan belum 

tersedia disamping kompetensi aparatur kelitbangan juga 

dirasakan masih sangat kurang, meskipun tugas dan fungsi 

telah dapat dilakukan dengan baik, demikian pula dari sisi 

infrastruktur/sarana dan prasarana pada lembaga litbang  

juga masih belum memadai, serta pemahaman akan tugas dan 

fungsi dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan khususnya 

dalam upaya menjadikan litbang sebagai sumber data dan 

informasi untuk formulasi kebijakan juga masih sangat 

terbatas; 

5. Kegiatan penelitian dan pengembangan daerah pada 3 (tiga) 

lokus kajian relatif sudah berjalan dengan baik, hal ini 

ditunjukkan dengan nama lembaga, program dan kegiatannya 

yaitu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa 

Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah 

Provinsi Lampung serta Badan Penelitian dan Pengembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat. 

Memperhatikan nomenklatur kelembagaan ketiga lokus kajian 

yang tidak sama tentunya menjadi hal menarik artinya 

standardisasi nomenklatur nama lembaga Badan Penelitian 

dan Pengembangan di Provinsi tentunya perlu 

mempertimbangkan cakupan luas wilayah, kondisi geografis 

setempat, sosial-kultural masyarakat, kondisi sumberdaya 

aparatur serta dinamika persoalan daerah yang ada; 

6. Untuk Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi D.I. Yogyakarta 

nomenklatur kelembagaan Badan Penelitian dan 

Pengembangan belum terbentuk sehingga kegiatan yang 

terkait dengan kelitbangan pada 2 (dua) lokus kajian selama 

ini dilakukan dengan sistim kontrak kepada pihak lain 

disamping juga ada yang dikerjasamakan dengan Dewan Riset 

Daerah (DRD) setempat, tentunya dengan belum 
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terbentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan pada 

kedua lokus kajian tersebut maka peluang pengisian jabatan 

fungsional peneliti, perekayasa atau jabatan fungsional 

menjadi tidak optimal; 

7. Dalam jangka panjang, program-program strategis lembaga 

Litbang Daerah diarahkan kepada tersusun dan tersedianya 

berbagai dokumen, perangkat (tools) dan informasi yang 

mampu mendukung pengembangan potensi daerah, 

mengantisipasi berbagai problematika daerah dalam jangka 

panjang. Secara praktis kebutuhan-kebutuhan pendukung 

tersebut adalah tersedianya berbagai standar, system dan 

regulasi, berbagai perangkat analisis dan berbagai data dasar 

(baik numeric dan spasial) yang notabene sangat diperlukan 

oleh daerah;  

8.  Bahwa kegiatan kajian strategis yang dilakukan pada Provinsi 

Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, DKI Jakarta dan D.I. 

Yogyakarta telah dapat berlangsung dengan baik dan lancar, 

tim kajian telah berusaha optimal untuk mengumpulkan data 

dan informasi, mengolah dan menarasikan data yang ada 

ditengah keterbatasan dan kemampuan pemahaman dalam 

mengimplementasikan kegiatan kajian, disadari bahwa dalam 

kegiatan kajian ini masih terdapat beberapa hal yang perlu 

disempurnakan namun demikian apa yang sudah disusun ini 

diharapkan mampu membuka wawasan dan pola 

pikir/mindset dalam memadangurgensinya keberadaan 

Badan Penelitian dan Pengembangan di Daerah sebagai 

lembaga think-thank kebijakan bagi Kepala Daerah; 

   D. REKOMENDASI 

Untuk meningkatkan fungsi kelitbangan dalam 

rangkapenguatan kelembagaan Badan Penelitian dan 

PengembanganDaerah dalam fungsinya sebagai “ think-thank 

“perumusan kebijakan kepala daerah,  dapat direkomendasikan 

beberapa hal sebagai berikut :  
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1.Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 membawa konstelasi pada tatakelola 

pemerintahan daerahyang berimplikasi pada perubahan 

yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat 

daerah (salah satunya lembaga Litbang Daerah), yang 

mengedepankan prinsip tepat fungsi tepat ukuran 

(rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan 

kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan 

dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang 

rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dasar utama 

pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya 

urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan 

menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib 

dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang 

berkaitan dengan pelayanan dasardan urusan yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, 

pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar apa yang 

menjadi kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi 

secara optimal sehingga pembentukan Badan Litdang Daerah 

menjadi penting dan strategis dalam  melaksanakanfungsi-

fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

2. Kegiatan Kajian ini diharapkan  menjadi masukan 

pertimbangan dalam penyusunan naskah akademis pada 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Organisasi 

Perangkat Daerah dimana salah satunya pada rekomendasi 

urgensi pembentukan nomenklatur dan struktur 

kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

secara legal formal, institusional  dan operasional; 
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3.  Perlunya sinergitas dan koordinasi oleh seluruh unsur Litbang  

baik Pusat dan Daerah serta SKPD lainnya. Kerjasama yang 

baik antar stakeholder diyakini akan sangat mempengaruhi 

arah kebijakan dan langkah-langkah implementasi 

pengembangan institusi baik pada lembaga Litbang Daerah 

atau pada  SKPD yang ada; 

4.    Kegiatan penelitian pada institusi pemerintahan daerah agar 

perlu terfokus pada kajian yang bersifat policy-oriented 

supaya memiliki utilitas untuk membantu menemukan solusi 

dan alternatif kebijakan; 

5.  Supaya kajian policy-oriented menjadi berkualitas, maka perlu 

pengetahuan yang memadai yang relevan dan berguna untuk 

membantu memformulasikan dan mencari solusi dari 

permasalahan-permasalahan. Karena itu, penting 

ditingkatkan kemampuan diagnosa yang akurat terhadap 

permasalahan yang muncul dan akumulasi pengetahuan 

tentang causal linkages dari faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhi permasalahan dan solusi pemecahannya; 

6.   Memperhatikan keterbasan sumberdaya SDM Kelitbangan 

khususnya tenaga jabatan fungsional baik peneliti, 

perekayasa, inovator, maupun jabatan fungsional lainnya 

sangat terbatas baik kompetensi pengetahuan, wawasan 

disamping jumlahnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pada 

umumnya kendala yang dihadapi daerah dalam 

mengoptimalkan peran lembaga Litbang Daerah adalah 

masalah jumlah dan kualitas SDM. Oleh karena itu, perlu 

adanya penegasan komitmen dalam wujud regulasi untuk 

menjamin tercukupinya jumlah dan kualitas jabatan 

fungsional pada lembaga Litbang Daerah; 

 

7.  Masih berkaitan dengan persoalan SDM, yang tidak kalah 

pentingnya ialah upaya terus menerus dari pemerintah 

daerah untuk lebih mendayagunakan jabatan fungsional 
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peneliti, perekayasa maupun jabatan fungsional lainnya 

melalui serangkaian pelatihan yang tersertifikasi oleh 

lembaga penelitian, baik LIPI maupun lembaga penelitian 

professional yang memiliki dan terbiasa dengan 

penelitian/riset-riset terapan, sehingga SDM litbang dapat 

berkembang dengan lebih baik; 

8.  Dalam penataan organisasi perangkat daerah perlu lebih 

mempertegas kedudukan Badan Litbang Daerah dengan 

lembaga atau SKPD lain yang menjalankan fungsi litbang, 

terutama dengan Bappeda sebagai ‘bekas’ induknya (apabila 

lembaga litbang Daerah menjadi SKPD tersendiri), sehingga 

tercipta hubungan timbal balik sebagai mitra kerja, dan 

keteraturan wilayah kerja sehingga tidak terjadi tumpang 

tindih, untuk itu perlu komitmen penegasan political will 

Kepala Daerah yang diperkuat dengan regulasi daerah agar 

kegiatan penelitian dan kajian yang ada di daerah secara 

tupoksi hanya ada dan bisa dilaksanakan oleh lembaga 

Litbang Daerah setempat; 

9.  Guna memperkuat peran lembaga Litbang Daerah baik 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar Litbang Daerah lebih 

mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai stake holder 

lainnya, baik pada SKPD, Lembaga Perguruan 

Tinggi/Akademisi serta Litbang Dunia Usaha setempat 

disamping juga optimalisasi pengelolaan akses kebutuhan 

data/informasi yang cepat dan akurat dengan penggunaan 

media data/informasi  yang up to date/terbaru; 

10. Perlunya komitmen mindset dan langkah-langkah teknis baik 

pada Pejabat Pusat dan Daerah dalam memandang urgensi 

keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

sebagai wadah bernaungnya ilmuwan, inspirator, konseptor, 

inovator dalam mengkritis penyusunan regulasi kebijakan 

serta evaluasi kebijakan daerah;  
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11. Perlunya regulasi peraturan pemerintah yang mengatur 

organisasi perangkat daerah yang baru nantinya 

mempertegas nomenklatur kedudukan dan posisi lembaga 

Badan Litbang Daerah, untuk itu perlu diantisipasi secara 

dini penyusunan pedoman teknis tentang pengisian jabatan 

fungsional pada lembaga Litbang Daerah baik melalui sistim 

impasing atau rekruitmen pegawai baru  disamping 

penyusunan besaran alokasi anggaran Litbang Daerah yang 

lebih lebih memadai, transparan dan  akuntabel dengan 

menyesuaikan beban kerja dan tanggungjwab tugas pokok 

dan fungsi yang diamanatkan; 

Mengingat kelembagaan Litbang Daerah Provinsi tugas 

pokokdan fungsi serta volume besaran beban kerja cukup besar  

dan berat untuk itu direkomendasikan agar Lembaga Litbang 

Provinsi standardisasinya type . 

2.1.1.3. Pembentukan Instansi Vertikal Pemerintahan Umum Daerah. 

   A. Tujuan Kajian 

 Adapun tujuan dari kajian ini adalah terbentuknya 

organisasi instansi vertikal penyelenggara urusan Pemerintahan 

Umum di  Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang dan 

mampu  Melaksanakan tugas dan fungsinya. 

B. Pelaksanaan Kajian 

  Locus kajian ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa  

Yogyakarta,  Jawa Timur, Jawa Barat dan  Kalimantan Timur. 

Informan dalam kajian ini adalah Biro Organisasi, Biro Tata 

Pemerintahan, Badan Kesbangpol. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Perlu pembentukan instansi vertikal  Urusan Pemerintahan 

Umum di daerah. Dengan kewenangannya mengacu pada 

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah. Sebab, dengan Urusan Pemerintahan 

Umum di tangan pusat/Kementerian Dalam Negeri, maka 
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koordinasi mengenai kesatuan bangsa akan menjadi lebih 

mudah dilakukan.  

2. Peran Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai pembina dan 

pengarah terhadap pengkoordinasian tugas-tugas di daerah 

agar tidak terjadi tumpang tindih penyelenggaraan tugas-

tugas urusan pemerintahan umum di daerah dan menjadi 

fasilitator koordinasi antara instansi vertikal urusan 

pemerintahan umum serta diperlukan adanya pertimbangan 

dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat dalam 

menetapkan suatu kebijakan di daerah dengan SKPD dan 

instansi lain. 

3. Struktur instansi vertikal Urusan Pemerintahan Umum di 

daerah dengan Struktur mekanis, model Badan (Vertikal ), 

esselon untuk Provinsi adalah Eselon IIa, sedangkan untuk 

Kab./Kota adalah Eselon IIb), bentuk serta besaran struktur 

organisasi disesuaikan dengan regulasi yang sudah ada saat 

ini. 

4. Pembentukan instansi vertikal Pemerintahan Umum didaerah 

dapat berupa pengalihan, atau perubahan nomenklatur Badan 

Kesbangpol menjadi intansi vertikal urusan Pemerintahan 

Umum di daerah, pembentukan instansi vertikal urusan 

Pemerintahan Umum di daerah lebih baik di tingkat provinsi 

terlebih dahulu baru kemudian tingkat kabupaten/kota. 

D. REKOMENDASI 

Pemerintah perlu membentuk  Peraturan Pemerintah  (PP) 

Instansi Vertikal Pemerintahan Umum di Daerah sebagai Amanat 

Undang Nomor 23 tahun 2014tentang Pemerintahan   Daerah. 

Diperlukan rekomendasi dalam pembentukan PP Instansi 

Vertikal Pemerintahan Umum yang mengatur materi tentang:  

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum selama ini 

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan 

Pemerintahan Umum di Pusat dan Badan Kesbangpol di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan diberlakukannya 
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Undang-Undang 23 Tahun 2014, maka dilaksanakan oleh 

Gubernur, Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal 

sebagai perangkat Pusat. Implikasi dari perubahan 

pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut, Badan 

Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dahulu 

merupakan instansi perangkat daerah berubah menjadi 

instansi pusat atau instansi perangkat Kementerian Dalam 

Negeri; 

2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang urusan 

pemerintahan umum yang dipersiapkan memuat paling 

tidak hal-hal sebagai berikut: 1). Lingkup urusan, 2). Tugas, 

Fungsi dan Wewenang, 3).Organisasi yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Umum, 4). Aparatur, 5). Tata kerja, 6). 

Forkopimda, 7). Pendanaan, 8). Pelaporan dan 9). Pembinaan 

dan Pengawasan; 

3.   Perlu adanya revisi Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Politik 

dan Pemerintahan Umum Kemendagri, terutama yang 

menyangkut nomenklatur keberadaan Direktorat Jenderal 

Kesbangpol dan Pemerintahan Umum serta yang 

menyangkut urusan pemerintahan umum; 

4.   Perlu revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 

(Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, 

terutama dengan re-desain Struktur Badan Kesbangpol 

Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi Direktorat Kesatuan 

Bangsa Politik dan Pemerintahan Umum Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, karena penggunaan nomenklatur 

badan/kantor merupakan tehnikal staf atau lembaga teknis 

sedangkan menggunakan kata direktorat unit organisasi 

merupakan unit organisasi operasi lini,  sebagaimana 

alternatif model re-desain terlampir; 
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5. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aparatur di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hanya perlu 

dipertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang ada 

perangkat instansi Kesbangpol di daerah yang pada 

umumnya masih minim dan belum siap mengimbangi 

tuntutan kompetensi yang diharapkan Kementerian Dalam 

Negeri; 

6.  Pembiayaan urusan pemerintahan umum melalui Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Dalam 

Negeri yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat 

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan perangkat 

instansi vertikal pelaksana urusan pemerintahan umum di 

daerah yaitu Direktorat Kesatuan Bangsa Politik dan 

Pemerintahan Umum Wilayah Provinsi, dan Direktorat 

Kesatuan Bangsa Politik dan Pemerintahan Umum Wilayah 

Kabupaten/Kota.; 

7. Perlu pengaturan yang tegas terkait tata kerja (hirarki 

komando) Direktorat Kesatuan Bangsa Politik dan 

Pemerintahan Umum Wilayah Provinsi, dan Direktorat 

Kesatuan Bangsa Politik dan Pemerintahan Umum Wilayah 

Kabupaten/Kota dalam membantu Gubernur dan 

Bupati/Walikota; 

8.  Perlu pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan 

secaraumum oleh Menteri Dalam Negeri dan secara teknis 

olehDirektorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan 

secara berjenjang oleh instansi vertikal Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

9. Pembentukan instansi vertikal bidang politik dan 

pemerintahan umum tidaklah sekedar membentuk 

kelembagaan baru, akan tetapi hal tersebut merupakan 

konsekuensi penataan sistem pemerintahan nasional dan 

daerah, menata hubungan pusat dan daerah serta menjamin 

keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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(NKRI) di tengah era globalisasi dan gejala disintegrasi 

bangsa agar NKRI tetap utuh. 

E. TINDAK LANJUT 

Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Kesatuan 

Bangsa dan Politik perlu segera memprakarsai penyusunan 

PeraturanPemerintah(PP)InstansiVertikalPemerintahan Umumdi 

Daerah Sebagai Amanat Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Diperlukan rekomendasi dalam 

pembentukanPP Instansi Vertikal Pemerintahan Umum. 
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2.1.2. Kajian Aktual 

2.1.2.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pilihan Kepala Desa (Pilkades)  

 serentak di Kabupaten Banyuasin dengan Teknologi E – Voting; 

   A. Tujuan Kajian 

 Adapun tujuan dari kajian ini adalah:  

1. Mengetahui bagaimana besaran partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten 

Banyuasin dengan sistem e-voting; 

2. Mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten 

Banyuasin dengan sistem e-voting, dan; 

3. Mengetahui permasalahan apa sajakah yang muncul dalam 

pemilihan  kepala desa serentak di Kabupaten Banyuasin 

dengan sistem e-voting terkait partisipasi masyarakat. 

   B. Pelaksanaan Kajian 

 Lokasi kajian adalah Kabupaten Banyuasin, dengan 

mengambil sampel 2 kecamatan, dimana pada kecamatan 

tersebut telahdilaksanakan pilkades dengan menggunakan 

sistem e-voting. Waktu kajian dilakukan selama 1 (satu) bulan, 

dengan pengambilan data selama 4 hari, yakni dari tanggal 30 

November hingga 3 Desember 2015. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Besaran partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa 

serentak di Kabupaten Banyuasin dengan sistem e-voting 

yang telah dilaksanakan di 13 kecamatan dan 108 desa 

hingga tanggal 29 November 2015 mencapai 66%; 

2.  Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa 

serentak di Kabupaten Banyuasin dengan sistem e-voting 

yaitu dengan peran aktif masyarakat dalam pengkoreksian 

DPS, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye, 

dan keterlibatan masyarakat pada saat pemungutan suara; 
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3.  Permasalahan dalam pemilihan kepala desa serentak di 

Kabupaten Banyuasin dengan sistem e-voting terkait 

partisipasi masyarakat : 

a) Tahap persiapan 

 Masih adanya permasalahan munculnya nama orang 

yang sudah meninggal, nama pemilih ganda, pemilih 

yang sudah pindah domisili dalam DPT; 

 Kurangnya pengetahuan dan pemahaman panitia 

pemilihan kepala desa terhadap perundang-

undangan/peraturan terkait; 

 Masih banyak penduduk yang belum memiliki NIK 

maupun KTP elektronik; 

 Belum adanya syarat minimal masyarakat harus 

menetap di desa, untuk dapat masuk dalam DPT 

pemilihan kepala desa. 

b) Tahap pencalonan 

 Kurangnya pengetahuan dan pemahaman panitia 

pemilihan kepala desa terhadap perundang-

undangan/peraturan terhadap proses seleksi 

pencalonan kepala desa, menyebabkan calon yang 

tidak lolos seleksi tidak dapat menerima; 

 Proses seleksi harus dilaksanakan dengan baik, 

benar dan transparan berdasarkan undang-undang 

dan peraturan yang berlaku. 

c) Tahap pemungutan suara 

 Kondisi geografis yang sulit dijangkau 

mempengaruhi tim teknis dalam membawa 

peralatan e-voting; 

 Kebanyakan pemilih yang terdiri dari orang tua 

manula dan perempuan yang masih belum 

memahami penggunaan alat e-voting.  
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   D. Rekomendasi 

1. Untuk meningkatkan besarnya partisipasi masyarakat 

sehingga masyarakat akan berpartisipasi jika : 

a) Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah 

dikenal atau sudah ada ditengah masyarakat; 

b) Partisipasi memberikan manfaat langsung kepada  

masyarakat yang bersangkutan; 

c) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat 

memenuhi kepentingan masyarakat; 

d) Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol 

yang dilakukan oleh masyarakat. 

2.  Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai 

sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, 

integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga 

negara; 

3. Untuk permasalahan yang muncul, disarankan sebagai 

berikut: 

a) Pada tahap persiapan, pemutakhiran data DPT sesuai 

data riil masing-masing desa dan 

dilaporkan/dikembalikan ke dinas kependudukan dan 

catatan sipil 

b) Pada tahap pencalonan, peningkatan kapasitas panitia 

pemilihan kepala desa terhadap perundang-

undangan/peraturan terkait pada tahap seleksi calon 

c) Pada tahap pemungutan suara, dilakukan sosialisasi 

kepada pemilih dalam memahami menggunakan alat e-

voting. 

2.1.2.2. Partisipasi dan Netralisasi Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan  

Kepala Daerah Secara Langsung; 

   A. Tujuan Kajian 

 Adapun tujuan dari kajian ini adalah:  

1. Mengetahui tingkat partisipasi ASN dalam pelaksanaan 

Pemilukada di Kota Surabaya. 
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2. Mengetahui netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilukada di 

Kota Surabaya. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi dan netralitas ASN dalam pelaksanaan 

Pemilukada di Kota Surabaya. 

4. Merumuskan kebijakan yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan partisipasi dan menjaga netralitas ASN dalam 

pelaksanaan Pemilukada di Kota Surabaya. 

   B. Pelaksanaan Kajian 

Oleh karena keterbatasan waktu (hanya 1 bulan kajian ini), 

tenaga, anggaran, dan agar kajian ini lebih mendalam, maka 

kajian ini hanya dilaksanakan di 1 (satu) daerah provinsi, yaitu 

Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya). 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

    Sedikitnya ada 3 (tiga) faktor pokok yang mempengaruhi 

partisipasi ASN dalam Pemilukada di Kota Surabaya, yaitu:   

1. Faktor keteladanan pimpinan; 

2. Faktor komitmen ASN dan ; 

3. Faktor pembinaan ASN. 

Ada 2 (dua) faktor pokok yang mempengaruhi netralitas 

ASN dalam Pemilukada di Kota Surabaya, yaitu:  

1. Faktor internal (faktor ambisi yang besar dari ASN untuk 

memperoleh jabatan tertentu, dan faktor primodialisme 

berupa hubungan kekeluargaan, adat, kedaerahan, 

kepentingan materi, kesukuan, dan sejenisnya dan; 

2. Faktor eksternal (faktor lingkungan kerja ASN, faktor 

peraturan yang tidak mendukung terciptanya pengawasan 

yang baik oleh masyarakat, faktor provokasi atau bahkan 

ancaman kepada ASN oleh pimpinan ataupun orang-orang 

yang ditugaskan pimpinan untuk mengajak ASN agar 

memihak pasangan calon kepala daerah tertentu, faktor 

janji-janji yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok 

orang kepada ASN apabila memilih pasangan calon kepala 
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daerah tertentu, serta faktor lemahnya pengawasan dari 

yang berwenang terhadap ASN yang melakukan pelanggaran 

aturan tentang netralitas ASN dalam pemilukada, termasuk 

kurang tegasnya pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran 

yang dilakukan oleh ASN).  

   D. REKOMENDASI 

 Untuk meningkatkan partisipasi ASN dalam Pemilukada di 

KotaSurabaya hal – hal yang perlu dilakukan yaitu : 

1.  Aparat Ditjen Polpum dan Biro Kepegawaian Kemendagri 

bersama-sama dengan BKD, Kesbangpol Daerah, 

Inspektorat, danPanwaslu Kota Surabaya perlu secara 

intensif melakukan penyuluhan kepada ASN tentang 

pentingnya hadir dalam setiap  Pemilukda,termasuk 

melarang dengan tegas intervensi politik  dariatasan. 

Sebab, dengan adanya alasan intervensi politik dari atasan 

membuattingkat partisipasi pemilihan ASN menjadirendah. 

2. Biro Kepegawaian Kemendagri bersama BKD Kota Surabaya 

perlu menyusun program-program Diklat peningkatan 

partisipasi ASN dalam Pemilukada, dengan tujuan agar ASN 

aktif menjadi pemilih dan memberikan sosialisasi kepada 

keluarga serta lingkungannya tentang pemilukada, termasuk 

ASN juga harus menjadi juru kampanye pemerintah yang 

menyampaikan kepada masyarakat tentang kebijakan KPUD 

dan aneka kebijakan negara dalam meningkatkan 

pengetahuan dan membangun partisipasi aktif masyarakat 

dalam pemilukada. Konkritnya adalah pemberian 

pemahaman yang lebih dalam terhadap birokrat (ASN) akan 

kewajibannya sebagai aparatur penyelenggara 

pemerintahan, sehingga, segala alasan yang dicari-cari 

seperti selama ini untuk menutupi kegiatan 

ketidaknetralannya dapat dihilangkan. 

3. Kemendagri perlu terus menghimbau seluruh pemerintah 

daerah (termasuk pemerintah Kota Surabaya) untuk 
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menciptakan keteladan ASN nya dalam pelaksanaan 

pemilukada. Pegawai memiliki potensi besar mengajak 

masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk 

menggunakan hak pilihnya nanti. Jadi, hendaknya setiap ASN 

dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam menggunakan 

hak pilih, dan jangan menjadi Golput. Untuk menjaga 

netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota 

Surabaya hal – hal yang perlu dilaksanakan adalah : 

a) Kemendagri perlu ikut mendukung dan sekaligus 

mendorong perubahan materi perundang-undangan 

pemilukada terkait dengan pembatasan waktu pelaporan 

pelanggaran ASN dalam pemilukada agar tercipta 

kepastian hukum, yaitu dari 3 (tiga) hari menjadi 7 

(tujuh) hari kerja. Hal ini penting mengingat jarak antara 

tempat kejadian dengan kedudukan Panwaslu yang 

biasanya di daerah jauh dan juga kesempatan bagi 

pelapor untuk mengumpulkan barang bukti yang 

dibutuhkan; 

b) Biro Kepegawaian Kemendagri perlu berkoordinasi 

dengan Kementerian PAN & RB untuk merumuskan 

perubahan terhadap materi pembina karir pegawai 

daerah dari kepala daerah sebagai pejabat politik kepada 

pejabat karir tertinggi di daerah (seperti Sekretaris 

Daerah). Sebab, perubahan pengaturan yang hanya pada 

peraturan  bidang pemilukada saja tidak akan efektif 

untuk merubah perilaku para birokrat. Selain itu, 

perubahan pengaturan juga perlu dilakukan terhadap 

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang memiliki 

kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian ASN,agar dilimpahkan 

kepada Sekretaris Daerah. Sebab, idealnya Kepala daerah 

adalah pejabat politis yang tidak dapat melakukan 

intervensi terhadap kebijakan kepegawaian yang akan 
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berpengaruh pada kedudukan dari ASN.Demikian pula 

pelepasan jabatan rangkap dari para pejabat 

penyelenggara negara dari posisi sebagai pengurus 

partai politik harus dapat dilaksanakan dengan tegas; 

c) Setiap menjelang pelaksanaan pemilukada, Kemendagri 

perlu mengedarkan surat kepada para Pejabat Pembina 

Kepegawaian di daerah (termasuk di Kota Surabaya) 

untuk:(1) mensosialisasikan mengenai netralitas ASN 

dalam Pemilukada; (2) mengecek dan mengawasi 

implementasi mengenai netralitas ASN dalam 

Pemilukada; dan (3) memberikan hukuman yang tegas 

apabila terdapat ASN di lingkungannya yang melakukan 

pelanggaran terhadap netralitas ASN; 

d) Kemendagri perlu memperkuat struktur kelembagaan 

dan perlanggaran netralitas ASN dalam pemilukada 

dengan cara membuat suatu hubungan kerja fungsional-

struktural dari Bawaslu, Panwaslu, BKD, dan Inspektorat 

daerah. Lembaga yang menentukan jenis pelanggaran 

adalah BKD dan Inspektorat, Lembaga yang 

merekomendasikan pelanggaran yang telah  dilakukan 

oleh oknum ASN adalah Panwaslu, Lembaga yang 

menetapkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum 

ASN adalah Panwaslu, BKD, dan Inspektorat, serta 

Lembaga yang memberikan sanksi adalah 

walikota/bupati/gubernur. Selain struktur kelembagaan 

ini, dperlu juga dibuat SOP guna memperjelas 

kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut 

sehingga ada kejelasan dalam penegakan sanksinya; 

e) Pemerintah Kota Surabaya memperkuat aspek 

pengawasan masyarakat, dengan cara masyarakat perlu 

diberikan pendampingan tenaga hukum yang dapat 

membantunya memberikan laporan apabila terjadi 

tindakan pelanggaran hukum dari ASN.  
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2.1.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan  

 Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (Kajian  

 TerhadapPemeliharaan Kerukunan UmatBeragama. 

   A. Tujuan Kajian 

    Adapun tujuan dari kajian ini adalah:  

1. Mengetahui pelaksanaan tugas kepala daerah dalam 

memelihara kerukunan umat beragama (pelayanan, 

pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama); 

2. Mengetahui pelaksanaan fungsi pemberdayaan forum 

kerukunan umat beragama; 

3. Mengetahui pelaksanaan pendirian rumah ibadat, 

pemberian izin sementara pemanfaatan bagunan gedung, 

dan penyelesaian perselisihan; 

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM 

2006); 

5. Merumuskan kebijakan yang perlu ditempuh untuk lebih 

mengefektifkan pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil 

kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat 

beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah 

ibadat.  

 

B. Pelaksanaan Kajian 

Waktu pelaksanaan Kajian hanya 1 bulan dan dilaksanakandi 

1 (satu) daerah provinsi, yaitu Provinsi Provinsi Jawa Timur . 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1.  Peran Kepala daerah (Gubernur Provinsi Jawa Timur) dalam 

memelihara kerukunan umat beragama masih belum 

efektif.Gubernur Jawa Timur belum mampu merumuskan 

kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama secara 

cepat dan lebih spesifik; 
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2. Fungsi pemberdayaan forum kerukunan umat beragama 

(FKUB) di Provinsi Jawa Timur juga belum efektif, 

Penyelesaian persoalan keagamaan banyak tidak mencapai 

kata mufakat di tingkat FKUB.Rekruitmen anggota FKUB 

adalah komposisi keanggotaan FKUB berdasarkan 

perbandingan jumlah pemeluk agama yang menyebabkan 

terjadinya dominasi mayoritas; 

3. Pendirian rumah ibadat di Provinsi Jawa Timur, pemenuhan 

persyaratan khusus  yang  dipermasalahan  oleh pemeluk 

agama yang minoritas. Syarat terkait kewajiban 

memperoleh persetujuan 90 orang di sekitar lokasi tempat 

akan di bangunnya rumah ibadah perlu dipertimbangkan 

untuk dikurangi. Kalau perlu dihapuskan (cukup syarat 

kepemilikan surat IMB saja).Pelaksanaan pemenuhan 

persyaratan pemberian izin sementara pemanfaatan 

bagunan gedung keagamaan di Provinsi Jawa Timur juga 

dinilai oleh pemeluk agama yang minoritas memberatkan; 

4. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM 2006) di Provinsi Jawa 

Timur adalah: faktor masih rendahnya komitmen para 

pelaksana PBM 2006, faktor lemahnya sosialisasi PBM 2006, 

faktor lemahnya penegakan hukum; dan faktor lemahnya 

pendidikan multikultural di Provinsi Jawa Timur. 

   D. REKOMENDASI 

Pemerintah perlu meregulasi PBM 2006 

denganMeningkatkanmenjadi UU. RUU Perlindungan Umat 

Beragama (RUU PUB)untuk segera dipercepat pengesahannya. 

Beberapa rekomendasiyang perlu diperhatikan adalah :  

1. Untuk menjawab problematika keagamaan yang 

berkembang saat ini, dimana kini masih terdapat 

diskriminasi dan minimnya perlindungan terhadap 

minoritas, maka regulasi PBM 2006 perlu ditingkatkan 
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menjadi UU. RUU Perlindungan Umat Beragama (RUU 

PUB)yang ada perlu segera dipercepat pengesahannya; 

2. Kemendagri perlu ikut mendorong percepatan pengesahan 

RUU PUB dan terus berkoordinasi dengan Kementerian 

Agama, termasuk aktif terlibat dalam proses penyusunan 

RUU PUB dalam rangka memberikan masukan guna 

penyempurnaan RUU PUB.Kemendagri melalui Dirjen 

Polpum juga perlu berkoordinasi dengan instansi terkait dan 

menyiapkan masukan untuk RUU PUB setelah menyamakan 

persepsi dengan Menag, Kejaksaan Agung, Menkumham, 

serta berkoordinasi kementerian di bawah Menko 

Polhukam; 

3. Sebelum pemberlakuan UU PUB, Kemendagri perlu 

mengedarkan surat kepada seluruh kepala daerah (termasuk 

Gubernur Jawa Timur) meminta agar seluruh pihak-pihak 

yang terkait komit dan konsisten terhadap pelaksanaan 

regulasi PBM 2006 (terutama kepala daerah dan FKUB), 

secara intensif melakukan sosialisasi PBM 2006, selalu 

berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dalam 

rangka penegakan hukum untuk konflik keagamaan; serta 

membuat program-program pendidikan multikultural 

masyarakat; 

4. Untuk saat ini (sebelum pemberlakuan UU PUB), aparat 

Ditjen Polpum serta Ditjen Otda Kemedagri perlu turun ke 

daerah-daerah (termasuk di Provinsi Jawa Timur) 

memberikan penjelasan kepada kepala daerah provinsi, 

kabupaten/kota terkait peraturan daerah (perda) 

pembangunan rumah ibadah. Perda pembangunan rumah 

ibadah harus konsisten dan tegas terhadap peraturan dan 

proses perizinan. Selain itu, pihak Ditjen Polpum serta Ditjen 

Otda Kemedagri perlu terus berkoordinasi dengan pihak 

kepolisian di daerah (termasuk kepolisian di Provinsi Jawa 
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Timur) agar menindak tegas kerusuhan-kerusuhan yang 

menganggu kekhusukan ibadah bagi setiap warga negara; 

5. Kemendagri perlu segera mengedarkan surat kepada seluruh 

camat di daerah (termasuk para Camat di wilayah Provinsi 

Jawa Timur) untuk membentuk FKUB di tingkat kecamatan. 

Sebab, kecamatan merupakan wilayah terdepan sebagai 

koordinator pemerintah desa/Kelurahan. Sesuai Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

camat perlu mengadakan koordinasi dengan TNI dan Polri, 

termasuk lurah dan kepala desa. Camat juga perlu menjalin 

komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat dan berbagai 

lapisan masyarakat; 

6. Hal-hal yang perlu ditekankan dan dipertegas dalam RUU 

PUB adalah terutama:pengaturan penegakan hukum sesuai 

dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, penegasan 

pelaksanaan sosialisasi UU PUB hingga struktur tingkat 

bawah (tingkat RT dan RW), pemasifan pendidikan 

multikultural masyarakat, serta kejelasan peran kepala 

daerah dan FKUB dalam pemeliharaan atau perlindungan 

umat beragama. 

 

2.2. Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) Otonomi Daerah,Politik, Dan  

Pemerintahan Umum YangDirekomendasikan Untuk DitindakLanjuti 

2.2.1. Kesiapan Pilkada Serentak; 

A. Tujuan Kajian 

Tujuan dilakukannya forum diskusi aktual ini tentang Kesiapan  

  Pilkada Serentak yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah Pilkada serentak sebagai suatu alternatif 

solusi pemillihan Kepala Daerah yang efektif dan efisien; 

2. Untuk melakukan tinjauan kritis pelaksanaan pilkada serentak 

2015; 

3. Untuk mengetahui Peta masalah Pilkada; 
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4. Untuk mengetahui Aspek regulasi dan kesiapan KPU dalam 

menyelenggarakan pilkada serentak 2015 yang disampaikan oleh 

Juri Andiantoro ( Komisioner KPU); 

5. Untuk mengetahui Kesiapan Bawaslu RI dalam menghadapi Pemilu 

Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak tahun 2015. 

B.   Pelaksanaan Kajian 

Kegiatan FDA telah dilaksanakan pada tanggal 25Agustus2015, 

bertempat di  Aula BPP Kemendagri yang dihadiri peserta dari : Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi 

Pemilihan Umum Daerah (KPUD), serta Pejabat Struktural dan Pejabat 

Fungsional Peneliti dilingkungan BPP Kemendagri. 

C.Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Sebagai suatu amanah Undang-Undang, Pilkada serentak dapat tetap 

berjalan namun perlu memperhatikan aspek keamanan untuk 

mengantisipasi konflik atau sengketa yang mungkin terjadi karena 

konflik masif rawan terjadi, mengingat pengalaman selama ini 

hampir semua Pilkada berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi; 

2.  Berbagai kendala dan hambatan teknis yang terjadi selama proses 

penyelenggaraan dapat diatasi dengan adanya kesiapan dari para 

penyelenggara yang berkoordinasi dengan pihak terkait. 

D.  REKOMENDASI 

Dengan dilaksanakannya Forum Diskusi Aktual Kesiapan  

Pilkada Serentak, maka direkomendasikan hal – hal sebagai berikut: 

1. Kementerian Dalam Negeri perlu segera membentuk Tim Persiapan 

Pemilu 2019 untuk mempersiapkan Undang-Undang Pilkada 

Serentak. Undang-Undang ini diperlukan untuk menghindari 

permasalahan-permasalahan yang sama pada pemilu serentak 

2019. Tim persiapan Pemilu 2019 bisa memulai dengan merevisi 

Undang-Undang No.8 tahun 2015; 

2. Perlu melakukan simulasi pemilu serentak agar dapat 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan 

terjadi sehingga dapat segera ditemukan solusi untuk 

mengatasinya. 
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2.2.2.Pembiayaan Partai Politik melalui APBN; 

A. Tujuan Kajian 

Forum diskusi ini bertujuanuntuk membahas permasalahan 

permasalahan terkait dengan pembiayaan (dana) partai politik melalui 

APBN/APBD dikaitkan dengan aspek: regulasi, demokrasi,konstelasi 

politik dan dampak sosial politik lainnya. 

B.  Pelaksanaan Kajian 

Kegiatan FDA ini sesuai rencana akan diselenggarakan pada Rabu, 

24 Juni 2015, bertempat di Kantor Badan Penelitian danPengembangan 

Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat  Raya 132, Jakarta Pusat. 

C.  Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Ada kesalahan konseptual dalam merumuskan pemberian subsidi 

dana parpol melalui APBN/APBD. Kesalahan konseptual tersebut, 

seperti: 

a. Metode dalam penetapan besaran atau jumlah bantuan keuangan 

melalui APBN/APBD yang diberikan kepada parpol; 

b. Prinsip-prinsip dalam penggalangan sumber dana parpol, 

penyusunan kebutuhan belanja parpol dan kesalahan dalam 

pengelolaan dana parpol, dll. 

2. Ada kelemahan  legal support dalam pengaturan pemberian 

bantuan subsidi dana parpol melalui APBN/APBD, seperti: 

a. Kekurang-tepatan dalam definisi dan rumusan pasal-pasal 

tentang keuangan parpol dan bantuan parpol yang diatur dalam 

UU No. 2/2008 juncto UU No. 2/2011 dan PP No.5/2009 juncto 

PP No. 83/2012; 

b. Kekurang-tepatan pengaturan peruntukan subsidi pembiayaan 

parpol untuk belanja parpol; 

c. Kesalahan dalam pengaturan sistem pertanggung-jawaban 

pengelolaan dana parpol; 

d. Kesalahan dan kekurangtepatan dalam pengaturan sanksi dan 

pelanggaran pengelolaan dana parpol, dll. 

D.  REKOMENDASI 
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1. Kenaikan jumlah (nominal) bantuan keuangan parpol melalui 

subsidi APBN/APBD dapat dilakukan oleh pemerintah sepanjang 

rasional alasannya dan dilakukan secara bertahap (menurut Rumah 

Pemilu.org (2915) berkisar 30% kenaikannya) 

2. Untuk legitimatisi penggalangan dana parpol sebaiknya dilakukan 

secara terbuka (transparan) dan diatur dalam UU atau PP, seperti 

apa?  

 Pengaturan besaran iuran anggota parpol; 

 Pengaturan besaran sumbangan/iuran petugas partai/kader 

yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, termasuk 

yang duduk di BUMN/BUMD, dll. 

3. Untuk kejelasan kebutuhan belanja parpol dan peruntukkannya, 

sebaiknya perlu diatur dalam UU atau PP, seperti : 

 Pengaturan besaran kebutuhan belanja partai politik dan 

peruntukkannya; 

 Pengaturan peruntukan belanja partai yang sumber dananya 

berasal dari APBN/APBD; 

 Untuk akuntabilitas pengelolaan dana parpol, sebaiknya perlu 

diatur dalam UU atau PP, seperti: 

 Pengaturan pemisahan rekening sumber dana parpol yang 

berasal dari pemerintah dan dari sumber dana yang lain; 

 Pengaturan sistem pertanggungan jawaban pengelolaan bantuan 

keuangan parpol sama dengan pemerintah (seperti; pengenaan 

pajak, penegakkan sanksi dan denda atas pelanggaran 

pengelolaan dana parpol). 

4. Untuk mendukung pengaturan tersebut, maka perlu dilakukan revisi 

UU No. 2/2008 Juncto UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 

dan PP No. 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 5 Tahun 

2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk 

dilakukan redefinisi dan reformulasi pasal-pasal dan ayat-ayat yang 

terkait dengan bantuan keuangan parpol, seperti: 

 Pengertian “keuangan partai politik” (pasal 1 angka 5); 
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 Pengaturan bantuan keuangan parpol yang ada di dalam pasal-

pasal yang diatur dalam UU maupun PP. 

2.2.3. Menimbang Implementasi e- Voting dalam Pemilihan Umum Legistatif dan 

Pemilu Presiden Tahun 2019; 

A.  Tujuan Kajian 

1.  Mengetahui masalah-masalah terjadi dalam  pelaksanaan Pemilu 

Legislatif dan Pemilu Presiden; 

2. Mengetahui  urgensi penggunaan  e-voting dalam Pemilu Legislatif 

dan Pemilu Presiden tahun 2019; 

3. Mengetahui  pemahaman partai politik terhadap e-voting dan; 

4. Mengetahui  kesiapan partai politik untuk penggunaan e-

votingdalam Pemilu Legislatif dan Pemilu  Presiden tahun 2019. 

B.  Pelaksanaan Kajian 

Pelaksanaan kajian akan dilaksanakan pada tanggal 26 

Oktober2015,dengan mengambil tempat aula Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132, 

Jakarta Pusat. 

 

 

 

C.  Pokok – pokok Forum Diskusi Aktual 

Hasil diskusi aktual yang dilaksanakan menyimpulkan pokok – 

pokok pemikiran sebagai berikut : 

1. Dari evaluasi yang dilakukan terhadap penyelenggaraan 

pelaksanaan pemilu yang telah dilaksanakan sebanyak 11 kali  dari 

semenjak  pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan pemilu 9 

april 2014, yang pelaksanaannya masih banyak terdapat 

kekurangan dan kelemahan, antara lain :  masih menggunakan 

kertas surat suara, pengiriman hasilnya secara fisik dan berjenjang, 

proses penghitungan suara secara manual dan cukup lama, 

dimungkinkan terjadi pencoblosan surat suara lebih dari sekali, 

berpotensi salah hitung, kemungkinan hasilnya dapat dikondisikan, 

banyak terdapat sengketa hasil pemilu serta pemborosan dalam 
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penyelenggaraan dan pengawasan.  Maka kedepan diperlukan 

reformasi kepemiluan dengan melakukan perubahan budaya 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu; 

2. Perubahan budaya masyarakat dalam pemilu harus tetap menjamin 

penyelenggaraan pemilu yang luber, jurdil, cepat, hemat, mudah 

mendapatkan kepastian serta menghasilkan hasil pemilu yang 

segera  diakui dan diketahui oleh semua pihak, antara lain : 

penyelenggara, parpol,pemerintah, yang pelaksanaannya 

disesuaikan dengann kemajuan teknologi informasi dalam 

melakukan pemungutan suara, terutama dalam hal memudahkan 

masyarakat memilih, menghasilkan hasil kepemiluan yang cepat, 

keamanan yang terjamin; 

3. Dalam hal verifikasi pemilih yang masih banyak terdapat 

permasalahan yang harus didukung oleh data penduduk yang 

akurat dan tidak ganda. Pemerintah diharapkan  dapat 

menyelesaikan secara menyeluruh dan tertib data kependudukan 

secara nasional, termasuk menuntaskan perekaman KTP elektronik 

(KTP-El) dan penerbitan KTP-El bagi masyarakat yang telah 

memenuhinya, selanjutnya akan dapat menghasilkan biometrik 

yang menjadi bukti otentik diri bagi setiap pemilih yang selanjutnya 

akan diverifikasi kebenaran datanya oleh penyelenggara pemilu; 

4. Pelaksanaan elektronik voting (e-voting) pilkades yang telah 

dilakukan sudah cocok dan tepat untuk diterapkan mulai dari 

pilkades di wilayah daerah masing - masing, namun untuk 

pelaksanaan kedepan dibutuhkan antara lain : 

a. Komitmen pemerintah pusat, kepala daerah, dan stake holder 

lainnya; 

b. Didukung oleh regulasi/peraturan yg mendukung; 

c. Sosialisasi sampai ke masyarakat oleh semua pihak, antara lain 

:  

- penyelenggara parpol,pemerintah, pemda dan stake holder 

lainnya serta para calon itu sendiri; 
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- Memperhatikan masalah keamanan dan pengamanan 

peralatan e-voting; 

- Tim teknis mempersiapkan kemungkinan kendala 

kerusakan yang mungkin terjadi; 

- Undangan peserta pilkades harus mencantumkan NIK dan 

diberi tanda titik setelah melakukan pemilihan agar tidak 

terjadi pemilihan ganda / ulang. 

d. Peralatan pelaksanaan elektronik rekapitulasi ( e-rekapitulasi) 

hanya membutuhkan manajemen distribusi berupa perangkat 

pengolahan simcard yang sangat sederhana dan tidak 

membutuhkan perangkat lain yang telah dipersiapkan dan diuji 

cobakan oleh BPPT pada pemilu legislatif tahun 2014 di 564 TPS 

kota pekalongan, minimal kedepan untuk dipertimbangkan 

penggunaan e- rekapitulasi pd pelaksanaan penghitungan hasil 

pemilu legislatif dan hasil pemilu presiden tahun 2019. 

D.  REKOMENDASI 

Hasil dari diskusi aktual ini  merekomendasikan kepadaMendagri 

untuk perlu melakuakan penyempurnaan regulasi pemilu. 

2.2.4.  Penerapan Teknologi Informasi Pada Pemilu Tahun 2009 yang cepat, tepat, 

transparan dan akuntabel; 

A.  Tujuan Kajian 

Adapun tujuan pelaksanaan FDA adalah untuk memberikan 

masukan kepada Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) dalam rangka 

penataan regulasi di bawah UU Pemilihan Umum  yang digunakan pada 

tahun 2019, dalam hal berikut ini : 

a.Mengetahui tugas dan kewenangan Pemerintahdalam mensukseskan 

Pemilu Tahun 2019; 

b. Mengetahui peran masing-masing institusi yang terkait  pelaksanaan 

 Pemilu Tahun  2019. 

B.  Pelaksanaan Kajian 

FDA ini sesuai rencana akan diselenggarakan pada 

tanggal27November Tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Penelitian 
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danPengembangan Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat  Raya 132, 

Jakarta Pusat. 

C.  Pokok – pokok Forum Diskusi Aktual 

Hasil diskusi aktual yang dilaksanakan menyimpulkan pokok – 

pokok pemikiran sebagai berikut : 

1. Dengan menerapkan Teknologi Informasi maka proses 

pemungutan suara menjadi transparan dan akuntabel dengan 

implikasi sebagai berikut : 

a. Monitoring dan pengukuran kualitas pemilu dalam rangka 

mendeteksi adanyapelanggaran dapat cepat ditindaklanjuti. 

b. Menciptakan budaya perbaikan terus menerus;  

c. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap manajemen 

kepemiluan; 

d. Memenuhi keinginan masyarakat dan para pihak terkait seperti 

pemilih, calon pemilih dan partai politik; 

e. Memberikan pelayanan publik yang professional. 

 

 

 

D. REKOMENDASI 

1. Jika e-voting belum mungkin dilaksanakan dalam Pemilu, diusulkan 

menggunakan e-Rekapitulasi lebih dulu; 

2. Penerapan e-voting dalam Pilkades sangat positif; 

3. Pengenalan sistem e-Pemilu sebaiknya diawali melalui Pilkades. 

Sampai 2015 sudah 412 e-Pilkades; 

4. Perlu upaya sosialisasi secara sistemik yang didukung semua stake-

holder, agar pelaksanaan e-voting, bahkan e-pemilu dimasa yang 

akan datang dapat terealisasi; 

2.2.5.  Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Think Tank dalam 

Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat; 

A.  Tujuan Kajian 

1. Untuk mengetahui persoalan/permasalahanperan dan fungsi 

Kelembagaan Badan Litbang sebagai Think Tank Pembangunan 
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Politik berbasis kelitbangan dalam pembangunan demokrasi yang 

sehat dan berkeadilan; 

2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebabnya yang dihadapi 

Kelembagaan Badan Litbang terhadap peran dan fungsinya sebagai 

Think Tank Pembangunan Politik berbasis kelitbangan dalam 

pembangunan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. 

3. Untuk memberikan rekomendasi langkah-langkah kebijakan yang 

perlu dilakukan  dalam penguatan Kelembagaan Badan Litbang 

terhadap peran dan fungsinya. 

B.   Pelaksanaan Kajian 

 Kegiatan FDA dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2015, 

bertempatdi Aula Badan Litbang Kemendagri, Jl Kramat Raya No. 

132,Jakarta Pusat.  

C.   Pokok – pokok Forum Diskusi Aktual 

Masih ada persoalan/permasalahanperan dan fungsi Kelembagaan 

Badan Litbang sebagai Think Tank Pembangunan Politik berbasis 

kelitbangan dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan 

berkeadilan terkait :  

a. Struktur Organisasi; 

b. Ketatalaksanaan; 

c. Personil atau SDM penelitian; 

d. Anggaran Penelitian; 

e. Sarana dan prasarana.  

 Adapun faktor – faktor penyebabnya adalah sebagai berikut : 

a. Kelembagaan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan  

Pengembangan terlalu birokrasi; 

b. Belum optimalnya Ketatalaksanaan ; 

c. Personil atau Sumber Daya Manusia peneliti terlalu lemah; 

d. Anggaran Penelitian Kurang; dan 

e. Kurangnya mendukungnya Sarana dan sarana. 

D. REKOMENDASI 

   Berdasarkan pokok-pokok analisis dalam kegiatan Forum Diskusi  

      Aktual (FDA) tersebut, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 
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1.  Struktur Organisasi dan Implementasi pembentukan Kelembagaan 

 Badan Penelitian dan Pengembangan di Daerah harus segera 

 diwujudkan sesuai amanat pasal 219 ayat (1) UU No.23 Tahun 

 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Penguatan Ketatalaksanaan dengan : (a) membuat grand design dan 

roadmap kelitbanga daerah; (b) membentuk dan/atau 

 memantapkan Tim Majelis Pertimbangan dan Tim Pengemdali 

 Mutu kelitbangan; (c) menyususn dan menerapkan standard 

 operating prosedure (SOP); (d) membuat kode etik PNS 

 dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

 Provinsi dan Badan Penelitian dan Pengembangan  Daerah 

 Kabupaten/Kota. 

3. Personil atau Sumber Daya Manusia kelitbangan organisasi perlu 

 didukung oleh SDM fungsional peneliti dan struktural dan dalam 

 penempatan pejabat-pejabat sesuai dengan kebutuhan termasuk 

 rekruitmen peneliti melalui pengusulan formasi untuk peneliti 

 maupun dengan mutasi; 

4. Perlu peningkatan kepercayaan Policy Makers atas kredibilitas 

 litbang sebagai penyumbang rekomendasi atau dapur kebijakan 

 (think tank) dengan demikian diharapkan anggaran kegiatan 

 litbang dapat dipenuhi secara realitis. Anggaran Penelitian pada 

 Organisasi Balitbangda di Provinsi, Kabupaen/Kota, minimal 1% 

 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan perlu 

 alokasi anggaran pada lembaga penelitian berupa SBK (Satuan 

 Biaya Khusus).  

5. Penguatan Sarana dan Prasarana dengan mengembangkan dan/atau 

memaksimalkan sarana penunjang  dalam : (a) penggunaan online 

system technology; (b) penyediaan basis data yang mutakhir (c) 

penyediaan e-library; dan (f) publikasi hasil kegiatan kelitbangan. 

6. Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan kajian Implementasi 

Pembentukan Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan di 

Daerah. 
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 2.2.6.  Implementasi Kewenangan Daerah Provinsi di Laut; 

A.  Tujuan Kajian 

 Tujuan dari Forum Diskusi Aktual ini adalah : 

1.  Mengetahui permasalahan kewenangan daerah provinsi di laut; 

2. Mengetahui faktor penyebab permasalahan kewenangan daerah 

provinsi di laut; 

3. Mengetahui kebutuhan pengaturan sesuai permasalahan 

kewenangan daerah provinsi di laut; 

B. Pelaksanaan Kajian 

  Kegiatan FDA dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2015, 

bertempatdi Aula Badan Litbang Kemendagri, Jl Kramat Raya No. 

132,Jakarta Pusat.  

C. Pokok – pokok Forum Diskusi Aktual 

1. Kewenangan daerah provinsi di laut sesuai UU 23 Tahun 2014  Pasal 

27 disebuntukan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk 

mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. 

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di 

laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) eksplorasi, 

eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar 

minyak dan gas bumi;(b) pengaturan administratif; (c) pengaturan 

tata ruang; (d) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan 

(e) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. 

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di 

laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke 

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila 

wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh 

empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut 

dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah 

dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. Ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku 

terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil; 

2. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda dalam pengelolaan laut 

Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan namun 
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setelah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda kewenangan pengelolaan 

berubah menjadi kewenangan Pemerintah provinsi. Dalam hal 

pembagian urusan di bidang pengelolaan laut antara Pemerintah 

Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yakni sektor 

kelautan dan perikanan yang diatur oleh Undang-Undang 23  Tahun 

2014 tentang pemda juga tidak terdapat pemberian kewenangan 

pengelolaan laut kepada Daerah kabupaten/kota tetapi yang 

mempunyai kewenangan adalah Pemerintah Pusat dan Daerah 

Provinsi; 

3. Sesuai UU No. 1/2014jo UU 27 tahun 2007 tentang pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ada 3 jenjang dalam 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu skala makro 

nasional yaitu mencakup wilayah kelautan nasional kita, berikutnya 

adalan Rencana Zonasi kawasan laut, kemudian rencana zonasi 

wilayah laut kecil dan pesisir yang detailnya diatur denganUU No 27 

tahun 2007 jo UU No 1 tahun 2014 dan izin lokasi tidak dapat 

diberikan zona inti di kawasan konservasi. Begitu juga di laut tidak 

ada hak milik seperti zona daratan, tapi diberikan ijin penggunaaan 

ruang, dan diberikan berdasarkan rencana tata ruang perairan 

pesisir; 

4. SE Mendagri 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015, merupakan solusi 

sementara untuk mengatasi permasalahan di kabupaten/kota yang 

tidak bisa mengeksekusi anggarannya akibat dari dicabutnya 

kewenangan kab/kota dalam pengelolaan laut, dimana isi surat 

edaran tersebut hanya memperbolehkan mengeksekuasi 8 

urusanwajib yang merupakan pelayanan dasar seperti kesehatan, 

pendidikan boleh berlanjut, tetapi kegiatan yang terkait dengan 

zonasi kelautan di stop, dan urusan konkuren sesuai pasal 20 ayat 1, 

propinsi bisa menugasi daerah atas dasar asas tugas pembantuan 

dengan prinsip desentralisasi yaitu melalui tugas pembantuan, dan 

berdasar asas dekonsentrasi yang lebih pada ke pelimpahan 

wewenang pejabat vertikal.  

5. Implementasi dan permasalahan sektor perikanan dan solusi yaitu : 
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a. Masalah ijin tangkap dimana di  UU 23/2014 tentang pemda 

faktanya banyak permasalahan perizinan yang tidak tertangani 

di provinsi sehingga faktanya dilimpahkan perizinan provinsi 

ke pelayanan satu pintu KPTSP wilayah,sektor kelautan, tetapi 

Payung Hukum Perizinan Jasa Kelautan belum ada sehingga 

payung hukumnya sekarang berupa Perpres yang perizinannya 

terpusat di Badan Penanaman Modal.  

b. Masih menggunakan aturan sektoral yang saling berbenturan 

dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemda dengan aturan 

sektoral (pariwisata, kabel bawah laut, pertambangan dan 

energi, perhubungan laut, reklamasi dan jasa kelautan) 

sehingga perlu perubahan UU sektoral. 

c. Banyak kebijakan-kebijakan bahkan eksekusi program suatu 

kementrian/pusat tidak ijin bahkan tidak memberi tahu pemda 

atau pemprov, selain itu belum adanya payung hukum aturan 

daerah. 

d. Masyarakat banyak yang memanfaatkan kekosongan hukum 

seperti ketika pembangunan vila di bogor belum ada payung 

hukumnya/aturannya, maka masyarakat memanfaatkan 

kekosongan aturan tersebut walau banyak yang berujung 

masyarakat dirugikan karena harus mengalami penggusuran 

paksa, sehingga perlu aturan Perda yang mengisi kekosongan 

hukum yang ada. 

e. Permasalahan pengawasan banyak UU sektoral yang 

berbenturan dengan UU Pemda (UU 23/2014) termasuk 

pengaturan Zonasi juga banyak berbenturan dengan UU Pemda 

sehingga UU sektoral mendesak perlu segera diselaraskan 

dengan dengan UU Pemda; 

f. Wilayah-wilayah khusus strategis nasional tertentu 

sebagaimana dimaksud UU 27/2007  yang terkait dengan 

pengaturan tentang batas administrasi ternyata suatu wilayah 

termasuk wilayah khusus, maka dalam UU 27/2007 wilayah 

tersebut dikelola daerah, tetapi UU 23/2014 kewenangannya 
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ditarik lagi oleh pusat bertolak belakang dg yang UU 27 tahun 

2007 sehingga UU 27/2007 harus segera menyesuaikan dengan 

UU 23 Tahun 2014. 

D. REKOMENDASI 

   Berdasarkan pokok-pokok analisis dalam kegiatan Forum Diskusi  

      Aktual (FDA) tersebut, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Merumuskan Payung Hukum Perizinan Jasa Kelautan sehingga 

 daerah provinsi mempunyai kewenanganuntuk mengelola sumber 

 daya alam di laut sebagaimana dimaksudmeliputi: (a) eksplorasi, 

 eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar

 minyak dan gas bumi;(b) pengaturan administratif; (c) pengaturan 

 tata ruang; (d) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan 

 (e) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara; 

2. Diperlukan harmonisasi peraturan perundang – undangan  antara 

 Undang –Undang Nomor 27 Tahun 2007  yang terkait dengan 

 pengaturan tentang batas administrasi ternyata suatu wilayah 

 termasuk wilayah khusus, dengan  Undang – Undang Nomor 23 

 Tahun 2014 sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan 

 antara pusat dan daerah; 

 2.2.7.   Menguatkan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Mempercepat 

  Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat; 

A. Tujuan Kajian 

1. Terbangunnya persepsi yang sama dikalangan narasumber dan 

 peserta FDA dalam memposisikan pelaksanaan otonomi khusus 

 sebagai bagian mempercepat pembangunan dan kesejahteraan 

 daerah yang bersangkutan; 

2. Teridentifikasinya langkah-langkah teknis pelaksanaan otonomi 

 khusus yang dilaksanakan selama ini dengan mengacu pada 

 regulasi kebijakan peraturan perundangan yang ditetapkan; 

3. Teridentifikasinya potensi masalah/persoalan baik dari sisi 

 regulasi kebijakan (kebijakan Pusat & Daerah yang tidak sejalan) 

 serta identifikasi potensi konflik masyarakat lokal sebagai imbas 

 pelaksanaan kebijakan otonomi khusus; 
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4. Teridentifikasinya respon, harapan dan keinginan masyarakat 

 lokal atas pelaksanaan otonomi khusus. 

B.  Pelaksanaan Kajian 

 Kegiatan FDA dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015, 

Bertempat di Aula Badan Litbang Kemendagri, Jl Kramat Raya NO. 132 

Jakarta Pusat; 

  C. Pokok – pokok Forum Diskusi Aktual 

 Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang dalam kegiatan Forum 

Diskusi Aktual (FDA), dilaporkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pada pelaksanaan FDA ini telah terbangun  persepsi yang sama 

 dikalangan narasumber dan peserta FDA dalam memposisikan 

 pelaksanaan otonomi khusus sebagai salah satu cara yang 

 dilakukan pemerintah guna mempercepat pembangunan dan 

 kesejahteraan daerah Papua dan Papua Barat; 

2. Langkah-langkah teknis pelaksanaan otonomi khusus yang 

 dilaksanakan selama ini perlu ditindaklanjuti antara lain dengan: 

 

   a. Perlunya penyusunan PP turunan dari Undang-Undang Nomor   

        21 Tahun 2001; 

   b. Perlunya penyusunan PERSDASI (Peraturan Daerah Provinsi) 

       dan PERDASUS (Peraturan Daerah Khusus) untuk  

       pengimplementasianOtonomi Khusus di Daerah; 

   c. Perlunya Penyusunan Juknis atau Pedoman sebagai penjabaran  

       dari kewenangan khusus di Provinsi dan Kabupaten Kota; 

   d. Perlunya membangun pola dan mekanisme hubungan kerja  

        sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, serta  

        antara Pemerintah daerah, MRP dan DPRP; 

3. Identifikasi masalah/persoalan dalam Implementasi Kebijakan 

 Otonomi Khusus di papua dan Papua Barat, meliputi: 

-  Aspek Implementasi Kebijakan 

-  Sektor Kesehatan 

Belum meratanya dan masih terbatasnya tenaga medis dan 

fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas 
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dan Pustu(Puskesmas Pembantu) namun pelayanan di sektor ini 

menunjukkan tren peningkatan perbaikan dari tahun ke tahun; 

-   Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 

Belum memadainya ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga 

pendidikan. Namun demikian ada trenpeningkatan Angka 

PartisipasiMurni Sekolah (APMS) di Papua dan Papua Barat 

karena mendapatkan dukungan alokasi anggaran paling besar di 

antara sektor prioritas otsus lainnya; 

-   Sektor Ekonomi 

Identifikasi pada sektor ekonomi mencakup tingkat 

pelayananuntukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan pelayanan pada sektor ini belum memadai baik 

di Papua maupun di Papua Barat, sebagaimana ditunjukkan 

dengan jumlah koperasi aktif dan tingkat pertumbuhan Kredit 

Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) yang minim; 

Sedangkan identifikasi dampak kebijakan pada sektor ini, diukur 

dari tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat (angka 

kemiskinan, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi), 

menunjukkan dampak yang belum memuaskan baik di Papua 

dan Papua Barat; 

-   Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alat 

Identifikasi dampak kebijakan di sektor pengelolaan sumber 

daya alam berupa tingkat pertumbuhan sektoral terhadap 

pertumbuhan ekonomidaerah. Temuan evaluasi ini 

menunjukkan tingkat pertumbuhansejumlah sektor baik di 

Papua maupun Papua Barat meningkat. Namundemikian, 

kemanfaatan peningkatan tersebut belum dinikmati 

sebagianbesar masyarakat di Papua dan Papua Barat yang  

mengindikasikanrendahnya keterlayanan pengelolaan SDA 

(Sumber Daya Alam); 

-    Sektor Sosial 

Identifikasi pada sektor sosial berupa ketersediaan prasarana 

sosial dan tingkat Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial 
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(PMKS). Penanganan PMKS di Provinsi Papua dari tahun ke 

tahun terus meningkat. Hal ini didukung oleh adanya bantuan 

bagi PMKS yang makin bertambah. Sementara di Provinsi Papua 

Barat, data penanganan dan bantuan pada PMKS tidak 

ditemukan. Namun, ketersediaan sarana sosial di Provinsi 

PapuaBarat menunjukkan jumlahnya tetap. Identifikasi 

terhadap dampak kebijakan di sektor sosial berupa tingkat 

keswadayaan masyarakat. Hanya saja, tidak ada data dalam 

temuan evaluasi ini pada sektor sosial; 

-     Sektor Kependudukan dan Tenaga Kerja 

Identifikasi pada sektor ini berupa tingkat keterlayanan untuk 

menangani masalah kependudukan dan tenaga kerja. Sayangnya 

data untuk analisis hasil kebijakan pada sektor initidak 

ditemukan. Sementara analisis terhadap dampak kebijakan 

dalam pelayanan di sektor ini menunjukkan kecenderungan 

dampaknya yang mulai dirasakan masyarakat yakni makin 

banyaknya penduduk bekerja dan tingkat pengangguran 

terbuka yang terus menurun baik di Provinsi Papua maupun 

Papua Barat; 

-     Sektor Infrastruktur 

Identifikasi pada sektor infrastruktur meliputi keterlayanan 

masyarakat terhadap perumahan, sanitasi, energi, transportasi, 

listrik dan air bersih baik di Provinsi Papua maupun Provinsi 

Papua Barat masih rendah. Sama halnya dengan infrastruktur 

jaringan jalan dalam kondisi baik pun masih sangat kurang. 

Sementara, dampak sektor infrastruktur belum dapat 

dinikmatisebagian besar masyarakat; 

4.  Respon, harapan dan keinginan masyarakat lokal atas pelaksanaan 

 otonomi khusus; 

 Secara ideal pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua 

 dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi 

 hukum,penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan 

 ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat 
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 Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan 

 kemajuan provinsi lain; 

5.  Masalah pokoknya adalah tidak adanya ruang bagi rakyat papua 

 untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, tidak adanya 

 kebebasan bagi rakyat papua untuk melakukan tatakelola 

 pemerintahan lokal dan mengatur pemanfaatan kekayaan alamnya 

 untuk kemakmuran rakyat, dan tidak adanya kebebasan untuk 

 memutuskan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan 

 politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumber 

 daya manusia serta kondisi dan kebudayaan orang Papua; 

6. Kebijakan otonomi khusus Papua perlu dibedakan dengan 

 propinsi-propinsi lainnya. Ada hal – hal mendasar yang berlaku di 

 papua saja, atau sebaliknya ada pula hal-hal yang berlaku di 

 daerah lain di Indonesia namun tidak bisa diterapkan di Papua. 

 Karena yang tahu persis tentang kekhususan itu adalah orang 

 papua, maka perumusan kebijakan otonomi khusus papua perlu 

 memperhatikan aspirasi masyarakat sebagaimana diamanahkan 

 oleh TAP MPR No. IV Tahun 2000; 

7. Persoalan Papua tidaklah cukup diselesaikan dengan aksi dan 

 kebijakan yang pragmatis, instan, apalagi terkesan tambal-sulam. 

 Karena itu hanya menegaskan kepanikan dan keputusasaan 

 pemerintah dalam mengintegrasikan diri dengan persoalan dan 

 mematangkan visi dan persepsi tentang kehidupan masyarakat 

 Papua. Pendekatan politik dan keamanan hanya mempersepsikan 

 kejenuhan terhadap dinamika kehidupan masyarakat Papua yang 

 justru, boleh jadi, lahir akibat desain rezim yang selama ini 

 mendominasi memori dan kognisi mereka. 

  D. REKOMENDASI 

 Berdasarkan identifikasi pada Forum Diskusi Aktual (FDA) 

tersebut, maka terdapat beberapa persoalan baik terkait aspek 

kebijakan serta teknik  implementasinya. Untuk itu, dibutuhkan 

kemauan bersama,  pemahaman bersama,   baik itu antara Pemerintahan 

Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Antara Para Pimpinan Daerah 
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yaitu, Gubernur, DPRP, dan MRP  dalam  membangun mindset serta 

sinergitas bersama sehingga Implementasi dari Otonomi Khusus 

berdampak signifikan pada kesejahteraan masyakakat Papua dan Papua 

Barat. 

 2.2.8.   Membedah Problematika Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dalam 

   Memperkuat Negara Kesatuan; 

  A.  Tujuan 

1. Untuk mengetahui persoalan/permasalahan peran dan fungsi 

 Kelembagaan Badan Litbang dalam membedah problematika 

 Otonomi daerah dan desentralisasi dalam memperkuat Negara 

 kesatuan; 

2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebabnya yang dihadapi 

 Kelembagaan Badan Litbang terhadap peran dan fungsinya dalam 

 membedah problemetika Otonomi Daerah dan desentralisasi 

 dalam memperkuat Negara kesatuan; 

3. Untuk memberikan rekomendasi langkah-langkah kebijakan yang 

 perlu dilakukan dalam penguatan Kelembagaan Badan Litbang 

 terhadap peran dan fungsinya. 

  B.   Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan FDA dilaksanakan pada tanggal 25 November 2015, 

 bertempat di Aula Badan Litbang Kemendagri, Jl. Kramat raya No. 

 132 Jakarta Pusat; 

2. Peserta FDA berasal dari internal Badan Litbang Kemendagri (Para 

 Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional) dan Perwakilan dari 

 komponen terkait di lingkungan Kemendagri. 

C.  Pokok-pokok Hasil Analisis Kajian 

 Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang dalam kegiatan Forum 

Diskusi Aktual (FDA), dilaporkan hal-hal sebagai berikut: 

         1. Masih ada persoalan/permasalahan peran dan fungsi kelembagaan 

   Badan Litbang dalam Membedah Problematika Otonomi Daerah 

   dan Desentralisasi dalam  memperkuat Negara Kesatuan 

   terkait:Struktur Organisasi; 

2.  Faktor-Faktor Penyebab: 
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a.  Kelembagaan Struktur Organisasi Badan Penelitan dan 

 Pengembangan terlalu birokrasi; 

b. Belum optimalnya Ketatalaksanaan; 

c. Personil atau Sumber Daya Manusia peneliti terlalu lemah; 

d. Anggaran Peneliti Kurang; 

e. Kurang mendukungnya Sarana dan Prasarana. 

D.   Rekomendasidan Tindak Lanjut 

  Berdasarkan pokok-pokok analisis dalam kegiatan Forum 

 Diskusi Aktual(FDA) tersebut, maka direkomendasikan hal-hal 

 sebagai berikut: 

1. Struktur Organisasi dan Implementasi pembentukan 

 Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan di 

 Daerah harus segera diwujudkan sesuai amanat pasal 219

 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

 Daerah; 

2. Penguatan Ketatalaksanaan dengan: (a) membuat grand 

 design dan road map kelitbangan daerah; (b) membuat 

 dan/atau memantapkan Tim Majelis Pertimbangan dan Tim 

 Pengendali mutu kelitbangan; (c) Menyususn dan menerapkan 

 Standard Operating Prosedure (SOP); (d) membuat Kode Etik 

 PNS di Lingkungan Badan Penelitan dan Pengemabngan dan 

 Daerah provinsi dan Badan Penelitian dan Pengembangan 

 Daerah Kabupaten/Kota; 

3. Personil atau Sumber Daya Manusia Kelitbangan Organisasi 

 perlu didukung oleh SDM Fungsional Peneliti dan Struktural 

 dan dalam penempatan pejabat-pejabat sesuai dengan 

 kebutuhan termasuk rekruitmen peneliti melalui pengusulan 

 formasi untuk peneliti maupun dengan mutasi; 

4. Perlu peningkatan kepercayaan Policy Makers atas kredibilitas 

 litbang sebagai penyumbang rekomndasi atau dapur 

 kebijakan (think tank) dengan demikian diharapkan anggaran 

 kegiatan litbang dapat dipenuhi seacra realitas. Anggaran 

 Penelitian pada Organisasi Balitbangda di Provinsi, 
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 Kabupaten/Kota, minimal 1% dari Anggaran Pendapatan 

 Belanja Daerah (APBD) dan perlu alokasi anggaran pad 

 lembaga penelitian berupa SBK (Satuan Biaya Khusus); 

5. Penguatan Sarana dan Prasarana dengan mengembangkan 

 dan/atau memaksaimalkan sarana penunjang dalam: (a) 

 penggunaan onlinesystem technology; (b) penyediaan basis 

 data yang mutakhir; (c) penyediaane-library; dan (f) 

 publikasi hasil kegiatan kelitbangan; 

6. Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan kajian 

 Implementasi Pembentukan Kelembagaan Badan Penelitian 

 dan Pengembangan di daerah. 
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 2.2.9.  Kompetensi Aparatur Politik  & Pemerintahan Umum Daerah Dalam  

   Penguatan Stabilitas Keamanan Dalam Negeri; 

   A.  Tujuan 

  Tujuan kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) ini adalah untuk 

 memberikan saran dan masukan atau rekomendasi dalam rangka arah 

 kebijakan pimpinan Kementerian Dalam Negeri dalam 

 meningkatkan Kompetensi Aparatur Politik dan Pemerintahan 

 Umum Daerah dalam penguatan stabilitas keamanan Dalam 

 Negeri. 

B.   Pelaksanaan Kegiatan 

  Kegiatan FDA ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015 

 bertempat di Aula Badan Litbang Kemendagri. Peserta terdiri dari 

 komponen terkait di lingkungan Kemendagri dan lingkungan 

 Puslitbang Otda, Politik dan Pemerintahan Umum. Diskusi melibatkan 

 narasumber dari pakar dan praktisi serta para pelakudan pemangku 

 kepentingan dari K/L terkait, Dana Penelitian dan Pengembangan 

 Kemendagri serta komponen terkait di lingkungan Kemendagri. 

C.   Pokok-pokok Hasil Analisis Kajian 

  Dari dinamika diskusi kegiatan FDA ini diperoleh beberapa 

 masukan antara lain: 

 a.  Realitas Politik di Daerah 

  - Indonesia mengalami masa transisi yang tidak mudah.  

Munculnya fragmentasi, baik di masyarakat maupun partai politik 

dan actor memberikan dinamikanya sendiri, dimana konsolidasi 

demokrasi dan pelembagaan institusi demokrasi  

berjalan kurang lancar dan demokrasi yang terbangun lebih  

bercorak procedural, belum substansi; 

- Sistem multi partai dengan model pilkada langsung belum  

  berkorelasi posistif terhadap tata kelola pemda yang baik. Lantas  

bagaimana dengan model pilkada serentak yang akan digelar  

Desember tahun ini, apakah akan berpengaruh terhadap  

Stabilitas politik dan keamanan daerah? Meskipun pilkada  
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langsung sudah digelar sebanyak 1027 kali (selama 2005-2014), 

tampaknya tak menjamin pilkada serentak di 265 yang akan dating 

tak akan mengulang hal yang sama; 

- Masalahnya, perubahan mendasar dalam hal mindset dan 

reformasi  partai politik belum dilakukan. Padahal poin ini 

sengat penting dan  menjadi baramoter bagi kualitas 

kepemimpinan dan stabilitas  kemanan di daerah, dimana 

partai politik sebagai wadah bagi  kader mampu menjadi calon 

pemimpin yang amanah dan menjaga  stabilitas politik dan 

keamanan,tak sedikit pilkada langsung ini  justru 

mengancam stabilitas politik dan keamanan daerah. Bahkan, 

pilkada acapkali juga mempertaruhkan kredibilitas daerah, 

peluang berkompetisi dan berkontestasi dalam pilkada menjadi 

sangat besar dan bebas yang bias diikuti oleh semua warga Negara 

tanpa adanya persyaratan yang jelas dan sekat-sekat latar 

belakang dan kompetensi tentang pemerintahan/kelembagaan 

daerah; 

- Krisis Keteladanan Pemimpin Picu Konflik Horizontal seperti : 

        ^ Berbagai akar konflik yang muncul disejumlah daerah  

    sesungguhnya menunjukkan adanya persoalan dalam  

    pemahaman, kesadaran, semangat dan penerapan wawasan 

    kebangsaan dan memudarnya jadti diri dan karakter  

    bangsa; 

        ^ Wawasan kebangsaan merupakan hal penting dalam  

    menjaga perdamaian dan keutuhan bangsa dalam bingkai 

    NKRI; 

        ^ Keteladanan pemimpin berperan penting terhadap  

    pencegahan konflik horizontal; 

        ^ Kajian empiric juga menunjukkan bahwa kurangnya  

    keteladanan pemimpin telah memicu potensi konflik di  

    daerah. Sebagai contoh, politisi isu SARA yang terkadang 

    dijadikan komoditi politik untuk saling membenturkan  

    kelompok yang saling berhadapan; 
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        ^ Kurangnya pemahaman kebangsaan membuat para  

    pemimpin daerah kering dalam meneladani rakyat di  

    daerah; 

        ^ Pemimpin yang minim teladan membuat rakyat makin  

    apatis dan liar, apalagi contoh-contoh yang tidak   

    meneladani itu makin telanjang dipertontonkan; 

        ^ Beberapa daerah masih rawan konflik. Pemda tampak  

    kurang antisipatif terhadap adanya potensi-potensi  

    ancaman konflik. Padahal perangkat Pemda, seperti  

    Kesbang Politik akan sangat membantu bila diefektifkan 

    dan dimaksimalkan; 

        ^ Perilaku masyarakat acapkali mencontoh perilaku  

    pemimpinnya. Oleh karena itu, seyognyanya pemimpin  

    memiliki wawasan kebangsaan yang memadai untuk  

    menjadi teladan bagi rakyatnya; 

        ^ Masyarakat saat ini relative kritis dalam menilai sikap dan 

    tingkah laku pimpinanya. Kalau pemimpin   

    mempertontonkan konflik, maka masyarakat pun akan  

    melakukan hal yang sama; 

        ^ Krisis keteladanan tersebut akan makin serius ketika  

    pemahaman tentang nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika  

    dan/atau multikulturalisme dan pluralism juga sangat  

    kurang. 

   - Output dalam urusan Pemerintahan Umum 

        ^  Adanya output dalam bentuk terciptanya suasana yang  

    harmonis dan berkembangnya kehidupan berdasarkan  

    Pancasila dan terjaganya 4 pilar bernegara secara optimal; 

    adanya mekanisme koordinasi yang jelas dengan semua 

    stakeholder terkait 4 pilar; 

        ^ Adanya kegiatan-kegiatan terstruktur dan sistematis  

    memperkuat ideologi Negara dan terjaganya NKRI serta 

    mendorong kehidupan pluralistik yang harmonis; 
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        ^ Terwujudnya pendidikan politk yang sehat dalam menuju 

    masyarakat madani; 

        ^ Adanya kegiatan pembinaan pada kelompok-kelompok  

    ekstrim melalui program deradikalisasi yang efektif; 

        ^ Tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan ditengah  

    kehidupan masyarakat dalam dinamika politik yang sehat; 

        ^ Tumbuhnya kerukunan hidup beragama dan saling  

    menghargai antar keyakinan yang berbeda dikalangan  

    masyarakat. 

   - Penataan Personil 

      ^ Tentukan Standar Kompetensi untuk setiap Jabatan  

  Kesbangpol di Daerah; 

      ^ Lakukan rekrutmen, promosi, Mutasi Berbasis Standar  

  Kompetensi;Pengembangan Pegawai & Training Berbasis 

  Need Assessment untuk memenuhi Standar kompetensi  

  yang ditetapkan;Tentukan Minimal Performance yang  

  harus dicapai pegawai; 

      ^ Dibuat kontrak kinerja untuk dasar tindakan promosi,  

  mutasi demosi dll. 

   - Prinsi-Prinsip Dalam Sistem Merit 

  Sistem Merit adalah kebijakan Manajemen ASN  

  yang diterapkan berdasarkan pada Kualifikasi, kompetensi  

  Dankinerja secara adil, wajar,  tanpa   membedakan latar  

  belakang,baik secara politik, ras, warna kulit, agama,  

  asalusul, jeniskelamin, status pernikahan, umur atau 

  punkondisi kecacatan,dimana dapat dijabarkan: 

      ^ Rekrutmen, promosi berdasarkan ability, knowledge, and 

  skills serta kualifikasi pada pengangkatan awal; 

      ^ Kompensasi harus layak dan adil; 

      ^ Diklat untuk menjamin kualitas yang tinggi; 

      ^ Pegawai dipertahankan karena kinerja mereka yang  

  memuaskan, bagi yang tidak memadai harus dikoreksi,  

  yang tidak dikoreksi harus dipisahkan; 



61 
 

      ^ Pegawai harus diperlakukan secara adil dalam semua  

  aspek; 

      ^ Pegawai harsu dilindungi dari tindakan coercion dan  

  dilarang untuk menggunakan kewenangan nya untuk  

  kepentingan politik, kelompok dan pribadi. 

   - Konsekuensi dari Sistem Merit 

      ^ Semua jabatan harus memiliki standar kompetensi, uraian 

  tugas, target kinerja, indicator penilaian kinerja, serta  

  mekanisme penilaian kinerja; 

      ^ Setiap pegawai harus memahami tugasnya, target kinerja, 

  bagaimana kinerjanya dinilai, hasil penilaian, serta kaitan 

  antara kinerja dengan remunerasi dan karier. 

   - Implikasi Sistem Merit Bagi Instansi 

      ^ Penataan Jabatan (restructuring dan rightsizing) agar  

  semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian 

  target kinerja organisasi; 

      ^ Penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kinerja 

  untuk setiap jabatan; 

      ^ Penerapan sistem penilaian kinerja obyektif dan   

  transparan; 

      ^ Penyempurnaan sistem remunerasi; 

      ^ Penempatan kembali pegawai; 

      ^ Penyusunan rencana pengembangan karier, termasuk  

  program Diklat. 

   - Kompetensi Pemerintahan Umumdan Politik 

      ^ Pemahaman tentang 4 Pilar bangsa; 

      ^ Pemahamana Hubungan Pusat dan Daerah; 

      ^ Pemahaman Tentang Pembangunan Politik dan Demokrasi; 

       ^ Pemahaman Tentang HAM dan Kesetaraan; 

       ^ Pemahaman Tentang Sosiologi dan Anthropologi; 

      ^ Kemampuan melakukan Analisis Lingkungan Strategis; 

       ^ Kemampuan Kerjasama Dengan Instansi Vertikal; 

       ^ Kemampuan Intelegen; 
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      ^ Kemampuan Negosiasi dan Human Relation. 

   - Kompetensi Sosio Kultural 

      ^ Kemampuan Memahami Sosial Budaya Lokal; 

      ^ Kemampuan Memahami Adat Istiadat Lokal; 

      ^ Kemampuan Beradaptasi Dengan Kondisi Lokal. 

D.Rekomendasi 

1. Perlu ada terobosan baru dalam hal pembenahan kompetensi 

 aparatur/SDM Pemerintah Daerah terkait, baik tentang materi 

 khusus seperti pemantapan nilai-nilai kebangsaan, keindonesiaan 

 dan kedaerahan maupun materi umum tentang otonomi daerah, 

 dan sistem multi partai banyak; 

2. Politik dan pemerintahan daerah kedepan harus di arahkan ke 

 peneguhan sistem demokrasi yang dilandasi oleh Pancasila, 

 Konstitusi, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang mengisyaratkan 

 adanya korelasi yang posiritif dan konkret antara 

 proses/mekanisme demokrasi dan hasilnya; 

3. Tekad untuk mewujudkan daerah yang aman dan stabil tak boleh 

 kendor hanya karena kebijakan desentralisasiyang dimaknai 

 secara salah dengan semata-mata mengkontestasikan kekuatan-

 kekuatan politik local saja tanpa memperhitungkan dampak 

 negatifnya terhadap daerah; 

4. Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang 

 kompeten untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan dalam 

 negeri hanya bias tercipta ketika niatan ini konsisten dilakukan 

 oleh khususnya birokrasi dan umumnya kekuatan- 

kekuatan/elemen yang ada di daerah dan di pusat. 

 2.2.10. Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Dalam Agenda Revolusi Mental; 

  A.   Tujuan Kajian 

 Tujuan dilakukannya forum diskusi aktual ini tentang Nasionalisme 

dan Wawasan Kebangsaan Dalam Agenda Revolusi Mental yaitu : 

1.  Teridentifikasi kondisi wawasan kebangsaan; 

2.  Teridentifikasi faktor – faktor atau aspek – aspek penyebab   

 menurunnya wawasan kebangsaan; 
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3. Terfomulasikan atau terumuskan strategi yang perlu ditempuh /  

 dilakukan pemerintah dalam rangka penguatan wawasan  

 kebangsaan. 

B.   Pelaksanaan Kajian 

Kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) ini akan dilaksanakan pada        

tanggal 27 Oktober 2015, bertempat di kantor BPP Kemendagri jalan  

         Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat. 

C.   Pokok – pokok Forum Diskusi Aktual 

 Ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas oleh para      

       narasumber Dalam forum diskusi aktual ini yaitu :  

       1. Faktor – faktor penyebab menurunnya wawasan kebangsaan 

 meliputi : 

 a. Muncul dan menguatnya fundamentalisme menggusur nilai  

     spritualisme; 

 b. Berkembangbiaknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan  

     melunturkan nilai humanitas; 

 c. Bercokolnya neoliberalisme menggusur nilai nasionalistas; 

 d. Menangnya kartel dan oligarki menggusur nilai sovereinitas; 

 e. Mentradisinya individualisme dan gotong royong menggusur  

     nilai sosialitas; 

 f. Sistem politik Pancasila makin memudar dan mungkin akan     

    ditinggalkan; 

 g. Sistem ekonomi Pancasila tidak terwujud dan dilupakan; 

 h. Sistem kebudayaan Pancasila tidak pernah hadir secara     

                  menyeluruh di Nusantara; 

 i. Menguatnya ideologi lain selain Pancasila di kehidupan     

                 kenegaraan kita; 

j. Terdapat Undang – Undang, Peraturan atau Perda dan kurikulum    

pendidikan yang kurang sesuai dengan Pancasila; 

 k. Hilangnya rasa bangga terhadap Pancasila; 

 l.  Terjadinya berbagai konflik horizontal di kalangan masyarakat; 

m. Kurikulum pendidikan pada saat ini kurang memuat nilai – nilai  

semangat wawasan kebangsaan; 
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n. Nilai – nilai local (local wisdom) belum masuk dalam materi   

kurikulum pada setiap jenjang pendidikan sehingga masyarakat  

    tidak terbiasa di dalam mengelola perbedaan dalam konteks  

    Bhineka Tunggal Ika; 

o. Kebijakan – kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah 

dalam penguatan wasbang belum optimal, sehingga mempunyai     

implikasi menurunnya semangat wawasan kebangsaan 

masyarakat baik tingkat nasional maupun daerah (lokal). 

2.     Kondisi wawasan kebangsaan saat ini sebagian besar masyarakat 

masih memiliki kenyakinan yang kuat bahwa keempat pilar 

kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal 

Ika merupakan pandangan hidup, pola sikap dan tindak, landasan 

fundamental dalam menjaga kesatuan dan persatuan, kebebasan 

berpikir dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, 

kebebasan memeluk dan menjalankan agama, kepercayaan serta 

keyakinan, kesamaan didepan hukum dan pemerintahan, menjadi 

kepribadian dan jati diri bangsa, dan menjadi pedoman dan 

landasan sikap dan pola tindak serta pendorong dalam meraih 

prestasi untuk mencapai cita – cita dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia 

masa kini dan masa mendatang dan sangat penting dipedomani, 

diamalkan dan dijaga serta diwariskan kepada generasi penerus 

bangsa, hanya sebagian kecil masyarakat yang setuju dengan hal 

tersebut. Namun demikian dalam realitasnya masih terjadi konflik 

maupun perbuatan – perbuatan yang menjadi indikator lemahnya 

semangat wasbang. 

Peran pemerintah dalam penguatan wawasan kebangsaan hingga 

saat ini belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil survey lapangan 

bahwa kurikulum pendidikan wasbang ( materi yang bermuatan 

nilai – nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinekka Tunggal Ika). 

Metodenya untuk siswa SD hinggal jenjang Perguruan Tinggi, 

generasi muda penerus serta masyarakat pada umumnya belum 
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diaplikasikan secara maksimal dalam kehidupan berbangsa dan 

bermasyarakat. 

D. REKOMENDASI 

 Dengan dilaksanakannya Forum Diskusi Aktual Nasionalisme dan 

Wawasan Kebangsaan Dalam Agenda Revolusi Mental, maka 

direkomendasikan hal – hal sebagai berikut : 

1.   Pemerintah perlu membentuk Undang – Undang sebagai amanat 

dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang materi muatan pokok mengatur : definisi atau pengertian yang 

berkaitan dengan wawasan kebangsaan, nilai – nilai wasban, hak dan 

kewajiban warga negara, lembaga pemantapan wasbang, partisipasi 

masyarakat dalam penguatan wasbang, ketentuan pidana dan 

ketentuan penutup; 

2. Bersamaan dengan lahirnya regulasi atau peraturan dalam 

   penyusunan Undang – Undang tersebut pada butir a diatas, 

pemerintah perlu mengeluarkan / membentuk suatu kebijakan 

berupa Peraturan Presiden untuk mengatur materi berkaitan 

dengan kelembagaan pemantapan wasbang melalui sosialisasi 

wasbang terhadap masyarakat dan memasukkan materi wasbang 

dalam kurikulum pendidikan SD sampai Perguruan Tinggi dan 

kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk 

Peraturan Daerah; 

 2.2.11. Implementasi Kebijakan Pendirian Rumah Ibadat Terhadap Kerukunan 

     Umat Beragama; 

A.  Tujuan Kajian 

  Tujuan dilakukannya forum diskusi aktual ini tentang Implementasi 

Kebijakan Pendirian Rumah Ibadat Terhadap Kerukunan Umat 

Beragama yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah pendirian rumah ibadat di Indonesia 

    sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

     pendirian rumah ibadat di Indonesia: 
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3. Untuk menjelaskan atau mengetahui kebijakan apa yang perlu 

    dilakukan dalam pendirian rumah ibadat di Indonesia. 

B.    Pelaksanaan Kajian 

 Kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) ini akan dilaksanakan pada tanggal 

23 Nopember 2015, bertempat di kantor BPP Kemendagri jalan Kramat Raya 

No. 132 Jakarta Pusat. 

C.     Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

Ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas oleh para narasumber 

Dalam forum diskusi aktual ini yaitu :  

1.   Apakah pendirian rumah ibadat di Indonesia sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2.  Apakah faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendirian rumah 

ibadat di Indonesia;  

3.  Apa kebijakan yang perlu dilakukan dalam pendirian rumah ibadat 

di Indonesia. 

D. REKOMENDASI 

 Dengan dilaksanakannya Forum Diskusi Aktual Implementasi 

Kebijakan Pendirian Rumah Ibadat Terhadap Kerukunan Umat 

Beragama, maka direkomendasikan hal – hal sebagai berikut : 

1. Persyaratan khusus terkait pendirian rumah ibadat yang 

memerlukan 90 orang disekitar lokasi perlu dipertimbangkan 

untuk dikurangi, dan jika perlu dihapuskan; 

2.   Perlu dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

sampai tingkat kecamatan; 

3. Perlu adanya persamaan persepsi antara Pemda dan FKUB dalam 

pemeliharaan kerukunan umat beragama; 

4.  Perlu ditingkatkannya dialog – dialog serta penegakan hukum 

agar terwujud kerukunan di antara pemeluk agama.    
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BAB.III 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, 

PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN 

3.1. PENGKAJIAN 

 3.1.1. Kajian Strategis 

3.1.1.1. Keberadaan Sekretariat Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat    

  pada Pemerintah Provinsi. 

3.1.1.2. Perspektif  Kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan 

 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014. 

  3.1.1.3.  Implementasi Pencatatan Kelahiran Dan Kematian. 

 3.1.2. Kajian Aktual 

3.1.2.1. Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa; 

3.1.2.2. Implementasi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan 

 Pada   Pilkada Serentak 2015. 

3.2.  PELAKSANAAN FORUM DISKUSI AKTUAL (FDA) ADMINISTRASI 

       KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN  YANG      

DIREKOMENDASIKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI 

 3.2.1.  Peran Forkompinda Dalam Menyukseskan Pilkada Serentak (Urgensi dan  

  Langkahnya Untuk Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban 

Masyarakat; 

 3.2.2. Keberadaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Gubernur Sebagai Wakil   

  Pemerintahan Pusat ; 

 3.2.3. Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dan Pemerintahan Kota Batam  

  Dalam Pengelolaan Pembangunan Kota Batam; 

 3.2.4.  Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mencari Kepala Daerah Yang  

  Berbasis Kearifan Lokal; 

 3.2.5. Peran Kepala Desa Dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah  

  Serentak (Upaya Penguatan Masyarakat Sipil Di Desa); 

 3.2.6. Penyelesaian Sengketa Wilayah Enam Desa Di Halmahera Barat Dan   

  Halmahera Utara; 

 3.2.7.  Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa: 
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 3.2.8.   Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa; 

 3.2.9.   Strategi Efektif Memperoleh DPT Melalui Pemutakhiran DP4: Upaya   

  Menyukseskan Pilkada Serentak 2015; 

 3.2.10. Sinkronisasi Undang – undang Administrasi Kependudukan Dan Undang –  

  Undang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah  

Daerah: 

 3.2.11. Perlindungan Data Penduduk : “Upaya Melindungi Hak Sipil Dan  

Keamanan Negara; 

 3.2.12. Implementasi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan Dengan  

   Kementerian / Lembaga : Persoalan, Implikasi, dan Solusi.  
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3.1. PENGKAJIAN 

 3.1.1. Kajian Strategis 

3.1.1.1. Keberadaan Sekretariat Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat       

pada Pemerintah Provinsi; 

A. Tujuan Kajian 

 Kajian ini  bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk memformulasikan bentuk organisasi perangkat 

Gubernur untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan 

kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di 

daerah; 

2. Untuk mendeskripsikan tugas dan fungsi organisasi 

perangkat gubernur dalam posisinya sebagai pembantu 

pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

di daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian 

 Adapun lokus dimaksud terdiri atas 4 provinsi, dua provinsi 

yang memiliki jumlah kabupaten tersebut terletak di pulau Jawa 

yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat dan dua daerah 

provinsi lain yaitu yang pertama Provinsi Kepulauan Riau yang 

mencirikan daerah provinsi kepulauan dan provinsi Kalimantan 

Barat yang bisa diartikan sebagai representasi wilayah yang 

berada di pulau Kalimantan sebagai pulau terbesar di Indonesia. 

Dalam menentukan lokus Provinsi Kalimantan Barat  juga 

didasari oleh karakteristik daerah dengan jaringan infrastruktur 

ke kabupaten/kota mungkin relatif agak lebih sulit dijangkau 

dibandingkan daerah-daerah provinsi lainnya di Indonesia. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1.  Kelembagaan perangkat GWP saat ini secara normatif dan 

empirik memang belum dapat dianggap dalam bentuk yang 

tepat, karena masih belum optimal dalam mendukung 

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan GWP. 
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Ketidakoptimalan tersebut antara lain dikarenakan model 

kelembagaan yang ada menyebabkan tugas, fungsi dan 

kewenangan GWP dalam pelaksanaannya menjadi kabur dan 

tidak jelas, bagaimana dan kapan gubernur bertindak sebagai 

KDH dan GWP.  

2. Kelembagaan sekretariat GWP selama ini juga tidak didukung 

oleh jumlah tenaga SDM yang mencukupi untuk 

melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan GWP. Tenaga 

pendukung yang ditetapkan melalui SK Gubernur setiap 

tahunnya dinilai tidak memberikan kepastian tentang 

kesertaan dalam sekretariat dan Pokja. Sifat keanggotaan 

yang senantiasa diperbaharui setahun sekali tidak 

memberikan motivasi untuk sepenuh-penuhnya mendukung 

pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan GWP. 

3.  Peran Pokja dalam mendukung pelaksanaan tugas GWP masih 

kabur, dalam arti tugas fungsi dan kewenangan GWP selama 

ini tidak dijabarkan secara jelas ke dalam tugas dan fungsi 

sekretariat dan kelompok kerja, ditambah dukungan 

anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dekosentrasi 

pelaksanaan tugas GWP belum memadai sehingga 

pelaksanaan tugas GWP lebih sebagai seremoni daripada 

secara subtantif yang menunjukan kinerja pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota. Kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi 

dan supervisi serta konsultasi dan fasilitasi sebagai salah satu 

bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pencapaian target kinerja penyelenggaran urusan 

pemerintahan dilakukan melalui program dan kegiatan SKPD 

dengan dana APBD. Kegiatan pokja yang dikoordinasi staf ahli 

secara ex officio hanya melaksanakan rapat-rapat yang sudah 

disusun dalam program dan kegiatan sekretariat dan Pokja 
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sebagai wujud fungsi koordinasi. Pada saat yang sama 

program dan kegiatan yang disusun pemerintah dinilai tidak 

efektif dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan 

pembinaan dan pengawasan Daerah kabupaten/kota oleh  

GWP.  

4.   Pembiayaan Sekretariat dan Pokja secara prinsip berada di 

Biro Pemerintahan dalam bentuk dana dekosentrasi, dari sisi 

jumlah yang dialokasikan masih belum mampu memenuhi 

kebutuhan untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan 

GWP.  

5. Peralatan dan perlengkapan disediakan melekat pada kegiatan-

kegiatan. Untuk sarana dan prasarana pendukung seperti 

kantor sekretariat tersendiri belum tersedia atau fasilitas lain 

yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat 

dan Pokja. Sarana prasarana sepenuhnya menggunakan milik 

SKPD yang didanai dari APBD meskipun jika ingin membentuk 

satuan perangkat kerja harusnya didukung oleh APBN.  

6. Para pelaku di daerah memahami perubahan susunan 

organisasi di kementerian dalam negeri yang dalam kaitan 

dengan pelaksanaan tugas GWP dipandang bahwa secara 

fungsional komponen yang lebih selaras dengan fungsi 

koordinasi dengan kementerian teknis adalah Direktorat 

Jenderal Pembangunan Daerah yang nomenklatur susunan 

organisasi merupakan representasi urusan penyelenggaraan 

pemerintahan. Sementara Direktorat Jenderal Pemerintahan 

Umum yang dulu sebagai pembina telah bergabung dalam 

satu komponen Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan 

Umum, sehingga media hubungan koordinasi dengan 

kementerian teknis di tingkat pusat tidak tepat jika 

ditempatkan di bawah Direktorat Jenderal Administrasi 

Kewilayahan kecuali sebagai pembina urusan administrasi 
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dan kesekretariatan GWP. Oleh karena itu menurut pelaku di 

daerah sangat dibutuhkan keselarasan institusi pembina di 

tingkat pusat khususnya dalam menyesuaikan kelembagaan 

atau pembentukan kelembagaan perangkat gubernur ke 

depan sesuai amanat UU no 23 Tahun 2014. 

7.   Dalam rangka pembentukan kelembagaan perangkat GWP 

sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014, di satu sisi di Daerah 

provinsi terdapat indikasi kurangnya dukungan dalam 

pembentukan SKPG sebagai institusi yang betul-betul terpisah 

dari SKPD. Hal itu pada dasarnya tampak sebagai wujud 

ketidakterimaan atas ketidakkonsistenan kebijakan 

pemerintah pusat selama ini yang sangat sering 

mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah melalui 

ketentuan perundang-undangan. Pada titik tersebut ada 

daerah yang menganggap bahwa tidak diperlukan 

pembentukan perangkat GWP yang mengubah dari model 

yang ada selama ini karena dinilai perubahan juga akan 

bersifat sementara dan lagi perubahan dengan model 

organisasi GWP yang lebih kuat dan terstruktur adalah 

merupakan cara pemerintah pusat untuk memberikan 

kesempatan aparatur pusat bertugas di daerah dan mengatur 

daerah, padahal era otonomi yang telah dilaksanakan telah 

memberikan dampak kemajuan bagi daerah termasuk 

kemajuan dari sisi SDM daerah.  

8.   Di sisi lain, daerah tidak keberatan jika pusat menginisiasi 

perubahan kelembagaan dengan pembentukan kelembagaan 

tersendiri untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan 

kewenangan GWP sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 

namun dalam pembentukan tersebut menyangkut pengisian 

personil perlu memberikan kesempatan kepada aparatur 

daerah untuk mengisi formasi-formasi jabatan yang 
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dibutuhkan dalam SKPG GWP. Oleh karena itu fungsi staf ahli 

yang juga belum jelas dalam organisasi perangkat daerah 

sebaiknya ditegaskan dalam formasi jabatan SKPG sebagai 

koordinator dan jabatan tersebut tidak perlu harus diisi oleh 

aparatur dari pemerintah pusat. Dalam mengakomodasi 

aparatur daerah ke dalam formasi jabatan dan pengisian 

personil perlu dipastikan besaran insentif berupa tunjangan 

jabatan yang setidaknya sama dengan tunjangan yang 

didapatkan di daerah mengingat di beberapa daerah terdapat 

perbedaan pendapatan tunjangan penghasilan dengan 

pendapatan tunjangan jabatan di tingkat pusat. 

9.  Dilihat dari perspektif keinginan pelaku di daerah seperti pada 

point 7 maka salah satu solusi penataan organisasi dilakukan 

dengan opsi 1 yaitu membuat model kelembagaan yang 

hampir sama dengan yang ada selama ini, namun dengan 

perubahan terbatas seperti perubahan tugas, fungsi dan 

nomenklatur unit kerja menjadi UKGWP atau Unit Kerja 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Dengan model ini staf 

ahli secara ex officio ditetapkan sebagai koordinator unit kerja 

yang bersifat fungsional. Tugas dan fungsi unit kerja 

disesuaikan dengan fungsi GWP sebagaimana diamanatkan 

UU No 23 Tahun 2014. Tata keanggotaan bersifat personil 

bukan institusi SKPD dan berbasis kompetensi. Hubungan 

kerja yang bersifat koordinatif dengan personil SKPD 

diperkuat dengan pemberian kewenangan kepada staf ahli 

untuk mengusulkan pergantian personil kepada GWP agar 

dapat mendukung pelaksanaan sesuai dengan tugas fungsi 

yang diemban.  

10. Dilihat dari perspektif keinginan pelaku di daerah seperti 

pada point 8 maka solusi lainnya dalam penataan 

kelembagaan GWP dilakukan dengan opsi 2 yaitu dengan 
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membentuk Satuan Kerja Perangkat Gubernur. Dengan 

dukungan perangkat yang tepat GWP tidak hanya 

menjalankan fungsi sebagai wakil akan tetapi juga dapat 

berfungsi sebagai intermediaries dan budget’s optimalizer 

antara pusat dan Daerah kabupaten/kota. Secara organisasi 

badan tersebut model kombinasi struktural  dan fungsional. 

Model struktural menandaskan bahwa hubungan kerja 

internal bersifat hirarki. Pada saat yang sama makna 

hubungan dengan perangkat kabupaten/kota lebih bersifat 

instruktif. Oleh karena itu unit-unit kerja di bawah sekretaris 

gubernur yang dijabat secara ex officio oleh sekretaris daerah 

dipimpin oleh seorang kepala sekretariat dan para 

koordinator. Jabatan kepala sekretariat dan para koordinator 

adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon II. 

SDM pendukung dalam setiap unit kerja terdiri dari tenaga 

fungsional atau tenaga ahli yang dapat berasal dari  setiap 

kementerian teknis dan lembaga non kementerian dan dari 

daerah provinsi dan tenaga staf umum yang berbasis 

kompentensi. Penguataan kapasitas SDM dilakukan dengan 

memberikan pendidikan dan pelatihan khususnya 

menyangkut fungsi pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

D. REKOMENDASI 

Beberapa rekomendasi untuk membentuk kelembagaan 

perangkat GWP yang dinilai dapat mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi GWP. Rekomendasi tersebut adalah  sebagai berikut:  

1. Membentuk kelembagaan perangkat GWP secara tersendiri 

sebagai Satuan Kerja Perangkat Gubernur dengan nama SKPG. 

Keberadaan kelembagaan perangkat GWP tersebut merupakan 

instansi vertikal di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hal itu 

memberikan makna jelas bahwa peran GWP adalah sebagai 
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wakil pemerintah pusat sehingga dapat membedakan dengan 

peran gubernur sebagai KDH.  

2. SKPG tersebut merupakan gabungan organisasi tipe struktural 

fungsional sehingga pejabat struktural hanya terbatas pada 

jabatan kepala sekretariat dan koordinator yang memimpin 

Unit Kerja sedangkan jajaran di bawahnya diisi oleh tenaga 

fungsional dan tenaga ahli yang berasal dari kementerian 

teknis dan staf umum. 

3. Tenaga fungsional dan tenaga ahli serta staf pendukung yang 

memiliki kompetensi yang ditempatkan di SKPG baik dari 

kementerian teknis maupun dari aparatur daerah perlu 

ditempatkan dengan status aparatur yang diperbantukan pada 

SKPG.  Dengan demikian mereka tetap memiliki relasi dengan 

institusi induknya yang menandaskan bahwa pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan merupakan representasi dari 

kementerian teknis atau lembaga non kementerian terkait. 

4. Membangun kelembagaan perangkat GWP dengan hubungan 

kerja yang selaras dari tingkat pusat hingga daerah dan 

hubungan tersebut disesuaikan dengan perubahan struktur 

organisasi dan tata kerja di Kementerian Dalam Negeri. Pada 

tingkat pusat simpul koordinasi dengan SKPG di Kementerian 

Dalam Negeri ditetapkan di Ditjen Bangda untuk memudahkan 

dan memperlancar koordinasi fungsional dan secara 

administratif kesekretariatan di Ditjen Adwil dalam rangka 

pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan koordinasi, 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah oleh GWP.  

5. Pada tataran penguatan perlu didorong kelembagaan 

perangkat GWP yang memenuhi kualifikasi atau sedikitnya 

pada ketiga aspek tersebut berciri sebagai berikut : 
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I.  Aspek organisasi :   

1. Model organisasi adalah kombinasi struktural fungsional; 

2. Struktural menegaskan hirarki pusat – daerah sedangkan 

fungsional menegaskan basis kompetensi dan keahlian 

pelaksanaan tugas dan  fungsi; 

3. Bersifat berdiri sendiri tidak campur baur dengan SKPD 

provinsi dan menguatkan hubungan koordinasi instruktif 

dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

di kabupaten/kota; 

4. Pejabat struktural adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

untuk Jabatan Kepala Sekretariat dan Koordinator untuk 

menegaskan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan 

terhadap penyelenggaran Pemerintahan di Daerah 

Kabupaten/kota khususnya terhadap kinerja perangkat 

daerah kabupaten/kota.  

 

II. Aspek SDM : 

1. Penempatan Aparatur pusat yang diperbantukan baik pada 

jabatan struktural dan tenaga fungsional/ahli; 

2. Peningkatan intensitas pendidikan dan pelatihan aparatur 

dalam melaksanakan tugas, fungsi serta mendukung 

kewenangan GWP tentang manajemen pemerintahan dan 

peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 

berbagai kementerian/lembaga non kementerian terkait ; 

3. Jumlah SDM ditingkatkan sesuai dengan analisis beban kerja 

dan didukung oleh anggaran APBN. Dalam arti Anggaran 

menyesuaikan jumlah SDM yang dibutuhkan tidak jumlah 

SDM yang menyesuaikan ketersediaan anggaran; 
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4. SDM yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan 

keahlian yang dilakukan melalui uji kompetensi atau seleksi 

secara terbuka; 

5. Dalam menentukan tenaga fungsional/ahli untuk tugas dan 

fungsi pembinaan dan pengawasan setiap satu urusan 

pemerintahan ditugaskan paling sedikit 2 orang tenaga 

fungsional/ahli dan didukung 2-5 orang staf pendukung 

sesuai dengan beban kerja.  

III. Aspek Manajemen/ketatalaksanaan: 

1. Perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tentang tata naskah dinas yang memisahkan 

bagaimana dan kapan gubernur mengambil kebijakan dan 

atau tindakan administratif sebagai GWP dan KDH; 

2.  Membuat simbol-simbol keberadaan gubernur sebagai GWP 

yang terpisahkan dengan gubernur sebagai KDH; 

3.  Menyusun tata kerja yang jelas baik dalam melakukan 

kooordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku 

Instansi Induk dari Perangkat GWP maupun dengan 

Kementerian/Lembaga non Kementerian atau koordinasi 

antar provinsi maupun melakukan pembinaan dan 

pengawasan kabupaten/kota di wilayahnya  ke dalam 

Standar Operasional Prosedur (SOP); 

4. Menyusun tata kerja yang jelas dalam melakukan hubungan 

kerja dan koordinasi internal antar unit kerja dalam SKPG; 

5. Memberikan dukungan anggaran Dekosentrasi APBN yang 

memadai untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan 

GWP kepada SKPG.   

   E. TINDAK LANJUT 

 Membuat perubahan struktur organisasi dan tata kerja di 

Kementerian Dalam Negeri. Pada tingkat pusat simpul koordinasi 

dengan SKPG di Kementerian Dalam Negeri ditetapkan di Ditjen 
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Bangda untuk memudahkan dan memperlancar koordinasi 

fungsional dan secara administratif kesekretariatan di Ditjen Adwil 

dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan koordinasi, 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah oleh GWP. 

 

3.1.1.2.  Perspektif  Kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan  

  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; 

A. Tujuan Kajian 

 Kajian ini  bertujuan untuk mengetahui: 

1. Evaluasi Permendes 1 Tahun 2015 di daerah; 

2. Melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 

desa; 

3. Memberikan Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dalam 

rangka penetapan kewenangan desa  berdasarkan hak asal 

usul dan kewenangan lokal berskala desa.  

B. Pelaksanaan Kajian 

Adapun lokasi dalam penelitian ini berdasarkan purposive 

sample yaitu pada desa-desa yang masih memiliki nilai-nilai adat 

tradisionil dan adat yang kental dengan ciri-ciri yang telah 

didasarkan kepada : 

1. Pengelolaan dan pemilikan atas tanah adat,   

 2. Sengketa tanah, 

3. Hak-hak atas tanah,  

4. Hubungan interaksi sosial, 

5. Penegakan hukum adat,  

6. Penyelesaian sengketa adat. 

7. Kelembagaan adat, atas karakteristik pada salah satu kriteria 

dengan penyebutan desa dengan penyebutan lain, maka 
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berdasarkan purposif sample tersebut ditentukan pada 

Provinsi:  

a.  Provinsi Nusa Tenggara Barat; (Lombok) 

b.  Provinsi Sumatra Barat; (Padang Pariaman) 

c.   Provinsi Bali  (Desa Batu Bulan, Kab.Gianyar) 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1.  Evaluasi Permendes No. 1 Th. 2015Tentang Pedoman 

                Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan   

                Lokal Berskala Desa. Sosialisasi Permendes No. 1 Th. 2015    

telah dilakukan kepada Kepala Bapermas Prov. / Kab. Di 3      

Prov (Bali, NTB dan Sumbar), tidak kepada Kepala desa / 

Aparat Desa; Ada masalah terkait dengan Permendes No. 1 Th. 

2015 : 

a. Kurangnya kejelasan batasan atau pengertian mengenai hak 

asal usul  

b.  Susah dipahami dan menimbulkan multi tafsir  

c. Memunculkan tumpang tindih antara aturan yang diatur 

dalam Perda dan hukum adat sehingga Permendes 

bertentangan dengan aturan lokal dan menghambat dalam 

pelaksanaan kegiatan 

2. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul (1-6):  

Kewenangan berdasarkan hak asal usul di semua Provinsi 

masih berjalan Tidak berperannya ninik mamak dalam sistem 

organisasi masyarakat karena banyak para penghulu di 

perantauan sehingga implikasinya banyak yang lupa terhadap 

tatanan asli, seperti prinsip gotong royong menjadi hampir 

punah dikarenakan Peran penghulu tidak sekuat masa lalu. 

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat / Lembaga Hukum Adat 

di semua Provinsi ada kecenderungan menurun karena tidak 

ada format pembinaan  dan tidak dilibatkan tokoh adat atau 

agama serta penghulu dalam pengambilan keputusan 
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dikarenakan keterbatasan dana. Ada permasalahan dalam 

pengelolaan tanah kas desa karena belum / tidak bersertifikat  

sebagai implikasinya tidak bebas dikelola dan tidak ada 

kepastian hukum disebabkan tanah kas desa bukan sebagai 

objek pajak . 

3. Benturan Kewenangan Berdasarkan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa (1-14)  

     Ada benturan kewenangan dalam pengelolaan tambatan 

perahu antara desa dengan pengelola hotel dimana hotel sering 

mengklaim pantai itu miliknya, sehingga menimbulkan friksi 

karena berebut wilayah untuk itu diperlkan pendampingan 

kepada nelayan. Ada benturan kewenangan dalam pengelolaan 

pasar desa antara Pemda dengan Desa untuk itu perlu ada 

perjanjian pembagian kewenangan antara desa dengan pemda. 

Ada benturan pengelolaan pasar desa antara KAN dengan 

nagari karena KAN tidak mau menyerahkan pasar tersebut ke 

nagari , KAN berpendapat pasar desa bukan milik nagari. Ada 

benturan kewenangan dalam pengelolaan kawasan wisata 

skala desa antar desa dikarenakan batas desa yang tidak jelas  

sehingga menimbulkan konflik dikarenakan mengurangi 

PADes untuk itu perlu perjanjian antar desa mengenai 

pengelolaan kawasan desa . Ada benturan kewenangan dalam 

pengaturan tambang batuan dan alat berat  dan pengaturan 

tambang liar golongan C dengan lingkungan 

D. REKOMENDASI 

          Pemerintah perlu membentuk  perlu ada SKB antara       

Kemendagri dan Kemendes yang memberikan payung hokum 

terkait kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengatur materi 

tentang:  
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      1. Evaluasi Evaluasi Permendes No. 1 Tahun 2015Tentang 

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa : 

a. Perlu dilakukan revisi Permendes No. 1 Th. 2015 dengan 

mereformulasi kembali pengertian hak asal usul agar 

tidak terjadi multi tafsir dan memperhatikan hukum adat 

dan kearifan lokal; 

b. Perlu ada SKB antara Kemendagri dan Kemendes yang 

memberikan payung hukum terkait kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa. 
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2.  Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul (1-6):  

a. Perlu dikembalikannya sebagian peran penghulu;  

b. Perlunya diberikan sangsi yang melanggar hukum; 

c. Perlu dialokasikan dana khusus untuk lembaga adat dan 

lembaga agama 

d. perlu diberikan penegasan hak kepada para tokoh adat. 

3. Benturan Kewenangan Berdasarkan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa (1-14): 

a. Perlu dibuat peraturan yang mengatur tentang 

kewenangan dalam pengelolaan pasar desa antara Pemda 

dengan desa dan antara KAN dengan Nagari;  

b. Perlu dibuat aturan yang mengatur tentang kewenangan 

dalam pengelolaan kawasan wisata antara desa dengan 

pihak swasta (hotel) dan antara desa dengan desa yang 

lain; 

c. Perlu dibuat aturan yang mengatur kewenangan tentang 

tambang batuan dan alat berat dan pengaturan tambang 

liar golongan C dengan lingkungan. 

E. TINDAK LANJUT 

     Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat                      

Pemerintahan Desa perlu segera memprakarsai penyusunan 

SKB antara Kemendagri dan Kemendes yang memberikan 

payung hukum terkait kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 
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3.1.1.3 Implementasi Pencacatan Kelahiran dan Kematian. 

   A. Tujuan Kajian 

1. Memahami kondisi riil praktik pencatatan dan pelaporan 

kelahiran dan kematian ditinjau dari aspek persyaratan dan 

mekanismenya; 

2.  Memahami permasalahan, implikasi dan faktor penyebab dari 

mekanisme pelaporan dan pencatatan kelahiran dan kematian di 

daerah; 

3. Memahami persepsi masyarakat dalam pengurusan dokumen 

penduduk (Akta kelahiran dan Kematian); 

4. Memahami mekanisme pelaporan dan pencatatan kelahiran dan 

kematian yang terjadi di lapangan; 

5. Memberikan Rekomendasi dalam perbaikan penyusunan 

kebijakan sistem pelaporan dan pencatatan kelahiran dan 

kematian. 

B. Pelaksanaan Kajian 

  Kajian dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak awal bulan Agustus 

s.d. awal November 2015.  Sedangkan pelaksanaan pengambilan 

data lapangan dilakukan di bulan Oktober di keenam 

kabupaten/kota terpilih dibawah ini : 

1.    Provinsi Jawa Barat: 

a. Kota Cirebon 

b. Kabupaten Cirebon 

2.   Provinsi Banten 

  a. Kota Serang 

  b. Kabupaten Lebak 

3.   Provinsi Jawa Tengah 

       a. Kota Surakarta 

       b. Kab. Boyolali 
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   C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Implementasi pelaporan akta kelahiran di enam lokasi kajian 

sudah sesuai dengan Perpres No.25 Tahun 2008  yang 

pelaksanaannya menyesuaikan ‘kemudahan’ UU No.24/2013. 

Demikian juga dengan pelaporan akta kematian yang juga sudah 

sesuai dengan Perpres No.25/2008 yang pelaksanaannya 

menyesuaikan UU No.24/2013.  

2. Pengurusan akta kematian belum banyak dilakukan di semua 

lokasi kajian karena Akta Kematian belum dipahami sebagai 

dokumen yang penting dan memiliki nilai manfaat untuk keluarga 

yang ditinggalkan. Selain itu untuk pengurusan lain, masih 

banyak instansi/lembaga, perusahaan asuransi, perbankan yang 

mempermudah persyaratan yaitu Surat Keterangan Kelahiran 

sebagai pengganti Akta Kematian. 

3. Belum seluruh lokasi kajian menggunakan Form Surat Keterangan 

Kelahiran (F-2.01) dan Surat Keterangan Kematian (F-2.29) dari 

Permendagri No.19/2010 karena memiliki kelemahan yang sulit 

pengisiannya, untuk ditulis secara manual oleh petugas di 

Kelurahan/Desa sehingga rentan terjadi kesalahan penulisan 

maupun pengosongan data. 

4. Belum seluruh lokasi kajian menggunakan Form Surat Keterangan 

Kelahiran (F-2.01) dan Surat Keterangan Kematian (F-2.29) dari 

Permendagri No.19/2010 karena memiliki kelemahan yang sulit 

pengisiannya, untuk ditulis secara manual oleh petugas di 

Kelurahan/Desa sehingga rentan terjadi kesalahan penulisan 

maupun pengosongan data. 

   D. REKOMENDASI 

1. Upaya yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada di Dinas 

Dukcapil, Kelurahan/Desa, RT/RW dan pemohon adalah: 
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• Sosialisasi yang meliputi edukasi, informasi dan komunikasi 

menyeluruh ke masyarakat, kelurahan/desa dan RT/RW. 

dengan melibatkan lembaga/profesi di bidang kesehatan, 

LSM (perlindungan anak),  dan pihak lain yang terkait demi 

pencapaian tertib administrasi kependudukan; 

• Pelatihan untuk petugas kelurahan/desa dan pengurus 

RT/RW agar pelayanan administrasi kependudukan lebih 

baik; yang disertai dengan penyiapan sarana pendukung 

pelayanan di kelurahan/desa; 

• Pelatihan untuk petugas di instansi pelaksana juga 

diperlukan dengan pemanfaatan teknologi baru yang 

menawarkan manfaat peningkatan efisiensi operasional, 

perbaikan kualitas data yang dikumpulkan, memperluas 

pelayanan, dan juga dapat memperbaiki kualitas pelayanan 

itu sendiri;  

• Perlunya Formulir Surat Keterangan Kelahiran dan 

Kematian yang lebih sederhana, dan mudah pengisiannya 

namun tidak meninggalkan elemen penting di dalamnya. 

2. Diperlukan perbaikan terhadap Perpres No.25/2008 dalam 

pengurusan akta kelahiran dan kematian dengan melakukan 

pengurangan persyaratan yang tidak relevan seperti saksi dan 

pengantar RT/RW. Kebijakan ini dinilai masih memiliki 

kelemahan, karena banyak pihak yang tidak memiliki otorisasi 

tetap dipaksakan menjadi bagian dari sistem atau prosedur 

pelayanan akta kelahiran dan kematian, seperti: 

• Persyaratan nama dan identitas saksi memberatkan 

pemohon dan menyebabkan multitafsir di tingkat instansi 

pelaksana sebaiknya dihapus. Surat Pernyataan Orang Tua 

dan Surat Keterangan Kelahiran dari Petugas Medis), atau 

Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan/Desa sudah 
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memiliki kekuatan sebagai pengganti nama dan identitas 

saksi kelahiran.  

• RT/RW  tidak menjadi bagian dari tugas Disdukcapil dan 

tidak memiliki relevansi untuk memberikan otorisasi dalam 

pelayanan akta kelahiran dan kematian.  Persyaratan lebih 

relevan diberikan oleh profesi/lembaga yang memiliki 

otorisasi dalam hal kelahiran dan kematian. 

3. Kebijakan pemerintah tentang pencatatan kelahiran dan 

kematian harus memegang pada prinsip dan standar 

internasional. Dalam hal kewajiban harus disertai pengenaan 

sanksi atas keterlambatan, sehingga pemerintah perlu 

mengatur lebih jelas mengenai denda keterlambatan agar ada 

kesamaan secara nasional. Selain itu, kebijakan juga perlu 

melihat dan memperhatikan kultur masyarakat di daerah, 

bahkan kultur yang berdampak secara nasional. 

4.  Perlu pembedaan prosedur pelayanan akta kelahiran yang 

dilahirkan petugas medis (dokter/bidan/paramedis) di rumah 

sakit, praktik dokter atau praktik bidan resmi dapat mengurus 

langsung ke Instansi Pelaksana tanpa surat pengantar RT/RW 

dan Surat Keterangan Kelahiran. Sedangkan kelahiran yang 

tidak dibantu petugas medis (dukun/keluarga) diperlukan 

Surat Pengantar RT/RW, dan Surat Keterangan Kelahiran dari 

kelurahan/desa untuk selanjutnya melakukan pengurusan ke 

Instansi Pelaksana. 

5. Kebijakan lokal pimpinan instansi terhadap tambahan 

persyaratan dan mekanisme pencatatan kelahiran dan 

kematian, serta inovasi/terobosan yang dibuat perlu diatur 

dalam kebijakan resmi atau dukungan peraturan kepala daerah. 

Kebijakan ini juga perlu dipayungi oleh peraturan dari 

Kementerian Dalam Negeri yang jelas dan tidak multitafsir.  
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6.  Dalam menunjang cakupan akta kelahiran dan kematian dan 

kemudahan akses bagi pemohon, serta kemudahan kerja 

instansi pelaksana, pelayanan sebaiknya dapat didelegasikan 

(otorisasi) di tingkat Kelurahan/Desa atau kecamatan menjadi 

UPT untuk mengurangi rentang panjang pengurusan dengan 

meningkatkan kualitas petugas sebagai petugas registrar 

sehingga mampu melakukan pelayanan dan verifikasi. Perlu 

kajian lebih lanjut mengenai kelayakan pelayanan ini beserta 

kesiapan prasarana, perencanaan anggaran dan sumberdaya 

manusia pendukungnya. Selain itu, pelayanan di kelurahan 

perlu dudukung oleh Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi ke Dinas Dukcapil 

untuk mempersingkat waktu pengurusan akta kelahiran 

maupun kematian. 

7. Untuk menunjang kerja petugas RT dalam melakukan 

pengurusan akta kematian warganya sebaiknya didukung oleh 

anggaran pemerintah berupa penggunaan Dana Desa untuk 

mendukung tugas RT/RW dalam membantu pelayanan 

kependudukan, terutama pengurusan akta kematian warga. 

Penggunaan Dana Desa ini masuk dalam prioritas 

pemberdayaan masyarakat desa tentang Peningkatan Kapasitas 

Kelompok Masyarakat.  

8.   Untuk meningkatkan cakupan pelayanan akta kelahiran dan 

kematian, penambahan jam kerja pelayanan dan pelayanan 

akhir pekan (sabtu minggu) dapat menjadi pilihan untuk 

memudahkan pemohon karena jam pelayanan yang 

berbenturan dengan jam kerja. Untuk itu diperlukan 

Peraturan/Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur 

hal tersebut termasuk sumber pendanaannya.  
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   E. TINDAK LANJUT 

     Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perbaikan terhadap 

Perpres No.25/2008 dalam pengurusan akta kelahiran dan 

kematian dengan melakukan penguranganpersyaratan yang tidak 

relevan seperti saksi dan pengantar RT/RW. Kebijakan ini dinilai 

masih memiliki kelemahan, karena banyak pihak yang tidak 

memiliki otorisasi tetap dipaksakan menjadi bagian dari sistem atau 

prosedur pelayanan akta kelahiran dan kematian. 

 3.1.2. Kajian Aktual 

  3.1.2.1. Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa; 

   A.Tujuan Kajian 

              Adapun tujuan dari kajian ini untuk mengidentifikasi  

       implementasi pengelolaan dana desa di  daerah.  

B. Pelaksanaan Kajian 

            Kajian ini dilakukan selama 1,5  bulan Tahun 2015. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

Berdasarkan hasil kajian tentang Implementasi Pengelolaan                               

Dana Desa di provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan hal-hal  

sebagai berikut:  

1. Ketersediaan Peraturan Bupati terkait dengan Dana Desa di tiap 

kabupaten baik di kabupaten Semarang, Demak dan Kendal  

sebagai  prasyarat penyaluran dana, tiap kabupaten telah memiliki 

Peraturan Bupati terkait dengan Dana Desa yang terdiri dari  

Peraturan Bupati tentang: Tata cara penghitungan Dana Desa 

setiap desa; Penetapan rincian Dana Desa; Mekanisme dan tahap 

penyaluran Dana Desa; Prioritas penggunaan Dana Desa; 

Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana 

Desa;  serta Sanksi berupa penundaan penyaluran dan 

pemotongan. Dalam penyusunan dan penyiapan peraturan  bupati 
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tersebut setiap daerah tidak memiliki kendala yang berarti dalam 

penyusunan peraturan tersebut, sedangkan bagi Desa sebagai 

prasyarat penyaluran dana desa harus menyiapkan dokumen 

RPJMDes, RKPDes, dan APBDes,  sehingga bisa mendapatkan surat 

rekomendasi dari kecamatan untuk mencairkan Dana Desa yang 

telah dievaluasi dan disahkan oleh Bupati/Walikota.  Hasil kajian 

menunjukkan bahwa setiap desa telah memiliki  RPJMDes, 

RKPDes, dan APBDes, dan tidak mengalami kesulitan dalam 

penyusunannya, disebabkan Desa telah melengkapi dokumen 

dimaksud sebelumnya karena desa desa tersebut sebelumnya 

sudah mendapatkan bantuan program PNPM  Pedesaan dengan 

syarat kelengkapan dokumen dimaksud; 

2. Penyaluran Dana Desa dari rekening RKUD ke RKD pada setiap 

tahapan,sesuai tahapan yang telah ditetapkan: Tahap I, pada bulan 

April sebesar 40 persen, Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 

persen ); dan Tahap III, pada bulan Oktober sebesar  20 persen. 

Pada umumnya setiap desa mendapat besaran sesuai yang telah 

ditetapkan. Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa 

(RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa 

menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati 

atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret.  

Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwakebanyakan Desa 

mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa, namun 

ada pula Kabupaten yang tepat waktu dalam penyaluran Dana 

Desanya.Kendala keterlambatan dalam penyaluran disebabkan 

antara lain seperti kemampuan SDM Aparatur pengelola, akses 

layanan perbankan, keterlambatan penyiapan dokumen yang 

menjadi prasyarat dan beberapa masalah lainnya yang 

mempengaruhi proses penyaluran dana desa; 

3. Penggunaan dana desa di lokus yaitu 9 (Sembilan) desa, masing-

masing 3 (Tiga) Desa di kabupaten Semarang, Demak dan Kendal 
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penggunaannya telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana 

Desa yang ditetapkan berdasarkan Permendes Nomor 5 tahun 

2014 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penyelenggaran 

Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,  Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Belanja Tak terduga, namun sebagian besar penggunaannya pada 

pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakatuntuk Jenis Belanja baik untuk Tahap I dan  II  

menunjukkan bahwa jenis belanja adalah belanja barang dan jasa, 

serta belanja modal untuk pembiayaan pembangunan fisik 

infrastruktur; 

4. Kelengkapan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa, 

berdasarkan kajian menunjukkan bahwa dalam hal kelengkapan 

administrasi penataausahaan bendahara meliputi ketersediaan  

Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank, dapat 

dijelaskan bahwa  pada umumnya setiap desa telah melengkapi 

kelengkapan yang harus dilengkapi terkait penatausahaan 

Bendahara tersebut yang bertujuan untuk mempermudah proses 

pertanggungjawaban dana desa di desa masing-masing.Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki  kemampuan 

dalam pelaksanaan penataausahaan dalam pengelolaan dana desa; 

5. Penyerapan Dana Desa di 3 (Tiga) Kabupaten meliputi Semarang, 

Demak dan Kendal menunjukkan bahwa  untuk  penyerapan Dana 

Desa Tahap I dan Tahap II di  kabupaten Semarang dan Kabupaten 

Demak Tahun 2015, dari desa yang menjadi lokus kajian 

menunjukkan hampir keseluruhan dana desa telah diterima pada 

tahap I dan II dan terserap dengan prosentase 100  persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa Dana Desa tahap I dan Tahap II  di di 

Kabupaten Semarang dan Demak telah terserap keseluruhan, 

namun pada kabupaten Kendal  baru 50 persen yang telah terserap 

dan  telah dilaporkan, hal ini diakibatkan beberapa masalah antara 
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lain adanya perbedaan kondisi geografis/topografi daerah di 

kabupaten Kendal yang terdiri atas daerah pegunungan dan 

daerah bukan pegunungan; 

6. Laporan pertanggungjawaban realisasi  penggunaan Dana Desa 

pada tahap I menunjukkan bahwa  baik Kabupaten Semarang, 

Demak dan Kendal belum semua desa telah melaporkan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan Dana desa.  Hal ini disebabkan 

oleh beberapa permasalahan antara lain kemampuan SDM 

aparatur pelaksana di Desa, dan penyaluran/pencairan dana desa 

hingga Triwulan ke IV dipengaruhi oleh faktor iklim yang telah 

memasuki musim hujan. Hal ini menyebabkanadanya pergeseran 

biaya dalam pelaksanaan swakelola pembangunan 

infrastruktur/sarana prasarana fisik Desa, sehingga untuk 

mengatasi permasalahan tersebut beberapa desa melakukan 

percepatan pembangunan dengan menggunakan dana 

talangan/hutang ataupun modal kerjasama dengan pemilik 

barang dan jasa dengan perjanjian  pelunasan akan diselesaikan 

setelah ada penyaluran/pencairan dana desa; 

7. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kepada aparatur 

pelaksana  pengelolaan dana desa telah dilaksanakan di kabupaten 

Semarang, Demak dan Kendal  meliputi pelatihan dan Bintek 

Pengelolaan Keuangan Desa,  Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Desa dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain daripada itu 

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, Bintek Penyusunan 

RPJMDesa RKP dan APBDesa Pelatihan LPJ terkait dengan teknis 

laporan pertanggungjawaban oleh Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa yang dilaksanakan pemerintah kabupaten, dan 

pelatihan yang dilaksanakan oleh kecamatan masing-masing di 

Kabupaten  Semarang, Demak dan Kendal; 
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8. Pendampingan Kegiatan pendampingan dalam pengelolaan Dana 

Desa di Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal dapat dijelaskan 

bahwa kegiatan pendampingan untuk  kabupaten Semarang  

belum dilaksanakan, dimana belum ada tenaga pendamping dana 

Desa, sehingga berimplikasi pada Keterlambatan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban Tahap I yang berpengaruh terhadap 

keterlambatan penyaluran  dana desa Tahap II. Hal ini disebabkan 

kegiatan pendampingan baru akan dilaksanakan pada Bulan 

Desember tahun 2015, Untuk Kabupaten Demak  kegiatan 

Pendampingan baru disosialisasikan pada penyaluran Tahap II.  

Kegiatan  Pendampingan  pada Tahap I  belum dilaksanakan 

dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh Belum terdapatnya 

kejelasan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait 

Pemberdayaan kembali Tenaga Pendamping mantan PNPM. 

Kegiatan pendampingan di kabupaten Kendal telah dilaksanakan, 

namun  ditemukan bahwa Mantan Fasilitator PNPM kecamatan 

belum sepenuhnya menyesuaikan ketentuan dalam  peraturan 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut 

diperlukan peraturan pelaksanaan, dan  pembekalan singkat 

kepada  mantan  Fasilitator kabupaten dan Fasilitator Kecamatan 

program PNPM untuk menjadi pendamping kegiatan pengelolaan 

Dana Desa. 
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 D. REKOMENDASI 

Pemerintah perlu menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri 

yangberkaitan dengan: (a) penyediaan akun transfer dari 

pemerintahkabupaten kepada pemerintah desa; (b) Skema pengelolaan 

program, kegiatandan anggaran desa; (c) Kerja sama pemerintah desa 

dengan pihak ketiga atau desa lain;  (d) Arahan APBD Kabupaten untuk 

menganggarkan pembinaanoleh aparatur Kabupaten atau Kecamatan 

kepada Pemerintah Desa. Berdasarkan permasalahan, keunggulan, dan 

inovasi di tingkat kabupaten dandesa dalam pengelolaan Dana Desa, dapat 

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Diperlukan peningkatan peran dari pemerintahan pusat maupun daerah, 

terkait adanya regulasi/kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah pusat 

terdiri dari 3 (tiga) Kementerian yang berkaitan dengan operasionalisasi 

pelaksanaan Dana Desa agar mensinergikan/mensinkronkan regulasi 

khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,  serta panduan 

kebijakan pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan. 

Selanjutnya dari pihak Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini SKPD 

terkait yaitu BPKAD dalam penyusunan Peraturan Bupati  setiap 

tahunnya yang  terkait  Tata cara penghitungan Dana Desa setiap desa; 

Penetapan rincian Dana Desa; Mekanisme dan tahap penyaluran Dana 

Desa;  Prioritas penggunaan Dana Desa; Penyusunan dan penyampaian 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan Sanksi berupa penundaan 

penyaluran dan pemotongan, diupayakan agar peraturan yang 

dibutuhkan dapat tepat waktu,  sehingga  mempermudah dalam 

penyaluran Dana Desa RKUN ke RKUD. Selain itu diperlukan upaya 

penyederhanaan  peraturan  bagi desa  terkait  dalam penyaluran Dana 

Desa, dan guna memperlancar proses penyaluran dana Desa diperlukan 

ketersediaan dokumen  seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes tepat 

waktu disetiap tahunnya. Untuk mendukung hal tersebut  maka 
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diperlukantenaga pendamping desa, sehingga dapat mempermudah 

penyusunan Dokumen dan proses pengelolaan dana Desa; 

2. Diperlukan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan 

dengan: (a) penyediaan akun transfer dari pemerintah kabupaten 

kepada pemerintah desa; (b) Skema pengelolaan program, kegiatan dan 

anggaran desa; (c) Kerja sama pemerintah desa dengan pihak ketiga atau 

desa lain;  (d) Arahan APBD Kabupaten untuk menganggarkan 

pembinaan oleh aparatur Kabupaten atau Kecamatan kepada 

Pemerintah Desa; 

3. Diperlukan penyusunan panduan teknisyang berkaitan dengan: (a) Tata 

cara pengelolaan dana desa; (b) Tata cara penambahan modal untuk 

Badan Usaha Milik Desa; (c) Tata cara kerjasama desa; 

4. Terkait proses penyaluran Dana Desa dari rekening RKUD ke RKD pada 

setiap tahapan,sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, maka  

seharusnya Bupati/Walikota melalui SKPD terkait memantau setiap desa 

untuk tidak mengalami keterlambatan dalam melengkapi dokumen pada 

tahap awal paling lambat di bulan Maret tahun berjalan dan  Desa harus  

menyiapkan laporan realisasi anggaran semester pertama sebagai 

prasyarat pencairan tahap selanjutnya.Untuk mengatasi masalah 

keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa, diperlukan upaya dalam 

mengatasi beberapa masalah terkait dengan penyaluran Dana Desa 

seperti seperti peningkatan Kapasitas SDM aparatur pengelola Dana 

Desa, memberikan kemudahan akses layanan perbankan, mengatasi 

keterlambatan  penyiapan dokumen yang menjadi prasyarat dan 

masalah lainnya yang dapat mempengaruhi proses penyaluran dana 

desa; 

5. Penggunaan dana Desa  diharapkan senantiasa  disesuaikan dengan prioritas 

penggunaan Dana Desa yang ditetapkan berdasarkan Permendes Nomor 5 

tahun 2014 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang diprioritaskan pada 

Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,  

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  
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Demikian pula  dengan  Jenis Belanja Desa seharusnya dapat disesuaikan 

dengan prioritas penggunaannya disetiap tahapan yang meliputi belanja 

barang dan jasa serta belanja modal. Dalam melakukan belanja barang dan jasa, 

seharusnya pihak Desa dapat berkoordinasi dan mendapatkan bimbingan yang 

intensif dari bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten berupa 

layanan konsultasi pengadaan barang dan jasa serta dari Ditjen Bina 

Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat membuat 

Panduan/Permendagri khusus tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang 

memuat harga pengecualian pada desa terpencil,  sehingga  hal  ini dapat 

meminimalisir  kesalahan  dalam  proses  pengadaan  barang  dan jasa,  serta 

pertanggungjawaban belanja modal dan  belanja  barang  dan  jasa yang 

dilakukan oleh desa; 

6. Terkait dengan bahan kelengkapan penatausahaan pengelolaan dana 

desa,peran dari BPKAD kabupaten dalam memberikan 

pembinaan/konsultasi  dan perlu apaya untuk memperingkas proses 

persyaratan pencairan Dana Desa dan Peran  dari inspektorat di tingkat 

kabupaten dalam pengawasan penatausahaan bendahara dan BPKAD 

untuk senantiasa memantau ketersediaan Buku Kas Umum,  Buku  Kas  

Pembantu pajak dan Buku Bank, sehingga dapat mempermudah proses 

penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa  di setiap desa; 

7. Dalam  proses penyerapan Dana Desa, peran SKPD terkait dalam hal ini 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah perlu adanya kejelasan kewenangan instansi yang 

membina Desa dalam pengelolaan Dana Desa melalui Permendagri 

ataupun Surat Edaran Menteri Dalam Negari, Peran SKPD  terkait  dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan  Dana Desa dari Tahap I  

hingga Tahap III  untuk memperlancar penyerapan dana 

Desa,sehinggalaporan pertanggungjawaban untuk setiap semester dapat 

tepat waktu; 

8. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa sangat memerlukan tenaga 

Pendamping  Desa untuk  dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan 

membantu kelancaran tugas aparatur Desa dalam mengelola dana Desa. 
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Diharapkan bahwa pihak pemerintah provinsi untuk merekrut tenaga 

pendamping Desa yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam 

mendampingi desa dalam operasionalisasi dana Desa dan diupayakan 

bahwa I (satu) desa didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping, 

sehingga diharapkan mempermudah pelaksanaan kegiatan dalam  

pelaksanaan pembangunan Desa dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa guna mewujudkan otonomi Desa dan upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; 

9. Perlunya penganggaran untuk pelatihan/bimtek kepada seluruh 

perangkat desa pasca pemilihan kepala desa dalam bentuk praktek 

lapangan nyata dengan dana dekonsentrasi, serta arahan Menteri Dalam 

Negeri dalam penyusunan APBD dan arahan Alokasi Dana Desa dalam 

peningkatan kapasitas Pemerintahan desa dan pembinaan 

kemasyarakatan desa; 

10.Diperlukan upaya menguatkan pelatihan kepada Aparatur pemerintah 

desa  melalui: 

a. Waktu pelatihan yang paling strategis ialah setiap kali pemilihan 

kepala desa dan penunjukan perangkat desa telah selesai 

dilaksanakan. 

b.Pelatihan tentang praktik pengumpulan berkas pertanggung 

jawaban keuangan desa, termasuk dana desa. 

c. Pelatihan tentang praktik skema swakelola atau kontrak. 

d. Pelatihan pelaporan keuangan desa, termasuk pelaporan dana desa. 

11. Diperlukan suatu Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk dapat 

membangun infrastruktur transportasi yang menghubungkan desa-

desa terpencil dengan pusat pemerintahan atau pusat perekonomian 

di tingkat kabupaten. 

12. Diperlukan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan 

pemerintah kabupaten dengan Bank yang memiliki cabang di tingkat 

kecamatan ataupun desa, untuk dapat: 
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a. Memberikan fasilitas pemberian informasi kepada pemerintah 

desa ketika dana desa sudah bisa dicairkan. 

b. Memberikan edukasi phone banking kepada bendahara desa agar 

informasi perubahan rekening desa lebih cepat diketahui. 

3.1.2.2. Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan  pada 

Pilkada Serentak 2015; 

A. Tujuan Kajian 

Adapun tujuan dari kajian ini untuk mengidentifikasi 

implementasi pengelolaan dana desa di  daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian 

          Kajian ini dilakukan selama 1,5  bulan Tahun 2015  

C.  Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

     Berdasarkan hasil kajian tentang Implementasi  Pengelolaan 

Dana Desa di provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Ketersediaan Peraturan Bupati terkait dengan Dana Desa di tiap 

kabupaten baik di kabupaten Semarang, Demak dan Kendal  

sebagai  prasyarat penyaluran dana, tiap kabupaten telah 

memiliki Peraturan Bupati terkait dengan Dana Desa yang 

terdiri dari  Peraturan Bupati tentang: Tata cara penghitungan 

Dana Desa setiap desa; Penetapan rincian Dana Desa; 

Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa; Prioritas 

penggunaan Dana Desa; Penyusunan dan penyampaian laporan 

realisasi penggunaan Dana Desa;  serta Sanksi berupa 

penundaan penyaluran dan pemotongan. Dalam penyusunan 

dan penyiapan peraturan  bupati tersebut setiap daerah tidak 

memiliki kendala yang berarti dalam penyusunan peraturan 

tersebut, sedangkan bagi Desa sebagai prasyarat penyaluran 

dana desa harus menyiapkan dokumen RPJMDes, RKPDes, dan 

APBDes,  sehingga bisa mendapatkan surat rekomendasi dari 

kecamatan untuk mencairkan Dana Desa yang telah dievaluasi 
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dan disahkan oleh Bupati/Walikota.  Hasil kajian menunjukkan 

bahwa setiap desa telah memiliki  RPJMDes, RKPDes, dan 

APBDes, dan tidak mengalami kesulitan dalam penyusunannya, 

disebabkan Desa telah melengkapi dokumen dimaksud 

sebelumnya karena desa desa tersebut sebelumnya sudah 

mendapatkan bantuan program PNPM  Pedesaan dengan syarat 

kelengkapan dokumen dimaksud: 

a. Penyaluran Dana Desa dari rekening RKUD ke RKD pada 

setiap tahapan,sesuai tahapan yang telah ditetapkan: Tahap 

I, pada bulan April sebesar 40 persen, Tahap II, pada bulan 

Agustus sebesar 40 persen ); dan Tahap III, pada bulan 

Oktober sebesar  20 persen. Pada umumnya setiap desa 

mendapat besaran sesuai yang telah ditetapkan. Penyaluran 

Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa (RKD) 

dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa 

menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada 

Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada 

bulan Maret.  Berdasarkan hasil kajian ditemukan 

bahwakebanyakan Desa mengalami keterlambatan dalam 

penyaluran Dana Desa, namun ada pula Kabupaten yang 

tepat waktu dalam penyaluran Dana Desanya.Kendala 

keterlambatan dalam penyaluran disebabkan antara lain 

seperti kemampuan SDM Aparatur pengelola, akses layanan 

perbankan, keterlambatan penyiapan dokumen yang 

menjadi prasyarat dan beberapa masalah lainnya yang 

mempengaruhi proses penyaluran dana desa; 

b. Penggunaan dana desa di lokus yaitu 9 (Sembilan) desa, 

masing-masing 3 (Tiga) Desa di kabupaten Semarang, Demak 

dan Kendal penggunaannya telah sesuai dengan prioritas 

penggunaan Dana Desa yang ditetapkan berdasarkan 

Permendes Nomor 5 tahun 2014 tentang Prioritas 
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Penggunaan Dana Desa, Penyelenggaran Pemerintahan Desa, 

Pelaksanaan Pembangunan Desa,  Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Belanja Tak terduga, namun sebagian besar penggunaannya 

pada pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakatuntuk Jenis Belanja baik untuk Tahap I dan  II  

menunjukkan bahwa jenis belanja adalah belanja barang dan 

jasa, serta belanja modal untuk pembiayaan pembangunan 

fisik infrastruktur; 

c. Kelengkapan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa, 

berdasarkan kajian menunjukkan bahwa dalam hal 

kelengkapan administrasi penataausahaan bendahara 

meliputi ketersediaan  Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu 

Pajak dan Buku Bank, dapat dijelaskan bahwa  pada 

umumnya setiap desa telah melengkapi kelengkapan yang 

harus dilengkapi terkait penatausahaan Bendahara tersebut 

yang bertujuan untuk mempermudah proses 

pertanggungjawaban dana desa di desa masing-masing.Hal 

ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki  

kemampuan dalam pelaksanaan penataausahaan dalam 

pengelolaan dana desa. 

d. Penyerapan Dana Desa di 3 (Tiga) Kabupaten meliputi 

Semarang, Demak dan Kendal menunjukkan bahwa  untuk  

penyerapan Dana Desa Tahap I dan Tahap II di  kabupaten 

Semarang dan Kabupaten Demak Tahun 2015, dari desa yang 

menjadi lokus kajian menunjukkan hampir keseluruhan dana 

desa telah diterima pada tahap I dan II dan terserap dengan 

prosentase 100  persen. Hal ini menunjukkan bahwa Dana 

Desa tahap I dan Tahap II  di di Kabupaten Semarang dan 

Demak telah terserap keseluruhan, namun pada kabupaten 

Kendal  baru 50 persen yang telah terserap dan  telah 
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dilaporkan, hal ini diakibatkan beberapa masalah antara lain 

adanya perbedaan kondisi geografis/topografi daerah di 

kabupaten Kendal yang terdiri atas daerah pegunungan dan 

daerah bukan pegunungan; 

e. Laporan pertanggungjawaban realisasi  penggunaan Dana 

Desa pada tahap I menunjukkan bahwa  baik Kabupaten 

Semarang, Demak dan Kendal belum semua desa telah 

melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana 

desa.  Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan antara 

lain kemampuan SDM aparatur pelaksana di Desa, dan 

penyaluran/pencairan dana desa hingga Triwulan ke IV 

dipengaruhi oleh faktor iklim yang telah memasuki musim 

hujan. Hal ini menyebabkanadanya pergeseran biaya dalam 

pelaksanaan swakelola pembangunan infrastruktur/sarana 

prasarana fisik Desa, sehingga untuk mengatasi 

permasalahan tersebut beberapa desa melakukan 

percepatan pembangunan dengan menggunakan dana 

talangan/hutang ataupun modal kerjasama dengan pemilik 

barang dan jasa dengan perjanjian  pelunasan akan 

diselesaikan setelah ada penyaluran/pencairan dana desa; 

f.  Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kepada aparatur 

pelaksana  pengelolaan dana desa telah dilaksanakan di 

kabupaten Semarang, Demak dan Kendal  meliputi pelatihan 

dan Bintek Pengelolaan Keuangan Desa,  Peningkatan 

Kapasitas Aparatur Desa dan Sosialisasi Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Dalam Negeri. Selain daripada itu Pelatihan Pengelolaan 

Keuangan Desa, Bintek Penyusunan RPJMDesa RKP dan 

APBDesa Pelatihan LPJ terkait dengan teknis laporan 

pertanggungjawaban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa yang dilaksanakan pemerintah kabupaten, dan 
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pelatihan yang dilaksanakan oleh kecamatan masing-masing 

di Kabupaten  Semarang, Demak dan Kendal; 

g.Pendampingan Kegiatan pendampingan dalam pengelolaan 

Dana Desa di Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal dapat 

dijelaskan bahwa kegiatan pendampingan untuk  kabupaten 

Semarang  belum dilaksanakan, dimana belum ada tenaga 

pendamping dana Desa, sehingga berimplikasi pada 

Keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

Tahap I yang berpengaruh terhadap keterlambatan 

penyaluran  dana desa Tahap II. Hal ini disebabkan kegiatan 

pendampingan baru akan dilaksanakan pada Bulan 

Desember tahun 2015, Untuk Kabupaten Demak  kegiatan 

Pendampingan baru disosialisasikan pada penyaluran Tahap 

II.  Kegiatan  Pendampingan  pada Tahap I  belum 

dilaksanakan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh Belum 

terdapatnya kejelasan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi 

terkait Pemberdayaan kembali Tenaga Pendamping mantan 

PNPM. Kegiatan pendampingan di kabupaten Kendal telah 

dilaksanakan, namun  ditemukan bahwa Mantan Fasilitator 

PNPM kecamatan belum sepenuhnya menyesuaikan 

ketentuan dalam  peraturan yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga untuk 

mengatasi masalah tersebut diperlukan peraturan 

pelaksanaan, dan  pembekalan singkat kepada  mantan  

Fasilitator kabupaten dan Fasilitator Kecamatan program 

PNPM untuk menjadi pendamping kegiatan pengelolaan 

Dana Desa.  
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D. REKOMENDASI 

Pemerintah perlu menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri 

yang berkaitan dengan: (a) penyediaan akun transfer dari 

pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa; (b) Skema 

pengelolaan program, Kegiatandan anggaran desa; (c) Kerja sama 

pemerintah desa dengan pihak ketiga ataudesa lain;  (d) Arahan 

APBD Kabupaten untuk menganggarkan pembinaanoleh aparatur 

Kabupaten atau Kecamatan kepada Pemerintah Desa.Berdasarkan 

permasalahan,keunggulan, dan inovasi di tingkat kabupaten dan 

desa dalam pengelolaan Dana Desa, dapat direkomendasikan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Diperlukan peningkatan peran dari pemerintahan pusat 

maupun daerah, terkait adanya regulasi/kebijakan dan 

fasilitasi dari pemerintah pusat terdiri dari 3 (tiga) 

Kementerian yang berkaitan dengan operasionalisasi 

pelaksanaan Dana Desa agar mensinergikan / 

mensinkronkan regulasi khususnya Kementerian Dalam 

Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi,  serta panduan kebijakan 

pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan. 

Selanjutnya dari pihak Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini 

SKPD terkait yaitu BPKAD dalam penyusunan Peraturan 

Bupati  setiap tahunnya yang  terkait  Tata cara penghitungan 

Dana Desa setiap desa; Penetapan rincian Dana Desa; 

Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;  Prioritas 

penggunaan Dana Desa; Penyusunan dan penyampaian 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan Sanksi berupa 

penundaan penyaluran dan pemotongan, diupayakan agar 

peraturan yang dibutuhkan dapat tepat waktu,  sehingga  

mempermudah dalam penyaluran Dana Desa RKUN ke 

RKUD. Selain itu diperlukan upaya penyederhanaan  
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peraturan  bagi desa  terkait  dalam penyaluran Dana Desa, 

dan guna memperlancar proses penyaluran dana Desa 

diperlukan ketersediaan dokumen  seperti RPJMDes, 

RKPDes, dan APBDes tepat waktu disetiap tahunnya. Untuk 

mendukung hal tersebut  maka diperlukantenaga 

pendamping desa, sehingga dapat mempermudah 

penyusunan Dokumen dan proses pengelolaan dana Desa; 

2. Diperlukan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

yang berkaitan dengan: (a) penyediaan akun transfer dari 

pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa; (b) Skema 

pengelolaan program, kegiatan dan anggaran desa; (c) Kerja 

sama pemerintah desa dengan pihak ketiga atau desa lain;  

(d) Arahan APBD Kabupaten untuk menganggarkan 

pembinaan oleh aparatur Kabupaten atau Kecamatan kepada 

Pemerintah Desa; 

3. Diperlukan penyusunan panduan teknisyang berkaitan 

dengan: (a) Tata cara pengelolaan dana desa; (b) Tata cara 

penambahan modal untuk Badan Usaha Milik Desa; (c) Tata 

cara kerjasama desa; 

4. Terkait proses penyaluran Dana Desa dari rekening RKUD ke RKD 

pada setiap tahapan,sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, 

maka  seharusnya Bupati/Walikota melalui SKPD terkait 

memantau setiap desa untuk tidak mengalami keterlambatan 

dalam melengkapi dokumen pada tahap awal paling lambat di 

bulan Maret tahun berjalan dan  Desa harus  menyiapkan laporan 

realisasi anggaran semester pertama sebagai prasyarat pencairan 

tahap selanjutnya.Untuk mengatasi masalah keterlambatan dalam 

penyaluran Dana Desa, diperlukan upaya dalam mengatasi 

beberapa masalah terkait dengan penyaluran Dana Desa seperti 

seperti peningkatan Kapasitas SDM aparatur pengelola Dana Desa, 

memberikan kemudahan akses layanan perbankan, mengatasi 

keterlambatan  penyiapan dokumen yang menjadi prasyarat dan 
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masalah lainnya yang dapat mempengaruhi proses penyaluran 

dana desa.  

5. Penggunaan dana Desa  diharapkan senantiasa  disesuaikan dengan 

prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan berdasarkan 

Permendes Nomor 5 tahun 2014 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa, yang diprioritaskan pada Penyelenggaran 

Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,  Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

Demikian pula  dengan  Jenis Belanja Desa seharusnya dapat 

disesuaikan dengan prioritas penggunaannya disetiap tahapan 

yang meliputi belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dalam 

melakukan belanja barang dan jasa, seharusnya pihak Desa dapat 

berkoordinasi dan mendapatkan bimbingan yang intensif dari 

bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten berupa 

layanan konsultasi pengadaan barang dan jasa serta dari Ditjen 

Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri diharapkan 

dapat membuat Panduan/Permendagri khusus tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa yang memuat harga pengecualian pada desa 

terpencil,  sehingga  hal  ini dapat meminimalisir  kesalahan  dalam  

proses  pengadaan  barang  dan jasa,  serta pertanggungjawaban 

belanja modal dan  belanja  barang  dan  jasa yang dilakukan oleh 

desa.  

6. Terkait dengan bahan kelengkapan penatausahaan 

pengelolaan dana desa,  peran dari BPKAD kabupaten dalam 

memberikan pembinaan/konsultasi  dan perlu apaya untuk 

memperingkas proses persyaratan pencairan Dana Desa dan 

Peran  dari inspektorat di tingkat kabupaten dalam 

pengawasan penatausahaan bendahara dan BPKAD untuk 

senantiasa memantau ketersediaan Buku Kas Umum,  Buku  

Kas  Pembantu pajak dan Buku Bank, sehingga dapat 

mempermudah proses penyusunan laporan 

pertanggungjawaban dana desa  di setiap desa; 
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7. Dalam  proses penyerapan Dana Desa, peran SKPD terkait 

dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu adanya 

kejelasan kewenangan instansi yang membina Desa dalam 

pengelolaan Dana Desa melalui Permendagri ataupun Surat 

Edaran Menteri Dalam Negari, Peran SKPD  terkait  dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan  Dana Desa 

dari Tahap I  hingga Tahap III  untuk memperlancar 

penyerapan dana Desa , sehingga laporan pertanggung 

jawaban untuk setiap semester dapat tepat waktu; 

8. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa sangat 

memerlukan tenaga Pendamping  Desa untuk  dapat 

mendukung pelaksanaan kegiatan dan membantu 

kelancaran tugas aparatur Desa dalam mengelola dana Desa. 

Diharapkan bahwa pihak pemerintah provinsi untuk 

merekrut tenaga pendamping Desa yang memiliki tugas dan 

tanggungjawab dalam mendampingi desa dalam 

operasionalisasi dana Desa dan diupayakan bahwa I (satu) 

desa didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping, sehingga 

diharapkan mempermudah pelaksanaan kegiatan dalam  

pelaksanaan pembangunan Desa dan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa guna mewujudkan otonomi Desa 

dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; 

9. Perlunya penganggaran untuk pelatihan/bimtek kepada 

seluruh perangkat desa pasca pemilihan kepala desa dalam 

bentuk praktek lapangan nyata dengan dana dekonsentrasi, 

serta arahan Menteri Dalam Negeri dalam penyusunan APBD 

dan arahan Alokasi Dana Desa dalam peningkatan kapasitas 

Pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa; 

10.Diperlukan upaya menguatkan pelatihan kepada Aparatur 

pemerintah desa  melalui: 
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a.   Waktu pelatihan yang paling strategis ialah setiap kali 

pemilihan kepala desa dan penunjukan perangkat desa 

telah selesai dilaksanakan; 

b. Pelatihan tentang praktik pengumpulan berkas 

pertanggungjawaban keuangan desa, termasuk dana 

desa; 

c. Pelatihan tentang praktik skema swakelola atau kontrak; 

d. Pelatihan pelaporan keuangan desa, termasuk pelaporan 

dana desa. 

11. Diperlukan suatu Kerjasama antara Kementerian Dalam 

Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, untuk dapat membangun infrastruktur transportasi 

yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat 

pemerintahan atau pusat perekonomian di tingkat 

kabupaten; 

12. Diperlukan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan 

pemerintah kabupaten dengan Bank yang memiliki cabang di 

tingkat kecamatan ataupun desa, untuk dapat: 

a. Memberikan fasilitas pemberian informasi kepada 

pemerintah desa ketika dana desa sudah bisa dicairkan. 

b. Memberikan edukasi phone banking kepada bendahara 

desa agar informasi perubahan rekening desa lebih cepat 

diketahui. 
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3.2. PELAKSANAAN FORUM DISKUSI AKTUAL (FDA) ADMINISTRASI  

       KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN YANG   

       DIREKOMENDASIKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI 

 3.2.1.  Peran Forkompinda Dalam Menyukseskan Pilkada Serentak (Urgensidan 

Langkahnya Untuk Meningkatkan Ketentraman dan     KetertibanMasyarakat; 

A. Tujuan Kajian 

  Maksud Forum Diskusi  Aktual (FDA)  ini adalah : 

1. Untuk merumuskan peran Forkopimda dalam menyukseskan 

Pilkada serentak dengan sekaligus untuk menangani gangguan 

terkait trantib di daerahnya; 

2. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah (Menteri Dalam 

Negeri) dalam rangka penataan regulasi di bawah  UU No. 23 

Tahun 2014 terutama Pasal 26 yang menyangkut tentang 

Forkopimda. 

B. Pelaksanaan Kajian 

          FDA ini diselenggarakan pada 14 Agustus Tahun 2015, bertempat di 

Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jl. 

Kramat  Raya 132  Jakarta Pusat. 

C.  Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik di tingkat 

provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota sudah seharusnya ikut 

berperan serta untuk suksesnya Pilkada serentak. Forkopimda seperti 

yang disebuntukan dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2014, dapat ikut 

menunjang kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak yang akan 

dilaksanakan pada Bulan Desember 2015; 

2. Pilkada ini pada gilirannya akan memberikan pendidikan politik kepada 

rakyat di daerah untuk memilih dan menentukan pemimpinnya sendiri 

tanpa adanya intervensi dari siapapun termasuk pemerintah pusat dan 

atau elit-elit politik di tingkat pusat; 

3. Forkopimda provinsi yang diketuai Kepala Daerah seharusnya dapat 

memerankan dirinya bersama-sama KPUD, Bawaslu, dan untuk ikut 
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mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak di provinsi, 

kabupaten/kotanya. Dengan suksesnya Pilkada serentak maka dapat 

dianggap merupakan bagian dari kesuksesan Forkopimda dalam 

melakukan tugas dan fungsinya. 

D. REKOMENDASI 

1. Memberikan rekomendasi kebijakan dan arahan konkret kepada Menteri 

Dalam Negeri terhadap jajaran di daerah untuk meningkatkan peran 

Forkopimda dalam menyukseskan Pilkada serentak dalam upayanya 

untuk menangani gangguan trantib di masyarakat; 

2. Memberikan masukan kepada Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) dalam 

rangka penataan regulasi di bawah UU No. 23 Tahun 2014 terutama 

Pasal 26 yang menyangkut tentang Forkopimda. 

   E. TINDAK LANJUT 

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pemerintahan Desa 

melakukan penataan regulasi UU No. 23 Tahun 2014 terutama Pasal 26 

yang menyangkut tentang Forkopimda. 
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3.2.2. Keberadaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Gubernur Sebagai Wakil 

 Pemerintahan Pusat ; 

A. Tujuan Kajian 

1. Adapun tujuan pelaksanaan FDA adalah untuk memberikan masukan 

kepada Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) dalam rangka penataan 

regulasi yang berkaitan dengan Peran Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Daerah yang mencakup hal-hal : Kejelasan implementasi 

kebijakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur 

untuk dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan peran selaku Wakil 

Pemerintah di Daerah;  

2. Kejelasan sumber dan besaran alokasi anggaran dari Pusat untuk 

membiayai urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada 

Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah;  

3.Bentuk organisasi perangkat daerah yang cocok untuk melaksanakan 

urusan pemerintahan umum yang diserahkan kepada Gubernur selaku 

Wakil Pemerintah di Daerah;  

4. Parameter sebagai syarat calon Gubernur selaku Wakil Pemerintah di 

Daerah; dan Kejelasan landasan hukum yang mengatur mekanisme 

pencalonan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah dalam 

pemilihan kepala daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian 

 FDA direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juli Tahun 

2015, bertempat di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya 132 Jakarta Pusat (Jadwal 

terlampir). 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu 

oleh perangkat gubernurterdiri atas sekretariat dan paling banyak lima 

unit kerja; 

2. Sekretariat pada perangkat Gubernur tersebut dipimpin oleh Sekretaris 

Gubernur; 
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3. Sekdaprov  karena jabatannya ditetapkan sebagai Sekretaris Gubernur; 

dan 

4. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat gubernur diatur dalam 

Peraturan Pemerintah (PP).  

D. REKOMENDASI 

Untuk mendukung  keberadaan Sekretariat Gubernur agar berfungsi, 

maka diperlukan suatu  PP atau Perpres untuk mengefektifkan unit-unit 

kerja tersebut  sebagai pendukung Sekretaris Gubernur dalam 

memfasilitasi tugas - tugas Gubernur sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 dan 

PP No.23 Tahun 2011. 

3.2.3.  Kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam Dalam 

Pengelolaan Pembangunan Kota Batam; 

A. Tujuan Kajian 

1. Untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai permasalahan 

dan implikasi yang ditimbulkan akibat adanya friksi kewenangan antara 

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam;  

2.  Untuk menemukan berbagai faktor penyebab yang menimbulkan 

berbagai permasalahan dan implikasi karena adanya friksi kewenangan 

antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota 

Batam;  

3.  Untuk memberikan alternatif solusi dan langkah strategis yang perlu 

diambil sehingga ada sinergitas kewenangan antara Badan 

Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

 Kegiatan FDA ini akan diselenggarakan pada tanggal 14September 

Tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Issue-isue strategis terkait kewenangan Kota Batam dan Badan 

Pengusahaan Batam yang muncul saat ini ada dua dimensi, yakni; (1) 

Dimensi vertikal ; Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, BP 
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Batam dilihat sebagai esksistensi  pemerintah pusat di daerah, dan;  (2) 

Dimensi horisontal; Isu-isu strategis nasional dan Posisi geostrategis 

Batam sebagai daerah perbatasan dengan Negara tetangga Singapura, 

era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan  menguatnya persaingan 

industri dan perdagangan global; 

2. Adanya Peraturan tumpah tindih peraturanperundang-undangan yang 

mengatur tentang Kota Batam, yaitu : (1) Peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang penyelenggaran kewenangan daerah 

dengan yang mengatur tentang kewenangan Badan Pengusahaan 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (dibidang 

perencanaan pembangunan, perizinan, tataruang, (2) Peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan 

kewenangan bidang pertanahan oleh daerah dengan yang mengatur 

kewenangan pemegang Hak Pengelolaan yang menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, Menimbulkan 

kesan “dualisme” pemerintahan/kewenangan di Kota Batam dan Tidak 

optimalnya pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan 

dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 

3. Kondisi Batam saat ini yaitu Tingkat Pertumbuhan Investasi yang 

Cenderung Menurun, Kontribusi Ekspor Non Migas Batam terhadap 

Ekspor Non Migas Nasional yang menurun, Kontribusi PDRB Batam 

terhadap PDB Nasional yang Cenderung Menurun, dan Pertumbuhan 

Tenaga Kerja yang Fluktuatif dan Cenderung Menurun; 

4.  Permasalah yang dihadapi yaitu Perizinan Investasi dan Pertanahan; 

Faktor Penyebab Masalah yaitu Kompleksitas dan komplikasi 

kelembagaan BP Batam; Adanya instansi vertikal 

Kementerian/Lembaga yang kurang mendukung; Adanya demo buruh 

yang  anarkis. 

D. REKOMENDASI 

1. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kotam Batam 

perlu melakukan koordinasi secara rutin guna mensinergisitaskan 
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kewenangannya sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak 

terkesan tumpang tindih; 

2. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam melaksanakan tugas yang 

berkaitan dengan kewenangannya agar jangan hanya memperhatikan 

kepentingan Investasi dan Bisnis saja tetapi juga harus memperhatikan 

kepentingan/hak-hak masyarakat; 

3. Perlunya Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) keberadaannya masih 

dibutuhkan guna mengelola Batam sebagai Kawasasn Industri, Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 

4. Pemerintah Kota Batam memperhatiakan filosofi desentralisasi 

kewenangan yaitu pendekatan demokratisasi, kesejahteraan dan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

5. BP Batam agar Menata kembali Tata Kelola Free Trade Zona (FTZ) Batam, 

Pelabuhan Bebas, dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah kota 

Batam dan  memperhatikan kesejahteraan para buru/tenaga kerja, 

memperhtikan hak-hak warga kampung tua; 

6. Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang kewenangan daerah di 

kawasan khusus seperti Aspek Perumahan dan kawasan pemukiman 

karenakurang jelasnya pengaturan pembagian urusan prasarana, sarana 

dan utilitas antara tingkatan pemerintahan dalam lampiran UU No 23 

Tahun 2014.  
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 3.2.4.  Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mencari Kepala Daerah yang  

  Berbasis Kearifan Lokal; 

A. Tujuan Kajian 

1. Menemukan Kebijakan Alternatif Menjaring Calon Kepala Yang Daerah 

Handal; 

2.   Mencari Bakat Kepemimpinan Di Masyarakat Sesui Dengan Ciri-Ciri 

Kepemimpinan Yang Baik; 

3.  Mendeskripsikan bangunan perangkat dan metode dalam melihat 

kesesuaian calon kepala daerah yang berasal dari masyarakat yang 

benar-benar memahami kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

 Kegiatan FDA ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 Desember 

Tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Saat ini ,pengkaderan kepemimpinan untuk mendapatkan calon kepala 

daerah yang dilakukan melalui patai politik belum seperti apa yang 

diharapkan. Masih banyaknya penggunaan uang dalam mengusung 

calon kepala daerah,sehingga yang diusung oleh Partai Politik 

adalahindivdu yang memiliki banyak uang. Jadi sulit bagi calon Kepala 

daerah yang memiliki kompetensi baik untuk maju; 

2. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat menjadi masukan yang juga 

memperhatikan UU NO. 8 tahun 2015 dalam mencari, membangun 

wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal,yaitu : 

a.  Melakukan uji Integritas,kapasitas dan kapabilitas calon kepala 

daerah saat partai politik melakukan seleksi. Uji tersebut dilakukan 

bersama komisi independent yang melibatkan peran pemangku 

kepetntingan penyelenggaraan pemerintahan baik tingkata lokal 

ataupu tingkat nasional dengan menekankan pada kearifan lokal 

yang dimiliki daerah dan haslnya dismapikan kepada masyarakat 
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melalui berbagai media dengan tidak merendahkan calon kepala 

daerah; 

b. Melakukan uji integritas,kapasitas,dan Kapabilitas calon Kepala 

Daerah ditahapkan penyelenggaraan pada saat penelitian 

persyaratan ( administratif dan kompetensi ) calon Kepala Daerah 

sambil mengkonfirmasi persyaratan dan melihat rekam jejak calon. 

Uji ini dilakukan oleh Komisi Independent yang melibatkan para 

pemangku kepentingan penyelenggaraan pemerintahan baik     

tingkat lokal ataupun tingkat nasional dengan menekankan pada 

kearifan lokal yang dimiliki daerah dan hasilnya disampaikan 

kepada masyarakat melalui berbagai media dengan tidak 

merendahkan calon kepala daerah; 

3. Pada tahapan peneltian diinformasikan tentang calon kepala daerah 

yang diusung yang diinformasikan kepada publik tentang alon kepa 

daerah yang diusung yang diinformasikan kepada publik,informasi 

terebut antara lain : Tingkat Pendidikan & Pengetahuan; 2) 

Pengalamanan dalam berorganisasi ; Keluarga 4) Harta kekayaan yang 

dimiliki; 5) Kemampuan manajerial; dan prestasi yang didapat, 

Sehingga pada saat memilih masyarakat betul betul mengenal calon 

kepala daerah tersebut; 

 4. Dimensi dan bentuk kepemimpinan transformasi dapat dipertimbangkan 

dalam mengukur  kecakapan calon kepala daerah pada saat 

menginformasikan kepada masyarakat dengan bentuk penilaian 

kuatitatif; 

5. Ada ketetentuan yang memaksa serta mengikat partai politik dalam 

mengusulkan calon kepala daerah yang dapat menjadi ketentuan 

dengan mempertimbangkan pengetahuan pengetahuan tentang  daerah 

yanag akan dipimpinnya, komitmen dalam pemberantasan KKN dan 

memahami kearifan lokal yang dimiki pada wilayah pencalonan sebagai 

kepala daerah. 

 



 

115 
 

 

 

 

 

3.2.5. Peran  Kepala Desa Dalam Menyukseskan  Pemilihan Umum Kepala  

 Daerah Serentak (Upaya Penguatan Masyarakat Sipil di Desa); 

 A. Tujuan Kajian 

 Adapun tujuan pelaksanaan FDA adalah untuk memberikan masukan 

kepada Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) dalam rangka penataan 

regulasi  di bawah UU Pemerintah Daerah dan UU Desa. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

 FDA diselenggarakan pada tanggal 14 Juli  Tahun 2015, bertempat di 

Aula  Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jl. 

Kramat  Raya 132  Jakarta Pusat. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan tentang kewenangan 

Desa dan Desa adat serta lainnya termasuk perangkatnya. Terkait 

dengan Pilkada serentak, ini merupakan urusan pembantuan Desa, 

karena Desa pekerjaan generiknya  Adat dan Tradisi. Diluar itu, 

kegiatannya termasuk pelimpahan baik dari Pemerintahan, 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.Desa 

sebagai bagian yang melaksanakan pemerintahan umum yaitu: 

a. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

b. Memelihara ideologi pancasila; 

c. UUD Tahun 1945; 

d. Bhinneka Tunggal Ika. 

2.  Pilkada merupakan bagian  tugas/pekerjaan Pemerintah (termasuk 

Pemerintah Daerah), tentu  termasuk di dalamnya Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Pusat dan KPU Daerah. Dalam  pelaksanaan Pilkada,   Desa 

merupakan bagian pemerintahan yang terbawah yang akan 

bersinggungan dengan hal itu. Hal ini mengisyaratkan agar Kepala Desa 



 

116 
 

sebagai ”panutan” masyarakat terbawah dapat menjaga netralitasnya  

dan menjaga lingkunganya agar  tidak terjadi gesekan-gesekan antar 

pendukung calon-calon Kepala Daerah di tingkat Desa. Dalam Pilkada 

serentak, di desalah masyarakat itu berada. Data statistik menunjukan 

adanya perbandingan 50:50 antara masyarakat desa dan kota. Oleh 

karena itu, merupakan tugas berat  Kepala Desa terkait untuk  menjaga 

netralitasnya  di masyarakatnya.  

3.  Kenyataan di lapangan, bisa dilihat  kasus yang terjadi  di Kabupaten 

Cianjur dan di Kabupaten Bogor. Karakteristik masyarakat   Cianjur 

bagian utara  lebih majemuk dibandingkan masyarakat Cianjur bagian 

selatan. Di Cianjur bagian selatan, masyarakatnya agak  lebih mudah 

diarahkan dan dimobilisasikan, dibandingkan di Cianjur bagian utara.   

Kades pada saat  ini sulit untuk dimobilisasikan, berbeda pada waktu 

era sebelum reformasi. Kepala Desa pada  saat ini  aliansi politiknya 

”pelangi”, dikarenakan banyak Kepala Desa yang merupakan kader 

partai politik (parpol) di daerahnya. Dalam hal ini, tidak ada aturan yang 

melarang seorang Kepala Desa menjadi salah satu  kader parpol. Hanya 

saja sebagai seorang pejabat publik, dalam pelaksanaan Pilkada 

serentak ini,  seorang Kepala Desa  yang juga merupakan kader parpol 

tertentu, harus dapat mendudukkan dirinya netral terhadap calon-calon  

Kepala Daerah. Apalagi adanya  Surat Edaran Bupati kepada para Kepala 

Desa dan PNS untuk menjaga netralitasnya. Sedangkan di Kabupaten 

Bogor, fakta di lapangan menunjukkan bahwa relatif banyak calon-calon 

Kepala Daerah yang datang di wilayah ini, tentu dengan maksud 

mempengaruhi para Kepala Desa agar mendukungnya. Kepala Desa 

yang dianggap sebagai  panutan di masyarakat, tentu harus menjaga 

dirinya termasuk   tingkah lakunya akan dipantau oleh masyarakatnya. 

Adanya  dinamika politik di desa lebih seperti ini yang harus 

diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. 

 3.2.6.  Penyelesaian Sengketa Wilayah Enam Desa di Halmahera Barat dan  

  Halmahera Utara; 
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A. Tujuan Kajian 

Adapun tujuan kajian ini adalah: 

1. Mencari solusi terbaik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak untuk 

mengakhiri sengketa di wilayah 6 (enam) desa tersebut. 

2. Memberikan jalan keluar atas berbagai persoalan yang mengemuka saat 

ini tentang berkurangnya efektivitas dan efisiensi aparatur sipil negara 

pada Pemprov. Malut sehubungan dengan perpindahan pusat 

pemerintahan dari Kota Ternate ke Sofifi. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

  Pelaksana kajian adalah Tim BPP Kemendagri yang terdiri dari 

Subiyono, Ph.D.; Dr. Siti Aminah; Drs. Djoko Sulistyono, M.Si. dan Moh. 

Ilham A. Hamudy M.Soc.Sc. Kajian ini menggunakan studi kepustakaan 

dengan melihat hasil studi sebelumnya dan menelaah beberapa 

peraturan/dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan objek kajian. 

Kemudian, dilanjutkan dengan observasi langsung di lapangan selama 

enam hari (6 s.d 11 Agustus 2015). Adapun lokus kajian mengambil 

tempat di Kab. Halbar dan Kab. Halut serta Provinsi Malut. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Terjadi dualisme penguasaan wilayah di 6 (enam) desa sengketa 

tersebut. Realitas menunjukkan, wilayah 6 desa memiliki dua pusat 

pemerintahan, yakni Kecamatan Kao Teluk dengan ibukota 

kecamatan di Desa Dum Dum (versi Kab. Halut) dan Kecamatan Jailolo 

Timur dengan ibukota kecamatan di Desa Akelamo Kao (versi Kab. 

Halbar). Pada tingkat desa juga terjadi hal yang sama, yakni setiap 

desa memiliki dua kepala desa yang mewakili masing-masing 

kabupaten, sehingga keenam desa tersebut memiliki 12 (duabelas) 

kepala desa; 

2. Terjadi tumpang tindih dan segregasi/pemisahan pemberian layanan 

baik oleh Pemkab. Halbar maupun Pemkab. Halut dan PT. NHM; 

3. Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 nanti dikhawatirkan 

berpotensi ricuh/konflik. Karena, merujuk Permendagri No 66 Tahun 
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2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, TPS 

yang dibuat KPU Daerah untuk keseluruhan warga di enam desa 

bersengketa hanya berada di wilayah Kec. Kao Teluk yang berarti di 

bawah Kab. Halut, bukan di bawah Kab. Halbar. Itulah sebabnya, pada 

Pemilukada Serentak nanti, warga 6 desa yang pro Kab. Halbar 

memilih tidak menggunakan hak politiknya (golput) karena KPUD 

Halbar tidak memasukkan mereka ke dalam DPT Kab. Halbar; 

4. Demikian pula Alokasi Dana Desa, bantuan APBD Provinsi Malut dan 

program/kegiatan lainnya dari pusat dan provinsi sesuai peraturan 

sudah mulai diarahkan ke Kab. Halut. Sehinnga dikawatirkan juga 

akan menimbulkan kecemburuan dan rawan terhadap masalah 

ekonomi, politik dan sosial budaya lainnya. 

D. REKOMENDASI 

1. Menteri Dalam Negeri perlu segera mengambil langkah-langkah:  

a. Memanggil Gubernur Maluku Utara untuk melakukan klarifikasi 

tindak lanjut Surat Mendagri perihal penyelesaian/penegasan 

status batas wilayah 6 (enam) desa yang menjadi sengketa Kab. 

Halbar dan Kab. Halut; 

b. Memanggil Bupati Kab. Halbar dan Bupati Halut untuk melakukan 

evaluasi terhadap Perda Kab. Halbar dan Perda Kab. Halut terkait 

dengan 6 (enam) desa yang menjadi sengketa kedua kabupaten 

tersebut. 

2. Jika hasil klarifikasi kepada Gubernur Malut dan Bupati Halbar 

diindikasikan ada kesalahan (pembiaran / penyimpangan / 

pembangkangan) terhadap UU No. 1 Tahun 2003 dan peraturan 

pelaksanaan lainnya, Pemerintah Pusat (Kemendagri) dapat 

melakukan pembatalan Perda Kab. Halbar No 6 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur di mana keenam desa tersebut 

yaitu: Desa Bobaneigo, Akelamo Kao, Tetewang, Akesahu, Dum Dum, 

dan Pasir Putih termasuk di dalamnya; 
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3. Sejalan dengan pembatalan Perda No 6 Tahun 2006 tersebut perlu 

dipikirkan bagaimana mengakomodasi para kepala desa di wilayah 

enam desa yang Pro-Kab. Halbar yang otomatis akan hilang 

jabatannya sebagai Kades agar tidak terjadi kericuhan dan gejolak 

politik; 

4. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Bupati 

Halbar dan Bupati Halut yang isinya: 

a. Memerintahkan Bupati Halbar untuk segera mensosialisasikan 

semua regulasi penetapan 6 desa yang menyatakan keenam desa 

tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Halut; 

b. Menjamin tidak ada diskriminasi pelayanan dan pembangunan 

kepada warga Halbar yang berintegrasi dengan Kabupaten Halut; 

c. Membuat program dan kegiatan bersama dalam rangka 

mempercepat asimilasi warga di enam desa itu agar tetap 

bergabung dengan Kabupaten Halut; 

d. Melakukan pemekaran desa (sesuai ketentuan yang berlaku) bila 

dirasa perlu. 

5. Solusi lain, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan 

menggabungkan wilayah enam desa yang pro Kab. Halbar untuk 

menjadi bagian dari Kota Sofifi (Ibukota Provinsi Maluku Utara). 

Pertimbangan utama solusi ini adalah adanya kemudahan dan 

kedekatan akses pelayanan ke Kota Sofifi ketimbang ke Jailolo, Halbar 

atau ke Tobelo di Halut. Aakan tetapi, alternatif ini membutuhkan 

waktu lebih lama karena harus menunggu pembentukan Kota Sofifi. 

3.2.7. Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa; 

A. Tujuan Kajian 

Tujuan dari kegiatan FDA ini adalah menjawab pertanyaan yang diajukan 

di atas. Selain itu, FDA ini juga bertujuan menggali pelbagai permasalahan 

yang ditimbulkan dalam aplikasi UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

B. Pelaksanaan Kajian 
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Waktu pelaksanaan kegiatan ini  pada tanggal 28 September  2015, 

bertempat di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam 

Negeri, Jalan Kramat Raya No. 132 Jakarta. 

 

 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Pemerintahan Desa antar 

daerah belum ada keseragaman, karena yang terjadi selama ini SOTK 

Pemerintahan Desa merupakan usulan dari Kepala Desa masing – 

masing yang kemudian dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota; 

2. Adanya tradisi setiap Kepala Desa baru akan membawa orang 

kepercayaannya untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa atau 

Perangkat Desa Lainnya; 

3. Berdasarkan Undang – undang No.6 Tahun 2014, Kepala Desa 

mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat 

desa termasuk Sekretaris Desa ( Pasal 26), tetapi Kepala Desa dalam 

mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa tetap harus 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat atas nama 

Bupati/Walikota ( Pasal 49 dan 53 ). Namun dari hasil diskusi ini 

didapati fakta bahwa hubungan antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa 

kebanyakan tidak harmonis. Kepala Desa dalam mengangkat Sekretaris 

Desa (Non PNS ) tanpa meminta rekomendasi dari Camat, dan 

mengembalikan Sekretaris Desa berstatus PNS yang sudah tidak sejalan 

dengan Kepala Desa kepada Camat. Hal tersebut menimbulkan masalah 

karena banyak Sekretaris Desa berstatus PNS tidak mau dikembalikan 

ke kantor kecamatan dan menganggap Kepala Desa tidak dapat 

memberhentikannya karena tidak sesuai peraturan perundangan 

tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ). 

D. REKOMENDASI 
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Kementerian Dalam Negeri perlu membuat kebijakan dan peraturan 

perundangan yang mengatur keseragaman Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja  ( SOTK ) tentang Perangkat Desa dan disesuaikan dengan Undang 

– undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 

 3.2.8.   Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa; 

A. Tujuan Kajian 

 Tujuan dari kegiatan FDA ini adalah mencari solusi permasalahan di 

bidang pengelolaan keuangan dana desa. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

  Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri 

menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Aktual dengan tema 

“Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Daerah”, pada hari Selasa, 24 

November 2015 di ruang rapat IV BPP Kemendagri, Jalan Kramat Raya 

No.132, Jakarta Pusat. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Undang – undang No.6 Tahun 2014, telah menempatkan Kepala Desa 

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan tertinggi di desa. 

Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa tersebut, harus 

diikuti dengan peningkatan kapasitas atau kemampuan para kepala 

Desa / Perangkat Desa tentang pengelolaan keuangan. 

2. Untuk mengawal penyerapan dana desa, posisi pendamping desa 

sangat penting untuk mengimplementasikan Undang – undang Desa, 

Khususnya untuk memantau realisasi anggaran dan kegiatan yang 

dibiayai dari sumber dana desa. 

3. Kementerian Desa PDTT diharapkan menyusun Petunjuk Umum dan 

Pedoman Teknis tentang mekanisme rekruitmen, code of conduct, 

evaluasi kinerja dan sanksi bagi pendamping yang lalai / melanggar 

aturan. 
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4. Kementerian Dalam Negeri diharapkan mengevaluasi dan merevisi 

norma alokasi penghasilan tetap bagi perangkat desa pada PP No.43 

tahun 2014 agar lebih adil bagi perangkat desa di desa. 

5. Belum ada aturan yang memperjelas fungsi evaluasi dan pengawasan 

Camat kepada desa, termasuk meminta Pemerintah Daerah untuk 

menyusun panduan evaluasi dan pengawasan oleh Camat dan 

mekanisme pengaduan di desa. 

6. Perlu adanya evaluasi pada perundang – undangan yang memayungi 

implementasi pengelolaan dana desa di daerah. 

D. REKOMENDASI 

  Kementerian Dalam Negeri perlu membuat kebijakan dan    peraturan 

perundangan yang mengatur pengelolaan dana desa dan disesuaikan 

dengan Undang – undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 3.2.9.  Strategi Efektif Memperoleh  DPT melalui Pemutakhiran  DP4 : Upaya 

    Menyukseskan  Pilkada Serentak 2015; 

A. Tujuan Kajian 

 Merumuskan masukan atau rekomendasi kebijakan yang tepat kepada 

Menteri Dalam Negeri dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan 

Pemutakhiran DP4 dan memaksimalkan peran Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dalam upaya mensukseskan Pilkada Serentak 2015. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

 Forum Diskusi Aktual dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang 

Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan 

selama 1 (satu) hari pada tanggal 08 Juli 2015 di Aula Badan Litbang 

Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber Dr. Fery Kurnia 

Rizkiyansyah, S.Ip, M.Si (Komisioner Komisi Pemilihan Umum), Didik 

Supriyanto (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), dan Drs. 

Bambang Supriyanto (Kasi Pemeliharaan dan Pengamanan Database 

Ditjen Dukcapil Kemendagri). 

C.  Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 
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1. Permasalahan dalam Pilkada Serentak tidak hanya sekedar masalah 

pada DP4. Masalah dalam pemilihan selalu terjadi karena pelaksanaan 

pemilu di Indonesia sangat kompleks dan berbeda dengan negara 

manapun di dunia. Permasalahan ini dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) 

tingkat masalah, yaitu sistem pendataan, manajemen pendataan dan 

operasional pendataan. Dari kondisi di lapangan, masalah pada sistem 

pendataan dikarenakan tidak semua penduduk memiliki NIK atau KTP, 

tidak melaporkan peristiwa penting dan kependudukannya dan tidak 

semua laporan dicatat dan direkam dengan baik. Masalah manajemen 

pendataan terletak pada perbedaan penyusunan basis data 

kependudukan antar instansi (BPS, Kemendagri, KPU), pelaksanaan 

penganggaran dan pendaftaran pemilih yang tidak maksimal/tidak 

tepat waktu, dan evaluasi yang tidak komprehensif. Pada tingkat 

operasional permasalahan pilkada dikarenakan petugas yang tidak 

kompeten, tidak terlatih, mengalihkan pekerjaan dan terjadinya 

frustasi. 

2. Masalah sistem dan manajemen pendataan ini dilupakan karena yang 

terlihat adalah masalah operasional (permasalahan pada petugas 

pendata). Permasalahan pada DP4 terjadi karena masalah pada sistem 

pendataan yang tidak faktual. Terutama adalah minimnya pelaporan 

peristiwa penting dan peristiwa kependudukan ke instansi pelaksana 

yang menjadi titik kelemahan data DP4. Sehingga, diperlukan upaya 

mempertemukan dua kewajiban penduduk dan negara, yaitu penduduk 

aktif melaporkan (stelsel aktif) dan negara aktif mendata.  

3. Upaya mempertemukan dua kewajiban dimaksud diatas dapat 

dilakukan dengan memperkuat petugas registrar yang ada di tingkat 

desa/kelurahan dan memperkuat kerjasama dengan pengurus RT/RW 

agar pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan lebih 

baik. Apabila hal ini terlaksana maka kualitas DP4 yang dimiliki 

Kementerian Dalam Negeri akan lebih baik. Apabila KPU dapat 
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bekerjasama dengan petugas registrar maka kualitas pemutakhiran 

yang dilakukan juga akan semakin baik. 

4. Dalam pemutakhiran DP4 di KPU, faktor NIK menjadi sangat penting. 

Masih banyak ditemukan masalah di daerah dimana penduduk yang 

memiliki hak memilih tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih 

karena tidak memiliki NIK. Penerbitan NIK Generik sebagai solusi juga 

akhirnya menjadi problem. KPU mengharapkan data DP4 yang diterima 

adalah raw data yang sudah jelas dan tidak ada permasalahan, namun 

dalam hasil analisis yang dilakukan KPU ditemukan adanya elemen data 

yang kosong (informasi RT/RW) yang menyulitkan proses 

pengelompokkan (grouping) TPS.  

5. Masih terjadinya KTP ganda menurut Ditjen Dukcapil dikarenakan 

masih ada masalah pada sistem SIAK. Sistem hanya memiliki validasi 

hingga 97 persen, sedangkan sisanya menjadi masalah-masalah yang 

sampai saat ini ditemui di lapangan. Ditjen Dukcapil telah memasukkan 

data mentah dari tingkat kabupaten/kota ke database nasional, 

sehingga dapat ditemukan data ganda. Sampai saat ini KTP-el masih 

berjalan terus untuk merekam daerah-daerah yang belum terjangkau 

seperti di daerah pedalaman dan perbatasan.  

6. Di tingkat pelaksana, baik Dinas Dukcapil dan KPU tingkat Kab/Kota 

mengalami permasalahan terkait data pemilih. Dinas Dukcapil Kota 

Depok mengalami masalah warga yang tidak dapat menjadi pemilih 

karena tidak terdaftar dan tinggal di tanah sengketa. KPU Jakarta Pusat 

mengalami masalah dalam menentukan data pemilih karena penghuni 

lapas/lembaga pemasyarakatan yang datang dan pergi, juga masalah 

pada warga yang telah pindah tetapi masih beralamat di lokasi. Dinas 

Dukcapil Kota Bogor yang masih menemukan banyak warga yang 

menggunakan NIK lama (belum NIK Nasional).  

7. Permasalahan DP4 juga dikarenakan belum terintegrasinya sistem yang 

dimiliki KPU yaitu SIDALIH (Sistem Pendaftaran Pemilih) dan sistem 

yang dimiliki Kemendagri yaitu SIAK (Sistem Informasi Administrasi 
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Kependudukan). Apabila sistem ini sudah terintegrasi, maka proses 

pemutakhiran DP4 akan dapat menghindari permasalahan data pemilih. 

Sehingga penduduk yang memiliki hak pilih namun tidak terdata dalam 

data pemilih dapat diakomodir hak konstitusionalnya. 

D. REKOMENDASI 

1. Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat kompetensi Petugas 

Registrar yang ada di Desa/Kelurahan untuk bekerjasama dengan KPU 

Kab/Kota dan Dinas Dukcapil dalam pemutakhiran DP4. Pelibatan 

pengurus RT/RW yang berkerjasama dengan Petugas Registrar juga 

diperlukan agar kualitas pemutakhiran DP4 lebih baik dan pelaporan 

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat berjalan; 

2. Diperlukan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 

Pemilihan Umum untuk proses koordinasi teknis antara Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kemendagri 

dengan Sistem Pendaftaran Pemilih (SIDALIH) milik KPU utamanya 

dalam proses pemutakhiran DP4. Dengan integrasi kedua sistem ini, 

maka hasil pemutakhiran yang dilakukan KPU dapat terekam langsung 

oleh SIAK dan pemutakhiran data penduduk oleh Kemendagri akan 

diketahui juga oleh KPU; 

3. Dalam pelaksanaan pemutakhiran DP4 yang dilakukan KPU 

Kabupaten/Kota, proses pencocokan penelitian (coklit) yang dilakukan 

oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memerlukan 

koordinasi dengan Petugas Registrar di tingkat Desa/Kelurahan dan 

pengurus RT/RW setempat; 

4. Kementerian Dalam Negeri harus terus melakukan pendaftaran 

penduduk pada daerah pedalaman, perbatasan dan daerah-daerah lain. 

Kementerian Dalam Negeri juga harus berupaya menyelesaikan 

permasalahan penduduk yang tinggal di tanah sengketa maupun 

penduduk rentan yang belum terdaftar; 
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5. Perlu dicantumkan kode wilayah pemerintah yang akurat dan tepat 

agar mudah melacak keberadaan penduduk yang bermasalah, 

utamanya di daerah perbatasan antar wilayah dan perbatasan negara; 

6. Untuk menunjang suksesnya Pilkada Serentak 2015, Kementerian 

Dalam Negeri juga perlu melakukan sosialisasi kependudukan kepada 

warga negara agar mendaftarkan namanya yang belum terdaftar 

sebagai pemilih. 

    

E. TINDAK LANJUT 

 Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum untuk        

proses koordinasi teknis antara Sistem Informasi Administrasi          

Kependudukan (SIAK) milik Kemendagri dengan Sistem Pendaftaran 

Pemilih (SIDALIH) milik KPU utamanya dalam proses pemutakhiran DP4. 

Dengan integrasi kedua sistem ini, maka hasil pemutakhiran yang        

dilakukan KPU dapat terekam langsung oleh SIAK dan pemutakhiran       data 

penduduk oleh Kemendagri akan diketahui juga oleh KPU. 

 

 3.2.10. Sinkronisasi Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Undang- 

   undang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan       

                         Daerah; 

A. Tujuan Kajian 

 Merumuskan masukan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dalam 

menjawab masalah yang berkait dengan sinkronisasi UU No 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas UU tentang Administrasi Kependudukan 

(Adminduk), UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), 

dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

 FDA dilaksanakan oleh Tim Bidang Kependudukan Puslitbang 

Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan selama 

1 (satu hari) pada 13 Agustus 2015 di Aula BPP Kemendagri-Jakarta Pusat. 
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FDA kali ini menghadirkan empat narasumber dari luar BPP Kemendagri, 

yaitu: Joko Moersito S.H., M.H (Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil), Istyadi Insani S.Sos., M.Si (Kementerian PAN-RB), Dr. 

Sugeng Hariyono (Kemendagri), dan Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum (UI). 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

 1. Alasan pengangkatan pejabat struktural oleh Mendagri semata-

 mata untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi 

 kependudukan kepada masyarakat, dan menjaga kemandirian  Dinas 

Dukcapil dalam pengelolaan data kependudukan, serta 

 memaksimalkan stelsel aktif bagi pemerintah. Di samping itu juga 

 memberikan perlindungan kepada Kepala Dinas Kependudukan 

 dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kota/Kabupaten dari desakan 

 DPRD/Partai Politik terkait dengan Jumlah Penduduk, DAK dan 

 DP4. 

 2. Pasal 83A UU No 24 Tahun 2013, tidak sejalan dengan Pasal 233-

 235 UU Pemda dan UU ASN, khususnya Pasal 53 Huruf (d, e), Pasal 

 54 Ayat 1, Pasal 55, 72, 73, 75, 76, 77,108 Ayat 3, Pasal 114, dan 

 Pasal 115. 

3. Sejauh ini Ditjen Dukcapil belum menyiapkan pelbagai infrastruktur 

pembinaan kompetensi bagi para pejabat struktural dan seluruh 

komponen pelaksana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

mulai dari para pelaksana, pengawas, administrator, pejabat tinggi 

pratama dan juga untuk jabatan fungsional. Padahal infrastruktur itu 

sudah mulai dirintis oleh badan Diklat Kemendagri melalui 

Permendagri No 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan 

Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan 

Kemendagri dan Pemda. 

 

D. REKOMENDASI 

1. Substansi UU Adminduk khususnya Pasal 83A dan pasal 87A wajib 

disesuaikan dengan semangat UU Pemerintahan Daerah (terutama 



 

128 
 

Pasal 407) dan UU ASN. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga 

perlu segera menginisiasi terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai 

penjabaran pelaksanaan UU Adminduk. 

2. Kemendagri perlu menyiapkan “peta jabatan” seperti yang dilakukan 

Kementerian PAN-RB yang menggunakan pola career by position. 

Kemudian dilakukan head hunting, yaitu orang-orang yang memiliki 

potensi diminta untuk melamar jabatan. 

3. Kementerian Dalam Negeri, melalui Ditjen Dukcapil bersama Badan 

Diklat perlu segera  menyiapkan infrastruktur kebijakan berupa 

kualifikasi, standar kompetensi, pendidikan dan latihan, serta 

melakukan uji kompetensi secara terbuka dan adil kepada para calon 

pejabat struktural Dinas Dukcapil. Selanjutnya, tata cara uji 

kompetensi, target kinerja, pedoman penilaian kinerja, dan sistem 

informasi SDM penyelenggara administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil pada semua jenjang Jabatan Pelaksana, Pengawas, 

Administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan juga untuk 

Jabatan Fungsional tidak kalah pentingnya turut disiapkan. 

3.2.11. Perlindungan Data Penduduk :"Upaya Melindungi Hal Sipil dan Keamanan  

 Negara" 

  A. Tujuan Kajian 

 Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan masukan atau Rekomendasi 

kebijakan yang tepat kepada Mendagri sebagai sumber pertimbangan 

dalam penyusunan/perumusan peraturan mengenai perlindungan data 

penduduk dan upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi 

hak sipil dan keamanan negara. 

 

B. Pelaksanaan Kajian 

FDA dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, 

Pemerintahan Desa dan Kependudukan selama 1 (satu) hari pada tanggal 

16 September 2015 di Aula Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri 
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dengan Narasumber Drs. Hendrian Muntanzar (Pusat Inafis Bareskrim 

Polri), Intan Rahayu (Ditjen Aptika Kemkominfo), Mensuseno (Ditjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil), dan W. Wiyono (Praktisi). 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat ‘parsial’, belum 

utuh atau terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan. 

Keadaan ini berakibat data kependudukan yang sudah direkam oleh 

Ditjen Dukcapil belum terintegrasi dengan aplikasi data lain seperti: data 

peserta Haji, data PNS (PUPNS)/POLRI/TNI, data murid 

sekolah/mahasiswa, data keimigrasian, data nasabah Bank, data peserta 

jaminan sosial, hingga data KPU (pemilih Pemilu/Pilkada). 

2. Peraturan perundang - undangan mengenai perlindungan data   pribadi  

masih terpisah antara lain: UUD 1945 (Pasal 28F), UU No.10/1998 

tentang Perbankan, UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,UU 

No.11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 

14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No.24 Th. 

2013 tentang  Perubahan UU Adminduk, PP No.62 Th 2010 tentang 

Pelaksanaan UU No.14 Th.2008, PP No. 82 Th. 2012 tentang 

Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pemekominfo No. 

10 Th. 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi 

Penyelenggara Negara.  

3. Perlindungan data pribadi masih lemah sehingga mengakibatkan 

penyalahgunaan, pencurian, atau pemalsuan data dan informasi pribadi 

yang melawan hukum, seperti penyalahgunaan Asuransi, Kartu Kredit, 

dan Telekomunikasi (penyedotan pulsa, penerimaan content yang tidak 

diharapkan, SMS broadcast dll). Minimnya perlindungan data juga 

mengakibatkan terjadinya cyber-crimes dan cyber-attack yang berskala 

global / internasional. 

4. Perlindungan data penduduk adalah salah satu unsur dari prinsip 

keamanan yang disarankan PBB dalam membangun Sistem Statistik Vital 
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dan Pencatatan Sipil (Civil Registration and Vital Statistic). Sukses dari 

perlindungan data kependudukan dimaksud dapat terukur dari tertib 

administrasi kependudukan, cakupan layanan dan kepuasan 

masyarakat, serta kualitas dan kemanfaatan dokumen, data-informasi. 

Negara-negara anggota Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) juga 

menyepakati perlunya pengaturan data pribadi melalui ‘Privacy 

Framework, 2004’.   

5. Data pribadi yang direkam melalui KTP-el diasumsikan masih memiliki 

kelemahan, karena selain dilakukan oleh pemerintah, perekaman juga 

dilakukan oleh swasta dan diakses oleh kementerian/lembaga lain, 

industri perbankan maupun penyedia layanan lainnya. Tanpa adanya 

perlindungan yang jelas melalui undang-undang, maka data pribadi 

penduduk rentan akan penyalahgunaan dan keamanan negara. 

6. Untuk itu, kebutuhan akan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 

penduduk perlu dipertimbangkan atas dasar kewajiban 

negarammelindungi warga negara dan melindungi keamanan negara. 

Mengingat Indonesia sebagai salah satu anggota APEC menjadi salah satu 

negara yang belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi.  

D. REKOMENDASI 

1.  Data pribadi penduduk wajib dilindungi oleh negara dari 

penyalahgunaan, pencurian, atau pemalsuan data dan informasi 

pribadi yang melawan hukum. Pemerintah harus memastikan data 

pribadi penduduk yang direkam spesifik, aman, dan data yang 

diperoleh tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, kecuali atas 

persetujuan pemilik data. 

2.  Penetapan ‘penggunaan data pribadi’ dalam mata rantai 

pendayagunaan data kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada 

pihak lain perlu ditertibkan dan diatur dalam kewenangan atau 

melalui undang-undang. Pemberian akses data pribadi yang direkam 
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dalam KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri sebaiknya diatur 

melalui kewenangan yang lebih kuat yaitu undang-undang. 

3. Perlindungan data privasi penduduk perlu dilakukan secara 

terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan yang juga 

mengatur dalam hal: pengaturan umur data, pemutahiran data, 

pemberian hak ases kepada subjek data, penanganan dan 

penyelesaian pengaduan yang efektif, dan audit periodikal terhadap 

sistem dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkait 

transaksi pelayanan publik berbasis database Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil.  

E. TINDAK LANJUT 

     Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil membuat Penetapan ‘penggunaan data pribadi’ 

dalam mata rantai pendayagunaan data kependudukan dan Pencatatan 

Sipil kepada pihak lain perlu ditertibkan dan diatur dalam 

kewenanganatau melalui undang-undang. Pemberian akses data pribadi 

yang direkam dalam KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri sebaiknya 

diatur melalui kewenangan yang lebih kuat yaitu undang-undang. 

 

3.2.12. Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan melalui Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan dan KTP Elektronik dengan 

Kementerian/Lembaga: Persoalan, Implikasi dan Solusinya. 

A. Tujuan Kajian 

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauhmana 

implementasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh 

Kementerian/Lembaga. Secara khusus bertujuan untuk melakukan 

identifikasi dan inventarisasi berbagai permasalahan terkait dengan 

kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, implikasi yang 

ditimbulkan dari permasalahan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, faktor penyebab serta alternatif solusi atau langkah-
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langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah 

tersebut. 

 B. Pelaksanaan Kajian 

FDA dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, 

Pemerintahan Desa dan Kependudukan selama 1 (satu) hari pada tanggal 

20 November 2015 di Aula Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri 

dengan Narasumber Drs. Triyatmanta (Ditjen Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil), Ir. Wahyu Hidayat, M.Si (Ditjen Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil), DR.Dr.Tb. Rachmat Sentika Sp.A.,MARS (Ketua Dewan 

Jaminan Sosial Nasional), Firman Shantiya Budi (PPATK) dan W. Wiyono 

(Praktisi). 

 C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1.  Data Kependudukan yang terintegrasi melalui SIAK dan KTP-el  dari 

Ditjen Dukcapil sudah dimanfaatkan oleh 64 K/L terkait. Data Seluruh 

Penduduk Indonesia (WNI) dan ber-NIK (+254 juta) ada dalam 

database kependudukan nasional. Akses data digunakan untuk 

mengetahui informasi profil pihak yang bersangkutan (meliputi nama, 

agama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor NIK, nama orang tua, 

golongan darah, hubungan keluarga, pendidikan dan pekerjaan), data 

kependudukan digunakan untuk mengidentifikasi validitas identitas 

sesorang. 

2. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang diatur dalam 

Permendagri No.61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup 

dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk 

Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik, belum sepenuhnya diterapkan oleh Dinas Dukcapil 

Kabupaten/Kota. 

3. Secara umum, permasalahan pemanfaatan data antara lain; 

kesinambungan/kontinyunitas  daerah melaporkan perubahan 

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Pusat sehingga data 

warehouse belum dapat disajikan secara realtime, kurangnya SDM 
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dalam bidang Teknologi Informasi, ketidaksiapan teknologi lembaga 

pengguna serta ketidaksiapan server data warehouse pada database 

kependudukan nasional. Secara khusus, masalah teknis terkait data 

kependudukan yang diakses oleh Kementerian/Lembaga, antara lain; 

kesulitan ketika entry  ke database kependudukan khususnya saat 

peak hour (09.00-12.00), tidak terdaftarnya nama seseorang pada field 

pencarian nama, pencarian nama dengan parameter nama belakang 

butuh waktu lama dan tidak akurat, terdapat nama yang sama tetapi 

berbeda Kartu Keluarga, foto profil yang ditampilkan tidak mencakup 

semua penduduk, waktu akses yang singkat dan seringkali logout 

secara otomatis, serta waktu timeout relatif singkat.  

4. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum 

menerapkan standarisasi infrastruktur teknologi dan aplikasi 

terhadap Kementerian/Lembaga pengguna yang sudah melakukan 

perjanjian kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 

serta terkait perlindungan data yang masih lemah sehingga 

mengakibatkan penyalahgunaan, pencurian, atau pemalsuan data. 

 

D. REKOMENDASI 

1. Mendorong Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota selalu melaporkan 

pembaharuan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan setiap 

waktu. Sehingga data penduduk di dalam database kependudukan 

nasional dapat dimutakhirkan dan disajikan secara realtime, serta 

menyiapkan SDM yang handal di bidang Teknologi Informasi; 

2. Membuat standarisasi infrastruktur teknologi kepada 

Kementerian/Lembaga pengguna, sehingga pemanfaatan data 

melalui SIAK berjalan lancar. Pemerintah harus memastikan standar 

teknologi yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga pengguna 

karena data penduduk bersifat rahasia dan wajib dilindungi oleh 

negara; 
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3. Membentuk komitmen pemerintah kabupaten/kota, antara 

lain:dengan pembentukan Forum Data Daerah diketuai oleh Bappeda 

sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator perencanaan 

pembangunan (berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi 

penyediaan data dan pemanfaatan parameter kependudukan); 

4. Secara teknis, di dalam fitur pencarian biometrik dapat ditambahkan 

foto profil untuk seluruh penduduk, tanda tangan, masa berlaku 

identitas, informasi jumlah hasil pencarian, penambahan baris hasil 

pencarian, penambahan waktu akses serta pencarian berdasarkan 

nama dapat menggunakan “contain” tidak “exact” atau “mirip nama 

depan” dan “mirip nama belakang”. 

E. TINDAK LANJUT 

Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat standarisasi 

infarstruktur teknologi kepada  Kementerian/Lembaga pengguna, 

sehingga pemanfaatan data melalui SIAK berjalan lancar. Pemerintah 

harus memastikan standar teknologi yany digunakan oleh 

Kementerian/Lembaga pengguna karena data penduduk bersifat 

rahasia dan wajib dilindungi oleh negara. 
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BAB.IV 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH 

 

4.1. PENGKAJIAN 

 4.1.1. Kajian Strategis 

  4.1.1.1. Bentuk penghargaan dan insentif kepada daerah yang melakukan  

    inovasi; 

 4.1.2. Kajian Taktis 

  4.1.2.1. Peran Kelembagaan Litbang Daerah Dalam Mendukung Inovasi  

    Daerah; 

 4.1.3. Kajian Aktual 

  4.1.3.1.  Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyusun RoadMap SIDa; 

4.1.3.2.  Manajemen Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pengelola     

Inovasi Daerah; 

4.1.3.3.  Kebijakan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

                Kelitbangan dalam mendukung inovasi daerah; 

4.1.3.4.  Identifikasi Hasil Kelembagaan Yang Menangani Inovasi Daerah; 

4.1.3.5.  Perekayasaan Peraturan Bidang Pengembangan Inovasi Daerah; 

4.2. JUMLAH DAERAH (PROVINSI KABUPATEN KOTA YANG MEMPEROLEH  

       PEMBINAAN INOVASI DAERAH)  

 4.2.1.  Rapat Koordinasi Nasional Inovasi : 

  - Propinsi Sulawesi Barat - Provinsi Jawa Tengah 

  - Propinsi Jawa Barat - Provinsi Kalimantan Timur   

  - Provinsi Sulawesi Selatan - Provinsi Sumatera Barat 

  - Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Bengkulu  

  - Provinsi Kalimantan Barat - Provinsi Lampung  

  - Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Sulawesi Tengah 
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4.1. PENGKAJIAN 

 4.1.1. Kajian Strategis 

4.1.1.1. Bentuk penghargaan dan insentif kepada daerah yang melakukan   

inovasi; 

A. Tujuan Kajian 

    Adapun tujuan kajian strategis adalah: 

1. Mengidentifikasi ruang lingkup atau bidang penilaian inovasi 

daerah. 

2. Mengidentifikasi kriteria penilaian inovasi daerah 

3. Mengidentifikasi parameter dan indikator untuk mengukur 

penilaian inovasi daerah. 

4. Merumuskan mekanisme atau tata cara penilaian inovasi 

daerah. 

5. Merumuskan pengorganisasian untuk penilaian inovasi 

daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian 

 Waktu pelaksanaan kajian ini adalah selama 4 bulan. Lokasi 

yang dipilih untuk pengkajian strategis adalah daerah (Provinsi) 

yang pernah dan maupun yang belum pernah menyelenggarakan 

ajang pemberian penghargaan inovasi daerah, yaitu Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi 

Kalimantan Selatan dan Provinsi Ambon. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

Simpulan kajian ini sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penilaian inovasi daerah yang semula terdiri 

 dari empat kategori yaitu Tata Kelola Pemerintahan, 

 Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Daya  Saing 
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setelah dikaji hanya difokuskan pada tiga kategori penilaian yaitu 

Tata Kelola Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan 

Pelayanan Publik. Daya saing tidak termasuk dalam ruang lingkup 

penilaian inovasi daerah. 

 

2. Parameter dan indikator penilaian inovasi daerah adalah : 

- Tata Kelola pemerintahan meliputi efektivitas penggunaan     

APBD, tingkat kapasitas fiskal dan tingkat akuntabilitas     

pengelolaan keuangan; 

- Pelayanan Publik meliputi kebermanfaatan, penyediaan     

sarana dan parasarana, tingkat kepuasan,  

            penggunaan teknologi baru, penyediaan produk layanan  

    baru, Ketersedian layanan pengaduan masyarakat; 

- Pemberdayaan masyarakat meliputi kesesuaian antara   

   realisasi dan target kelompok sasaran program,  

   Kemandirian masyarakat, keberlanjutan, dan penurunan  

   tingkat kemiskinan. 

3. Kriteria penilaian inovasi daerah yang digunakan adalah 

 - Bermanfaat;  

 - Pendekatan Reformasi Birokrasi;  

 - Pendekatan Baru;  

 - Berkelanjutan dan  

 - Dapat Direplikasi. 

     Hasil kajian kriteria menjadi:  

 - Bermanfaat;  

 - Berdampak Ekonomi;  

 - Berkelanjutan;  

 - Kebaruan;  

 - Efisiensi dan  

 - Dapat direplikasi dan diadopsi. 
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4. Mekanisme penilaian inovasi daerah dilakukan secara 

 berjenjang dari kabupaten, provinsi dan nasional. Badan 

 Litbang menjadi koordinator penilaian inovasi daerah dan 

 berperan dalam pembentukan tim penilai, penyeleksian 

 dan penetapan pemenangan. 

5. Panitia penilai inovasi daerah dibentuk pada jenjang 

 kabupaten, provinsi dan nasional, terdiri dari unsur 

 akademisi, praktisi pemerintahan dan dunia usaha yang 

 memiliki kepakaran di bidang Tata Kelola Pemerintahan, 

 Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat. Cakupan 

 penilaian meliputi: Penilaian Administrasi, Substansi dan 

 Verifikasi lapangan. 

6. Peserta Pemerintah daerah yang lolos seleksi disetiap 

 jenjang mendapat sertifikat dan piagam penghargaan. 

 Bentuk  penghargaan dan insentif bagi pemda pemenang, 

 berupa: 

 a. Pemberian hadiah dalam bentuk uang (bonus), hibah,      

          disertai piagam penghargaan; 

 b. Pembangunan tugu bagi beberapa daerah yang beberapa 

           kali terpilih sebagai pemenang inovasi. Pemda pemenang      

menjadi Pilot Project untuk inovasi lanjutan dan menjadi      

Best practice yang berlaku nasional; 

c. Pengembangan sumberdaya manusia daerah dalam  

    bentuk Program  Diklat dan studi banding  dalam dan luar  

    negeri juga berupa bea siswa belajar ke luar negeri. 

7. Penghargaan kepada pemenang inovasi daerah akan 

 diserahkan pada Hari Otonomi Daerah oleh Presiden 

 Republik Indonesia. 

D. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil kajian, disampaikan rekomendasi sebagai 

berikut: 
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1.  Perlu adanya perbaikan pada tahapan penilaian inovasi  daerah 

pada tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak  lanjut. 

a. Pada Tahap Persiapan 

        - Mengingat terbatasnya informasi  pemerintah daerah    

                tentang penilaian inovasi daerah, maka Pemerintah  

          Pusat perlu melakukan sosialisasi dan penyebaran   

             informasi tentang acuan penilaian inovasi baik melalui  

          surat resmi maupun penyebaran informasi melalui   

               media cetak dan elektronik; 

        - Mengingat penyusunan materi atau aspek-aspek  

           Penilaian dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka 

untuk menghindari kesan sentralistik dan menjamin      

objektivitas, dalam menyusun  manual panduan,          

Balitbang perlu mempertimbangkan masukan daerah         

berdasarkan hasil kajian ini.  

b. Tahap Pelaksanaan  

- Penilaian inovasi daerah turut melibatkan pemerintah  

   daerah dan pemangku kepentingan di daerah seperti 

   perguruan tinggi, LSM dan Pelaku Usaha/industri. 

- Hasil penilaian inovasi daerah diusulkan secara    

   berjenjang dari daerah sampai  tingkat nasional,     

   sehingga akan lahir innovator dalam kategori:  

   innovator kabupaten, innovator provinsi, dan innovator  

   nasional. 

c. Tahap Tindak Lanjut 

- Perlu tindak lanjut pasca penyelenggaraan penilaian  

  inovasi berupa pembinaan untuk memotivasi daerah  

  meningkatkan inovasi terutama bagi daerah yang  

  sistem inovasinya belum berkembang;  

- Balitbang perlu menyusun baseline data untuk melihat  

  delta perubahan  akibat inovasi yang diterapkan pada  
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  bidang penilaian. 

2. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui secara 

komprehensif persepsi  tentang penilaian inovasi daerah dari 

unsur akademisi (Perguruan Tinggi dan Badan Litbang), Unsur 

masyarakat (LSM dan Lembaga Inovasi) dan Dunia Usaha 

dengan menambah lokus yang merepresentasikan pemerintah 

daerah di Indonesia dengan  tingkat perkembangan inovasi 

yang berada pada kategori  maju, berkembang dan kurang 

berkembang. 
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 4.1.2. Kajian Taktis 

4.1.2.1. Peran Kelembagaan Litbang Daerah Dalam Mendukung Inovasi   

     Daerah; 

A. Tujuan Kajian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi peran kelembagaan Litbangda dalam 

 mendukung inovasi daerah; 

2. Mengidentifikasi kendala balitbangda dalam mendukung 

 pelaksanaan inovasi daerah; 

3. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan Litbangda dalam 

 mendukung inovasi daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian  

  Kelembagaan Litbangda yang dipilih dalam kajian ini adalah      

Provinsi Jawa Tengah, Banten dan Lampung serta Kabupaten 

sebagai salah satu kabupaten yang sudah terbentuk Kantor Litbang. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

Berdasakan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat       

disampaikan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Peran kelembagaan litbangda dalam mendukung inovasi 

 daerah masih lemah disebabkan terbatasnya kapasitas 

 kelembagaan litbangda, khususnya keterbatasan SDM dan 

 anggaran, serta keterbatasan fungsi, yaitu: 

a. Kapasitas kelembagaan litbangda, secara organisasi, 

nomenklatur kelembagaan litbangda bervariasi, baik dari  

nama lembaga maupun esselonering lembaga. Terdapat 

dua model struktur organisasi kelembagaan litbangda, 

yaitu model struktur organisasi birokrasi dan model   

struktur organisasi matrik.Kelembagaan litbangda   

memiliki kewenangan dibidang penelitian dan  
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 pengembangan, dengan tugas membantu Kepala Daerah   

dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan  

kebijakan daerah di bidang penelitian dan    pengembangan. 

Kelembagaan litbangda memiliki fungsi dibidang penelitian 

dan pengembangan, meskipun terdapat variasi fungsi 

kelembagaan litbangda, yaitu tidak semua kelembagaan 

litbangda memiliki fungsi koordinasi, dan fungsi kerjasama. 

Kualitas dan kualitas SDM kelembagaan litbangda belum 

memadai khususnya SDM fungsional peneliti. Sebagai 

lembaga independan dan professional Jumlah fungsional 

peneliti dibanding struktural berbanding terbalik dengan 

kebutuhan. Pembiayaan/anggaran kelembagaan litbangda 

mayoritas  bersumber dari APBD, dan belum mampu  

menggali/memperoleh pembiayaan dari sumber lain.    

jumlah anggaran kelembagaan litbangda yang masih     

sangat kecil mayoritas digunakan untuk kegiatan 

menejerial.  

b. Peran kelembagaan litbangda dalam Koordinasi masih    

terbatas dengan SKPD, dan bersifat esindentil, yang   

bertujuan untuk mengarahkan, menyatukan dan penataan 

kegiatan kelitbangan dengan kegiatan SKPD  yang 

memerlukan dukungan hasil-hasil kelitbangan.Lingkup 

kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh  kelembagaan 

litbangda belum mengacu Permendagri Nomor 14 Tahun 

2014. Tetapi masih terbatas pada  kegiatan penelitian dan 

pengkajian. Dalam melakukan kegiatan kelitbangan terlebih 

dahulu dilakukan pemetaan kebutuhan SKPD, tetapi output 

hasil-hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh SKPD masih 

rendah. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan 

dibidang penelitian dan pengembangan, dengan tugas 

membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan 
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dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang litbang, serta 

fungsi dibidang litbang, tetapi dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya kelembagaan litbangda kurang didukung 

tenaga fungsional peneliti yang memadai baik secara 

kualitas maupun kuantitas, serta kurang efektifnya  

koordinasi yang disebabkan ego sektoral dan terbatasnya 

anggaran dalam kegiatan kelitbangan menyebabkan  output 

hasil-hasil kegiatan kelitbangan yang berupa Rekomendasi 

belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Kepala 

daerah, SKPD terkait  maupun masyarakat. 

2.  Balitbangda dalam mendukung pelaksanaan inovasi 

 daerah: 

a. Kapasitas kelembagaan litbangda dilihat dari nomenklatur 

kelembagaan litbangda dengan bentuk  Kantor 

(esselon III) kurang memiliki power dan tidak dapat 

melaksanakan fungsinya secara maksimal. Sebagai SKPD, 

kedudukan kelembagaan litbangda dalam    

melaksanakan tusi masih lemah untuk bersaing dengan   

SKPD lain, yang juga melaksanakan kegiatan kelitbangan. 

Rendahnya komitmen/dukungan kepala daerah terhadap 

kelembagaan litbangda terkait dengan pelaksanaan tusi 

dibidang litbang. Kuantitas dan kualitas fungsional peneliti 

belum memadai disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

sistem rekruitmen peneliti, kurangnya pemahaman Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap kebutuhan peneliti, 

mutasi peneliti ke SKPD diluar kelembagaan litbang, serta 

lemahnya: pembinaan, fasilitasi, asistensi, dan sosialisasi 

dari BPP Kemendagri. Kendala dalam pembiayaan 

kelembagaan litbangda disebabkan: belum adanya standar 

penggunaan pembiayaan, sehingga penggunaan anggaran 

cenderung untuk manajerial (administrasi pendukung), 
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sedangkan penggunaan untuk kegiatan yang bersifat 

subtansi relatif masih rendah; kurang intensifnya sosialisasi 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2000, 

yang menyebutkan Pemerintah Daerah mengalokasikan 

anggaran 1% dari APBD untuk kegiatan penelitian dan 

pengembangan dan kelembagaan litbangda belum masuk 

dalam tim panitia anggaran; 

b. Dalam melaksanakan peran koordinasi kelembagaan 

balitbangda menghadapi kendala terkait dengan 

rendahnya tingkat kehadiran peserta dari SKPD, intensitas 

koordinasi rendah, bentuk lembaga setingkat dibawah 

lembaga yang dikoordinasi, kurangnya   keterlibatan 

fungsional peneliti dalam pelaksanaan koordinasi, 

kurangnya transparansi kebutuhan SKPD yang harus 

mendapat dukungan dengan hasil-hasil kelitbangan. Dalam 

melaksanakan peran kegiatan kelitbangan kelembagaan 

balitbangda menghadapi kendala terkait dengan 

keterbatasan anggaran; keterbatasan SDM; keterbatasan 

BPP Kemendagri dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, 

sosialisasi Permandagri terkait dengan kelitbangan; dan 

keterbatasan dukungan sarana dan prasarana, serta SKPD 

melakukan kegiatan kelitbangan tersendiri tanpa 

koordinasi dengan kelembagaan litbangda. 

3. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan Litbangda dalam 

 mendukung inovasi daerah : 

a.   Untuk mengoptimalkan kapasitas kelembagaan litbangda, 

secara organisasi, nomenklatur kelembagaan adalah Badan 

Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah   (Balitbangda) 

dan esseloneringnya sejajar dengan SKPD lain, yaitu 

esselonering IIa untuk Daerah Provinsi dan Iib untuk 

Daerah Kabupaten/Kota. Struktur organisasi dapat 
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dikelompokan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu Tipe A; Tipe B; 

dan Tipe C. Dalam melaksanakan kewenangan dibidang 

penelitian dan pengembangan, maka dalam tusi 

kewenangan dibidang penelitian dan pengembangan, 

dimasukkan fungsi koordinasi, fungsi kerjasama dan 

publikasi, serta fasilitasi HAKI. Rekruitmen tenaga 

fungsional peneliti dilakukan secara nasional, dalam hal ini 

oleh Menpan bekerja sama dengan LIPI untuk seleksi, 

kemudian hasil rekruitmen didistribusikan keseluruh 

daerah. Untuk memenuhi kuantitas peneliti yang masih    

sangat minim (bahkan mayoritas daerah belum memiliki), 

masing-masing daerah memperoleh 3 (tiga) calon tenaga 

peneliti setiap tahunnya. Untuk menghidari   terjadinya 

mutasi/alih profesi, dalam peneriamaan harus ada 

perjanjian bagi peneliti tidak boleh mutasi/alih profesi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b.  Untuk mengoptimalkan peran kelembagaan litbangda      

dalam koordinasi melalui dukungan Kementerian Dalam      

Negeri dan pimpinan daerah dalam mendudukkan peran  

strategis kelembagaan litbangda dalam organisasi dan  

mekanisme kerja, sehingga tidak terjadi duplikasi peran 

dan fungsi dengan SKPD atau unit-unit kerja lainnya di 

daerah. Kegiatan kelitbangan dilakukan secara sinergi dan 

terkoordinasi oleh lembaga Litbang dengan instansi terkait, 

baik ditingkat Pusat maupun Daerah.  

D. REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpalan tersebut diatas, maka saran-saran        

yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Mendudukkan peran strategis BPP dalam organisasi dan 

mekanisme kerja, sehingga tidak terjadi duplikasi peran dan 

fungsi dengan SKPD atau unit-unit kerja lainnya di daerah. 
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Perlunya penyamaan persepsi nomenklatur kelembagaan adalah 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dan 

esseloneringnya sejajar dengan SKPD lain, yaitu esselonering IIa 

untuk Daerah Provinsi dan IIb untuk Daerah Kabupaten/Kota. 

Struktur organisasi dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) tipe, 

yaitu Tipe A; Tipe B; dan Tipe C, (secara lengkap lihat bab VI). 

2. Setiap Penyusunan Perda/Keputusan  Kepala  Daerah oleh 

Dinas/Badan  Daerah sebelum ditetapkan, terlebih dahulu 

dilakukan Penelitian, Pengkajian, dan atau Pengembangan oleh 

institusi Litbang Daerah”. 

3. Untuk memenuhi formasi pejabat struktural, hendaknya 

mengutamakan dari tenaga fungsional peneliti atau Pegawai  

yang  “concern” di bidang kelitbangan dan tidak menjadikan 

lembaga Litbang sebagai tempat promosi PNS dari luar Lembaga 

Litbang atau pejabat yang dianggap bermasalah (dilitbangkan). 

Sedangkan untuk rekruitmen tenaga fungsional peneliti 

hendaknya dilakukan secara nasional, dalam hal ini oleh Menpan 

bekerja sama dengan LIPI untuk selaksi, kemudian hasil 

rekruitmen didistribusikan keseluruh daerah. Untuk memenuhi 

kuantitas peneliti yang masih sangat minim (bahkan mayoritas 

daerah belum memiliki), masing-masing daerah memperoleh 3 

(tiga) calon tenaga peneliti setiap tahunnya. Untuk menghidari 

terjadinya mutasi/alih profesi, dalam peneriamaan harus ada 

perjanjian bagi peneliti dalam kurung 5 (lima tahun) tidak boleh 

mutasi/alih profesi. 

4. Perlunya dukungan Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan 

daerah dalam mendudukkan peran strategis kelembagaan 

litbangda dalam organisasi dan mekanisme kerja, sehingga tidak 

terjadi duplikasi peran dan fungsi dengan SKPD atau unit-unit 

kerja lainnya di daerah. Kegiatan kelitbangan dilakukan secara 
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sinergi dan terkoordinasi oleh lembaga Litbang dengan instansi 

terkait, baik ditingkat Pusat maupun Daerah. 

5. BPP Kemendagri hendaknya mengintensifnya sosialisasi Surat 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2000. Serta 

perlunya dukungan Kepala Daerah dengan melibatkan 

kelembagaan litbangda masuk dalam tim panitia anggaran. 

 4.1.3. Kajian Aktual 

  4.1.3.1. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyusun RoadMap SIDa;  

   A. Tujuan Kajian 

    Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui   

             kesiapan daerah dalam menyusun RoadMap SIDa seperti : 

1. Teridentifikasinya kesiapan pemerintah daerah dalam 

 menyusun RoadMap SIDa; 

2. Teridentifikasinya unsur-unsur yang harus dipersiapkan 

 oleh Pemerintah Daerah Jembarana dalam menyusun 

 RoadMap SIDa; 

3. Teranalisanya hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah 

 dalam menyusun RoadMap SIDa. 

B.  Pelaksanaan Kajian 

 Kajian ini dilaksanakan di tiga provinsi yaitu:Provinsi   Banten, 

Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bali, Kabupaten  

      Jembarana. 

C.  Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

  Berdasarkan hasil kajian di lapangan, temuan di ketiga   

       provinsi dapat teridentifikasi sebagai berikut : 

      1.  Provinsi Sumatera Barat 

a. Kebijakan inovasi berpijak pada 10 prioritas termasuk 

reformasi birokrasi, implementasi inovasi oleh SKPD melalui 

peningkatan program pengembangan pertanian,    

program pengembangan industri kecil dan menengah;  
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b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki dokumen yang 

maksimal seperti , pedoman informasi birokrasi, roadmap 

reformasi birokrasi sesuai UU.No.23 Tahun 2014; 

c. Sumber daya masih sektoral di dinas-dinas, kesulitan 

mengkoordinasikan ke dinas terutama SKPD yang telah 

melaksanakan SIDa terlebih dahulu; 

d.  Tahun 2011, difasilitasi Kemenristek tentang pemetaan Sistim 

Inovasi Daerah melalui metode ANIS terkait level makro, 

messo dan mikro; 

e.   Dalam metode ANIS, pada level makro indikator masih  lemah; 

f.  Kelemahan di daerah provinsi Sumatera Barat, tahun 2012 

sudah menyusun roadmap SIDa semacam  dokumen. Namun 

implementasinya belum 100 % dan harus mensinergikan ke 

SKPD Kabupaten/Kota; Penyusunan roadmap SIDa tersebut 

disusun untuk menentukan arah dan memberikan suatu 

konteks perencanaan, pendekatan jangka panjang, 

menentukan prioritas penggunaan Sumberdaya secara efisien 

dalam rangka meningkatkan daya saing daerah; 

g. Permasalahannya, belum adanya pelaku SIDa dari dunia usaha 

untuk mengimplementasikan roadmap SIDa; 

h. Pengalokasian anggaran untuk inovasi tersebar pada berbagai 

SKPD  Lingkup Provinsi dan Lembaga Penelitian; 

i. TIM koordinasi penguatan SIDa baru terbentuk di tahun 2013; 

j.   Kabupaten/Kota lebih awal melakukan SIDa;  

k.   Roadmap gambir sudah di sosialisasi 50 Kota; 

l.   RPJMD  lahir duluan dari SIDa sehingga tidak bisa        

      diimplementasikan; 

m. Keengganan dunia usaha dalam melaksanakan SIDa,    

disebabkan insentif yang tidak nampak dalam SK TIM;   

     2.   Provinsi Banten 

a. Roadmap SIDa masih dalam tahap draft, dan akan disinergikan  
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    ke dalam RPJMD tahun 2017; 

b. Dari jumlah 4 Kabupaten hanya 2 Kabupaten yang 

melaksanakan SIDa dan sedang dalam proses penyusunan 

roadmap SIDa diantaranya yaitu Kabupaten Serang dan 

Pandeglang; 

c. TIM Koordinasi memiliki persepsi yang berbeda-beda   

khususnya tingkat pemahaman akademis dalam memaknai 

SIDa. 

     3.   Pemerintah Bali 

    a.  Pemerintah Provinsi Bali belum melaksanakan SIDa, inovasi 

daerah dilakukan dalam bentuk Gerbang sadu mandara, dan 

lain-lain; Meski berbeda makna, Pemerintah Provinsi telah 

melaksanakan intruksi UU No.23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 

yang menyatakanbahwa Pemerintah Daerah adalah kepala 

daerah  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.Pasal 386 ayat 1 juga 

menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah 

dapat melakukan inovasi; 

b.  Litbang masih dibawahi esselon 3 dan bidang litbang hanya 

membentuk koordinasi; 

   c.  Tidak adanya fungsional peneliti yang akan mengembangkan 

         inovasi di daerah;   

   4.   Kabupaten Jembrana : 

    a. Keberanian pimpinan diperlukan dalam pengembangan SIDa. 

Menurut Effendi, hal ini karena didasarkan karena kebijakan 

inovasi sama halnya dengan upaya membangun daerah yang 

diarahkan pada upaya untuk :  

- Mengembangkan kemampuan ekonomi daerah untuk    

   menciptakan kesejahteran dan memperbaiki kondisi    



150 
 

   kehidupan material secara adil dan merata; 

- Meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, perumahan,  

   dan kesempatan kerja;  

- Mendorong penegakan hak-hak asasi manusia,      

   kebebasan politik dan demokrasi; 

        - Mengembangkan peradaban;  

                    - Meningkatkan kesadaran perlunya pembangunan  

                      berkelanjutan; 

    b. Regulasi SIDa belum tertuang dalam RPJMD. Hal ini      

 didasari bahwa dalam menyusun roadmap SIDA,  

 yang akan diintegrasikan ke dalam RPJMD harus  

  sinkron dengan visi misi Bupati. 

 c. Pelaksanaan SIDa di Kabupaten Jembrana belum  

     didukung oleh Pemerintah Provinsi SIDa berjalan di 

Kabupaten Jembrana karena mengikuti jejak pimpinan 

terdahulu, dan nilai positifnya masih menjadi visi misi Bupati 

yang harus tertuang dalam RPJMD; 

D. REKOMENDASI 

 Sejalan dengan  hal tersebut, maka rekomendasi 

    yang dapat kami sampaikan  dalam pelaksanaan SIDa     

    adalah : 

1. Bagi daerah yang sudah melaksanakan SIDa : 

        a.  Mengefektifkan Litbang dalam pelaksanaan SIDa 

           melalui peningkatan fungsi danperan Litbang; 

         b. Membentuk Pokja-Pokja yang kompeten untuk  

        menangani langsung SIDa; 

         c. Melakukan monitoring evaluasi terhadap    

  perkembanganSIDa yang dilakukan Kabupaten/Kota  

  terutama kinerja tim koordinasi; 

        d. Menjadikan Roadmap SIDa sebagai acuan yang dapat  

  direalisasikan agar nilai kebermanfaatannya dapat  
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 dirasakan masyarakat; 

         e.  Menjadikan SIDa sebagai program yang  

     berkelanjutan dan memiliki daya saing yang dapat  

  ditempuh dengan indikator : 

- Peningkatan pertumbuhan ekonomi; 

- Diversifikasi peluang kerja; 

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

- Terwujudnya produk-produk baru. 

        f. Pedampingan intensif yang dilakukan oleh 

 Pemerintah Provinsi dalam rangka penyusunan 

 roadmap SIDa; 

g. Pemerintah memberikan jaminan kepada pengusaha 

 dari aspek keamanan, kenyamanan, dan eksplorasi 

 produk baru; 

2. Bagi daerah yang belum melaksanakan SIDa  

     hendaknya; 

a. Mempersiapkan  dasar hukum tentang SIDa dalam 

 bentuk Peraturan Daerah khususnya pembentukan 

 TIM Koordinasi; 

b. Mempersiapkan dan membentuk TIM Koordinasi 

 Provinsi dengan melibatkan antara lain : 

 - Dunia usaha melalui metode pengembangan   

        produk baru, membuat teknik strategi pemasaran,  

        menganalisa pasar, dan lain-lain; 

      - Perguruan tinggi melalui pengembangan  

    berinovasi agar sesuai dengan perkembangan        

    IPTEK; 

 - SKPD Kab/Kota;  

 - Masyarakat. 

c. Koordinasi dengan lembaga litbang sebagai 

    instrumen pelaksanaan SIDa; 
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d. Mengintegrasikan program pembangunan yang ada 

 di provinsi dengan program yang ada di 

 Kabupaten/Kota, 

e. Penyiapan Dokumen diantaranya adalah RPJMD,  RKPD, 

Produk unggulan Kab/Kota, pemetaan  tantangan, 

peluang dan ancaman dalam SIDa,  rencana aksi SIDa, 

Kondisi SIDa, focus dan Program  prioritas SIDa; 

f. Penambahan pengalokasian anggaran inovasi  daerah 

di tahun yang akan datang; 

g. Pengadaan pelatihan untuk penyusunan roadmap 

 SIDa; 

4.1.3.2. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pengelola    

               Inovasi Daerah; 

    A.Tujuan Kajian 

Adapun tujuan dari kajian ini adalah:  

a. Mengetahuikondisi sumber daya aparatur yang mengelola 

 inovasi daerah sebelum dan sesudah terbitnya perber; 

b. Mengetahui penataan dan pengelolaan sumber daya 

 aparatur dalam mengelola inovasi daerah saat ini, baik 

 sebelum atau sesudah keluarnya perber dan; 

c. Mengetahui peran kemendagri (Balitbang) dalam mendorong 

sumber daya aparatur pengelola inovasi di  daerah 

(dalam kontek kebijakan).  

   B. Pelaksanaan Kajian 

 Oleh karena keterbatasan waktu, tenaga, anggaran, dan   agar 

kajian ini lebih mendalam, maka kajian ini hanya dilaksanakan di 3 

(tiga) daerah provinsi, yaitu Provinsi Bali,ProvinsiBanten, dan 

Provinsi Sumatera Barat.Kajian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan, 

yaitu dari bulan Agustus s/d September  2015. 
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C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Kondisi SDM aparatur dalam mengelola inovasi daerah di 

Balitbangda Provovinsi secar umum sampai saat ini  belum 

berjalan secara optimal, belum terintegrasinya  lembaga atau 

institusi resmi di daerah yang bertugas  sebagai koordininasi 

dan  memfasilitasi masyarakat dan  lembaga-lembaga 

yang berinovasi, bahkan DRD (Dewan  Riset Daerah) yang 

tugas dan fungsinya sebagai Tim  Koordinasi belum berjalan 

secara optimal. Pengelolaan inovasi yang dilakukan oleh 

aparatur masih terkendala  dengan ego sektoral, baik di 

pemerintah pusat maupun  daerah melalui SKPD, sehingga 

kondisi ini menyulitkan  peran balitbangda sebagai 

pengelola inovasi, ditambah dengan belum  optimalnya peran 

SDM aparatur dalam mengelola inovasi.  

2. Dalam menatakelolaan SDM aparatur di Balitbangda, yang 

terjadi saat ini bahwa kondisi SDM aparatur dalam mengelola 

inovasi daerah dengan secara umum belum ideal, dengan 

keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana  pendukung, 

dan belum terjalin kerjasama secara komprehensif antara 

balitbangda. Serta belum belum terealisasinya 

perncanaan,pengembangan, pengorganisasian dan 

pengintegrasian terhadap SDM  aparatur Balitbang, dan Tim 

koordinasi DRD (Dewan Riset Daerah), dan SKPD dalam 

menentukan lembaga mana yang  di sepakati sebagai 

pengelola inovasi daerah.  

3. Atas dasar Perber no 03 & 36 tahun 2012 tentang 

 penguatan sIDA, dan  UU 23 Tahun 2014 tentang 

 Pemerintahan Daerah, pada Bab XXI tentang Inovasi 

 Daerah, dimana disana Balitbang Kemendagri diamanahkan 

 untuk menyusun kebijakan, seperti draft RPP tentang 

 inovasi daerah, beserta aturan teknis lainnya yang 
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 menyangkut masalah SDM aparatur & Kelembagaannya, 

 Penganggarannya, penilaian dan penghargaan bagi daerah 

 yang berhasil dalam melakukan inovasi tata kelola 

 pemerintah daerah, dan sangsinya. 

 

   D. REKOMENDASI 

    Dari hasil analisis data mengenai model temuan penelitian          

             dan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan operasional dan 

     pembahasan penelitian ini, dapat direkomendasikan beberapa       

     hal sebagai berikut:  

    1. Kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah Provinsi  

dalam rangka mengoptimalkan SDM aparatur diBalitbangda 

adalah : 

a. Membuat kebijakan yang benar-benar dapat   

    mendorong dan meningkatkan SDM aparatur dalam   

   mengelola inovasi daerah melalui penguatan lembaga  

   Balitbangda. 

 b. Memperjelas tugas dan fungsi lembaga yang  

     mengelola inovasi daerah, SDM aparatur, beserta   

     pendanaannya.   

2. Untuk menata dan mengelola SDM aparatur dalam 

mengelola inovasi daerah dan guna meningkatkan SDM 

 aparatur kelitbangan berfungsi sebagai coordinator 

dan  fasilitasi dalam mengelola inovasi di daerah, perlu 

 kiranya pendekatan best practice strategy yang 

 merupakan strategi gabungan (mix strategy); 

3. Peran yang harus dilakukan Balitbang Kemendagri saat 

 ini dalam mendukung pengelolaan inovasi di daerah 

 adalah dengan membuat kebijakan melalui PP dan 

 permendagri dalam rangka penguatan SDM aparatur, 

 lembaga dan kewenangannya, berikut bantuan 
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anggaran  melalui dana dekon kepada  Balitbangda 

Provinsi dalam mendukung inovasi di daerah. 

4.1.3.3. Kebijakan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

             Kelitbangan dalam mendukung inovasi daerah; 

 A. Tujuan Kajian 

    Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah: 

       1.  Mengidentifikasi peran kelembagaan Litbangda dalam  

             mendukung inovasi daerah. 

       2. Mengidentifikasi kendala balitbangda dalam mendukung  

    pelaksanaan inovasi daerah. 

       3. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan Litbangda dalam  

    mendukung inovasi daerah. 

   B. Pelaksanaan Kajian 

 Kelembagaan Litbangda yang dipilih dalam kajian ini adalah 

Provinsi Jawa Tengah, Banten dan Lampung serta Kabupaten 

sebagai salah satu kabupaten yang sudah terbentuk Kantor 

Litbang. Pemilihan lokasi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri 

Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesi Peraturan Bersama Menteri 

Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Nomor: 

36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Dengan 

Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Negara Riset Dan Teknologi 

Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia, yang menyebutkan bahwa dalam Pasal 5 Penjelasan 

ayat (1) Kebijakan penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam rencana strategis lima tahunan 

kementerian. Penjelasan ayat (2) Kebijakan penguatan SIDa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) 

tercantum dalam: a. Roadmap penguatan SIDa; b. RPJMD; dan c. 

RKPD. 
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 Beberapa pertimbangan diatas dijadikan dasar pemilihan 

karakteristik daerah yang akan dikaji. Karakateristik yang dipilih 

berdasarkan keterlibatan lembaga mitra, Balitbangda yang telah 

menyususun roadmap SIDa yang terintegrasi kedalam RPJMD dan 

RKPD serta adanya dukungan tenaga fungsional peneliti. Untuk 

memperoleh data yang bervariasi, maka kajian ini memilih lokus 

kabupaten/ kota di provinsi tersebut. Pemilihan ini diharapkan 

bisa memberikan penjelasan gambaran seutuhnya terhadap 

kapasitas kelembagaaan Balitbangda dalam mendukung inovasi 

daerah. 

Pemilihan lokasi kajian di Jawa Tengah dikategorikan sebagai 

daerah dengan peringkat maju, dengan pertimbangan bahwa di 

Jawa Tengah telah terbantuk Badan Litbang di provinsi dan 

beberapa balitbangda kabupaten/kota, dengan jumlah peneliti 

sebanyak 26 orang. Disamping itu, Balitbangda Provinsi Jawa 

Tengah telah bekerjasama dengan Kemenristek Dikti mengenai 

SIDa dan telah memperoleh Penghargaan Budhipura sebanyak  3 

(tiga) kali, memiliki Pergub dan Perbup/ Perwal terkait Inovasi, 

sudah menyususun roadmap SIDa, mengintegrasikan SIDa ke 

dalam RPJMD serta telah membentuk Desa Inovasi sebagai desa 

percontohan, Kabupaten/ Kota inovatif. Sedangkan Pemilihan 

lokasi kajian di Lampung dikategorikan sebagai daerah 

berperingkat rendah dengan pertimbangan bahwa di Lampung 

baru terbentuk Balitbangda Provinsi, tetapi belum terbentuk 

Balitbangda Kabupaten/kota. Sedangkan jumlah tenaga fungsional 

peneliti di provinsi lampung hanya ada 1 orang, serta baru 

memperoleh Penghargaan Budhipura sebanyak 1 (satu) kali pada 

10 Agustus 2015.  Dengan adanya lokasi penelitian berbeda 

diharapkan ada variasi data yang didapat. 
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C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

    1. Peran kelembagaan litbangda dalam mendukung inovasi 

 daerah masih lemah disebabkan terbatasnya kapasitas 

 kelembagaan litbangda, khususnya keterbatasan SDM dan 

 anggaran, serta keterbatasan fungsi, yaitu: 

a. Kapasitas kelembagaan litbangda, secara organisasi, 

nomenklatur kelembagaan litbangda bervariasi, baik dari 

nama lembaga maupun esselonering lembaga. Terdapat  

dua model struktur organisasi kelembagaan litbangda, 

yaitu model struktur organisasi birokrasi dan model 

struktur organisasi matrik. Kelembagaan litbangda 

memiliki kewenangan dibidang penelitian dan 

pengembangan, dengan tugas membantu Kepala Daerah       

dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan  

kebijakan daerah di bidang penelitian dan  

pengembangan.Kelembagaan litbangda memiliki fungsi       

dibidang penelitian dan pengembangan, meskipun    

terdapat variasi fungsi kelembagaan litbangda, yaitu  tidak 

semua kelembagaan litbangda memiliki fungsi  koordinasi, 

dan  fungsi kerjasama. Kualitas dan kualitas SDM 

kelembagaan litbangda belum memadai  khususnya SDM 

fungsional peneliti. Sebagai lembaga independan dan 

professional Jumlah fungsional peneliti dibanding 

struktural  berbanding terbalik dengan kebutuhan.   

Pembiayaan/anggaran kelembagaan litbangda mayoritas 

bersumber dari APBD, dan belum mampu 

menggali/memperoleh pembiayaan dari sumber 

lain.Jumlah anggaran kelembagaan litbangda yang masih 

sangat kecil mayoritas digunakan untuk kegiatan 

menejerial.  
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b.  Peran kelembagaan litbangda dalam Koordinasi masih 

terbatas dengan SKPD, dan bersifat esindentil, yang 

bertujuan untuk mengarahkan, menyatukan dan penataan  

kegiatan kelitbangan dengan kegiatan SKPD yang 

memerlukan dukungan hasil-hasil kelitbangan. Lingkup 

kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh kelembagaan  

litbangda belum mengacu Permendagri Nomor 14 Tahun  

  2014. Tetapi masih terbatas pada kegiatan penelitian dan 

  pengkajian. Dalam melakukan kegiatan kelitbangan  

  terlebih dahulu dilakukan pemetaan kebutuhan SKPD, 

  tetapi output hasil-hasil kelitbangan yang dimanfaatkan  

 oleh SKPD masih rendah. Sebagai lembaga yang memiliki  

 kewenangan dibidang penelitian dan pengembangan, 

 dengan tugas membantu kepala daerah dalam 

 melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

 daerah di bidang litbang, serta fungsi dibidang litbang,  

 tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  kelembagaan 

litbangda kurang didukung tenaga fungsional  peneliti yang 

memadai baik secara kualitas maupun  kuantitas, serta kurang 

efektifnya koordinasi yang  disebabkan ego sektoral dan terbatasnya 

anggaran dalam  kegiatan kelitbangan menyebabkan output hasil-

hasil  kegiatan kelitbangan yang berupa Rekomendasi belum  dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh Kepala daerah,  SKPD terkait  

maupun masyarakat. 

2. Kendala balitbangda dalam mendukung pelaksanaan 

 inovasi daerah : 

 a. Kapasitas kelembagaan litbangda dilihat dari 

     nomenklatur kelembagaan litbangda dengan bentuk  

     Kantor (esselon III)kurang memiliki power dan tidak  

     dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Sebagai  
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     SKPD, kedudukan kelembagaan litbangda dalam     

       melaksanakan tusi masih lemah untuk bersaing dengan  

       SKPD lain, yang juga melaksanakan kegiatan kelitbangan.      

Rendahnya komitmen/dukungan kepala daerah terhadap  

     kelembagaan litbangda terkait dengan pelaksanaan tusi  

       dibidang litbang.Kuantitas dan kualitas fungsional  

       peneliti belum memadai disebabkan oleh beberapa faktor,     

yaitu sistem rekruitmen peneliti, kurangnya pehaman     

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap kebutuhan    

peneliti, mutasi peneliti ke SKPD diluar kelembagaan        

     litbang, serta lemahnya: pembinaan, fasilitasi, asistensi,  

     dan sosialisasi dari BPP Kemendagri. Kendala dalam  

     pembiayaan kelembagaan litbangda disebabkan: belum  

     adanya standar pengunaan pembiayaan, sehingga  

     penggunaan anggran cenderung untuk manajerial  

     (administrasi pendukung), sedangkan penggunaan untuk   

     kegiatan yang bersifat subtansi relatif masih rendah;    

     kurang intensifnya sosialisasi Keputusan Menteri Dalam  

     Negeri Nomor 40 Tahun 2000, yang menyebutkan     

     Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran 1% dari   

     APBD untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dan  

     kelembagaan litbangda belum masuk dalam tim panitia    

     anggaran. 

b.  Dalam melaksanakan peran koordinasi kelembagaan 

balitbangda menghadapi kendala terkait dengan rendahnya 

tingkat kehadiran peserta dari SKPD, intensitas    koordinasi 

rendah, bentuk lembaga setingkat dibawah lembaga yang 

dikoordinasi, kurangnya keterlibatan fungsional peneliti dalam 

pelaksanaan koordinasi, kurangnya transparansi kebutuhan 

SKPD yang harus mendapat dukungan dengan hasil-hasil 

kelitbangan. Dalam  
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     melaksanakan peran kegiatan kelitbangan kelembagaan     

balitbangda menghadapi kendala terkait dengan  keterbatasan 

anggaran; keterbatasan SDM; keterbatasan  

     BPP Kemendagri dalam melakukan pembinaan, fasilitasi,  

     sosialisasi Permandagri terkait dengan kelitbangan; dan  

     keterbatasan dukungan sarana dan prasarana, serta SKPD  

   melakukan kegiatan kelitbangan tersendiri tanpa  

     koordinasi dengan kelembagaan litbangda. 

3.         Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan Litbangda dalam     

            mendukung inovasi daerah 

 a. Untuk mengoptimalkan kapasitas kelembagaan litbangda, 

secara organisasi, nomenklatur kelembagaan adalah badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dan 

esseloneringnya sejajar dengan SKPD     lain, yaitu 

esselonering IIa untuk Daerah Provinsi dan IIb untuk Daerah 

Kabupaten/Kota. Struktur organisasi dapat dikelompokan 

menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu Tipe A; Tipe B; dan Tipe C. Dalam 

melaksanakan kewenangan dibidang penelitian dan 

pengembangan, maka dalam tusi kewenangan dibidang 

penelitian dan pengembangan, dimasukkan fungsi koordinasi, 

fungsi kerjasama dan publikasi, serta fasilitasi HAKI. 

Rekruitmen tenaga fungsional peneliti dilakukan secara 

nasional, dalam hal ini  oleh Menpan bekerja sama dengan LIPI 

untuk selaksi, kemudian hasil rekruitmen didistribusikan 

keseluruh  daerah. Untuk memenuhi kuantitas peneliti yang 

masih sangat minim (bahkan mayoritas daerah belum 

memiliki),  masing-masing daerah memperoleh 3 (tiga) calon 

tenaga peneliti setiap tahunnya. Untuk menghidari terjadinya 

mutasi/alih profesi, dalam peneriamaan harus adaperjanjian 

bagi peneliti tidak boleh mutasi/alih profesi  sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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         b. Untuk mengoptimalkan peran kelembagaan litbangda  dalam 

koordinasi melalui dukungan Kementerian Dalam  Negeri dan 

pimpinan daerah dalam mendudukkan peran  strategis 

kelembagaan litbangda dalam organisasi dan  mekanisme kerja, 

sehingga tidak terjadi duplikasi peran  dan fungsi dengan SKPD 

atau unit-unit kerja lainnya di 

 daerah. Kegiatan kelitbangan dilakukan secara sinergi dan  

 terkoordinasi oleh lembaga Litbang dengan instansi terkait,  

 baik ditingkat Pusat maupun Daerah. 

D. REKOMENDASI 

             Berdasarkan Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian maka  

     rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Mendudukkan peran strategis BPP dalam organisasi dan     

     mekanisme kerja, sehingga tidak terjadi duplikasi peran dan 

     fungsi dengan SKPD atau unit-unit kerja lainnya di daerah.     

     Perlunya penyamaan persepsi nomenklatur kelembagaan  

     adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  

    (Balitbangda) dan esseloneringnya sejajar dengan SKPD lain,  

    yaitu esselonering IIa untuk Daerah Provinsi dan IIb untuk  

    Daerah Kabupaten/Kota. Struktur organisasi dapat  

    dikelompokan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu Tipe A; Tipe B; dan  

    Tipe C, (secara lengkap lihat bab VI). 

2.  Setiap Penyusunan Perda/Keputusan  Kepala  Daerah oleh  

     Dinas/Badan  Daerah sebelum ditetapkan, terlebih dahulu     

     dilakukan Penelitian, Pengkajian, dan atau Pengembangan  

     oleh institusi Litbang Daerah”. 

3. Untuk memenuhi formasi pejabat struktural, hendaknya     

    mengutamakan dari tenaga fungsional peneliti atau Pegawai   

    yang  “concern” di bidang kelitbangan dan tidak menjadikan  

    lembaga Litbang sebagai tempat promosi PNS dari luar  

    Lembaga Litbang atau pejabat yang dianggap bermasalah  



162 
 

    (dilitbangkan). Sedangkan untuk rekruitmen tenaga  

    fungsional peneliti hendaknya dilakukan secara nasional,  

    dalam hal ini oleh Menpan bekerja sama dengan LIPI untuk  

    seleksi, kemudian hasil rekruitmen didistribusikan keseluruh    

    daerah. Untuk memenuhi kuantitas peneliti yang masih sangat  

    minim (bahkan mayoritas daerah belum memiliki), masing- 

    masing daerah memperoleh 3 (tiga) calon tenaga peneliti  

    setiap tahunnya. Untuk menghidari terjadinya mutasi/alih  

    profesi, dalam peneriamaan harus ada perjanjian bagi peneliti  

    dalam kurung 5 (lima tahun) tidak boleh mutasi/alih profesi. 

4. Perlunya dukungan Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan  

    daerah dalam mendudukkan peran strategis kelembagaan  

    litbangda dalam organisasi dan mekanisme kerja, sehingga  

    tidak terjadi duplikasi peran dan fungsi dengan SKPD atau  

    unit-unit kerja lainnya di daerah. Kegiatan kelitbangan  

    dilakukan secara sinergi dan terkoordinasi oleh lembaga  

    Litbang dengan instansi terkait, baik ditingkat Pusat maupun  

    Daerah. 

5. BPP Kemendagri hendaknya mengintensifnya sosialisasi     

     Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun  

     2000. Serta perlunya dukungan Kepala Daerah dengan  

     melibatkan kelembagaan litbangda masuk dalam tim panitia  

     anggaran. 

4.1.3.4. Identifikasi Hasil Kelembagaan Yang Menangani Inovasi Daerah; 

  A.Tujuan Kajian 

  Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah: 

      1. Mengidentifikasi lembaga yang menangani inovasi daerah; 

      2. Mengidentifikasi peran Balitbangda dalam pelaksanaan   

 inovasi daerah; 

      3. Mengidentifikasi aspek yang menyebabkan kontribusi   

 Balitbangda masih rendah dalam pengembangan inovasi  
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 daerah khususnya terkait persoalan proses    

 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

   B. Pelaksanaan Kajian 

 Kelembagaan Litbangda yang dipilih dalam kajian ini adalah 

Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan di wilayah ini terdapat 

beberapa Kabupaten/ kota yang sudah membentuk kelembagaan 

Litbang. Adapun lokus kajian adalah Kota Magelang, Kabupaten 

Boyolali, dan Kabupaten Magelang, dengan pertimbangan kota 

Magelang sudah terbentuk kantor litbang dan statistik dan 

Kabupaten Boyolali sudah terbentuk Balitbang dan Ristek. 

Sedangkan mengambil lokus di Kabupaten Magelang dengan 

pertimbangan kelembagaan Litbang masih menjadi  subordinasi 

Bappeda. Disamping pertimbangan tersebut masin-masing lokus 

sudah mengembangkan inovasi daerah. 

C.   Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

 Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu, maka 

kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Daerah Pelaksanaan Inovasi di daerah lokus kajian pada 

 umumnya ditangani oleh masing-masing Satuan Kerja  

 Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan programnya. 

 Belum ada lembaga khusus yang menangani inovasi daerah, 

 hal ini dikarenakan belum ada payung hukum yang secara 

 khusus mengatur tentang kelembagaan inovasi Daerah. 

 Adapun Lembaga yang menangani inovasi daerah di lokus 

 kajian adalah : 

a. Kota Magelang 

   - Kantor Lingkungan Hidup : Kampung Organik     

      (Pemanfaatan limbah dengan mendirikan Kampung  

      Organik); 

   - Dinas Perhubungan dan Komunikasi : Web Informasi  

     (Pemanfaatan Perijinan    PTSP); 
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   - BP2T : CCTV (peningkatan kinerja aparatur melalui      

     kamera CCTV); 

   -Dinas Pengelolaan Keuda : SIMDA (pengelolaan keuangan       

   terpadu; 

 - Kantor Litbang Statistik : DATA Go (menyediakan bank       

   data informasi) 

b. Kabupaten Boyolali 

  1. Bappeda : Krenova (Lomba Kreativitas dan Inovasi) 

  2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan      

      Terpadu (BPM2T): PRO   INVESTASI (Pemberian  

      kemudahan pelayanan perijinan dengan gratis) 

3. Disperindag : BANTUAN PENDIRIAN BADAN HUKUM   

    UMKM  

4. Disdukcapil : ONE DAY SERVICE (Pengurusan dokumen   

    kependudukan keliling) 

5. Setda : E-PILKADES (Pemilihan Kepala Desa secara  

    elektronik) 

c.  Kabupaten Magelang 

Kabupaten Magelang masih sedang menyusun Roadmap 

Inovasi Daerah. Beberapa program inovasi daerah yang 

akan diluncurkan pada Tahun 2016 diantaranya adalah : 

(1).Setda : SIPROKUMDA (Sistem Informasi Penyusunan 

Produk Hukum Daerah) ; 

(2).Dinas Pertanian : PRIMATANI (Program Rintisan dan 

Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi). 

2. Dalam pelaksanaan inovasi di daerah, Balitbangda belum 

 berperan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa 

 hal diantaranya adalah (1) Belum semua daerah  membentuk 

Balitbangda sehingga kegiatan-kegiatan yang  terkait dengan 

kelitbangan ditangani oleh Bappeda dan  atau SKPD terkait. 
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Balitbangda masih sebatas  mengkoordinasikan program; (2) 

Keberadaan Balitbangda  yang sudah terbentuk masih sangat 

terbatas baik dari segi  struktur kelembagaan dan tatalaksana 

maupun dari segi  sumber daya manusia, dukungan 

anggaran maupun  program; (3) Payung hukum yang 

mengatur tentang  kebijakan inovasi daerah belum ada. 

Rancangan Peraturan  Pemerintah tentang Inovasi Daerah 

sebagai turunan dari Undang-Undang No 23 tahun 2014 

tentang pemerintahan  daerah masih dalam tahap penyusunan 

oleh Balitbang  Kemendagri. 

   D. REKOMENDASI 

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan dari kajian ini 

adalah : 

1. Dalam rangka pengembangan inovasi daerah, agar semua 

 daerah diwajibkan membentuk Balitbangda. Hal ini dapat 

 dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 

 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan 

 Pemerintah tentang Inovasi Daerah, yang saat ini sedang 

 disusun. 

2. Bagi daerah yang sudah membentuk Balitbangda, 

 diperlukan penguatan kelembagaan, penambahan formasi 

 pejabat fungsional peneliti bidang inovasi daerah, 

 peningkatan sarana dan prasarana serta dukungan alokasi 

 anggaran yang memadai. Disamping itu juga, perlu 

 dilakukan sosialisasi secara intensif terhadap para 

 eksekutif dan legislatif di daerah tentang pentingnya peran 

 Balitbangda dalam mendorong pengembangan inovasi 

 daerah. 
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4.1.3.5. Perekayasaan Peraturan Bidang Pengembangan Inovasi Daerah; 

A. Tujuan Kajian 

  Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan perekayasaan ini 

adalah:Tersusunnya draft Rancangan Peraturan Pemerintah 

tentang Inovasi Daerah dengan cara adopsi dan pengayaan   

substansi PeraturanBersama Menristek dan Mendagri No 03 Tahun 

2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi 

Daerah untuk menjadipasal-pasal dalam Draft RPP Inovasi Daerah, 

melalui aktifitas:  

  1.  Memperoleh masukan dari pemangku kepentingan dalam proses 

penyusunan PP tentang Inovasi Daerah melalui DIM. 

2.  Mengidentifikasi substansi yang menjadi dasar penyusunan 

pasal-pasal dalam RPP tentang Inovasi daerah.  

   B. Pelaksanaan Kajian 

  Untuk penyusunan naskah akademis Pengembangan Naskah 

Akademis dibangun atas dasar kolaborasi antar Akademisi dan 

Fungsional Peneliti di bidang Pengembangan Inovasi Proses 

pembuatan Naskah Akademik sudah dimulai sejak Desember 2014 

dimana rangkaian proses perekayasaan peraturan bidang 

pengembangan inovasi akan berlangsung selama tahun 2015 ini 

sehingga diharapkan dapat mencapai tujuannya dalam kolaborasi 

antara fungsional peneliti dan  Universitas di tahun 2016. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

 Hasil dari hasil kegiatan perekayasaan peraturan adalah  

     sebagai berikut: 

     1. Berdasarkan hasil perekayasaan peraturan telah  tersusunnya 

Draft I Rancangan Peraturan Pemerintah  tentang Inovasi 

Daerah. Draft ini mengadopsi dan  melakukan pengayaan 

terhadap muatan pasal-pasal pada  Peraturan Bersama 

Menristek dan Mendagri No 03 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 

2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. 
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     2. Adopsi dan pengayaan Perber sebagaimana dimaksud pada 

point 1 adalah hasil dari penjaringan aspirasi yang dihimpun 

dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang  berisi 

masukan/tanggapan dari pemangku kepentingan  yaitu 

unsur pemerintah pusat terkait inovasi daerah, para  pakar 

perguruan tinggi, dan unsur lembaga Litbang  Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

 3. Berdasarkan masukan yang terhimpun dalam DIM pasal-

 pasal yang menjadi muatan Draft RPP tentang Inovasi 

 Daerah, yang mencakup : (1) Ruang Lingkup (2) Inisiatif 

 Inovasi daerah (3) Penguatan Inovasi Daerah (4) 

 Pengadaan Inovasi daerah (5) Tim Koordinasi (6) Penilaian 

 Inovasi Daerah (7) Pembinaan dan Pengawasan (8) 

 Imunitas (9) Pembiayaan, dan (10) Pelaporan. 

   D. REKOMENDASI 

Kajian ini merekomendasikan hal - hal sebagai berikut: 

1. BPP Kemendagri sebagai inisiator penyusun Draft RPP 

 membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para 

 pemangku kepentingan untuk memberikan 

 masukan/tanggapan dalam rangka penyempurnaan Draft 

 RPP tentang Inovasi Daerah menjadi RPP tentang Inovasi 

 Daerah.  

2. Dalam rangka penjaringan aspirasi masyarkat perlu 

 mengefektifkan penyelenggaraan kegiatan penjaringan 

 aspirasi dalam bentuk diskusi publik ( public hearing) guna

 menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk 

 mengundang pakar dari Dewan Riset Nasional, Dewan Riset 

 Daerah dan Komite Inovasi Nasional, selain unsur-unsur 

 lembaga inovasi yang berasal dari organisasi pemerintah 

 dan pemerintah daerah, lembaga Litbang, perguruan tinggi, 

 dunia usaha, dan organisasi masyarakat. 
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3. Evaluasi terhadap draft naskah akademis perlu di lakukan 

setelah memperoleh masukan / tanggapan dari masyarakat, 

pada proses ini tim penyusunan naskah akademis 

menginventarisir masalah yang diperoleh dari diskusi publik 

dan se dapat mungkin mengakomodir masukan- masukan 

untuk muatan pasal - pasal dalam Draft RPP tentang Inovasi 

Daerah. 

4.2. JUMLAH DAERAH (PROVINSI KABUPATEN KOTA YANG MEMPEROLEH 

       PEMBINAAN INOVASI DAERAH) 

 4.2.1.  Rapat Koordinasi Nasional Inovasi 

  A.Tujuan  

   Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah : 

      1. Mensosialisasikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 yang  

   mengatur tentang Inovasi.  

      2. Untuk mencari masukan terkait penyusunan Peraturan    

   Pemerintah tentan Inovasi. 

  B. Pelaksanaan Kajian 

   Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2015, bertempat di kantor  

         BPP Kemendagri jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat. 

  C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

      1. Diharapkan dapat mendorong terciptanya bentuk – bentuk inovasi  

   terutama bagi pemerintah daerah yang belum memiliki inovasi  

   dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. 

      2. Bagi daerah yang sudah menerapkan inovasi dapat memperkuat  

   inovasi yang sudah ada, serta mengembangkan bentuk – bentuk  

   inovasi baru dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan   

   pemerintahan daerahnya, dengan memperhatikan regulasi yang  

   ada.    
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BAB.V 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN 

KEUANGAN DAERAH 

 

5.1. PENGKAJIAN 

5.1.1. Kajian Strategis 

      5.1.1.1. Implementasi Pengalihan P3D sesuai dengan Surat Edaran             

  Mendagri tentang Penyelenggaraan Urusan Sejak ditetapkannya  

  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

5.1.1.2. Perbandingan Biaya Penyelenggaraan Pilkada Serentak Pemilihan 

        Gubernur, Bupati / Walikota Tahun 2015 dengan Sumber Dana  

   APBD; 

5.1.1.3. Dampak Pengembangan Kawasan Strategis Tehadap    

  Perekonomian (Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan  

  Cepat Tumbuh di Daerah). 

5.1.2. Kajian Aktual 

5.1.2.1. Hak Keuangan Daerah dan Administratif Pimpinan dan              

  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

5.1.2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5.1.2.3. Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota; 

5.2.  PELAKSANAAN FORUM DISKUSI AKTUAL (FDA) ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, 

PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN YANG  DIREKOMENDASIKAN UNTUK 

DITINDAKLANJUTI 

5.2.1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya yang telah digunakan (Spent 

Resources) local dalam rangka mendukung terciptanya energy terbarukan; 

5.2.2 Pedoman Penyusunan NSPK Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 

Daerah; 

5.2.3. Strategi Kebijakan Penguatan Ketahanan Pangan Di Daerah; 

5.2.4. Efektifitas Perencanaan Pembangunan Melalui Implementasi Kebijakan 

Otonomi Khusus Papua; 
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5.2.5. Antisipasi Permasalahan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2015; 

5.2.6. Penerapan SAP Berbasis Akrual Dalam Laporan Keuangan Daerah; 

5.2.7. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan  PAD; 

5.2.8. Peran Belanja Operasional Dan Belanja Modal Dalam APBD; 

5.2.9. Pengaruh Belanja Operasi Dan Belanja Modal Daerah Terhadap 

 Perekonomian Daerah; 

5.2.10. Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja BUMD; 

5.2.11. Urgensi Sistem Informasi Bagi Perencanaan Dan Penganggaran Daerah; 

5.2.12. Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian Daerah. 
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5.1. PENGKAJIAN 

5.1.1. Kajian Strategis 

 5.1.1.1. Implementasi Pengalihan P3D sesuai dengan Surat Edaran Mendagri 

tentang Penyelenggaraan Urusan Sejak ditetapkannya UU Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

A. Tujuan Kajian 

 Kajian ini  bertujuan untuk mengetahui: 

1. Langkah-langkah atau tindakah-tindakan yang  dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah dalam  pelaksanaanpengalihan 

P3D sejalan dengan pengalihan  urusan pemerintahan dari 

Kabupaten/Kota ke Provinsi.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengalihan P3D dan 

 upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. 

B. Pelaksanaan Kajian 

 Kajian dilaksanakan padabulan September sampai dengan 

bulan Desember 2015, dengan lokus Provinsi Kep. Bangka Belitung, 

Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, dan Pemda D.I. Yogyakarta. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Terdapat berbagai langkah atau tindakan yang  dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah dalam rangka  pengalihan P3D 

terkait dengan pengalihan urusan  pemerintahan antara lain : 

a. Melaksanakan sosialisasi tentang pelimpahan   kewenangan 

sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan 

melibatkan seluruh SKPD terkait;  

b. Melaksanakan Rapat Koordinasi antara Gubernur dan  

Bupati/Walikota se-Provinsi dengan melibatkan SKPD 

terkait;  

c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait; 

d. Membentuk Tim Persiapan Pengalihan Urusan Pemerintahan 

dengan Keputusan Gubernur; 
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e. Menerbitkan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan 

Transisional Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah;  

f. Mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan 

Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah;  

g. Mempersiapkan inventarisasi dan penyesuaian produk 

hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, 

dan Keputusan Kepala Daerah) dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014; 

h. Menyusunpedoman serah terima P3D, mempersiapkan 

pedoman pelaksanaan serah terima dengan BAST (Berita 

Acara Serah Terima) yang dilengkapi bukti data yang relevan 

dan akurat; 

i. Melakukan inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi P3D;  

j. Melakukan akselerasi inventarisasi, indentifikasi, dan 

verifikasi P3D ole SKPD teknis Provinsi bersama Tim 

Implementasi; 

k. Menyusun rencana kerja Tahun 2017 berdasarkan 

kewenangan urusan pemerintahan sesuai UU No. 23 Tahun 

2014. 

2. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam 

 pengalihan P3D sejalan dengan pengalihan urusan 

 pemerintahan.Permasalahanumum yang dikemukakan 

 pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 

a. Beberapa PP turunan dari Undang-Undang 23 Tahun   2014 

tentang Pemerintahan Daerah belum terbit seperti PP 

tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahandan PP tentang 

Organisasi Perangkat Daerah. Selain PP, Permendagri 
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tentang Juknis Penataan OPD dan Permen/LPNK Sektoral 

untuk menyusun Nomenklatur perangkat daerah dan unit 

kerja juga belum terbit. 

b. Tidak adanya masa transisi;  

c. Pelaksanaan pemetaan urusan belum dilakukan; 

d. Belum ada mekanisme yang lebih detail terkait Penyerahan 

P3D; 

e. Belum siapnya daerah dalam melaksanakan urusan yang 

dialihkan dan segera harusdilaksanakan;  

f. Pelaksanaan pemberian izin pada urusan-urusan tertentu, 

misalnya perijinan bidang ESDM, terkendala dengan sumber 

daya manusia yang sudah mempunyai keahlian, sarana 

prasarana dan anggaran (karena belum dianggarkan); 

g. Belum adanya peraturan pelaksanaan penyelenggaraan 

urusan maupun peraturan Menteri teknis sebagai dasar 

pelaksanaan perizinan terkait urusan pemerintahan Bidang 

teknis; 

h. Terdapat kondisi dimana kepemilikan aset tidak berada di 

tangan Pemerintah Kabupaten, seperti kepemilikan tanah 

terminal tipe B yang bersertifikat tanah milik Desa. 

   D. REKOMENDASI 

1. Perlu dipersiapkan pedoman-pedoman dan petunjuk teknis 

yang lebih operasional kepada Daerah oleh Pemerintah dan 

kemudian diberikan dan segera disosialisasikan kepada seluruh 

Daerah, sehingga Daerah tidak mengalami kebingungan dalam 

mengambil langkah-langkah operasional selanjutnya. Pedoman 

dimaksud sebaiknya  berisi mekanisme / hal-hal teknis 

pengalihan P3D.  

2. Dalam masa transisi (serah terima P3D) sebelum terbentuknya 

unit pelayanan baik itu lembaga vertikal  pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah provinsi,  maka sebaiknya 
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kementerian maupun gubernur menerbitkan produk hukum 

untuk mengatur masa transisi sebagaimana diatur dalam UU 

No. 23 Tahun 2014 pasal 19 dan pasal 20 dengan membuat 

Peraturan Menteri untuk pemerintah pusat dan Peraturan 

Gubernur untuk pemerintah daerah provinsi. 

3. Diperlukan adanya sosialisasi hal-hal teknis diantaranya 

 format berita acara penyerahan personil, pendanaan, 

 prasarana dan sarana, serta dokumen yang kemudian dapat 

 digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengalihan P3D. 

5.1.1.2. Perbandingan Biaya Penyelenggaraan Pilkada Serentak Pemilihan  

  Gubernur, Bupati / Walikota Tahun 2015 dengan Sumber Dana APBD; 

 A. Tujuan Kajian 

  Kajian ini  bertujuan untuk mengetahui: 

 Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 

penganggaran, besaran dana struktur pembiayaan penyelenggaraan 

pembiayaan pilkada serentak di Provinsi Jambi, Bengkulu, 

Kalimantan Tengah dan Karawang Jawa Barat  dan mengetahui 

bagaimana kebutuhan dana yang ideal, efisien dan efektif dalam 

penyelenggaraan pilkada serentak. 

B. Pelaksanaan Kajian 

    Lokasi Pengkajian dilakukan di  Provinsi Jambi, Bengkulu  

dan Kalimantan Tengah serta Kabupaten Karawang dengan ruang 

lingkup substansi pada pendeskripsian perbandingan biaya 

penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 dengan batasan pada 

pemilihan gubernur. Namun sebagai pembayang untuk melihat pada 

pelaksanaan kabupaten akan dijadikan Kabupaten Karawang 

sebagai sublimasi pembiayaan kabupaten. 
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C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

 Dari apa yang diuraikan sebelumnya dapat disusun hasil analisa 

kajian sebagai berikut : 

1. Perubahan perundang-undangan terkait dengan 

penyelenggaraan pilkada dalam  hubungan dengan pendanaan 

yang semulanya dialokasikan melalui APBN dan akhirnya 

menjadi tanggungan APBD, menyebabkan munculnya kendala 

dalam persiapan penganggaran pilkada serentak. Kendala 

penyediaan anggaran lebih disebabkan oleh mekanisme 

perencanaan anggaran di daerah yang tidak berkesesuaian 

waktu dengan jadual pelaksanaan pilkada serentak 

sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota, yang menetapkan Pilkada serentak gelombang 

pertama dilaksanakan di tahun 2015 di danai oleh APBD. 

Padahal sebelumnya rerata daerah telah mempersiapkan 

anggaran di rancangan APBD untuk pilkada namun hasil 

evaluasi di Kemendagri alokasi anggaran tersebut dihilangkan. 

Meskipun demikian setiap daerah yang melaksanakan pilkada 

tahun 2015 tidak ada yang menyatakan tidak siap untuk 

menganggarkan dana APBD untuk menyelenggarakan Pilkada; 

2. Penganggaran pembiayaan pilkada serentak melalui dana APBD 

menunjukan bahwa penganggaran biaya pilkada serentak 

untuk daerah yang petahana mengikuti kompetisi dan pilkada 

yang tidak diikuti oleh petahana mengalami perbedaan baik 

dari sisi proses maupun besaran biaya, termasuk besaran 

honorarium penyelenggaran pilkada. Dari sisi proses 
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penganggaran di Provinsi Jambi dan Kabupaten Karawang 

Provinsi Jawa Barat yang petahana berkompetisi, penganggaran 

dan pembiayaan sangat didukung oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran pilkada termasuk 

untuk dana pengamanan sedangkan di Provinsi Bengkulu dan 

Kalimantan Tengah proses penganggaran agak tersendat dan 

biaya masih belum optimal. Bahkan Provinsi Bengkulu untuk 

menyikapi pemangkasan anggaran, KPU Provinsi meminta 

Kemendagri untuk memfasilitasi; 

3. Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 belum otomatis 

menghemat anggaran mengingat  pelaksanaan di seluruh 

provinsi belum diselenggarakan serentak. Pelaksanaan pilkada 

serentak diperkirakan lebih hemat jika provinsi dan 

kabupaten/kota secara bersamaan dilaksanakan sehingga biaya 

operasional penyelenggara, honor penyelenggara dan 

pengawas, perlengkapan dan peralatan dapat disatukan. Selain 

itu penghematan tidak mudah dilakukan karena pendanaan 

yang dilakukan oleh masing-masing daerah, terlebih jika 

petahana berkompetisi. Penghematan lebih dapat dilakukan 

jika penyelenggaraan pilkada dilakukan dengan dana APBN; 

4. Permendagri 51 Tahun 2015 memberikan kelonggaran kepada 

daerah untuk menentukan satuan biaya kegiatan kepada daerah 

sesuai dengan kemampuan fiskal daerah yang berdampak pada 

terjadinya perbedaan antar daerah dalam satuan biaya 

penyelenggaran. Hal itu menyebabkan ketimpangan 

honorarium dan insentif lainnya bagi penyelenggara pillkada 

baik KPU maupun Bawaslu. Perbedaan tersebut semakin 

kentara ketika petahana ikut berkompetisi dalam pilkada dan 

kelonggaran untuk menentukan besaran biaya rentan terhadap 

pengkooptasian lembaga penyelenggara; 
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5. Di satu sisi biaya kampanye kandidat yang ditanggung APBD 

(negara) dapat mengurangi biaya kandidat dalam berkompetisi 

dan tidak merusak estetika lingkungan namun pengaturan 

biaya kampanye harus distandarisasi agar pengaturan 

penggunaan jenis dan alat peraga justeru tidak mengurangi 

kesempatan kandidat non petahanan bersosialisasi dan 

publikasi di ruang publik, seperti pada kasus Kabupaten 

Karawang yang justeru meminimalisasi penggunaan jenis dan 

alat peraga kampanye. Pengurangan tersebut dapat dikatakan 

menguntungkan petahana dan di sisi lain merugikan non 

petahana. 

6. Dalam kegiatan penyelenggaraan pilkada dibentuk satuan kerja 

dalam bentuk kelompok kerja yang mengkoordinasi setiap 

tahapan kegiatan. Dalam kelompok kerja tersebut memberikan 

peluang mengangkat tenaga pendukung, termasuk dalam 

kegiatan-kegiatan sekretariat penyelenggara pilkada baik di 

KPU maupun Bawaslu. Rekruitmen tenaga pendukung 

disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Namun 

tidak ada pengaturan tentang kebutuhan dan pola rekruitmen 

tenaga pendukung yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

penyelenggaraan pilkada. 

7. Untuk Provinsi Bengkulu dan Kalimantan Tengah alokasi dana 

untuk Bawaslu sangat dirasakan belum optimal. Berbeda 

dengan di Provinsi Jambi dan Kabupaten Karawang. Dari pola 

penyediaan honorarium kegiatan besaran honorarium tenaga 

Bawaslu lebih rendah daripada tenaga KPU. Demikian pula 

dengan proses penganggaran biaya kegiatan yang paling 

dibutuhkan adalah peningkatan kapasitas dan pengawasan 

yang dirasakan belum optimal. 

8. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang, Pasal 87 ayat (1) telah mengatur tentang TPS 

yaitu paling banyak sejumlah 800 orang. Namun tidak diatur 

tentang jumlah minimal pemilih di TPS sehingga membuka 

kesempatan untuk memperbanyak TPS dengan konsekuensi 

penambahan petugas. Hal itu dapat meningkatkan kerentanan 

terhadap pemanfaatan petugas TPS untuk kepentingan 

tertentu. 

D. REKOMENDASI 

Terkait uraian hasil analisakajian tersebut diatas, disampaikan 

saran/rekomendasi sebagai berikut: 

1. Dalam rangka penyetaraan pembiayaan dan proses 

penganggaran pilkada serentak, penghematan anggaran, 

penegasan kehadiran negara dalam memfasilitasi pemilihan 

kepala daerah, penegasan line pemimpin daerah dengan 

pemerintah dengan tetap berlandaskan kepada pemilihan 

demokratis di daerah serta menghindari kemungkinan 

politisasi anggaran oleh petahana melalui instrumen APBD 

maka pembiayaan pilkada serentak harus didanai melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah; 

2. Biaya kampanye kandidat yang diatur dalam Undang-Undang, 

harus didanai oleh APBN. Biaya Kampanye oleh negara harus 

dipertahankan namun harus diatur standarisasi yang mengatur 

tentang jenis, bentuk dan kebutuhan minimal kampanye di 

setiap daerah;  

3. Perlu ditetapkan dalam aturan perundang-undangan batas 

minimal jumlah pemilih dalam satu TPS sehingga tidak rentan 

akan pemanfaatan keberadaan TPS dan petugas TPS oleh 

petahana; 
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4. Setiap personil yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada 

perlu diatur terkait standarisasi rekruitmen untuk tetap 

menjamin netralitas dan independensi petugas penyelenggara 

pilkada; 

5. Untuk pilkada serentak Gelombang kedua yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2017 sebagaimana diamanatkan 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang,  biaya Pilkada serentak perlu disusun 

standarisasi oleh karena itu Permendagri No 51 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pilkada, perlu disusun 

kembali dengan standarisasi biaya penyelenggaraan Pilkada 

mengingat kondisi geografis Indonesia dengan 

mempertimbangan kesesuaian biaya berdasarkan kondisi 

regional karena kualitas Pilkada sangat terkait pula dengan 

dukungan dan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan 

Pilkada. 

5.1.1.3.Dampak Pengembangan Kawasan Strategis Tehadap Perekonomian 

(Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh di 

Daerah); 

A. Tujuan Kajian 

 Kajian ini  bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pelaksanaan kebijakan KSCT di daerah dilihat dari 

 kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat 

 dalam Permendagri No. 29 Tahun 2008 tentang 

 Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di 

 Daerah; 

2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan KSCT di daerah  dilihat 

dari standar dan sasaran kebijakan, dukungan sumberdaya, 
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hubungan antar organisasi, karakteristik  organisasi, sikap 

pelaksana dan kondisi lingkungan sosial,  politik dan ekonomi; 

3. Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam 

 pelaksanaan kebijakan KSCT; 

4. Kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, peluang-peluang 

dan ancaman-ancaman apakah yang terdapat  dalam 

pelaksanaan kebijakan KSCT di daerah; 

5. Rekomendasi mengenai strategi yang sebaiknya dilakukan 

 oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam 

 pengembangan KSCT kedepan. 

B. Pelaksanaan Kajian 

Lokasi kajian dilaksanakan di beberapa daerah kabupaten 

yang telah mempunyai kebijakan pengembangan kawasan 

strategis cepat tumbuh yang berupa Peraturan Bupati.Kabupaten-

kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten 

Muko-muko, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Banyumas.Lokasi 

utama kajian ini adalah pada organisasi pemerintah daerah 

Kabupaten yang bersangkutan sebagai pelaksana kebijakan atau 

Peraturan Bupati tentang pengembangan kawasan strategis cepat 

tumbuh di daerahnya. 

C.  Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

Berdasarkan uraian data dan analisis sebagaimana 

dikemukakan maka dapat diuraikan temuan sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan strategis 

 cepat tumbuh di daerah Kabupaten sudah berjalan dalam 

 bentuk pengembangan kawasan agropolitan dan kawasan 

 minapolitan, namun implementasinya masih belum berjalan 

 secara maksimal. Hal itu ditandai oleh: a) Kurangnya 

 koordinasi dan sinergitas kebijakan dan program; b) 

 Kurangya sosialisasikan kepada SKPD, DPRD maupun 

 masyarakat luas; c) Belum didasarkan pada kajian yang 
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 komprehensif; d) Belum didukung oleh sektor unggulan 

 yang berdaya saing untuk menggerakkan pertumbuhan 

 ekonomi; e) Belum diimplementasikan dalam bentuk 

 program dan kegiatan yang jelas; f) Belum terfokus pada 

 upaya untuk mencapai tujuan; dan g) Belum didukung oleh 

 kelompok kerja yang solid; 

2. Implementasi kebijakan pengembangan KSCT di kabupaten 

belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah  diatur 

dalam Permendagri No. 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan 

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah.  Beberapa 

kondisi yang terjadi dalam implementasi  kebijakan KSCT di 

daerah adalah: a) belum sepenuhnya didasarkan pada studi 

kelayakan atau kajian yang  mendalam; b) Program dan 

kegiatan yang dilaksanakan pemda melalui SKPD tidak dalam 

kerangka pengembangan KSCT, namun karena tupoksi SKPD 

masing-masing; dan c) pengembangan KSCT belum dilakukan 

berdasarkan  Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan 

Rencana Tindak; 

3. Implementasi kebijakan pengembangan KSCT di kabupaten 

 belum memiliki standard dan sasaran program yang jelas 

 dan terukur, dukungan sumber daya manusia belum 

 maksimal, pendanaan dan sumber daya lainnya belum 

 maksimal, kurang didukung oleh organisasi pelaksana yang 

 kapabel, serta kurang mendapat dukungan dari lingkungan 

 sosial dari masyarakat luas, dukungan politik dari lembaga 

 legislatif daerah, dan dukungan sumber-sumber ekonomi 

 lainnya. 

4. Implementasi kebijakan pengembangan KSCT menghadapi 

berbagai masalah, yaitu: keterbatasan informasi pasar dan 

teknologi untuk pengembangan produk unggulan, kurangnya 

sikap profesionalisme dan kewirausahaan pelaku, belum 
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berkembangnya infrastruktur kelembagaan, lemahnya 

koordinasi, sinergi dan kerjasama, terbatasnya akses petani dan 

pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, 

input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, 

keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi, 

belum optimalnya kerjasama antar daerah, bentuk dan 

mekanisme pengelolaan kawasan yang masih bersifat project 

oriented, lemahnya komitmen, konsistensi dan koordinasi 

antar-pemangku kepentingan, terbatasnya aksesibilitas pelaku 

usaha terhadap lembaga permodalan/perkreditan, terbatasnya 

kepemilikan lahan skala ekonomis di kalangan pelaku usaha, 

kurangnya jumlah personel dan profesionalisme SDM tenaga 

penyuluh, kurangnya sinkronisasi dan integrasi program dan 

pendanaan, serta lemahnya kinerja kelembagaan 

pengembangan dan pengelolan KSCT. 

5. Kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, peluang-peluang 

dan ancaman-ancaman yang terdapat dalam implementasi 

kebijakan KSCT di daerah adalah:  

- Kekuatan dalam pengembangan KSCT: a) Kebijakan yang jelas 

mengenai pengebangan KSCT (Peraturan Bupati); b) 

Komitmen SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan 

pengembangan KSCT; c) Adanya berbagai program dan 

kegiatan dalam SKPD yang didanai dengan APBD yang sejalan 

dengan upaya pengembangan KSCT. 

- Kelemahan dalam pengembangan KSCT: a) Kebijakan 

pengembangan KSCT belum tersosialisasikan dengan baik di 

lingkungan SKPD, DPRD maupun masyarakat luas; b) SKPD 

leading sector kurang intens dalam mengimplementasikan 

kebijakan pengembangan KSCT; c) Kurangnya koordinasi 

antar SKPD dalam pengembangan KSCT, sehingga masing-

masing SKPD cenderung menjalankan program-programnya 
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sendiri yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan 

pengembangan KSCT; d) Dukungan dari SKPD lain kurang 

terlihat; e) Masih belum jelasnya dukungan legislatif dan 

dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengembangan 

KSCT; f) Sangat terbatasnya infrastruktur wilayah maupun 

infrastruktur ekonomi di wilayah-wilayah sentra produksi 

produk unggulan, sehingga menghambat pengembangannya. 

- Peluang dalam pengembangan KSCT: a) Banyaknya jenis 

produk di daerah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai 

produk unggulan dalam kerangka pengembangan KSCT; b) 

Adanya program bantuan modal yang berupa kredit dari 

pemda maupun dari perbankan kepada pelaku usaha; c) 

Peluang pemasaran produk unggulan dari KSCT cukup besar 

sejalan dengan globalisasi (berlakunya AFTA, CAFTA, dsb); d) 

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan 

komunikasi yang semakin mempermudah pelaku usaha 

untuk memperkenalkan produknya kepada calon pembeli 

baik di dalam maupun di luar negeri. 

- Ancaman dalam pengembangan KSCT: a) Beberapa produk 

dari desa dan kecamatan yang sebelumnya dipandang 

merupakan produk unggulan saat ini sudah menurun 

produksinya; b) Belum adanya standarisasi produk unggulan 

yang akan dikembangkan dalam kerangka KSCT; c) 

Masuknya produk-produk pertanian yang sama dengan yang 

dihasilkan oleh pelaku usaha di daerah dari Negara lain 

dengan mudah ke Indonesia sejalan dengan akan 

diberlakukannya MEA (masyarakat ekonomi ASEAN). 

6. Agar implementasi kebijakan pengembangan KSCT kedepan 

dapat dilaksanakan secara optimalnya maka strategi yang dapat 

dilakukan adalah: 1) Memperkuat komitmen maupun kebijakan 

pemerintah daerah dalam pengembangan produk unggulan 
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daerah dalam kerangka KSCT, termasuk program dan kegiatan 

yang fokus, serta dukungan anggaran yang memadai; 2) 

Memperkuat komitmen bagi pengembangan KSCT melalui 

sosialisasi yang intensif, organisasi pelaksana yang jelas, 

koordinasi yang baik, dukungan legislatif, serta pembangunan 

infrastruktur di wilayah-wilayah sentra produksi agar produk-

produk unggulan daerah dapat bersaing di pasar global; 3) 

Memperkuat komitmen maupun kebijakan dari pemerintah 

daerah dalam pengembangan produk unggulan daerah dalam 

kerangka KSCT melalui maksimalisasi produksi, standarisasi 

produk, serta kebijakan yang menghambat masuknya produk-

produk sejenis dari luar; serta 4) Memperkuat komitmen bagi 

pengembangan KSCT melalui sosialisasi yang intensif, 

organisasi pelaksana yang jelas, koordinasi yang baik, dukungan 

legislatif, serta pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah 

sentra produksi agar dapat memaksimalisasi produksi produk 

unggulan daerah yang sesuai dengan standar, serta kebijakan 

yang menghambat masuknya produk-produk sejenis dari luar 

agar produk-produk unggulan daerah dapat bersaing di pasar 

global; 

7. Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan: a) Upaya 

optimalisasi pemahaman sumber daya manusia, baik 

pemerintah daerah maupun masyarakat pelaku pengembangan 

kawasan, dalam mengembangkan wilayah-wilayah strategis 

dan cepat tumbuh, serta mengembangkan keterkaitan antara 

kawasan pusat pertumbuhan dengan kawasan tertinggal; b) 

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung 

yang bertujuan untuk membuka akses antara pusat 

pertumbuhan wilayah atau pasar dengan wilayah pendukung 

sekitarnya; c) Penataan sistem kelembagaan dan manajemen 

untuk pengelolaan pengembangan kawasan yang terpadu, dan 
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berkelanjutan, dalam memberikan dukungan kepada 

peningkatan daya saing produk dan kawasan yang 

dikembangkannya; d) Pengembangan sistem informasi yang 

dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, 

pasar, dan teknologi; serta e) Optimalisasi koordinasi dan 

kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku untuk meningkatkan 

kualitas produk-produk unggulan, sehingga dapat menciptakan 

sinergitas antar kawasan, menciptakan nilai tambah yang besar, 

dan pada akhirnya meletakkan fondasi yang kuat bagi 

pengembangan ekonomi daerah, dalam satu sistem keterkaitan 

antara wilayah strategis cepat tumbuh dengan wilayah 

perbatasan dan wilayah tertinggal. 

D. REKOMENDASI 

Berdasarkan temuan di atas, maka dapat dikemukakan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kebijakan pengembangan KSCT perlu dilakukan 

dengan: a) Memperkuat koordinasi dan sinergitas kebijakan 

dan program; b) Sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan 

KSCT kepada SKPD, DPRD maupun masyarakat luas; c) 

Mendasarkan kebijkaan pengembangan pada kajian yang 

komprehensif; d) Fokus pada sektor unggulan dan produk 

unggulan yang berdaya saing untuk menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi; e) Diimplementasikan dalam bentuk 

program dan kegiatan yang jelas; f) Fokus pada upaya untuk 

mencapai tujuan program dan kegiatan yang jelas dan 

terukur; dan g) Membentuk kelompok kerja yang solid; 

2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan KSCT di kabupaten 

perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

diatur dalam Permendagri No. 29 Tahun 2008 tentang 

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah, 

yakni: a) Didasarkan pada studi kelayakan atau kajian yang 
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mendalam; b) Program dan kegiatan yang dilaksanakan 

pemda melalui SKPD bersinergi dengan SKPD lainnya dalam 

kerangka pengembangan KSCT, meskipun kemudian 

dilaksankan oleh SKPD dengan tupoksinya masing-masing; 

dan c) Pengembangan KSCT dilakukan berdasarkan Rencana 

Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak yang 

disusun dengan melibatkan seluruh stakeholder; 

3. Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan KSCT di 

kabupaten berjalan secara efektif, maka program dan 

kegiatan harus memiliki standar dan sasaran program yang 

jelas dan terukur, penggalangan dukungan sumber daya 

manusia yang maksimal, pendanaan dan sumber daya 

lainnya yang memadai, dukungan organisasi pelaksana yang 

kapabel, dukungan dari lingkungan sosial dari masyarakat 

luas, dukungan politik dari lembaga legislatif daerah, serta 

dukungan yang maksimal dari sumber-sumber ekonomi 

lainnya; 

4. Implementasi kebijakan pengembangan KSCT yang 

difokuskan pada pengembangan kawasan agropolitan dan 

minapolitan perlu lebih difokuskan lagi pada satu atau dua 

produk unggulan yang ada di kawasan agropolitan maupun 

minapolitan, yang kemudian didukung dengan informasi 

pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan, 

sikap profesionalisme dan kewirausahaan pelaku, 

infrastruktur kelembagaan, koordinasi, sinergi dan 

kerjasama, akses petani dan pelaku usaha skala kecil 

terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, 

dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, peningkatan 

jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi, kerjasama 

antar daerah, bentuk dan mekanisme pengelolaan kawasan 

yang goal/objective oriented, komitmen, konsistensi dan 
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koordinasi antar-pemangku kepentingan, peningkatan 

aksesibilitas pelaku usaha terhadap lembaga 

permodalan/perkreditan, peningkatan kepemilikan lahan 

skala ekonomis dikalangan pelaku usaha, jumlah personel 

yang memadai dan profesionalisme SDM tenaga penyuluh, 

sinkronisasi dan integrasi program dan pendanaan, serta 

kinerja kelembagaan pengembangan dan pengelolan KSCT 

yang maksimal; 

5. Pelaksanaan Peraturan Mendagri No. 29 Tahun 2008 tentang 

Pengembangan KSCT di Daerah perlu dievaluasi 

pelaksanaannya di daerah. Apabila hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa pelaksanaannya di daerah tidak 

maksimal, maka Permendari tersebut lebih baik dibatalkan 

saja karena berarti Permendagri tersebut tidak berjalan. 

Namun apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa 

pelaksanaannya di daerah sudah berjalan namun tidak 

maksimal, maka Permendagri tersebut perlu direvisi dengan 

menambahkan beberapa ketentuan yang dapat memotivasi 

daerah untuk melaksanakannya, seperti menambahkan 

pasal-pasal yang dapat ‘memaksa’ daerah untuk 

melaksanakannya, memberikan bentuk-bentuk reward atau 

insentif bagi daerah yang melaksanakannya, dan sebaliknya 

memberikan punishment kepada daerah-daerah yang tidak 

melaksanakannya. 
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 5.1.2. Kajian Aktual 

5.1.2.1. Hak Keuangan Daerah dan Administratif Pimpinan dan Anggota  

  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

    A.Tujuan Kajian 

    Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui: 

1. Segala bentuk regulasi yang ada, baik berupa perda, 

 peraturan kepala daerah, maupun surat keputusan kepala 

 daerah terkait hak keuangan dan administratif pimpinan 

 dan anggota DPRD yang pernah diterbitkan sepuluh tahun 

 terakhir; 

2. Revisi terhadap regulasi-regulasi tersebut; 

3. Permasalahan dan isu yang muncul terkait hak keuangan 

 dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dan 

 Seberapa jauh permasalahan yang ada tersebut diatur  dalam 

regulasi yang telah ada. 

  B. Pelaksanaan Kajian 

Lokasi kajian dilaksanakan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Provinsi Banten, Kabupaten 

Serang, dan Kota Serang. Objek penelitian dalam penelitian ini 

adalah regulasi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, 

Surat Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD terkait hak 

keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 

2015. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

  Hasil  analisa kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa telah terjadi perbedaan alur berfikir atau runtutan 

 materi isi bab atau pasal antara peraturan pemerintah dan 

 peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif 

 pimpinan dan anggota DPRD sehingga perlu adanya reviu 

 ulang terkait runtutan materi regulasi. 
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Tabel 5.1. Hasil Analisa Kajian Perda Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, 

Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Provinsi Banten 

 

  

Mayoritas regulasi hak keuangan dan administratif pimpinan 

dan anggota DPRD di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, 

provinsi DIY, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Provinsi 

Banten adalah sama beda konteks dengan peraturan 

pemerintah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan 

dan anggota DPRD. 

 Sama beda konteks dalam penelitian ini dapat diartikan 

bahwa secara cakupan materi adalah sama atau sejalan, namun 

terdapat  perbedaan urutan susunan bab maupun pasal 

diantara masing - masing regulasi. Selain itu juga terdapat 

perbedaan dalam redaksi maupun isi regulasi. 

Nama Daerah 

Hasil Analisa Data 

Persentase Hasil Perbandingan Antar Isi BAB 

Sama 

Sama 

Beda 

Konteks 

Beda 

Beda 

Sama 

Konteks 

Beda 

Konteks 

Tidak 

dibahas 

Kabupaten 

Sleman 

12,5% 87,5% - - - - 

Kota Yogyakarta  87,5% - - - 12,5% 

Provinsi DIY 12,5% 75% - - 12,5%  - 

Kabupaten 

Serang 

- 37,5% 12,5% - 12,5% 37,5% 

Kota Serang - 100% - - - - 

Provinsi Banten - 55,5% 33,3% - 11,1% - 
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 Pada Peraturan Daerah memang secara susunan dan 

redaksi lebih  rinci dan aplikatif daripada susunan dan redaksi 

pada Peraturan Pemerintah, namun keduanya perlu lebih 

disinkronkan. Materi  dalam peraturan pemerintah 

hendaknya dibuat serinci mungkin sesuai konteks hak 

keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD agar 

aplikasi di lapangan selaras dengan tujuan ditetapkannya 

peraturan pemerintah tersebut.  

2. Butuh penjelasan tentang Belanja penunjang operasional pimpinan 

DPRD ini karena semua harus dapat dipertanggungjawabkan 

atau dibebaskan. Karena untuk dewan seringkali ada dana yang 

sulit dipertanggungjawabkan seperti sumbangan secara 

mendadak ke masyarakat tanpa proposal terlebih dahulu. 

D. REKOMENDASI 

 Terdapat beberapa usulan untuk peraturan pemerintah yang 

baru, antara lain sebagai berikut:  

 

Tabel.5.2. Usulan Peraturan Pemerintah Baru 

 

USULAN PERATURAN PEMERINTAH BARU 

BAB I:  

KETENTUAN UMUM 

 Rincian perlu disesuaikan 

 Ditambahkan pengertian istilah-istilah kunci yang terkait 

dan disebutkan dalam regulasi 

BAB II:  

KEDUDUKAN 

PROTOKOLER 

PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DPRD 

 Perlu tambahan letak bupati atau kepala daerah yang 

baru dilantik 

 Perlu disepakati apakah perlu disediakan tempat 

khusus untuk sekretasis DPRD 

• Penghasilan dan kedudukan protokoler sebaiknya 

dipisah dalam bab yang berbeda 
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USULAN PERATURAN PEMERINTAH BARU 

• Rincian tentang apa yang termasuk dalam 

penghasilan, apa yang termasuk dalam tunjangan, apa 

yang termasuk dalam belanja perlu disesuaikan 

• Sebaiknya rincian-rincian tersebut dibuatkan masing-

masing bab tersendiri sesuai dengan kelompoknya  

• Rincian harus jelas batas jumlah dan ketentuan alasan 

pemberiannya 

BAB III:  

BELANJA PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DPRD 

 Rincian perlu disesuaikan, apa saja yang termasuk dalam 

penghasilan 

 Dikelompokkan sesuai jenisnya, misal penghasilan, 

tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. 

 Masing-masing kelompok dibuat bab tersendiri dan diatur 

dengan lebih rinci 

 Bab tentang belanja perjalanan dinas bisa 

ditambahkan dalam PP 

 Materi tentang kelompok pakar dan tim ahli perlu 

dimasukkan dalam PP 

 Materi tentang cara perhitungan besaran penghasilan 

atau tunjangan perlu disesuaikan dan ditambahkan 

dalam PP 

 Rincian tunjangan perlu disesuaikan 

BAB IV:  

BELANJA PENUNJANG 

KEGIATAN DPRD 

 Perlu ditambah rincian tentang batasan harga belanja 

dan pertanggungjawabannya 

 Rincian perlu disesuaikan 

 Materi tentang cara perhitungan besaran penghasilan 

atau tunjangan perlu disesuaikan dan ditambahkan 

dalam PP 
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USULAN PERATURAN PEMERINTAH BARU 

BAB V: PENGELOLAAN 

KEUANGAN DPRD 

 Rincian perlu disesuaikan 

 Ditambahkan pasal yang berbunyi: penganggaran atau 

tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban 

belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang 

ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, 

dinyatakan melanggar hukum. 

BAB VI:  

KETENTUAN LAIN-

LAIN 

 Sebaiknya membahas hal-hal khusus (misal 

membahas kondisi-kondisi khusus misal hak 

keuangan apabila anggota DPRD berhenti) 

 Perlu diperjelas materi apa yang masuk dalam 

ketentuan lain-lain 

BAB VII:  

KETENTUAN 

PERALIHAN 

 Perlu diperjelas materi apa yang masuk dalam 

ketentuan peralihan 

 Rincian perlu disesuaikan dan disepakati bersama 

BAB VIII: KETENTUAN 

PENUTUP 

 Perlu diperjelas materi apa yang masuk dalam 

ketentuan penutup 

 Rincian perlu disesuaikan dan disepakati bersama 

 

5.1.2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah; 

   A.Tujuan Kajian 

    Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Segala bentuk regulasi yang ada, baik berupa perda, 

 peraturan kepala daerah, maupun surat keputusan kepala 

 daerah terkait pengelolaan keuangan daerah yang pernah 

 diterbitkan sepuluh tahun terakhir; 

2. Revisi terhadap regulasi-regulasi tersebut; 

3. Permasalahan dan isu yang muncul terkait pengelolaan 

 keuangan daerah; 
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4. Seberapa jauh permasalahan yang ada tersebut diatur  dalam 

regulasi yang telah ada.  

B. Pelaksanaan Kajian 

Lokasi kajian tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah ini 

adalah di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, 

Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Provinsi Banten. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

Berdasarkan hasil kajian dan analisa data dalam penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbedaan alur berfikir 

atau runtutan materi isi bab atau pasal antara peraturan pemerintah 

dan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah 

sehingga perlu adanya reviu ulang terkait runtutan materi regulasi. 

  

   D. REKOMENDASI 

 Terdapat beberapa rekomendasi sebagai usulan untuk 

peraturan  pemerintah yang baru, antara lain sebagai berikut:  

Tabel.5.3. Usulan Peraturan Pemerintah Baru 

USULAN PERATURAN PEMERINTAH BARU 

BAB I:  

KETENTUAN UMUM 

- Memperjelas pejabat daerah yang terkait dalam 

peristilahan 

- Urutan isi bab disesuaikan 

- Ditambahkan pengertian istilah-istilah kunci yang terkait 

dan disebutkan dalam regulasi 

BAB II:  

KEKUASAAN 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

- Penyamaan runtutan isi bab 

- Pengelolaan investasi daerah belum diadopsi dalam perda 

- Tugas BUD tidak rinci 

- Kurang dicantumkan tugas PPKD 

- Belum dibahas tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD secara rinci 
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- Belum dibahas tentang Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran secara rinci 

BAB III:  

ASAS UMUM DAN 

STRUKTUR APBD 

- Penyamaan runtutan isi bab 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di 

pemerintah daerah dibutuhkan sebagai pedoman 

rincian di Perda 

BAB IV : 

PENYUSUNAN 

RANCANGAN APBD 

- Runtutan isi bab perlu diselaraskan 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di pemerintah 

daerah dibutuhkan sebagai pedoman rincian di Perda 

BAB V:  

PENETAPAN  APBD 

- Runtutan isi bab perlu diselaraskan 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di pemerintah 

daerah dibutuhkan sebagai pedoman rincian di Perda 

BAB VI:  

PELAKSANAAN APBD 

- Runtutan isi bab perlu diselaraskan 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di pemerintah 

daerah dibutuhkan sebagai pedoman rincian di Perda 

BAB VII:  

LAPORAN REALISASI 

SEMESTER PERTAMA 

APBD DAN PERUBAHAN 

APBD 

Penyamaan  runtutan isi bab 

BAB VIII:  

PENATAUSAHAAN 

KEUANGAN DAERAH 

- Runtutan isi bab perlu diselaraskan 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di pemerintah 

daerah dibutuhkan sebagai pedoman rincian di Perda 

BAB IX: PERTANGGUNG 

JAWABAN 

PELAKSANAAN APBD 

- Runtutan isi bab perlu diselaraskan 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di pemerintah 

daerah dibutuhkan sebagai pedoman rincian di Perda 

BAB X:  - Runtutan isi bab perlu diselaraskan 
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PENGENDALIAN DEFISIT 

DAN PENGGUNAAN 

SURPLUS APBD 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di pemerintah 

daerah dibutuhkan sebagai pedoman rincian di Perda 

BAB XI:  

KEKAYAAN DAN 

KEWAJIBAN  

Penyamaan runtutan isi dalam bab 

BAB XII:  

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN  

- Penyamaan runtutan isi bab 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di 

pemerintah daerah dibutuhkan sebagai pedoman 

rincian di Perda 

BAB XIII:  

PENYELESAIAN 

KERUGIAN DAERAH  

- Penyamaan runtutan isi bab 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di 

pemerintah daerah dibutuhkan sebagai pedoman 

rincian di Perda 

BAB XIV:  

PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM 

DAERAH  

- Penyamaan runtutan isi bab 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di 

pemerintah daerah dibutuhkan sebagai pedoman 

rincian di Perda 

BAB XV:  

PENGATURAN 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH  

- Penyamaan runtutan isi bab 

- Rincian bab dalam konteks implementasi di 

pemerintah daerah dibutuhkan sebagai pedoman 

rincian di Perda 

BAB XVII:  

KETENTUAN 

PERALIHAN 

Penyamaan runtutan bab 

BAB XVIII:   

KETENTUAN PENUTUP 

Penyamaan runtutan bab 
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5.1.2.3. Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil     

Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;  

   A.Tujuan Kajian 

 Maksud dilakukannya riset ini adalah untuk mengumpulkan 

data dan informasi mengenai regulasi-regulasi terkait hak 

protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah. Sedangkan tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui : 

1. Segala bentuk regulasi yang ada, baik berupa perda, 

 peraturan kepala daerah, maupun surat keputusan kepala 

 daerah terkait hak protokoler dan hak keuangan kepala  daerah 

dan wakil kepala daerah yang pernah diterbitkan  sepuluh 

tahun terakhir; 

2. Revisi terhadap regulasi-regulasi tersebut; 

3. Permasalahan dan isu yang muncul terkait hak protokoler 

 dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah; 

4. Seberapa jauh permasalahan yang ada tersebut diatur  dalam 

regulasi yang telah ada. 

   B. Pelaksanaan Kajian 

 Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, dengan lokus 

Provinsi Banten dan D.I Yogyakarta, Kota Serang dan Yogyakarta 

serta Kabupaten Serang dan Sleman. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

 Berdasarkan hasil kajian dan analisa data dalam penelitian 

ini,maka kesimpulan penelitian yang diajukan antara lain: 

1. Bahwa telah terjadi perbedaan alur berfikir atau runtutan 

 materi isi bab atau pasal antara peraturan pemerintah dan 

 peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah 

 sehingga perlu adanya reviu ulang terkait runtutan materi 

 regulasi 

2. Diperlukan regulasi secara mendetail untuk mengatur dua hak 

tersebut, agar kepala daerah dan wakil kepala daerah merasa 
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dihargai dan mendapat balas jasa yang setimpal. Kemudian hal 

ini akan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana daerah 

untuk keperluan pribadi atau mencegah munculnya korupsi. 

3. Mengingat bahwa tujuan utama pemerintah daerah adalah 

menyejahterakan masyarakatnya, maka diperlukan regulasi 

untuk mengatur batasan-batasan jumlah penghasilan dan atau 

tunjangan yang bisa diberikan untuk kepala daerah dan 

wakilnya, sehingga jumlah penghasilan kepala daerah dan 

wakilnya tetap proporsional dengan kemampuan daerah. 

 

 

 

 

D. REKOMENDASI 

 Terdapat beberapa usulan untuk peraturan pemerintah yang 

baru sebagai rekomendasi penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Kementerian Dalam Negeri perlumelengkapi rancangan 

 peraturan pemerintah tentanghak protokoler dan hak 

 keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hal–

 hal sebagai berikut: 

a. Pada bab I, Ketentuan umum perlu ditambahkan pengertian 

istilah – istilah kunci yang terkait dan disebutkan dalam 

regulasi serta disebutkan kepala daerah berhak 

mendapatkan gaji dan tunjangan serta kedudukan 

protokoler sebagai imbal jasa atas prestasi kerjanya; 

b. Pada bab II,KedudukanKepala Daerah Dan WakilKepala 

Daerah terkait Rincian perlu disesuaikan; 

c.  Pada bab III,Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil 

Kepala Daerah Penghasilan dikelompokkan sesuai jenisnya, 

misal gaji pokok, tunjangan jabatan,  dan tunjangan 

lainnya dan Biaya sarana dan prasarana, sarana mobilitas, 
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dimasukkan dalam kelompok bab jenis gaji atau tunjangan 

dan perlu dibuatkan bab tersendiri dan lebih dirinci 

aturannya; 

d.  Pada bab IV Ketentuan Lain-Lain,Rumah jabatan bisa 

dimasukkan menjadi bagian dalam bab tunjangan serta 

Pasal yang menyatakan pengeluaran dibebankan kepada 

APBD bersifat sangat umum dan mendasar, sebaiknya 

diletakkan pada Bab I: ketentuan umum; 

e. Pada bab V Penutup, Rincian perlu disesuaikan. 

2. Kementerian Dalam Negeri perlu membuat Surat Edaran 

 mengenai perlunya pembentukan regulasi tingkat daerah 

 secara mendetail untuk mengatur kedua hak tersebut, agar 

 kepala daerah dan wakil kepala daerah merasa dihargai dan 

 mendapat balas jasa yang setimpal. 

3. Kementerian Dalam Negeri perlu mengadakan rapat dalam 

skala nasional terkait Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan melibatkan seluruh 

stake holder (K/L terkait) yang diikuti juga oleh beberapa 

perwakilan pemerintah daerah supaya PP yang nantinya 

terbentuk merupakan PP yang dihasilkan dengan mengadopsi 

aspirasi antara pemerintah pusat dan daerah mengingat 

Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak yang 

mengeksekusi anggaran belanja bagi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. 

  



 

199 
 

5.2. PELAKSANAAN FORUM DISKUSI AKTUAL (FDA) ADMINISTRASI  

       KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN YANG   

       DIREKOMENDASIKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI 

5.2.1.  Peningkatan pemanfaatan sumber daya yang telah digunakan (Spent 

Resources) local dalam rangka mendukung terciptanya energy terbarukan; 

  A. Tujuan Kajian 

 Tujuan FDA adalah untuk menampung informasi dan permasalahan 

dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan tentang  peningkatan 

pemanfaatan sumber daya yang telah tergunakan (spent resources) lokal 

dalam rangka mendukung terciptanya energi terbarukan. 

B. Pelaksanaan Kajian 

 FDA ini diselenggarakan pada tanggal 10 September 2015 bertempat 

di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1.  Permasalahan 

a. Rasa kepemilikan Pemda terhadap program pemerintah termasuk 

bidang energy dirasa masih  kurang; 

b. Proses perijinan yang kompleks dan panjang terkait pengelolaan    

sumber daya yang bisa dijadikan EBT; 

c.  Proses pembebasan lahan yang rumit; 

d. Terdapat kendala koordinasi dikarenakan banyaknya stakeholder  

yang terlibat dalam permasalahan energy; 

e.  Harga EBT kurang mampu bersaing dengan energi konvensional; 

f.  Ketergantungan ketersediaan EBT pada teknologi negara maju; 

g. Pemanfaatan EBT masih terbatas; 

h. Terbatasnya ketersediaan data potensi dan informasi  EBT yang  siap 

implementasi. 

2. Faktor penyebab Timbulnya Masalah 

a. Kurang optimalnya peran Pemda dalam mendukung pemanfaatan 

EBT baik terkait dengan proses perijinan maupun pembebasan 
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lahan. Rasa kepemilikan Pemda terhadap infrastruktur yang 

dibangun oleh pemerintah pusat juga masih kurang; 

b. Kurang optimalnya peran koordinasi antar stakeholder dalam  

permasalahan energy; 

c. Biaya produksi energi dari EBT relatif tinggi, sementara energi  

konvensional selalu mendapat subsidi; 

d. Insentif dan mekanisme pendanaan yg kondusif untuk investor  EBT 

masih sangat terbatas; 

e. Sumber energi sebagian besar terletak lokasi yang aksesibilitasnya 

sulit, berada di daerah konservasi hutan dan terletak pada daerah 

yang konsumsi energinya masih rendah. 

f. Sumber Energi Terbarukan tidak dapat ditransportasi, harus 

dimanfaatkan di tempat; 

g. Kapasitas nasional terhadap penguasaan teknologi EBT masih 

terbatas, sehingga sebagian besar masih tergantung pada teknologi 

negara maju; 

h. Masih terbatasnya kemampuan SDM di bidang EBT; 

i. Pemanfaatan EBT belum memasyarakat; 

j. Kurang dana untuk membiayai studi awal terkait EBT. 

D. REKOMENDASI 

1. Kemendagri perlu segera mendorong daerah agar siap untuk 

 menidaklanjuti Rencana Umum Energi Nasional yang segera akan 

 dikeluarkan menjadi Rencana Umum Energi Daerah sesuai dengan 

 Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman 

 Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional; 

       2. Kemendagri selaku pembina daerah seharusnya masuk dalam   

   keanggotaan Dewan Energi Nasional, mengingat peran penting  

   daerah terkait terlaksananya Kebijakan Energi Nasional; 

3. Diperlukan peran Kemendagri sebagai poros pemerintah dalam 

 menjalankan fungsi koordinasi baik antar kementerian maupun 

 dengan pemerintah daerah dalam mendukung EBT; 
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4. Kemendagri dapat berperan menjaga komitmen kebijakan 

 pemerintah pusat agar ditindaklanjuti oleh daerah diantaranya 

 melalui pedoman penyusunan RPJMD dan pedoman penyusunan 

 APBD; 

5. Diperlukan peninjauan kembali proses perijinan dalam rangka 

 pemanfaatan EBT agar didapat proses yang mendukung dalam 

 pemanfaatan EBT; 

6. Diperlukan peran pemda dalam hal kemudahan pembebasan lahan 

 terkait pembangunan infrastruktur pengelolaan EBT; 

7. Diperlukan peran pemda untuk mendukung penggunaan lahan  tidak 

terpakai untuk menanam tanaman yang berpotensi sebagai sumber 

energy; 

8. Diperlukan subsidi dan insentif dari pemerintah terkait  pengelolaan 

EBT agar didapat EBT dengan harga yang lebih  bersaing dengan 

energy konvensional. Subsidi dapat berupa  transfer dana secara 

langsung, pendanaan secara tidak langsung,  pengecualian pajak, 

pengendalian harga, pengendalian arus  perdagangan, dan 

pembatasan akses pasar. Subsidi energi juga  dapat berarti 

mengurangi biaya yang digunakan oleh  konsumen/produsen untuk 

membeli/memproduksi sumber  energi;  

9. Selain insentif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu 

 menyediakan insentif daerah untuk proyek yang berlokasi di 

 tempat terpencil; 

10. Diperlukan pengembangan kegiatan ekonomi di daerah yang 

 terdapat sumber energy agar daerah tersebut menjadi kosentrasi 

 penduduk sehingga sumber energy tersebut dapat lebih banyak 

 termanfaatkan untuk masyarakat; 

11. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM  agar mampu menguasai 

 teknologi EBT; 

12. Diperlukan dukungan terkait kegiatan kelitbangan dan inovasi  yang 

menyangkut dengan EBT; 
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13. Ketersediaan EBT melalui pemanfaatan spent resources 

 tergantung pada keberlangsungan bahan baku yang bisa berasal 

 dari industry maupun kegiatan di masyarakat. Oleh karena itu 

 dukungan terhadap industry dan masyarakat yang mendukung 

 ketersediaan EBT perlu ditingkatkan;  

14. Diperlukan peran Pemda dalam memasyarakatkan dan  menstimulasi 

penggunaan EBT; 

15. Diperlukan mapping Spent Resources dan untuk selanjutnya  adalah 

mapping spent resources apa yang bisa dijadikan sumber  EBT; 

16. Perlu pelibatan seluruh stakeholder agar seluruh program dapat 

 terlaksana termasuk program energy. 

 

 5.2.2.  Pedoman Penyusunan NSPK Dalam Penyelenggaraan Urusan    

  Pemerintah Daerah; 

  A. Tujuan Kajian 

 Maksud Forum Diskusi  Aktual (FDA)  ini adalah untuk mengetahui 

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah Daerah. 

  B. Pelaksanaan Kajian 

 Forum Diskusi Aktual ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 

Oktober 2015 bertempat di Ruang Rapat Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kemendagri. 

C.  Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Belum terbitnya regulasi turunan dari Undang-Undang No. 23  Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat adanya 

 ketidakpastian dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. 

 Di lain pihak tim penyusun harus bergerak hati-hati agar regulasi 

 turunan UU No. 23 Tahun 2014 yang akan keluar tidak  menimbulkan    

        masalah baru bagi daerah; 

2. Masih terdapat kerancuan batasan definisi NSPK dan SPM di 

 daerah; 
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3. Masih terdapat kebingungan daerah apakah SPM berlaku pada 

 seluruh urusan wajib pelayanan dasar atau tidak; 

4. Ketidaksinkronan antara juklak juknis yang dikeluarkan antara 

 kemendagri dan K/L sering membuat kerepotan di daerah. 

D. REKOMENDASI 

 Terkait pokok – pokok hasil temuan FDA di atas, maka  

saran/rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Daerah diharapkan tetap melakukan kegiatan-kegiatan dalam  rangka 

melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah. Diantara kegiatan yang bisa  dilakukan adalah 

inventarisasi dan validasi terkait subjek dan  objek yang akan mengalami 

perubahan akibat Undang-Undang No.  23 Tahun 2014. 

2. Tim penyusun regulasi turunan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 

 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat sesegera 

 mungkin menyelesaikan tugasnya dengan melibatkan seluruh 

 stakeholder terkait dalam menjaring masukan terkait regulasi  yang 

akan dibuat agar regulasi yang dihasilkan dapat tepat sasaran  dan 

bermanfaat bagi jalannya pemerintahan daerah. 

3. Perlu sosialisasi ke daerah terkait batasan definisi NSPK dan SPM 

 di daerah dan aturan implementasinya di daerah.  

4. Perlu optimalisasi fungsi koordinasi kemendagri selaku poros 

 pemerintah dengan Kementerian/lembaga agar terjadi  sinkronisasi 

kebijakan antara Kementerian/ Lembaga yang tidak  menyulitkan daerah. 

 

5.2.3. Strategi Kebijakan Penguatan Ketahanan Pangan Di Daerah; 

  A. Tujuan Kajian 

 Maksud Forum Diskusi  Aktual (FDA)  ini adalah untuk mengetahui 

Strategi Kebijakan Penguatan Ketahanan Pangan Di Daerah. 
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  B. Pelaksanaan Kajian 

 Forum Diskusi Aktual ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal                      

4 November 2015 bertempat di Ruang Rapat Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kemendagri. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Tingkat alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan lahan pertanian 

semakin kecil; 

2. Kelembagaan yang mengurusi pangan masih belum seragam di 

seluruh Indonesia; 

3. Masih terdapatnya kebocoran dalam system distibusi pangan yang 

 diindikasikan ada daerah yang merupakan daerah surplus pangan 

 ternyata ketahanan pangannya masih perlu dipertanyakan; 

4. Peran bulog dalam ketahanan pangan dirasa kurang; 

5. Inpres No 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan  Gabah/Beras 

Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah terkait  dengan harga gabah 

yang bisa dibeli oleh pemerintah dirasa tidak  sesuai dengan 

kondisi pasar. 

D. REKOMENDASI 

Terkait pokok – pokok hasil temuan FDA di atas, maka 

saran/rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Perlu regulasi yang lebih kuat untuk mengatasi alih fungsi lahan 

 yang tidak mendukung kepada kebijakan ketahanan pangan; 

2. Perlu diatur regulasi kelembagaan terkait ketahanan agar di 

 masing-masing daerah penanggung jawab terkait ketahanan 

 pangan menjadi jelas dan kuat; 

3. Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap proses distibusi pangan 

di daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk 

aparat keamanan untuk menjamin proses distribusi yang baik dan 

tepat sasaran; 

4. Perlu ditinjau kembali Inpres No 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan 

 Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah 
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 terkait harga yang bisa dibeli oleh Bulog karena harga yang tertera 

 sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar; 

5. Perlu penguatan keberadaan lumbung pangan mulai dari tingkat 

 desa agar ketersediaan pangan terjaga. 

5.2.4.  Efektivitas Perencanaan Pembangunan Melalui Implementasi 

 KebijakanOtonomi Khusus Papua; 

  A. Tujuan Kajian 

 Maksud Forum Diskusi  Aktual (FDA)  ini adalah untuk mengetahui 

Effektifitas Perencanaan Pembangunan Papua Melalui Implementasi 

Kebijakan Otonomi Khusus Papua. 

B. Pelaksanaan Kajian 

 Forum Diskusi Aktual ini dilaksanakan pada hari Senin, 30 November 

2015 bertempat di Ruang Rapat Balitbang Kemendagri. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Rendahnya partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan di Papua terkendala oleh permasalahan mendasar yang 

terjadi di Papua, baik masalah keamanan, politik, hukum, maupun 

masalah sosial ekonomi dan budaya yang berakibat masih belum 

terbangunnya rasa saling percaya dan rasa memiliki terhadap proses 

pembangunan di Papua; 

2. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat Papua lebih dikarenakan 

tingkat pendidikan yang relatif rendah sementara kelompok 

masyarakat pendatang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. 

Sehingga pada akhirnya tingkat pendidikan itu memberikan pengaruh 

pada berbagai kesempatan dan kemajuan ekonomi masyarakat 

pendatang di Papua. Dengan kondisi demikian secara alamiah 

menyebabkan kesenjangan antara masyarakat asli orang papua dan 

pendatang dalam aspek ekonomi tidak terhindarkan; 

3. Belum adanya konsep dan pemikiran yang diperlukan untuk 

penyelesaian permasalahan ketertinggalan di Papua dengan cara yang 

konsern terhadap kemajuan masyarakat Papua. Program dan kegiatan 
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pembangunan di sektor pendidikan dan ekonomi perlu dilakukan 

dengan menempatkan orang Papua dengan kehormatan yang tinggi 

dengan bersendikan kepada keinginan untuk melaksanakan komitmen 

bangsa tentang keadilan sosial di atas kerangka duduk sama rendah dan 

berdiri sama tinggi. Berbagai ketertinggalan masyarakat Papua 

sejatinya perlu diselesaikan secara bersama seluruh elemen Negara 

Bangsa dengan prinsip gotong royong; 

4. Perencanaan program masih kurang berpihak kepada masyarakat Asli 

Papua, berupa Program Kesempatan Berusaha Orang Asli Papua di 

Luar Tanah Papua untuk mengatasi gap ketimpangan kesempatan 

berusaha dan kemajuan tingkat ekonomi antara orang Asli Papua dan 

Non Papua.Program Kesempatan Berusaha itu dilakukan dengan 

pemberian affirmasi dengan skema jangka panjang dengan 

mengintergrasikan pola pendidikan dan kesempatan berusaha yang 

berkesinambungan. 

D. REKOMENDASI 

 Terkait pokok – pokok hasil temuan FDA di atas, maka 

saran/rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Dalam rangka membangun rasa saling percaya dan menumbuhkan 

 rasa memiliki dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

 pembangunan maka diperlukan langkah-langkah penyelesaian 

 permasalahan mendasar di Papua berupa masalah-masalah politik 

 hukum dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya secara 

 simultan, komprehensif dan dialogis disertai prioritas percepatan 

 pembangunan di ke dua Provinsi di Papua khususnya bidang 

 pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi; 

2. Terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh 

 aparatur pemerintah agar dilakukan oleh penegakan hukum yang 

 tegas dan adil dalam rangka optimalisasi penerapan good 

 governance di Papua; 
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3. Perlu disusun program yang sangat berpihak kepada masyarakat Asli 

Papua, berupa Program Kesempatan Berusaha masyarakat Asli Papua 

di Luar Tanah Papua. Program Kesempatan Berusaha itu dilakukan 

dengan pemberian affirmasi dengan skema jangka panjang dengan 

mengintergrasikan pola pendidikan dan kesempatan berusaha yang 

berkesinambungan. 

 

 5.2.5.  Antisipasi Permasalahan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2015; 

  A. Tujuan Kajian 

 Forum diskusi aktual ini bertujuan untuk membahas langkah – langkah 

antisipasi permasalahan anggaran Pilkada serentak tahun 2015. 

B. Pelaksanaan Kajian 

1. FDA yang mengambil tema “Antisipasi Permasalahan Anggaran Pilkada 

Serentak Tahun 2015”  telah dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Juli 2015 

bertempat di Ruang Rapat Balitbang Kemendagri dengan peserta dari 

unsur KPU, Bawaslu dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 

Kabupaten-Kota yang menyelenggarakan Pilkada di Provinsi Jawa 

Barat dan Provinsi Banten, serta aparatur Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kemendagri dengan jumlah +50 orang; 

2. Narasumber dalam FDA berasal dari KPU Provinsi Jawa Barat, 

Direktorat Bina Keuangan Daerah, Perkumpulan Pemilu untuk 

Demokrasi (Perludem), serta Narasumber Pakar Perguruan Tinggi. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Pilkada serentak Tahun 2015 yang tahapannya  sedang dilaksanakan 

dan hari H pencoblosan telah ditetapkan pada tanggal 9 Desember 

2015 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang, harus direalisasikan. Oleh karena itu pelaksanaan 

Pilkada serentak perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. 
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Termasuk kesiapan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran 

Pilkada serentak Tahun 2015; 

2. Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 belum otomatis menghemat 

anggaran mengingat pelaksanaan di seluruh provinsi belum 

diselenggarakan serentak. Pelaksanaan pilkada serentak diperkirakan 

lebih hemat jika provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan 

dilaksanakan sehingga biaya operasional penyelenggara, honor 

penyelenggara dan pengawas, perlengkapan dan peralatan dapat 

disatukan.  

3. Kebutuhan anggaran dapat dihemat sekiranya jumlah pemilih yang 

menggunakan hak pilih di satu TPS dapat diperbesar, tidak 

sebagaimana yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 8 tahun 

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang, Pasal 87 ayat (1) yaitu paling banyak 

sejumlah 800 orang. Untuk menentukan besaran jumlah pemilih di TPS 

sebaiknya diserahkan kepada KPU yang dapat memetakan kebutuhan 

TPS sesuai dengan kondisi daerah.  

4. Kendala ketersendatan penyediaan anggaran lebih disebabkan oleh 

mekanisme perencanaan anggaran di daerah yang tidak berkesesuaian 

waktu dengan jadual pelaksanaan pilkada serentak sebagaimana 

amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

yang menetapkan Pilkada serentak gelombang pertama dilaksanakan 

di tahun 2015 dengan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD). Meskipun demikian setiap daerah yang melaksanakan pilkada 

tahun 2015 tidak ada satupun yang menyatakan tidak siap untuk 

menganggarkan dana APBD untuk menyelenggarakan Pilkada. 
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5. Kendala lain dalam proses pencairan dana pilkada serentak 2015 

melalui dana hibah dari APBD disebabkan tidak semua pengelola 

keuangan yang ada di sekretariat KPU memiliki kapasitas dan 

kapabilitas serta pemahaman legalitas dan teknis pengelolaan 

keuangan yang cukup dengan dukungan tim yang solid dan kuat. 

D. REKOMENDASI 

 Terkait dengan hasil & Kesimpulan FDA dengan thema Antisipasi 

Permasalahan Anggaran Pilkada serentak Tahun 2015 tersebut diatas, 

dapat kami sampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut: 

1. Untuk mengantisipasi kelancaran proses pencairan dana pilkada 

serentak Tahun 2015 serta mengingat tahapan pilkada telah berjalan 

cepat dengan jadual yang ketat, sementara administrasi keuangan 

tidak boleh ketinggalan sesuai dengan aturan pertanggungjawaban 

keuangan yang berlaku maka perlu dibentuk TIM Pendampingan 

pengelolaan keuangan dari unsur bagian keuangan Sekretariat Daerah 

masing-masing dengan melitbatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

2. Untuk pilkada serentak Gelombang kedua yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2017 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang, standarisasi biaya Pilkada serentak 

mengikuti standar APBN berdasarkan Permendagri No 51 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pilkada, perlu disusun kembali 

standar biaya penyelenggaraan Pilkada mengingat kondisi geografis 

Indonesia dengan mempertimbangan kesesuaian biaya berdasarkan 

kondisi regional karena kualitas Pilkada sangat terkait pula dengan 

dukungan dan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada. 
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5.2.6.  Penerapan SAP Berbasis Akrual Dalam Laporan Keuangan Daerah; 

A. Tujuan Kajian 

 Forum diskusi aktual ini bertujuan untuk membahas factor – factor apa 

saja yang menghambat percepatan penerapan SAP berbasis akrual dalam 

laporan keuangan daerah dan apa saja langkah – langkah yang harus 

dilakukan untuk mempercepat penerapan SAP berbasis akrual di daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

1. Forum  Diskusi Aktualdengan tema  Penerapan SAP Berbasis Akrual 

Dalam Laporan Keuangan Daerah telah dilaksanakan Rabu, 30 

September 2015 bertempat di Ruang Rapat Badan Litbang Kemendagri 

dengan peserta dari DPKAD Provinsi, Kabupaten/Kota  serta aparatur 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dengan jumlah +40 

orang; 

2. Narasumber dalam FDA berasal dari DPKAD Provinsi Sumatera Barat, 

DPKAD Provinsi Jawa Barat, Badan Litbang Kemendagri, Direktorat 

Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Narasumber Pakar Perguruan 

Tinggi. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Substansi SAP telah menjadi salah satu sumber aturan keuangan 

daerah, disamping peraturan keuangan dari Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Dalam Negeri. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah yang digunakan pemerintah sebagai pedoman dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Produk SAP adalah 

laporan, bukanuntuk pencatatan dan mencatatadalah merupakan 

proses dalam penyajian laporan keuangan; 

2. Saat ini, implementasi Permendagri No. 13/2006 juncto 

 Permendagri No. 59/2007 juncto Permendagri No. 21/2011, telah 

 berjalan di seluruh pemerintah daerah dengan hasil : 

a.  Semua pemerintah daerah telah menghasilkan laporan keuangan 

berbasis akrual; 
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b. Semua laporan keuangan daerah telah dapat diaudit. 

3. Permasalahan yang masih ada sampai saat ini adalah: 

a. Perubahan dan dualismeinterpretasi peraturan keuangan antara SAP 

Permenkeu dan Permendagri, hal ini yang membuat 

bingungpelaksana atas catatan BPK akibat multi interpretasi aturan 

keuangan yang masih sering terjadi. Akibat adanya multi 

interpretasi aturan keuangan menyebabkan belum berfungsinya  

laporan keuangan pemda sebagai pengambil keputusan ekonomi; 

b. Terdapat perbedaan BAS khususnya honorarium yang ada di 

Permendagri No. 64/2014 dengan Permendagri No. 13/2006, 

Permendagri No. 37/2014 dan Permendagri No. 52 /2015. 

4. Adanya perbedaan Kode Rekening dan pengelompokan sistem aplikasi 

barang dengan Kode Rekening Aset Tetap di Neraca menyebabkan 

untuk perhitungan penyusutan aset tetap tidak bisa secara otomatis 

(beberapa jenis aset harus dimapping terlebih dahulu. Hal ini 

disebabkan perbedaan peraturan pengelolaan barang dengan aset 

tetap di Neraca. 

D. REKOMENDASI 

1. Diperlukan riset mengenai identifikasi kesenjangan aturanantar SAP 

dan Permendagri pada aset, hutang, equitas, pendapatan dan belanja 

serta identifikasi solusi teori akutansi atas kesenjangan aturan 

tersebut; 

2. Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan daerah berupa  

Peraturan Daerah yang terinci sebagai pedoman pelaksanaan 

penerapan SAP, karena BPK memeriksa berdasarkan aturan lokal; 

3. Diperlukan peninjauan kembali Permendagri No. 64 Tahun 2013 agar 

dapat digunakan sebagai arah kebijakan dalam penerapan SAP pada 

Pemda; 

4. Mempercepat terbitnya Permendagri tentang Pengelolaan Barang 

Daerah yang mengakomodir ketentuan untuk memenuhi kebutuhan 

penyajian Laporan Keuangan. 
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 5.2.7.   Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan   

  PAD; 

  A. Tujuan Kajian 

 Merumuskan masukan atau rekomendasi kebijakan yang tepat kepada 

Menteri Dalam Negeri dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

 FDA dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan 

Daerah selama 1 (satu) hari pada, 27Oktober 2015 di Aula BPP Kemendagri 

dengan narasumber Robert Na Endi Jaweng ( Komite Pemantauan 

Pelaksanaan Otonomi Daerah), Direktur Pendapatan Daerah (Direktorat 

Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri), Direktur Produk Hukum 

Daerah (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri), Dr.M.Ikhsan 

(akademisi di STIA-LAN), Indarajaya Ramzie, SH, M.Si (Kapus Litbang 

Pembangunan dan Keuangan Daerah), Muchtar Imam, SE, MM (Kabid Urusan 

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah), Herman Panggabean, M.Si (Kabid 

Ekonomi Daerah). 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Sejak 2010, beleid baru diberlakukan, yakni uu No.28 Tahun 2009. 

Pemerintah berobsebsi untuk mencapai sejumlah point penting 

sekaligus : menjamin kepastian berusaha. Memperkuat local-taxing 

power, dan menjaga netralitas dampak bagi fiskal nasional. Dalam 

kerangka itu, sejumlah terobosan diatur. Untuk menjamin kepastian 

berusaha, misalnya, UU ini merubah sistem open list menjadi closed-list: 

daerah hanya bisa memungut pajak/retribusi yang terdaftar dalam 

menu terdaftar di klausul UU; 

2. Namun demikian ternyata masih ada perda di luar list pungutan yang 

diperbolehkan UU No.28 Tahun 2009, hal ini ditunjukkan dengan 

masih ditemukannya perda pungutan lain di luar daftar pungutan yang 

diperbolehkan di daerah, seperti Retribusi Alat Penggilingan Padi dan 

Sumbangan Pihak Ke-3. Perda berjenis Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) 
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masih banyak di temui di daerah. Alasan penerapan perda ini karena 

“sumbangan” dapat dikategorikan ke dalam pendapatan lain – lain 

yang sah; 

3. Selain itu, tren kebermasalahan perda pungutan era UU No.34 Tahun 

2000 dan UU No.28 Tahun 2009 relatif masih sama. Tren umum 

kebermasalahan ini masih terjadi pada perda – perda pungutan 

berjenis retribusi. Bahkan pada kriteria kewajaran tarif, perda – perda 

yang berpotensi membebani pelaku usaha adalah perda – perda 

retribusi; 

4. Insentif buat bank swasta yang menampung setoran pajak dari wajib 

pajak belum diberikan. Sebagai contoh, untuk pembayaran pajak bumi 

dan bangunan, misalnya setoran pajak yang disetorkan wajib pajak 

harus disetorkan kembali kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

dalam jangka waktu 1x24 jam. Sementara, kalau disetorkan dalam 

waktu 1x24 jam, bank penerima setoran wajib pajak tidak 

mendapatkan apa – apa. Bank swasta menginginkan, setoran wajib 

pajak itu mengendap dulu untuk beberapa waktu agar mereka 

mendapatkan bunga simpanan. 

5. Untuk kasus lain, yan cukup menarik adalah sukarnya mendapatkan 

setoran wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor yang 

dimiliki TNI. Beberapa oknum anggota TNI acap tidak terima kalau 

kendaraan dinasnya dikenakan pajak. 

D. REKOMENDASI 

1. Kementerian Dalam Negeri perlu memformulasikan dan memperkuat 

kembali mekanisme pengawasan terhadap perda – perda yang 

melanggar ketentuan melalui penguatan Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat di daerah. Mekanisme sanksi juga perlu dirumuskan 

dan diberlakukan secara tegas, mengingat masih dijumpai adanya 

pengabaian keputusan pemerintah pusat oleh pemerintah daerah; 

2. UU No.28 Tahun 2009 belum mengatur mengenai standar tarif untuk 

retribusi. Hal ini menjadi penyebab mengapa perda – perda retribusi 
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lebih banyak bermasalah dalam hal kewajaran tarif dibandingkan 

perda pajak. Tentunya hal ini berpotensi menimbulkan beban bagi 

pelaku usaha. Untuk itu diperlukan adanya acuan yang jelas untuk 

mengatur besaran dan struktur tarif khususnya untuk pungutan yang 

berjenis retribusi. Diperlukan satu studi lanjutan mengenai bagaimana 

seharusnya tarif retribusi diatur dalam undang – undang; 

3. Perlu dibuatkan regulasi yang mengatur insentif bagi bank swasta yang 

menampung setoran wajib pajak daerah; 

4. Penegakkan aturan dan sanksi bagi wajib pajak daerah yang tidak 

memenuhi kewajibannya patut diwujudkan tanpa pandang bulu, 

meskipun itu menyangkut kepentingan TNI. 

 

5.2.8. Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal Dalam APBD; 

  A. Tujuan Kajian 

 Merumuskan masukan atau rekomendasi kebijakan yang tepat kepada 

Menteri Dalam Negeri dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan 

belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

 FDA dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan 

Daerah selama 1 (satu) hari pada,  6 November 2015 di Aula BPP Kemendagri 

dengan narasumber Robert Na Endi Jaweng ( Komite Pemantauan 

Pelaksanaan Otonomi Daerah), Dr.M.Ikhsan (akademisi di STIA-LAN), Dr. 

Asnil (Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri), Drs.Domoe Abdie, M.Si 

(Kepala Badan Litbang Kemendagri), Indrajaya Ramzie, SH, M.Si (Kepala 

Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah), Susanto, SH (Kabid.Keuangan 

Daerah), dan Muchtar Iman, SE, MM (Kabid. Urusan Pemerintahan dan 

Pembangunan Daerah). 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Pengalokasian anggaran yang proporsional dalam belanja aparatur dan 

belanja publik (modal) dalam APBD pun belum mendapatkan 

perhatian yang serius dari pihak – pihak legistatif, eksekutif yang 
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duduk mewakilirakyat di kursi pemerintahan baik mewakili rakyat, 

maupun yang mengelola kepentingan rakyat. Keberpihakkan terhadap 

kepentingan rakyat dalam penganggaran APBD belum memberikan 

keseimbangan pembiayaan pembangunan, dalam artian semua 

komponen pembangunan perlu dibiayai dengan pertimbangan mana 

yang menjadi skala prioritas dan mana yang belum.  

2. Itulah sebabnya, alih – alih berbicara kemandirian / otonomi fiskal, 

banyak daerah justru masih memiliki ketergantungan yang tinggi 

terhadap dana dari pemerintah pusat dalam mengelola rumah 

tangganya. Dalam rasio belanja daerah, menurut catatan Kemenkeu, 

terlihat masalah yang juga serius adalah masalah masih dominannya 

belanja pegawai dengan proporsi sebesar 43,75%, sedangkan belanja 

modal rerata hanya 23,92%. Sementara terkait ruang fiskal tampak 

bahwa tingkat diskresi pemerintah daerah dalam membelanjakan 

anggaran cenderung menurun sepanjang 2007-2014. Penurunan 

ruang fiskal ini menunjukkan struktur kesempatan dan fleksibilitas 

daerah dalam menggunakan anggaran untuk kebutuhan riil mereka 

menjadi semakin sempit. 

3. Dalam tata kelola perencanaan penganggaran dan pembangunan di 

daerah, pemerintah daerah acap abai terhadap program pemerintah 

pusat. Sinkronisasi keduanya menjadi sangat minimal. Padahal, 

sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah mestilah sejalan. Hal ini 

terlihat dalam dokumen perencanaan yang dibuat pemerintah daerah. 

RPJPD dan RPJMD kerap tidak mengacu pada RPJP dan RPJMN. 

Akibatnya, RKPD, Renstra – SKPD, dan Renja SKPD yang disusun 

dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, 

dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik 

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat kerap tidak 

sinkron. 
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4. Selain itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya berhenti 

pada konsistensi dokumen perencanaan. Tetapi, tata kelola anggaran 

yang baik juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang 

tidak boleh dinafikan : sejak fase perencanaan, penganggaran hingga 

pelaksanaan memiliki kesesuaian satu dengan lainnya. 

5. Masih terdapat beberapa regulasi yang terkait dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang menghambat kualitas belanja daerah. Di 

samping itu, regulasi tentang pemberian hibah dan bantuan sosial 

acapkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 

secara mudah. 

D. REKOMENDASI 

1. Kementerian Dalam Negeri perlu memformulasikan dan memperkuat 

kembali mekanisme pengawasan alokasi belanja daerah. Pengelolaan 

belanja daerah patut dilaksanakan dalam arah kebijakan yang jelas; 

2. Pengelolaan belanja daerah wajib dilaksanakan dalam kerangka 

kebijakan: 

a. Memprioritaskan anggaran belanja daerah pada sektor – sektor 

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas 

sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan 

sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami 

ketidakberdayaan akibat termarginalisasi, terdevaluasi, dan 

mengalami keterampasan, serta pembungkaman, sesuai amanat 

UU, serta visi misi dan program kepala daerah; 

b. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program – program 

penanggulangan kemiskinan; 

c. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada 

pembangunan infrastruktur perdesaan yang mendukung 

pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap 

bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan 

pekerjaan di perdesaan melalui pendekatan program padat karya. 
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d. Menyediakan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil, dan 

menengah dalam rangka memberdayakan UMKM. 

e. Meningkatkan kepedulian terhadap prinsip – prinsip efisiensi 

belanja dalam pelayanan publik sesuai PP No.38 Tahun 2007 yang 

meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan 

potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan 

masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan 

stabilitas ekonomi makro. 

3. Regulasi mengenai mekanisme dokumen perencanaan dan 

penganggaran pada PP No.58 Tahun 2005 Pasal 34 dan 35 yang 

dijabarkan dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pasal 83,87 dan 88, menyebabkan mekanisme 

pembahasan APBD, realisasi pendapatan maupun realisasi belanja. 

Masalah regulasi ini juga mengganggu ketepatan alokasi belanja. Oleh 

karenanya, perbaikan mekanisme pembahasan dokumen perencanaan 

dan penganggaran agar menjadi sederhana namun dapat menjaga 

konsistensi perencanaan prioritas belanja daerah adalah sebuah 

keniscayaan. 

4. Regulasi tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari APBD yakni Permendagri No.32 Tahun 2011, Pasal 1 

poin 14, 15 dan 16; Penganggaran Hibah Pasal 8, 9, 10, dan 11 dan 

penganggaran Bansos Pasal 27, 28, 29 dan 30 menyebabkan 

penganggaran hibah dan bansos mudah disalahgunakan (tidak tepat 

alokasi) dan belanja daerah menjadi tidak akuntabel dan tidak 

transparan. Untuk itu, mekanisme perencanaan dan penganggaran 

hibah dan bansos yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel tidak bisa 

ditawar lagi. 
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 5.2.9.  Pengaruh Belanja Operasi Dan Operasi Modal Daerah Terhadap   

 Perekonomian Daerah; 

  A. Tujuan Kajian 

  Merumuskan masukan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dalam 

menjawab masalah yang terkait dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal 

Oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

 FDA dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan 

Daerah Badan Litbang Kemendagri pada hari Senin, 28 September 2015 di 

BPP Kemendagri dengan narasumber Prof. Dr. Indra Bastian, Dr. M. Ikhsan, 

Ditjen Politik dan PUM, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah, yang diikuti 

peserta dari Biro Perekonomian Provinsi, Dinas Pendapatan Daerah dan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Aparatur Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kemendagri dengan jumlah ±25 orang. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. APBD akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan 

publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah 

apabila terealisasi dengan baik. Keterlambatan penetapan Perda APBD 

akan menunda realisasi belanja daerah, sehingga dapat berimplikasi 

pada penumpukan dana daerah yang belum terpakai dalam bentuk Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).Dana SiLPA yang terlalu besar 

tentunya harus kita hindari, karena pada dasarnya merupakan dana 

idle yang tidak memberikan multiplier effect bagi perekonomian 

daerah. Untuk itu, pemerintah perlu terus mendorong agar proses 

penetapan Perda APBD dapat dilakukan secara tepat waktu guna 

mempercepat realisasi belanja daerah. 

2. Adanya penyerapan Belanja Modal yang rendah diantaranya dapat 

disebabkan oleh kondisi dimana pada saat terjadi tambahan 

pendapatan yang cukup signifikan dari transfer pusat maupun 

peningkatan penerimaan, Daerah tidak cukup mampu mengejar 

peningkatan belanja serta belum cukup mampu melakukan 
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penyesuaian yang diperlukan untuk menyerap pelampauan 

pendapatan tersebut dalam melakukan penyesuaian terhadap belanja 

untuk menampung informasi transfer yang diterima setelah APBD 

ditetapkan, Daerah juga terkendala kecenderungan melakukan 

perubahan APBD pada saat menjelang akhir tahun anggaran berjalan. 

Hal ini mengakibatkan waktu yang tersisa untuk menyesuaikan belanja 

dan merealisasikannya menjadi sangat sempit. Apalagi setelah APBD-P 

ditetapkan, Daerah masih memerlukan proses tender yang sudah pasti 

akan berakibat pula terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan. 

Apabila kegiatan yang didanai oleh DAK yang terlambat dan baru 

dilaksanakan mendekati akhir tahun anggaran, maka sangat 

berpotensi mengakibatkan rendahnya penyerapan dan rendahnya 

kualitas penyelesaian kegiatan. 

3. Permasalahan petunjuk teknis yang terlalu rigid mengemuka ketika 

daerah dihadapkan pada kondisi daerah mereka yang spesifik. Adanya 

petunjuk teknis yang terlalu ketat dinilai terlalu membatasi ruang 

gerak pemerintah daerah untuk membuat banyak pilihan dalam 

memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan buat masing-masing 

bidang yang didanai oleh DAK di daerah. Petunjuk teknis yang terlalu 

kaku pada akhirnya dapat mengakibatkan daerah tidak bisa 

menggunakan DAK secara maksimal sesuai dengan kepentingannya, 

bahkan tidak jarang justru muncul kondisi kontraproduktif, seperti 

misalnya pelaksanaan pekerjaan yang terhambat dan penyerapan yang 

rendah. 

D. REKOMENDASI 

1. Pemerintah pusat perlu melanjutkan kebijakan pengenaan sanksi 

kepada Pemda yang terlambat menetapkan dan menyampaikan APBD, 

dan memberikan reward kepada Pemda yang tepat waktu dalam 

menetapkan dan menyampaikan perda APBD; 
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2. Pemerintah pusat perlu terus mendorong agar proses penetapan Perda 

APBD di daerah dapat dilakukan secara tepat waktu guna 

mempercepat realisasi belanja daerah; 

3. Pemerintah daerah perlu didorong untuk menganggarkan PAD 

(utamanya pajak dan retribusi) secara optimis berdasarkan potensi 

yang riil mengingat hal tersebut masih dalam kontrol penuh daerah 

sendiri (selama ini pelampauan target PAD berkisar 13% - 20%); 

4. Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun ketentuan (Permendagri) 

yang mengatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan lebih awal 

tanpa harus menunggu hasil audit realisasi APBD tahun sebelumnya, 

sehingga perubahan APBD setiap tahunnya dapat dilakukan sebelum 

bulan Mei; 

5. Pemerintah pusat perlu melakukan upaya percepatan informasi 

transfer kepada daerah selambat-lambatnya pada bulan November 

sebelum tahun anggaran dimulai sehingga daerah dapat 

mencantumkan angka yang relatif optimis dalam perencanaan APBD. 

 

5.2.10. Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja BUMD; 

  A. Tujuan Kajian 

1. Tujuan pelaksanaan Forum Diskusi Aktual ini adalah Merumuskan 

masukan atau rekomendasi kebijakan dalam menjawab masalah yang 

berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah daerah dalam Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD); 

2. Manfaat dari hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Pengaruh Penyertaan 

Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja BUMD adalah sebagai 

masukan (referensi) bagi Kemendagri dalam merumuskan kebijakan. 

B. Pelaksanaan Kajian 

 Kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) dengan tema “Pengaruh 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja BUMD” telah 

dilaksanakan oleh Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri 
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dengan Narasumber, pembahas dan peserta pada hari Senin,  26 Oktober 

2015 bertempat di Ruang Rapat Balitbang Kemendagri sebagai berikut :  

a. Narasumber : PDAM Jawa Timur, PD. Pasar Jaya DKI Jakarta, Pakar 

 dari Perguruan Tinggi,  Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri 

 dan para Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Badan Penelitian 

 dan Pengembangan Kemendagri. 

b. Pembahas : BUMD, Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Bagian 

 Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota serta aparatur  Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kemendagri; 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Sumber daya manusia. Sebagian daerah masih menganggap BUMD 

sebagai "tempat parkir" bagi pegawai yang bermasalah atau pensiunan 

birokrat yang tidak mengerti pengelolaan bisnis. Impaknya, 

keberadaan BUMD yang semestinya bisa menjadi salah satu penopang 

keuangan daerah, justru menjadi beban keuangan daerah (APBD); 

2. Salah Kelola dan rendahnya kapasitas manajemen. BUMD sering terlalu 

ekspansif dan tidak focus dalam mengelola bisnis. Lambat dalam 

merespon perubahan eksternal dan internal Visi dan strategi bisnisnya 

lemah, kualitas manajemennya  belum  professional  dan  proporsional. 

Sistem  manajemennya konservatif (kurang progresif dan kurang 

inovatif). Lemahnya visi kewirausahaan para 

pengelola(direksi/manajer); 

3. Lemah dalam manajemen keuangan. Biaya tidak terkontrol, 

mengakibatkan kerugian menumpuk, akses permodalan terbatas, 

kesulitan akuntabilitas dan likuiditas keuangan, serta terbatasnya 

kemampuan kemitraan dengan pelaku swasta; 

4. Rumitnya Birokrasi. BUMD memiliki ketergantungan tinggi kepada 

Pemda dalam merumuskan dan melaksanakan operasional 

perusahaan, misalnya manajemen harus mengacu kepada Rencana 

Kerja Anggaran dan Pendapatan (RKAP) yang tidak dapat diputuskan 
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dalam waktu cepat, karena harus meminta persetujuan kepada Dewan 

Pengawas dan Gubernur; 

5. BUMD belum memiliki undang-undang (UU) terbaru sejak 

diterbitkannya UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 

Menilik dari tahun dikeluarkannya, UU No 5 Tahun 1962 sudah tidak 

relevan lagi dengan dinamika perkembangan BUMD saat ini. BUMD 

tidak akan pernah maju selama UU-nya tidak disesuaikan. 

6. Minimnya Kontribusi PAD. Banya BUMD yang tidak efisien dan salah 

kelola, sehingga tidak mampu menyumbangkan PAD. Permasalahan ini 

tidak lepas dari kurangnya modal dalam bentuk fresh money; 

7. Regulasi yang belum mendukung.Mengelola BUMD harus memahami 

kepentingan stakeholdernya. BUMD yang khusus mengemban tugas 

layanan umum belum didukung dengan regulasi yang memadai; 

8. Kebijakan Deviden yang lebih berpihak untuk peningkatan penerimaan 

APBD.Kebijakan tentang dividen seringkali lebih mempertimbangkan 

kepentingan APBD daripada kepentingan perusahaan baik terkait 

investasinya maupun kemampuan perusahaan dalam rangka 

pengembangan dan kelangsungan usahanya; 

9. Paradigma (Mind-set) terhadap gaya manajemen belum 

berubah.BUMD mestinya fokus terhadap inovasi dan terobosan bisnis, 

dan menghilangkan birokrasi yang berbelit, namun tetap 

mengutamakan prinsip pemerintahan yang baik ( good corporate 

governance). 

D. REKOMENDASI 

1. Kementerian Dalam Negeri perlu mempercepat pembuatan 

 Peraturan Pemerintah yang menjabarkan secara detil mengenai 

 pengaturan BUMD khususnya yang terkait dengan penyertaan  modal 

pemerintah daerah sebagai bentuk investasi; 

2. Pemerintah Daerah menggunakan model Public Private Partnership 

(PPP),karena model ini berbiaya lebih rendah/cost of capital dari 

lembaga publik dibandingkan dengan melalui investasi murni swasta 
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serta kualitas penyediaan barang dan jasa yang lebih baik bagi 

masyarakat dari swasta dibandingkan dengan lembaga publik yang 

didapat dari transfer know-how.Public Private Partnership (PPP) 

membentuk Special Purpose Vehicle/SPV (badan yang dibentuk dengan 

tujuan khusus) dengan modal yang dibagi kepada Pemerintah dan 

Pihak swasta yang kemudian dilaksanakan dalam kekuatan voting; 

3. Pemerintah melaksanakan kebijakan makroekonomi yang terukur dan 

berorientasi stabilitas dan untuk mengamankan pembiayaan yang 

murah. Pencapaian tujuan makroekonomi lain seperti yang dimaksud, 

kekurangpercayaan dari masing-masing pihak dan kerangka hukum 

yang tidak jelas akan merendahkan usaha penghematan dari 

optimalisasi struktur capital PPP.Baik pada Perseroda maupun 

Perumda, Perjanjian Kerjasama yang dimaksud sebagai unsur 

Pengelolaan BUMD pada Pasal 343 UU 23 Tahun 2014 dapat mengacu  

pada  penerjemahan  project  financing  melalui  PPP  dimana  BUMD 

adalah  Special Purpose Vehicle (SPV)  yang  tidak memiliki batas 

pemberhentian operasi.Bentuk - bentuk perjanjian kerjasama yang 

meluas antara pemerintah daerah dengan BUMD dan pemerintah 

dengan Direksi BUMD dalam memaksimalisasi nilai ekuitas dan 

penggunaan laba yang terakumulasi pada ekuitas yang ditanamkan 

dapat juga antara lain berupa: Build Operate Transfer (BOT), Build Own 

Operate (BOO),BuildLeaseTransfer (BLT), Build Own Operate Transfer 

(BOOT), DesignBuild Finance Operate (DBFO) dan lain sebagainya. 

4. Melakukan restrukturisasi BUMD upaya untuk meningkatkan 

kesehatan perusahaan dan mengembangkan kinerja perusahaan untuk 

mendapatkan laba; 

5. Menempatkan orang-orang professional yang memiliki skill dan 

kompetensi sesuai bidang usaha BUMD; 

6. Pemberian wewenang dan pendelegasian kebijakan yang lebih besar 

dan luas oleh pimpinan daerah kepada BUMD semata mata adalah 

profit oriented untuk menambah PAD; 
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7. Mengatasi kelemahan internal dengan penetapan kembali core bisnis, 

likuidasi unit usaha yang selalu merugi. Memperbaiki system 

manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan 

mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi 

teknik produksi baru yang lebih efisien dan efektif; 

8. Memperbaiki koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir 

(memaksimumkan peluang eksternal berupa upaya kerjasama yang 

saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada 

keterkaitan usaha), intinya : BUMD agar menjadi perusahaan yang 

mendukung perekonomian daerah. 

 

 5.2.11. Urgensi System Informasi Bagi Perencanaan Dan Penganggaran Daerah; 

  A. Tujuan Kajian 

 Merumuskan masukan atau rekomendasi kebijakan yang tepat kepada 

Menteri Dalam Negeri dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan 

sistem informasi bagi perencanaan dan penganggaran di daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

 FDA dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan 

Daerahselama 1 (satu) hari pada hari kamis, tanggal 5November 2015 di 

Aula BPP Kemendagridengan Narasumber dan Pembahas sebagai berikut: 

a. Narasumber : Yenny Sucipto (FITRA), Dr. Suharmen (Bappenas), 

 dan para pejabat Eselon II dan III di lingkungan Badan Penelitian 

 dan Pengembangan Kemendagri. 

b. Pembahas: Said Hendrawiyanto (Kepala Bappeda Kota  Tangerang), 

Dr. Ahmad Zubaidi (Pakar), Dr. Sugeng Hariyanto  (Pakar) serta 

aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan  Kemendagri. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Pemerintah Kota Tangerang, mulai 2015 ini menerapkan aplikasi 

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) secara online. 

Maksudnya untuk memudahkan masyarakat dalam mengusulkan 

rencana pembangunan dan meningkatkan pengawasan terhadap arah 
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pembangunan daerah. Hal itumenjadi dasar pemerintah daerah dalam 

menentukan arah pembangunan dan bisa menyediakan informasi yang 

akurat kepada seluruh stakeholder terkait prioritas pembangunan 

yang akan dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Sehingga, 

pemerintah daerah juga memunyai basis data yang akurat. Penerapan 

Musrenbang Online menjadi bagian dari keinginan Kota Tangerang 

untuk menjad ie-city, di mana semua aspek pelayanan publik akan 

memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu mempercepat arus 

pelayanan juga untuk menciptakan transparansi pelayanan publik. 

2. Hal di atas sejatinya merupakan perwujudan implementasi 

Permendagri No 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Tahun 2014. Sistem informasi pembangunan baik berupa                 e-

musrenbang, e-budgeting, dan e-pelaporan adalah merupakan sebuah 

inovasi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses 

perencanaan penganggaran. Namun inovasi itu memiliki kelemahan, 

yaitu selama ini sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah 

tidak bersifat berkelanjutan (sustainable) karena pengerjaannya 

dilimpahkan kepada konsultan, bukan dikerjakan sendiri oleh aparatur 

dikarenakan adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa. Hal ini 

perlu ada payung hukum yang lebih kuat dalam mendorong sistem 

informasi sehingga sistem ini tidak terjebak hanya desain proyek dan 

program, perlu dipikirkan bentuk sustainabilitasnya dan sistem 

internalisasi kepada SKPD dan legislatif. 

3. Ruang yang penting dalam perencanaan penganggaran yang dianggap 

cukup kritis untuk dikawal dalam mendorong sistem informasi, baik 

untuk internal SKPD, legislative dan masyarakat: 

a. Forum SKPD. Forum ini adalah forum  lintas SKPD, dimana     

sering terjadi perdebatan antar sektor yang mengedepankan 

kepentingan ego sentris setiap SKPD dalam perebutan alokasi 

anggaran. Ruang ini perlu dikawal oleh publik, sebagai bentuk 
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pencegahan korupsi dalam  perencanaan dan  menjaga 

konsistensi prioritas program dalam perencanaan 5 tahunan. 

B.  Pembahasan KUAPPAS.       

Ruang ini adalah ruang pembahasan antara eksekutif                         

dan legislatif dalam menentukan prioritas program, dan 

KUAPPAS merupakan acuan di setiap SKPD untuk KAK dan 

Ranperda. Ruang ini sangat penting untuk dibuat sistem 

informasi. 

C.  Pembahasan Ranperda. Ruang ini sangat penting untuk dikawal, 

agar tidak terjadi transaksional antara eksekutif  dan legislatif, 

dan memutus begal anggaran, karena dalam pembahasan 

ranperda jarang terjadi konsistensi perencanaan penganggaran. 

4. Sinkronisasi RPJMD dan RPJMN belum banyak dilakukan 

 pemerintah daerah, sehingga tidak heran kalau program 

 pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah pusat kerap 

 tidak sejalan. 

5. Pemerintah daerah kerap tidak menggunakan data yang valid  dalam 

penyusunan program. Impaknya, anggaran yang  dialokasikan acap 

tidak sesuai dengan kebutuhan. 

D. REKOMENDASI 

 1. KementerianDalamNegeri perlu membuat surat edaran kepada 

 pemerintah daerah yang isinya: 

a. Mengimbau pemerintah daerah agar membuat RPJMD yang 

sejalan dengan program pemerintah pusat yang termuat  dalam 

RPJMN sehingga ketidaksinkronan yang selalu  terjadi bisa 

diminimalisasi; 

b.  Penggunaan data dalam menyusun program dan mengalokasikan 

anggaran dalam APBD wajib menggunakan data valid yang 

dikeluarkan instansi yang memiliki otoritas terkait data yang 

dikeluarkan. 
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c. Sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menindahkan 

imbauan di atas patut diberikan. 

2. Sistem informasi pembangunan baik berupa e-musrenbang, e-

budgeting, dan e - pelaporan adalah merupakan sebuah inovasi untuk 

meningkatkan partisipasi public dalam proses perencanaan 

penganggaran yang wajib digalakkan. Tetapi, penggunaan sistem itu 

semestinya dikerjakan sendiri oleh aparatur daerah, bukan diberikan 

kepada konsultan. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu dipandu 

oleh Kementerian Dalam Negeri dalam pembuatan payung hukum 

sistem informasi pembangunan berbasis elektronik itu. 

 

 5.2.12. Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian Daerah; 

  A. Tujuan Kajian 

 Merumuskan masukan atau rekomendasi kebijakan yang tepat kepada 

Menteri Dalam Negeri dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan 

proses penganggaran di daerah. 

B. Pelaksanaan Kajian. 

  FDA dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan 

Daerahselama 1 (satu) hari pada hari selasa, tanggal 1 Desember 2015 di 

Aula BPP Kemendagridengan Narasumber dan Pembahas sebagai berikut: 

1. Narasumber : Dr. Asnil (Kasubdit pada Direktorat Perencanaan 

 Anggaran Daerah Ditjen BKD Kemendagri), dan para pejabat  Eselon 

II dan III di lingkungan Badan Penelitian dan  Pengembangan Kemendagri 

2. Pembahas : Dr. Roy. V. Salomo, M.Soc,Sc (Pakar), Dr. Ikhsan 

 (Pakar) serta aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan 

 Kemendagri. 

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian 

1. Permasalahan : 

a. Dalam hubungannya dengan perekonomian daerah, APBD memiliki 

fungsi yang terkesan ideal seperti; memperbaiki dan menjaga 

kestabilan perekonomian daerah; memberikan ruang bagi 
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kesadaran masyarakat untuk melakukan investasi; mempengaruhi 

masyarakat untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam 

pengelolaan keuangan daerahnya; menjadi tolok ukur masyarakat 

daerah bagi pertumbuhan GNP yang notabenenya merupakan 

bagian dari indicator perekonomian nasional (hasil kolektif dari 

agregasi perekonomian daerah), menimbulkan tingkat investasi 

masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja namun di 

beberapa daerah masih terdapat sinyal emen bahwa kemandirian 

daerah,timpangnya rasio belanja daerah dan sempitnya ruang fiscal 

daerah masih terjadi; 

b. Permasalahan lainnya adalah postur APBD ternyata menjadi 

dilemma bagi daerah dimana postur APBDyang terlalu kurus 

(serbakurang) menjadi masalah tersendiri bagi pendanaan 

pembangunan daerah, Terindikasi di daerah – daerah miskin di 

pulau Jawa baik pembangunan fisik dan non fisik masih kurang 

terakselerasi dengan baik karena APBD daerah-daerah tersebut 

defisit. Sebaliknya, di luar Pulau Jawa yang daerahnya kaya,memiliki 

APBD melimpah (surplus) Juga mengalami masalah. Melimpahnya 

sumber dana pembangunan menyebabkan sulitnya menentukan 

prioritas pembangunan; 

c. Struktur APBD yang didalamnya termasuk belanja modal dan 

belanja pegawai turut menambah daftar panjang permasalahan 

terkait penganggaran di daerah. Paket peraturan yang 

dimanifestasikan dalam Perpres No. 5/2010  dan Permendagri 

No.37/2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD telah 

menetapkan,bahwasannya batas minimal bagi belanja modal ialah 

29%. Hal ini ditujukan supaya pengalokasian dana APBD lebih 

mengutamakan belanja modal (dapat memberikan dampak instan 

bagi pembangunan daerah) dari pada belanja pegawai (dampaknya 

baru terasa dalam jangka panjang bagi pembangunan daerah). 
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Namun yang terjadi per tahun 2012 hanya 131 kabupaten/kota 

mencapai 28% untuk pengalokasian APBD bagi belanja modal. 

 

 

 

2. PemecahanMasalah : 

a.  Mengimbau pemerintah daerah agar mempercepat program             

e-governance yang  di dalamnya termasuk e-budgeting dan                 

e-perencanaan (planning) karena konsep instrument elektronik 

tersebut dapat mendorong transparansi pertanggung   jawaban 

kinerja dari setiap mata anggaran yang digunakan sehingga 

komitmen pemerintah dalam mewujudkan anggaran berbasis 

kinerja dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah 

melalui fungsi penganggaran semakin jelas terlihat. 

b. Mensosialisasikan kepada pemerintah daerah bahwa transisi 

platform perekonomian dari konsumtif menjadi produktif 

merupakan komitmen setiap elemen bangsa  yang harus 

digalakkan demi pemerataan perekonomian tingkat daerah yang 

nantinya akan mengagregat pada perekonomian tingkat nasional 

sehingga prestasi pemerintah di bidang perekonomian tidak hanya 

baik secara statistik makro tapi juga baik secara statistik mikro 

(identik dengan capaian koefisien gini nasional dan pemerataan 

pembangunan). 

C. Menghimbau pemerintah daerah untuk membatasi postur 

kelembagaan didaerah bukan dengan menekan angka stabil dalam 

belanja pegawai (sudah menjadi pengeluaran rutin pemerintah) 

yang dilindungi oleh peraturan - perundangan. Hal ini diperlukan 

dalam rangka menghentikan laju penambahan jumlah pegawai 

dibarengi dengan memperbesar pengalokasian belanja modal 

yang terbukti memberikan dampak pembangunan lebih instan. 
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  D. REKOMENDASI 

Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong pengaturan terkait 

imitasi belanja pegawai dan belanja modal dalam bentuk peraturan 

perundangan yang lebih kuat dari peraturan menteri dalam negeri. 

Pengalaman kab. Jembrana yang berhasil meningkatkan perekonomian 

daerahnya melalui manajemen pengeluaran (expenditure management) 

dalam membatasi belanja pegawai  (diluar pengeluaran rutin) dan fakta 

bahwa per tahun  2007 Bank Dunia telah merilis laporan penelitian 

mengenai mayoritas perekonomian modern Negara maju hanya 

mengalokasikan 5% dari total belanja untuk belanja pegawai, agaknya 

cukup untuk menjadi preseden bagi masa depan manajemen pengeluaran 

supaya dipayungi oleh komitmen hukum yang lebih kuat. 
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VI. PENUTUP 

 

 Akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan 

Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015, dengan harapan buku ini dapat di 

pergunakan sebagai bahan referensi dalam merumuskan kebijakan – kebijakan bagi Menteri 

Dalam Negeri dan Pimpinan Komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta para 

stake holders yang mempunyai kapasitas dalam mengambil kebijakan baik di pusat ataupun 

daerah. Walaupun kami tahu bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan 

masih banyak kekurangan ataupun kelemahan, oleh karena itu kami berharap dan akan 

dengan senang hati menerima masukan ataupun saran dalam meningkatkan kualitas dan 

kuantitas kelitbangan buku ini. 

  Kebutuhan akan kebijakan – kebijakan yang mengacu pada penelitian diperkirakan 

akan meningkat seiring dengan kemajuan dan kemajemukan persoalan – persoalan yang 

terjadi di masyarakat sehingga diharapkan dan diwajibkan para stake holders untuk lebih 

menerapkan kebijakan yang berdasarkan hasil – hasil kelitbangan ( policy by research) dan 

lebih menggalakkan serta mau mengembangkan badan litbang di daerah masing – masing 

dimana hal ini telah diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah Bab I pasal 10, 11, dan 12, didukung oleh Peraturan 

Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ( SIDa ) dan diperinci dengan adanya peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional 

Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah dengan adanya dukungan maka sudah seyogyanya para stake holders mendukung 

peraturan tentang kelitbangan tersebut. 

 Terkait dengan Penguatan Sistem Inovasi Daerah ( SIDa ), Badan Penelitian dan 

Pengembangan melalu Pusat Inovasi Daerah telah melakukan Rapat Koordinasi Nasional 

dengan daerah – daerah, dan pada RAKORNAS tersebut di lakukan fasilitasi pembinaan 

dalam rangka penguatan inovasi daerah dengan mengundang 12 Provinsi sedangkan target 

yang ditetapkan sebanyak 4 Provinsi berarti melampaui target yaitu sebesar 3 (tiga) kali 

lipat, yang berarti bahwa pemahaman akan pentingnya inovasi berdasarkan kelitbangan 
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telah disadari sangat penting oleh pemangku kepentingan di daerah – daerah. Semoga buku 

ini menjadi pemacu (trigger) untuk lebih meningkatkan penelitian dan pengembangan di 

masa yang akan datang. 

 


