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BAGIAN I 
HASIL-HASIL KEGIATAN 

PUSAT LITBANG OTONOMI DAERAH, POLITIK,  
DAN PEMERINTAHAN UMUM 

 
1.1. Pengkajian Aktual Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah 

Daerah Melalui E-Government Menuju Smart City 

A. Latar Belakang 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengelola pemberian 
layanan dengan dukungan teknologi infomasi. Kebutuhan tersebut didapat 
dengan mudahnya diakses berbagai layanan secara online yang begitu 
cepat, mudah, dan murah. E-government ini lahir karena tuntutan zaman, 
perubahan dan untuk mengefektifkan pelayanan yang sebelumnya lambat, 
agar bisa menjadi lebih efektif dan efesien (Cynthia, Hardi Warsono, 
2008). Hal tersebut juga memiliki dampak pada pengelolaan 
pembangunan khususnya perkotaan guna menjamin pengembangan 
kapasitas pemerintah Daerah. Smart city mengupayakan pemberian 
layanan lebih inovatif kepada masyarakat. Smart city requires a variety of 
innovative services that provide information to all citizens about all aspects 
of city life via interactive and internet-based applications (Kuk & Janssen, 
2011, p. 39). Penguasaan teknologi informasi menjadi aspek baru dalam 
pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.  
Perkembangan E-Government dalam perkembangan smart city di 
Indonesia menemui tantangan. Hal tersebut datang dari regulasi dan juga 
kapasitas pemerintah daerah (Institusional & infrastruktur IT). Kendala 
infrastruktur koneksi jaringan dan sosialisasi kepada masyarakat 
disebabkan minimnya masyarakat mengakses teknologi dan internet 
(Mursalim, 2017, pp. 127–128 ). Selain infrastruktur IT dan juga kebijakan 
yang mendukung keberlangsungan. The smart city development in 
Indonesia is growing fast although there is no clear legal foundation for 
smart city in Indonesia (Oktaria & Kurniawan, 2017, p. 206). Selain itu, 
Hasil evaluasi tentang penerapan E-Government menunjukkan hasil yang 
sangat mengejutkan implementasi E- Government di Indonesia banyak 
yang mengalami ketidak suksesan, karena adanya kurangnya pemahaman 
paradigma tentang E-Government yang tidak sesuai dengan konsep yang 
benar (Supangkat, 2006) dalam (Muftikhali & Susanto, 2017, p. 312). 
Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh (Annisah, 2017, p. 78) 
memberikan saran untuk menyusun smart governance guna menunjang 
pembangunan Smart City perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam 
terkait kesiapan pemerintah daerah. Selain itu, sering terjadi malpraktek 
dalam pemberian layanan. Pelayanan publik melalui kontak langsung 
rentan terhadap berbagai praktek maladministrasi, yaitu suatu praktek 
yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi 
yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi (Holle, 2011, p. 
22).  
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Fokus Kajian ini memberikan perkembangan capaian kinerja pemerintah 
daerah dalam pemberian layanan publik menggunakan E-Government 
mendukung Smart City. Untuk itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Otonomi Daerah, Politik dan PUM Badan Litbang Kemendagri melakukan 
kajian aktual tentang “Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah 
Daerah Melalui E-Govrernment Menuju Smart City” yang dilakukan pada 
tahun 2019. 

B. Tujuan  
1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 

Melalui E-Govrernment Menuju Smart City. 
2. Menjelaskan pemahaman penyelenggara Pelayanan Publik Melalui                     

E-Govrernment mewujudkan Smart City. 
3. Mendeskripsikan dampak penyelenggaraan pelayanan Publik 

Pemerintah Daerah Melalui E-Govrernment Menuju Smart City. 

C. Permasalahan 
Pengelolaan layanan berbasis aplikasi memerukan kehadalan sumberdaya 
baik itu apartur yang berkerja serta dukungan pembiayaan. Pada segi 
sumberdaya aparatur yang dimiliki juga terbagi dua yaitu aparatur yang 
menyiapkan dan mengembangakan aplikasi layanan serta aparatur yang 
mengelola layanan. Untuk aparatur pengembangan dan penyiapan 
dikelola secara bersama diskominfo ayng menjadi leading sektornya. Pada 
prakterknya aparatur pengelola aplikasi tentu menjadi ujung tombak 
dalam menjaga pelayanan yang diberikan, sehingga dapat berjalan lancer. 
Memang sangat sedikit ditemukan kendala yang dihadapi oleh pengelola 
aplikasi layanan. Minimnya permasalahan pengelolaan aplikasi 
mengindikasikan kuatnya pemahanan aparatur pengelola dalam 
mengunakan aplikasi layanan ada. 
Pemanfaatan pembiayaan juga menjadi ujung tombak guna mendorong 
pemberian layanan dengan E-government dalam penyediaan aplikasi 
layanan dan perangkat lainnya. Komitmen kepala daerah dan juga 
transfomrasi pengelolaan e-governmentdengan panduan masterplan 
banyuwangi smart kampung menjadi pendorong penyelenggaraan 
terhadap dukungan pembiayaan. Pembiayaan yang dirasakan masih 
tereduksi secara bertahap, reduksi tersebut karena ada perturakan 
dengan peningkatan kapasitas aparatu yang mampu memahami 
pengembangan dan pembuatan aplikasi secara baik dan tepat. 
Pembiayaan diinvestasikan pada pengembangan sumberdaya manusia 
ketimbang untuk pembiayaan penyediaan aplikasi pada pihak ketiga. 
Lebih dari itu, SDM pengelola dan pengembang aplikasi beserta 
diskominfo sudah menjadi bast practices bagi daerah lainnya dalam 
mengelola E-government berbasis web. Secara tidak langsung 
menghadirkan daerah lain dalam berbagi pengetahuan untuk 
pengembangan aplikasil layanan. 

 
 



 

- 3 - 
 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  
1. Capaian Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 

a. Pada kondisi ini pemerintah daerah mengawali dengan 
menyiapkan berbagai infrastruktur serta perangkat aplikasi guna 
memenuhi penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi 
tuntutan dalam permasalah prioritas pemerintah. Penggunaan 
system informatika bukan tanpa alasan, mempertimbangkan 
luasan cakupan layanan yang didasarkan pada luasan wilayah 
yang dimiliki setiap daerah. Pendekataan layanan dengan system 
informatika diterapkan dengan menggunakan pendekatan 
pemerintahan eletronik (E-Government). Jumlah layanan 
elektronik berbasis aplikasi menjadi cara pemerintah daerah dalam 
menjamin kinerja pelayanan publiknya. Aplikasi berbasis Web 
tersebut dituntut untuk dapat terintegrasi data dan informasinya 
guna pemberian layanan, sehingga kedepan dapat melayani 
kebutuhan masyarakat sampai kepelosok.  

b. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi lembaga 
yang menjembatani dinas lain untuk memperoleh bentuk aplikasi 
yang tepat sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh 
pelanggan dari dinas tersebut. Selain itu, Diskominfo mendorong 
upaya kolaboratif bersama dinas lainnya untuk dapat mampu 
mengembangkan aplikasi dan memanfaatkan data dan informasi 
yang diperoleh dari hadirnya aplikasi layanan. 

c. Pengembangan aplikasi layanan berbasis IT yang disiapkan oleh 
pemerintah, mulanya dilakukan bersama dengan pihak ketiga. 
Selanjutnya pengembangan aplikasi layanan dalam E-Government 
tersebut dapat dikuasai dengan baik oleh dinas komunikasi dan 
informatika (Diskominfo). Layanan berbasis IT mendapatkan 
rekomendasi dan bersama diskominfo berkolaborasi dalam 
memberikan petunjuk arsitektur aplikasi layanan IT. 

d. Kemampuan terhadap transfer pengetahuan dari vendor penyedia 
aplikasi sudah menjadi tugas yang dilakukan oleh diskominfo guna 
menjamin keberlangsungan penggunaan aplikasi layanan tersebut 
dengan prasyaratnya yaitu: 1) aplikasi merupakan perangkat 
lunak yang open source. Perangkat lunak open source (open 
source software) dan/atau perangkat lunak bebas (free software), 
adalah program-program yang lisensinya memberi pengguna 
suatu kebebasan untuk menjalankan program untuk segala 
macam kepentingan, untuk mempelajarinya dan memodifikasi 
program, dan untuk mendistribusi ulang disalin atau bahan asli 
atau program modifikasi tanpa harus membayar royalti kepada 
pengembang sebelumnya (Wheeler 2003). 2) web-base, 3) terjadi 
Knowledge Transfer kepada diskominfo, 4) bahan baku dasar 
perangkat lunak diberikan seluruhnya. 
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2. Pemahaman Penyelenggaran Layanan Publik Melalui                       
E-Government  
a. Pelayanan berbasis aplikasi web memberikan pemahaman 

keterbukaan dan transparansi informasi publik. Keterbukaan 
layanan tersebut guna memenuhi tuntutan kepuasan layanan 
yang disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat dituntut untuk 
dapat memahami dan menguasai teknologi secara bersama-sma 
dengan pemerintah daerah.  

b. Masterplan Smart City menjadi kebijakan perencanaan yang 
memuat aktivitas pemerintah daerah guna pengintegrasian data 
base dan pilihan kegiatan guna pemberian mendukung kinerja 
pemberian layanan.  

c. Pemahaman juga dibangun dari sisi masyarakat guna menguatkan 
kesadaran penggunaan layanan elektronik yang disiapkan. Hal ini 
serupa dengan konsep masyarakat maju pada era saat ini, 
merupakan konstruksi dasar pembentuk buadya masyarakat 
digital mendukung kinerja pelayanan e-government. Berbasiskan 
pada teknologi informatika mendekatkan masyarakat dalam 
pemberian layanan dan sejalan peningkatan pamahaman 
masyarakat dalam penggunaan berbagai perangkat yang 
tersambung dengan jaringan internet yang selanjuntya 
mendorong masyarakat menjadi komunitas digital yang akan 
selalu tersambung pada jaringan internet. 

3. Dampak Pelayanan E-Government  Memperkuat Smart City 
a. E-Government mendekatkan interaksi pemerintah dengan 

masyarakat. Pemberian layanan dapat memberikan kepuasan 
kepada masyarakat. Pelayanan yang disediakan sampai pada 
tingkat pemerintah desa memberikan jam pelayanan hampir 24 
jam. Kehadiran pelayanan berbasis web menawarkan berbagai 
kemudahan bagi para penggunanya layanan. 

b. Selanjutnya layanan berbasis elektronik menjadi sebuah trend 
baru dalam memasuki era digital dengan pemanfaatan kerja yang 
sangat kurang atau menjadi lebih sedikit. Hal tersebut bentuk 
faktor internal yaitu “faktor pribadi orang yang melakukan 
tindakan mal-administrasi. 

c. Masyarakat segera beradaptasi dengan mekanisme yang baru 
dalam pemberian layanan pemerintah tersebut literasi digital 
merupakan tantangan tersendiri dan umum mungkin terjadi pada 
pemberian layanan. Teknologi informatika memiliki manfaat yang 
cukup besar dalam mempegaruhi perubahan yang terjadi pada era 
saat ini. Ketertinggalan budaya (culture lag) masyarakat tersebut 
perlu disikapi guna meminimalisir berbagai persepsi dan 
mekanisme yang salah terhadap penyelenggaraan layanan yang 
disediakan. 
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E. Rekomendasi 
1. Pemahaman penyelenggara Pelayanan Publik Melalui E-Government 

mewujudkan Smart City dituntut dengan upaya penyelenggaraan 
masterplan smart city sebagai landasan norma yang menjadi jaminan 
penyelenggaraan layanan berbasis elektornik dengan diperkuat 
melalui ketersediaan penyiapan aplikasi layanan yang dipandu secara 
bersama oleh dinas kominfo sebagai penggerak moderator norma dan 
dinas terkait sebagai pengguna yang juga memperkuat literasi digital 
bagi internal pemerintahan daerah dengan perpanduan pada Smart 
Government. 

2. Capaian kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Melalui E-
Government Menuju Smart City dalam pemberian layanan yang 
diterima oleh penduduk telah dapat dijangkau dengan baik dengan 
dukungan infrastruktur Sistem informasi teknologi yang 
dikoleborasikan oleh pemerintah daerah dengan memperkuat peran 
dinas komunikasi dan informatika daerah sebagai pengelola dan juga 
sekaligus penjamin kualitas pemberian layanan eletronik. 

3. Penyelenggaraan pelayanan Publik Pemerintah Daerah Melalui E-
Government Menuju Smart City dapat terlihat dampaknya pada 
kesiapan masyarakat dalam menerima layanan berbasis digital melalui 
trasformasi kelembagaan dari segi sistem dan juga mekanisme 
penyelenggaraan layanan yang diberikan. 

 
1.2. Perkiraan Strategik Nasional (Kirstanas) 

A. Latar Belakang 
Pelaksanaan pembangunan nasional akan sangat dipengaruhi oleh 
dinamika dan perkembangan lingkungan strategik global, regional, dan 
nasional yang mengandung kompleksitas dan ketidakpastian serta risiko 
yang tinggi. Dalam membuat perkiraan strategik nasional, setiap negara 
mempunyai cara masing-masing, namun tujuannya sama, yaitu sebagai 
masukan melindungi kepentingan nasional negara masing-masing. 
Indonesia membuat perkiraan strategik berdasarkan  dinamika lingkungan 
strategik global, regional, nasional sesuai dengan aspek-aspek Astragatra 
Ipoleksosbudhankam, atau diformulasikan dalam bentuk variable lain 
yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, 
demografi, dan sumber kekayaan alam (8 gatra). 
Dalam membuat perkiraan strategik nasional, setiap negara mempunyai 
caranya sendiri, namun demikian tujuannya adalah sama, yaitu sebagai 
masukan melindungi kepentingan nasional negara masing masing. 
Indonesia membuat perkiraan strategik berdasarkan dinamika lingkungan 
strategik global, regional, dan nasional sesuai dengan aspek-aspek 
Astragatra Ipoleksosbudhankam, atau diformulasikan dalam bentuk 
variabel lain, yaitu politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. 
Dalam rangka proses penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan 
Nasional Jangka Pendek dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
dalam tahun 2020 maupun penyediaan bahan perumusan kebijakan 
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nasional dalam rangka pemeliharaan keamanan nasional dan 
kesejahteraan nasional, diperlukan informasi yang relevan dan mutakhir 
hingga akhir tahun 2020. Keseluruhan informasi tersebut perlu disiapkan 
melalui proses pengkajian lingkungan strategik yang cermat, mendalam, 
dan menyeluruh melalui pembuatan dokumen Perkiraan Strategis Nasional 
(Kirstranas).Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional (Kirstanas) tahun 2020 
mempunyai beberapa tahapan proses sesuai dengan pedoman 
perencanaan strategik, antara lain : (1) bagaimana memilih isu strategik; 
(2) mengurutkan (ranking) isu strategik;isu strategik; (3) membuat 
keputusan penentuan isu strategik yang cepat; (4) memperkirakan 
hubungan yang potensial antara isu strategik yang terpilih. Hasilnya 
merupakan masukan yang diperkirakan berpengaruh terhadap 
pembangunan nasional dan pemeliharaan keamanan nasional. 
Dokumen Kirstranas pada hakikatnya menyajikan: (1) dinamika dan trend 
(kecenderungan) perubahan lingkungan strategik global, regional, dan 
nasional, (2) peluang dan kendala, serta (3) isu strategik, yang 
memerlukan perhatian khusus yang mencakup aspek politik, hukum, 
keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. 
Berdasarkan Kirstranas tersebut, dibuat dokumen Apstranas. Apstranas 
pada hakikatnya menyajikan pemutakhiran isu strategik global, regional, 
dan nasional yang diapresiasi melalui penyusunan: (1) prioritas sasaran, 
(2) arah kebijakan, dan (3) perkiraan risiko, yang mencakup aspek politik, 
hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Langkah-langkah dalam 
proses penyusunan dokumen Kirstranas mengikuti langkah-langkah proses 
sesuai dengan pedoman perencanaan strategik, antara lain:                         
(1) bagaimana memilih isu strategik, (2) mengurutkan (ranking) isu 
strategik, (3) membuat keputusan penentuan isu strategik yang cepat, 
dan (4) memperkirakan hubungan yang potensial antara isu strategik 
yang terpilih. Hasilnya merupakan masukan yang diperkirakan 
berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan pemeliharaan 
keamanan nasional. 
Pemilihan isu strategik merupakan isu yang akan berpengaruh dalam 
penulisan dokumen Kirstranas 2020. Dokumen ini merupakan salah satu 
rujukan yang penting bagi proses penetapan kebijakan nasional dan 
kebijakan sektoral. Utamanya diarahkan untuk mencegah dan 
menanggulangi jika timbul gangguan stabilitas keamanan. Selain itu, 
dokumen ini juga untuk memberikan deskripsi tentang Perkiraan Strategik 
Nasional (Kistrannas) dari sisi proses penyusunan dalam mendukung 
pembangunan nasional, dengan tujuan memahamiperkembangan 
lingkungan strategik, peluang dan kendala, serta isu strategik dalam 
mendukung pembangunan nasional.Mengingat urgensinya, maka 
Kirstranas Tahun 2020 diharapkan mampu memprediksi kecenderungan 
satu tahun ke depan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dalam penentuan rencana kerja K/LPNK. 

B. Tujuan 
Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam men- 
capai tujuan dan sasaran nasional. Cara untuk melaksanakan politik 
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nasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran nasional ini 
dibutuhkan antara lain: (a) telaahan strategi, (b) perkiraan strategi,               
(c) menganalisis kekuatan nasional, dan (d) batas waktu perkiraan strategi 
yang selalu berubah dan dinamis.   
Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubik Indonesia, sistem 
ketatanegaraan negara mengalami perubahan yang cukup mendasar, 
tujuannya tidak lain agar terwujud tatanan keseimbangan antar lembaga 
negara. Harapan dari penataan  hubungan antar lembaga  adalah agar 
tidak ada lagi terjadi pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada salah 
satu institusi saja. 

C. Permasalahan  
Pokok permasalahan dalam kegiatan ini adalah adanya dinamika dan 
kecenderungan perkembangan kondisi kehidupan nasional aspek politik, 
hukum, dan keamanan (Polhukam), ekonomi, dan sosial budaya tahun 
2019, yang berpeluang (diperkirakan) berpengaruh terhadap kondisi 
kehidupan nasional tahun 2020. 
Adapun rumusan masalah dalam kegiatan ini berkaitan dengan pokok 
permasalahan tersebut adalah: 
1. Kondisi/gambaran umum dinamika lingkungan dinamika dan trend 

(kecenderungan) perubahan lingkungan strategik global, regional dan 
nasional tahun 2019, yang berpeluang/diperkirakan berpengaruh 
terhadap kondisi kehidupan nasional tahun 2020? 

2. Apa peluang dimiliki dan kendala yang dihadapi dalam merespon 
dinamika dan kecenderungan perubahan lingkungan strategik global, 
regional, dan nasional pada aspek-aspek Astragatra 
Ipoleksosbudhankam, atau diformulasikan dalam bentuk variable lain, 
yaitu politik, hukum, dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya 
tahun 2020? 

3. Apa isu-isu strategik variable politik, hukum, dan keamanan, ekonomi, 
dan sosial budaya tahun 2019, yang berpeluang/diperkirakan 
berpengaruh terhadap kondisi kehidupan nasional tahun 2020? 

4. Isu strategik apa saja yang memiliki pengaruh yang paling signifikan 
dan sangat   prioritas untuk tahun 2020 di bidang politik, hukum, dan 
keamanan, ekonomi, dan sosial budaya? 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa 
Dalam membuat perkiraan strategik nasional, setiap negara mempunyai 
cara masing-masing, namun tujuannya sama, yaitu sebagai masukan 
melindungi kepentingan nasional negara masing-masing. Indonesia 
membuat perkiraan strategik berdasarkan  dinamika lingkungan strategik 
global, regional, nasional sesuai dengan aspek-aspek Astragatra 
Ipoleksosbudhankam, atau diformulasikan dalam bentuk variable lain 
yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, 
demografi, dan sumber kekayaan alam (8 gatra). Kelancaran 
pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika dan 
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perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional 
yang senantiasa penuh ketidakpastian dan cepat berubah adalah sebagai 
berikut: 
1. Global 
 Mempengaruhi hubungan dan kepentingan antar negara tersebut, 

antara lain disebabkan oleh beberapa faktor: (a) Politik; (b) Ekonomi; 
(c) Terorisme Internasional; (d) Lingkungan; (e) Demokratisasi;              
(f) Hak Asasi Manusia; (g) Teknologi; (h) Senjata Pemusnah Massal; 
(i) Kejahatan Lintas Negara; (j) Krisis Energi, Pangan dan Air;                 
(k) Pengungsi Dunia; dan (l) Konflik Wilayah Laut.  

2. Regional 
Perkembangan Kawasan Regional dan implikasi ancaman diantaranya: 
(a) Kawasan Amerika; (B) Kawasan Eropa; (C) Kawasan Afrika;               
(D) Kawasan Timur Tengah; (E) Kawasan Asia Selatan; (F) Kawasan 
Asia Timur; (G) Kawasan Asia Tenggara; (H) Kawasan Pasifik; dan                
(I) Kawasan Asia Tengah. 

3. Nasional 
Perkembangan isu-isu lingkungan strategis Nasional antara lain:              
(a) narkoba; (b) siber; (c) kesenjangan (In Equality Threat);                   
(d) perbatasan; (e) bencana alam; (f) sara; (g) separatisme;                  
(h) terorisme; dan (i) biologi. 
a. Peluang dan Kendala  

Perubahan lingkungan srategis global, regional dan nasional 
terbagi 2, yaitu: 
1) Peluang 

peluang yang dimiliki yaitu: (a) indonesia sebagai negara 
demokrasi terbesar; (b) indonesia aktif dalam organisasi 
dunia; (c) indonesia sangat strategis di bidang politik, 
ekonomi, sosbud maupun pertahanan dan keamanan; (d) 
sumber daya alam yang melimpah; (e) beragam suku, budaya 
dan agama. 

2) Kendala 
Kendala yang dihadapi yaitu: (a) posisi silang terhadap 
kerawanan Transnasional Crime; (b) terbatasnya sistem 
sarana dan prasarana; (c) aksi terorisme; (d) sumber daya 
manusia yang terbatas; (e) rawan konflik; (f) masalah 
perbatasan; (g) belum adanya peralatan Early Warning 
Tsunami dan Gempa Bumi. 

b. Isu-isu strategik  
Kondisi/gambaran  umum isu-isu strategik dari 4 (empat) lokus 
yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan 
Kalimantan Barat. Berdasarkan dinamika  dan kecenderungan 
perkembangan kondisi kehidupan nasional 2019 yang 
berpengaruh terhadap kondisi kehidupan nasional 2020.  Dari 
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Aspek 8 (delapan) gatra yang diformulasikan dalam bentuk 
variable ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, 
pertahanan dan keamanan (hankam), geografi dan sumber 
kekayaan alama (ska)  adalah sebagai berikut: 
1) Idiologi 

Untuk isu-isu strategik sebagai berikut: (a) toleransi;                
(b) solidaritas sosial; (c) kesetaraan; (d) kesetaraan akses; 
(e) kekeluargaan; (f) religiusitas dan ketakwaan;                     
(g) kesatuan wilayah; (h) infiltrasi ideologi lain (komunis dan 
kilafah); dan (i) penurunan apresiasi ideologi pancasila. 

2) Politik 
Untuk isu-isu strategik sebagai berikut: (a) hubungan pusat-
daerah dan antar daerah; (b) kepastian hukum;                      
(c) kelompok bisnis/usaha; (d) fungsi budgeting; (e) pola 
hubungan eksekutif dan legislatif (f) efektifitas pelaksanaan 
tugas kabinet kerja; (g) oligarki politik dan; (h) peran partai 
politik. 

3) Ekonomi 
Untuk isu-isu strategik sebagai berikut: (a) fiskal;                    
(b) teknologi; (c) kesempatan kerja; (d) haki; (e) sandang; 
(f) infrastruktur; (g) investasi; (h) biaya modal;                       
(i) kemiskinan; (j) perkembangan ekonomi makro dan 
implikasinya; (k) dukungan berbagai variable ekonomi dan (l) 
arah kebijakan nasional dalam bidang penangulangan 
kemiskinan, pengangguran dan perlindungan sosial. 

4) Sosial Budaya 
Untuk isu-isu strategik sebagai berikut: (a) etika aparat 
penegak hukum; (b) program legislasi yang harus 
diterapkan; (c) penyalahgunaan kekuasaan; dan (d) 
penurunan rasa keadilan masyarakat. 

5) Hukum 
Untuk isu-isu strategik sebagai berikut: (a) etika aparat 
penegak hukum; (b) program legislasi yang harus 
diterapkan; (c) penyalahgunaan kekuasaan; dan (d) 
penurunan rasa keadilan masyarakat. 

6) Hankam 
Untuk isu-isu strategik sebagai berikut: (a) dinamika 
integrasi sosial di tengah pluralitas etnis dan agama; (b) 
konflik sosial dan pola resolusinya; (c) separatis dan 
terorisme skala domestik; (d) penanganan aktivitas ilegal; 
(e) narkoba; (f) siber; (g) kesenjangan; (h) perbatasan; (i) 
bencana alam; (j) sara; (k) separatisme; (l) terorisme; dan 
(m) ancaman biologi. 
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7) Geografi 
Untuk isu-isu strategik sebagai berikut: (a) bentuk wilayah; 
(b) batas wilayah; dan (c) sarana dan prasarana. 

8) Sumber Kekayaan Alam 
Untuk isu-isu strategik sebagai berikut: (a) komoditi 
perkebunan; (b) sumber daya laut hayati; (c) mineral; dan 
(d) energi.    

c. Isu-isu strategik paling signifikan 
Isu-isu strategis yang mempengaruhi kondisi kehidupan nasional 
tahun 2020 yaitu:  
1) Ideologi: (a) toleransi;  (b) solidaritas sosial; (c) kesetaraan 

dan; (d) kesetaraan akses; 
2) Politik: (a) oligarki politik; (b) peran partai politik; (c) 

hubungan pusat-daerah dan antar daerah; dan (d) kepastian 
hukum dan partisipasi politik warganegara;  

3) Ekonomi: (a) fiskal; (b) teknologi; (c) kesempatan kerja; dan 
(d) hak kekayaan intelektual (haki); 

4) Sosial Budaya: (a) kerukunan sosial; (b) kreasi manusia dan 
manfaat iptek; (c) perilaku sosial; dan (d) nilai tradisional 
dan universal; 

5) Hukum:  (a) etika aparat penegak hukum; (b) program 
legislasi yang harus diterapkan; (c) penyalahgunaan 
kekuasaan; dan (d) penurunan rasa keadilan masyarakat dan 
pencegahan korupsi; 

6) Pertahanan dan Keamanan: (a) dinamika integrasi sosial di 
tengah pluralitas etnis dan agama; (b) narkoba; (c) konflik 
sosial dan pola resolusinya; dan (d) separatis dan terorisme 
skala domestik; 

7) Geografi: (a) bentuk wilayah; (b) batas wilayah; dan                 
(c) sarana prasarana; dan 

8) Sumber Kekayaan Alam (SKA): (a) komoditi perkebunan;             
(b) sumber daya laut hayati; (c) mineral (sumber kekayaan 
alam); dan (d) energi. 
 

E. Rekomendasi 
Hasil penyusunan naskah/dokumen Kirstanas Tahun 2020 kiranya dapat 
dijadikan Prioritas dalam Pembangunan Nasional juga sebagai bahan 
pertimbangan untuk dijadikan bahan masukan bagi Kepala Staf 
Kepresidenan (KSP), Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) dan 
Bappenas dalam rangka penentuan rencana kerja K/LPNK tahun 2020. 
Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional disarankan penyusunannya 
memperhatikan kondisi strategik bangsa dari seluruh aspek bahan 
masukan dalam penyusunan naskah/dokumen Apresiasi Strategik Nasional 
(Apstranas), Telaahan Strategik Nasional (telstranas), Politik Strategik 
Nasional (Polstranas), dan Rencana Tindakan menghadapi Kontijensi 
Nasional (Renkonnas). 
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BAGIAN II 

HASIL-HASIL KEGIATAN 
PUSAT LITBANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,  

PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN 
 

2.1 Pengkajian Strategis Peran Pemangku Kepentingan Dalam 
Efektivitas Penanganan Bencana 

A. Latar Belakang  

Isu Penanganan Bencana (PB) nampaknya menjadi salah satu hal yang 
menjadi perhatian bagi banyak pihak serta selalu menarik dan relevan 
untuk dikaji. Salah satu isu strategis terkait dengan penanganan bencana 
adalah isu urgensi peran pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun 
pemilahan pemangku kepentingan dalam penanganan bencana adalah 
terdiri dari Pelaku Utama dan Pelaku Lainnya. Sedangkan peran dan 
tanggung jawab pemangku kepentingan dibedakan menjadi Pengambil 
Keputusan (PK), Pelaksana (PL), dan Alih Pengetahuan (TP). 

Urgensi lain dari peran pemangku kepentingan (stakeholders) juga 
didasarkan pada upaya penguatan komitmen nasional dalam rangka 
mewujudkan kemitraan penanganan bencana. Komitmen nasional itu 
secara regulatif baru dilembagakan saat di keluarkannya Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam 
penanganan bencana, perlu dilakukan pergeseran pelaksana dan 
tanggung jawab penanganan bencana  yang semula hanya berada pada 
Pemerintah Daerah menjadi urusan yang perlu ditangani secara bersama 
oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan kata lain, 
kebijakan penanganan bencana perlu diarahkan untuk meningkatkan 
kemitraan multi-pihak (Pemerintah, Lembaga Usaha, dan Masyarakat Sipil) 
dalam penyelenggaraan penanganan bencana. 

Sehubungan dengan uraian di atas, maka pengkajian strategis ini akan 
menganalisis terkait dengan eksistensi, peran, dan tanggung jawab para 
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penanganan bencana, 
namun hanya dibatasi pada penanganan tahap prabencana di tingkat 
daerah saja. 
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B. Tujuan  

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam penanganan 
prabencana selama ini; 

2. Mengidentifikasi/mendeskripsikan peran setiap pemangku kepentingan 
dalam penanganan prabencana selama ini; 

3. Mengidentifikasi/mendeskripsikan kendala pelaksanaan peran 
pemangku kepentingan dalam penanganan prabencana selama ini; 
dan 

4. Merumuskan kebijakan yang mengefektifkan pelaksanaan peran 
pemangku kepentingan dalam penanganan prabencana di daerah. 

C. Permasalahan 

Kendala pelaksanaan peran bagi pemangku kepentingan dari kalangan 
Pemerintah Daerah dalam penanganan prabencana adalah: (1) 
Keterbatasan anggaran, (2) Rendahnya kompetensi SDM, (3) Rendahnya 
tingkat kesadaran pelaksana, 4) Minimnya partisipasi dari kalangan dunia 
dan masyarakat. 

Ada beberapa pilihan kebijakan yang ditawarkan untuk efektivitas 
pelaksanaan peran pemangku kepentingan dalam penanganan 
prabencana yaitu: (1) Kebijakan penguatan anggaran pada tahap 
prabencana, (2) Kebijakan penegakan punishment, (3) Kebijakan 
pengembangan kompetensi, (4) Kebijakan reorientasi visi BPBD,                   
(5) Kebijakan penguatan penanganan bencana yang bersifat antisipatif-
preventif, (6) Kebijakan membangun jejaring kerjasama antar-
perusahaan, (7) Kebijakan mengadopsi kepentingan dunia usaha,                 
(8) Kebijakan membangun berbagai proyek percontohan. 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

Terdapat berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan prabencana 
di daerah selama ini. (1) Dari kalangan pemerintah daerah adalah BPBD, 
Setda, Bappeda, Asisten Ekonomi Kesejahteraan Rakyat, Dinas SDAPE, 
Dinas Pertasih, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Olah 
Raga dan Pariwisata, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag, Dinas 
Pertanian, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Disdukcasip, Distanbunhut, 
Bag. Koordinasi sosial, Bag. Perekonomian, Dinas Sosial, BPMP, BKPPP, 
Bag. Organisasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kesbangpol, 
Polri/Kepolisian, Perguruan Tinggi, BPN, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas 
Sosial, Bapapsi, Kantor Kecamatan, Satpol PP dan Linmas, TNI, PMI, 
Disnaker, Dinas Peternakan dan Perikanan, BPLH, SAR/Basarnas, 
Orari/Rapi, Bulog, DPPK, Bagian Hukum, dan Bag. Penelolaan Aset. (2) 
Dari kalangan dunia usaha adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. 
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(3) Dari kalangan masyarakat adalah relawan, NGO, dan RT/RW. Dengan 
demikian, pemangku kepentingan dalam penanganan prabencana di 
daerah meliputi pemangku kepentingan dari instansi pemerintah, dunia 
usaha, dan juga dari kalangan masyarakat. 

Di daerah sudah ada pembagian peran para pemangku kepentingan dalam 
penanganan prabencana antara pemangku kepentingan dari instansi-
instansi pemerintah, dari kalangan dunia usaha, dan dari kalangan 
masyarakat yaitu ada yang berperan sebagai penanggung jawab dan ada 
pula yang berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan-kegiatan 
penanganan prabencana. Hanya saja pemangku kepentingan dari 
kalangan dunia usaha dan dari kalangan masyarakat masih sedikit 
dilibatkan dalam kegiatan penanganan prabencana. 

Cara pemangku kepentingan melakukan peranannya dalam penanganan 
prabencana di daerah (pemangku kepentingan yang berperan sebagai 
penanggung jawab kegiatan) adalah: (1) Menyusun Rencana Operasional 
Kegiatan (ROK) penanganan prabencana, (2) Turut serta melaksanakan 
rencana kegiatan penanganan prabencana yang telah ditetapkan dalam 
ROK, (3) Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan penanganan 
prabencana, (4) Menyusun pertanggung jawaban administrasi keuangan 
atas kegiatan penanganan prabencana yang telah dilaksanakan, (5) 
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan 
prabencana, dan (6) Menyimpan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan 
penanganan prabencana. 

Ada 3 (tiga) tujuan strategik dalam penanganan prabencana yaitu: (1) 
Integrasi risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan 
berkelanjutan, (2) Pengembangan dan penguatan institusi dan mekanisme 
pengurangan dampak bencana, dan (3) Inkorporasi sistematik terhadap 
pendekatan penurunan risiko bencana ke dalam kesiapan menghadapi, 
tanggapan atas, serta pemulihan pascabencana. Jadi, perusahaan-
perusahaan yang beroperasi di daerah-daerah berpotensi bencana kiranya 
wajib mengembangkan kebijakan dan praktik yang sesuai dengan tujuan 
strategik di atas. 

E. Rekomendasi 

1. Perlu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait pengalokasian 
anggaran penanganan bencana yang lebih memadai pada tahap 
penanganan prabencana. 

2. Kementerian Dalam Negeri perlu berkoordinasi dengan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana terkait peningkatkan kompetensi 
khususnya stakeholders utama penanganan prabencana. 
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3. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Kewilayahan perlu mendorong pemangku kepentingan 
dari kalangan dunia usaha di daerah masuk ke wilayah penanganan 
bencana yang bersifat antisipatif-preventif. 

4. Perlu pengarahan atau pengaturan lebih lanjut oleh Menteri Dalam 
Negeri terkait dengan membangun jejaring kerja sama antar-
perusahaan di daerah dalam rangka persiapan menghadapi bencana. 

 

2.2 Pengkajian Aktual Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam 
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Kaum Perempuan Dan 
Disabilitas) 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan sebuah entitas sosial yang memiliki pranata sosial atau 
tradisi dan budaya asli yang dirangkai dengan sebuah sistem sosial yang 
kemudian seiring berjalannya waktu berkembang menjadi pemerintahan 
yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, 
daerah di Indonesia dibagi atas daerah-daerah dengan bentuk dan 
susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa. Dalam kerangka 
otonomi daerah, salah satu komponen yang masih harus dikembangkan 
adalah Desa. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses 
pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan 
kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis wilayah Desa, 
artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program 
pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur 
Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan 
berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem 
penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, sehingga desa 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak 
terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah telah 
memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek 
pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan 
tingkat partisipasi tersebut diharapkan peningkatan hasil-hasil 
pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam 
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk memperkuat dasar-
dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian 
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mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang 
peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. 

Kepala desa dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibantu oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). BPD melakukan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sesuai dengan 
Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, 
BPD memiliki tugas untuk menggali, menampung, mengelola dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya 
membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa (partisipasi), terutama 
dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan 
Desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah 
pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban 
pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya 
dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam 
pelaksanaan pembangunan tersebut. 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa 
diharapkan dapat mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 
kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. 
Untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa bukan saja 
ditentukan oleh adanya peranan pemerintah dan peran serta atau 
partisipasi masyarakat termasuk didalamnya perempuan dan penyandang 
disabilitas.  

Perhatian kepada hak-hak partisipatif perempuan menjadi sangat penting. 
Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti 
hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. 
Namun merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta 
kualitas dari perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan menjadi 
syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. 
Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan 
tertinggal dan tersisihkan. Pada kenyataannya hingga tahun 2018 
partisipasi perempuan pedesaan dalam pembangunan belum mendapat 
ruang sepenuhnya. Peran perempuan masih dibatasi untuk mengurus 
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Partisipasi perempuan dalam politik 
juga masih lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini bisa dilihat dari jumlah 
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keanggotaan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa dan 
partisipasi dalam musyawarah pertemuan perencanaan pembangunan 
desa yang masih didominasi laki-laki. 

Hak partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diperhatikan 
termasuk juga hak partisipasi masyarakat penyandang disabilitas. 
Perhatian terhadap hak-hak partisipatif masyarakat penyandang disabilitas 
menjadi penting untuk menciptakan lingkungan inklusif di masyarakat. 
Pada 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mengakui hak 
penyandang disabilitas dan mewajibkan pemerintah untuk memberikan 
mereka perlakuan yang setara dengan non-disabilitas. Tapi, sampai akhir 
tahun 2018, Indonesia masih belum melibatkan penyandang disabilitas 
dalam kehidupan masyarakat dan dalam proses pembangunan. Kegagalan 
dalam melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan 
berakar pada stigma terhadap penyandang disabilitas dari publik dan 
pemerintah. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 
2013 menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas mencapai 11% 
dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan data 
Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017 jumlah penduduk 
disabilitas nasional berjumlah 21.930.529 orang. 

Sebagai subjek pembangunan seluruh warga masyarakat termasuk 
perempuan dan penyandang disabilitas hendaknya selalu dilibatkan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif 
masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi disini bukan sekedar partisipasi 
tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran dan menyalurkannya di 
wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam perencanaan 
pembangunan tertutama di desa. Agar tercapainya perencanaan 
pembangunan yang tepat sasaran salah satunya sangat tergantung dari 
proses penataan ruang desa itu sendiri. Salah satu bagian dari proses 
tersebut dibentuk oleh pemenuhan dan berjalannya kewajiban dan hak 
warga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Hak warga dalam 
penataan ruang desa antara lain hak sebagai warga Negara yang 
mendapatkan ruang untuk hidup berkeluarga, mendapatkan dan 
mengembangkan ide, karya, ataupun bersosialisasi. Dalam proses 
perencanaan partisipatif hak masyarakat adalah mendapatkan 
kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pemetaan kondisi 
masyarakat, potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dan masyarakat itu 
sendiri secara bersama-sama dengan pihak lain untuk mewujudkan 
perencanaan pembangunan desa yang dituju. 
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Penyertaan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah suatu upaya 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi 
peluang untuk berperan aktif mulai dari identifikasi masalah, prioritasi, 
perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi setiap tahap pembangunan 
yang diprogramkan. Proses perencanaan pembangunan partisipatif adalah 
proses perencanaan pembangunan yang mendasari pada ketentuan 
masyarakat setempat serta didukung peran serta aktif masyarakat dari 
awal pengidentifikasian masalah sehingga tersusunnya dokumen 
perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan akan tepat sasaran, tepat 
waktu, berdaya guna dan berhasil guna apabila perencanaan tersebut 
benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, serta adanya peran aktif 
masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga 
dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan akan 
berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan 
pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang 
menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa 
demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah 
pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara 
pemerintah dengan masyarakat. 

Di Provinsi DI Yogyakarta tercatat pada tahun 2018 jumlah penduduk 
secara keseluruhan adalah sebanyak 3.631.015 orang dengan jumlah 
penduduk perempuan adalah sebanyak 1.833.847 orang dan penyandang 
disabilitas sebanyak 9.599 orang. Sementara itu pada tahun 2018 jumlah 
penduduk di Kabupaten Gunung Kidul adalah sebanyak 765.284 Orang 
dengan jumlah perempuannya adalah sebanyak 387.353 orang, 
Sementara di Kabupaten Sleman jumlah penduduk mencapai 1.063.938 
orang dan menjadi yang tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah 
perempuannya sebanyak 536.822 orang. Di Kabupaten Gunung Kidul pada 
tahun 2011 telah dibentuk kelompok perempuan yang telah tersebar pada 
10 Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul. Kelompok ini bernama 
Jaringan Kerja Perempuan Gunung Kidul (JKPG) yang sejak mulai berdiri 
hingga sekarang JKPG telah melakukan banyak kegiatan diantaranya 
berbagai pelatihan, hearing, dialog publik dan berpartisipasi dalam 
musrenbang.  

Di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2018 jumlah penyandang 
disabilitas adalah sejumlah 3.108 orang sementara di Kabupaten Sleman 
jumlah penyandang disabilitas adalah sebanyak 1.862 orang. Kabupaten 
Sleman pada tahun 2017 telah memiliki 2 kecamatan inklusi yaitu Berbah 
dan Ngaglik, 4 desa inklusi yaitu Merdikorejo (Tempel), Sendangtirto 
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(Berbah), Sendangadi (Mlati) dan Sidoagung (Godean). Kecamatan 
Tempel sendiri memiliki 10 dusun inklusi atau Wahana Kesejahteraan 
Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Sementara di Kabupaten Gunung 
Kidul pada tanggal 23 Oktober 2018 menyelenggarakan acara Temu 
Inklusi Nasional yang dihadiri Para penyandang disabilitas dari berbagai 
daerah di Indonesia. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis pada 
pemerintahan desa. Posisi strategis yang dimaksud adalah selain sebagai 
salah satu unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa, 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan artikulator dan 
wakil masyarakat desa dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat 
desa. Sesuai dengan konsep otonomi desa yang menempatkan 
masyarakat desa bukan hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai 
subyek dalam pembangunan desa, diperlukan perwujudan pembangunan 
desa yang partisipatif. Berdasarkan alasan tersebut, maka Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memainkan fungsinya untuk 
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam setiap program 
pembangunan desa. Perwujudan pembangunan yang partisipatif 
memerlukan upaya konkrit dari penyelenggara pemerintahan desa, 
khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai langkah 
perbaikan kinerja dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat desa 
dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.  

B. Tujuan 

1. Untuk mengidentifikasi peran BPD dalam meningkatkan partisipasi 
kaum perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan 
pembangunan desa; 

2. Untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala BPD dalam 
meningkatkan partisipasi kaum perempuan dan penyandang disabilitas 
pada perencanaan pembangunan desa; dan 

3. Untuk mencari solusi dan upaya agar BPD dapat meningkatkan 
partisipasi kaum perempuan dan penyandang disabilitas dalam 
perencanaan pembangunan desa. 

C. Permasalahan 

Dalam kajian ini terdapat 3 dimensi peran yang digunakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka meningkatkan partisipasi 
masyarakat yaitu: 

1. Peran sebagai alat komunikasi, dalam hal ini peran digunakan sebagai 
instrument atau alat untuk mendapatkan informasi dalam proses 
pengambilan keputusan. Hal yang dilakukan dalam peran ini yaitu 
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dengan menggali dan menampung aspirasi masyarakat (kaum 
perempuan dan disabilitas). 

2. Peran sebagai terapi, di mana peran dilakukan sebagai upaya untuk 
memecahkan masalah-masalah psikologis masyarakat khususnya 
kaum perempuan dan para penyandang disabilitas seperti perasaan 
ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa mereka 
bukan komponen yang penting di masyarakat. Hal ini dapat terlihat 
dari mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat (kaum 
perempuan dan disabilitas). 

3. Peran sebagai suatu kebijakan, maksudnya bahwa peran merupakan 
suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Peran 
yang dilakukan dalam hal ini yaitu menyelenggarakan musyawarah 
desa. 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa 

Pada bagian akan dilihat secara umum profil Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) di desa-desa yang menjadi lokus kajian. Ada beberapa hal 
yang dapat dilihat dari profil BPD ini yaitu mengenai keanggotaan BPD dan 
kapasitas BPD. Dalam keanggotaan BPD ini akan dilihat lebih jauh 
mengenai berapa jumlah anggota BPD yang ada di setiap desa. 
Keterwakilan kaum perempuan serta kesempatan penyandang disabilitas 
dalam pemilihan anggota BPD dan menjadi anggota BPD juga penting 
untuk dilihat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

 
Tabel 2.2.  

Keanggotaan BPD 
No Keanggotaan BPD Kabupaten 

Gunungkidul 
Kabupaten Sleman 

Plembutan Semin Merdikorejo Sumberrejo 
1 Jumlah Anggota BPD 9 9 7 7 
2 Jumlah Keterwakilan 

Perempuan 
3 2 1 2 

3 Pelibatan 
penyandang 
disabilitas dalam 
pemilihan anggota 
BPD 

Dilibatkan Belum Ya  Ya  

4 Kesempatan 
penyandang 
disabilitas menjadi 
anggota BPD 

Ya, di beri 
kesempatan 

Ya  Ya  Ya  

  Sumber : Pengolahan Data Lapangan, 2019 

Berdasarkan tabel 2.2 terlihat jika jumlah anggota BPD di desa yang 
menjadi lokasi kajian memiliki jumlah yang berbeda. Perbedaan terlihat 
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pada jumlah anggota BPD di desa antar kabupaten. Desa di kabupaten 
yang sama memiliki jumlah anggota BPD yang sama. Untuk di Kabupaten 
Gunungkidul jumlah anggota BPD yang ada di Desa Plembutan dan Desa 
Semin berjumlah 9 orang, sedangkan untuk jumlah anggota BPD yang 
berada di Kabupaten Sleman berjumlah 7 orang. Berdasarkan 
Permendagri No.110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, 
jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 
(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Sehingga jumlah 
anggota BPD di 4 (empat) lokasi pengumpulan data sudah memenuhi 
persyaratan tersebut. Selain itu, penentuan jumlah anggota BPD juga 
didasarkan pada 4 hal yaitu keterwakilan wilayah, keterwakilan 
perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. 
Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sudah diterapkan di 
lokasi pengumpulan data, meskipun hanya ada 1 (satu) desa yang 
memiliki anggota perempuan sebanyak 30% dari total jumlah anggota 
BPD, yaitu Desa Plembutan. Sedangkan Desa Semin, Desa Merdikorejo 
dan Desa Sumberrejo, jumlah keterwakilan perempuan dalam 
keanggotaan BPD kurang dari 30% dari jumlah total anggota BPD.  

Meskipun begitu, dalam pemilihan anggota BPD, keempat desa kajian 
tersebut telah melibatkan penyandang disabilitas serta memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk menjadi anggota BPD. Akan tetapi, dari 
semua desa yang menjadi lokasi kajian belum ada penyandang disabilitas 
yang menjadi anggota BPD. Seperti yang telah diungkapkan oleh salah 
satu kaum perempuan yang kita temui bahwa pada saat musyawarah 
dusun untuk penjaringan dan pemilihan anggota BPD, kaum perempuan 
dan penyandang disabilitas juga diundang untuk mengikuti. Akan tetapi 
pada saat musyawarah dusun tersebut penyandang disabilitas tidak 
terpilih menjadi anggota BPD. 

Sedangkan yang di maksud dengan kapasitas BPD disini diantaranya 
pertama, pelatihan maupun bimtek terkait perencanaan yang pernah 
diikuti oleh anggota BPD. Kedua, upaya yang dilakukan Pemerintah 
Kabupaten maupun Pemerintah Desa untuk meningkatkan kemampuan 
anggota BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ketiga, mengenai 
pemahaman anggota BPD terkait dengan partisipasi dan perencanaan. 
Keempat kemampuan yang dimiliki oleh anggota BPD dalam menyerap 
aspirasi kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Hal ini bisa terkait 
dengan data jumlah penyandang disabilitas, menggali masalah dan 
potensi yang dimiliki kaum perempuan dan penyandang disabilitas. 
Kelima, koordinasi yang dilakukan oleh anggota BPD dengan aparat 
pemerintah desa serta warga desa atas aspirasi dan kebutuhan kaum 
perempuan dan penyandang disabilitas. Keenam, anggaran dalam APBDes 
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yang dialokasikan secara khusus untuk pemberdayaan perempuan dan 
penyandang disabilitas. Ketujuh, peningkatan kepercayaan diri kaum 
perempuan dan penyandang disabilitas setelah dilibatkan dalam proses 
perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat dari tabel berikut ini : 

 
Tabel 2.3. 

Kapasitas BPD 
No Kapasitas BPD Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman 

Plembutan Semin Merdikorejo Sumberrejo 
1 Bimtek/Pelatihan 

terkait dengan 
perencanaan 

Sudah pernah Pernah   Belum  Ya  

2 Upaya Pemkab 
maupun Pemdes 
untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
anggota BPD 
dalam menyerap 
aspirasi 
masyarakat 

Diberikan 
pelatihan 

Ada rakor 
kelembagaa
n dan forum 
musyawarah 
dusun 

Melaksanakan 
musyawarah 
desa dengan 
membuat 
RKP yang 
tertuang 
dalam 
APBDes 

- Selalu ada 
sosialisasi 
kegiatan 

- Melibatkan 
BPD dalam 
perencanaa
n, kegiatan, 
pengambila
n kebijakan 

- Bimtek 
suatu 
kegiatan 

- Adanya 
Musdes 

3 Anggota BPD 
melakukan 
pendekatan 
khusus untuk 
dapat menyerap 
aspirasi kaum 
perempuan dan 
penyandang 
Disabilitas 

Iya, 
melakukan 
pendekatan 
dengan cara 
mendatangi 
kaum 
perempuan & 
disabilitas 

Mendatangi 
para 
penyandang 
disabilitas 

Belum ada, 
tapi ada 
usulan 
kegiatan 
untuk 
penyandang 
disabilitas yg 
dilakukan 
oleh kasi 
pelayanan 
pemerintahan 
desa 

Mensosialisasi
kan adanya 
keterlibatan 
kaum 
perempuan 
dan 
disabilitas 
dalam suatu 
kegiatan ke 
dusun-dusun. 

4 Tingkat 
pemahaman 
anggota BPD 
terkait dengan 
partisipasi, 
perencanaan 
partisipatif 

Perencanaan 
yg melibatkan 
semua 
masyarakat, 
perencanaan 
yg dimulai 
tingkat 
bawah 

Masih 
kurang 

Pemahaman 
langsung 
praktek 
menyaring 
aspirasi dari 
rencana 
kegiatan 

Baik  

5 Koordinasi antara 
Anggota BPD 

Ya, karena di 
desa 

Belum 
melaksanak

Ya Selalu 
berkoordinasi 
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No Kapasitas BPD Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman 
Plembutan Semin Merdikorejo Sumberrejo 

dengan aparat 
pemerintah desa 
dan warga desa 
atas aspirasi dan 
kebutuhan kaum 
perempuan dan 
penyandang 
Disabilitas 

Plembutan 
sudah ada 
musyawarah 
tematik 
(musy. 
Khusus 
kelompok 
rentan) 

an dengan 
Pemdes 

6 Anggota BPD 
melakukan 
pengembangan 
kemampuan 
masyarakat 
khususnya kaum 
perempuan dan 
penyandang 
Disabilitas 

Secara 
khusus belum 
ada 

Belum 
melaksanak
an 

Tidak  Mendorong 
terbentuknya 
berbagai 
UMKM 

7 Anggota BPD 
memiliki data-
data dan 
informasi rurnah 
tangga 
penyandang 
Disabilitas 

Sudah ada, 
walaupun 
belum 
semuanya 

Belum ada, 
masih di 
data 
perangkat 
desa 

Tidak ada 
tapi tau 
berapa 
jumlahnya, 
data di kasi 
pelayanan 
pemerintah 
desa 

Belum ada, 
data di 
perangkat 
desa bidang 
kemasyarakat
an 

8 Apakah dalam 
anggaran 
APBDesa ada 
yang diolokasikan 
secara khusus 
untuk 
pemberdayaan 
perempuan dan 
penyandang 
Disabelitas 

Ada, untuk 
tahun ini 
pembuatan 
sanggan dan 
pelatihan 
menjahit 
untuk 
disabilitas & 
pembentukan 
KUBE  

Ada, dalam 
bentuk 
peralatan 
dan 
pelatihan 

Iya, untuk 
pelatihan 
wirausaha 

Sudah 
dimasukkan 

9 Dalam menggali 
aspirasi kaum 
perempuan dan 
penyandang 
Disabelitas, 
apakah mereka 
mengetahui 
masalah dan 
potensi dirinya 

Mengetahui, 
karena 
dengan 
adanya 
kelompok 
rentan & 
disabilitas 
mereka 
mengadakan 
pertemuan 
rutin untuk 
membahas ini 

Belum 
maksimal 

Iya, ada 
perhatian dari 
desa 

Melalui 
pendampinga
n dan kursus 
atau 
pelatihan bisa 
diketahui 
kemampuan 
mereka 
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No Kapasitas BPD Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman 
Plembutan Semin Merdikorejo Sumberrejo 

10 apakah ada 
peningkatan 
kepercayaan diri 
kaum perempuan 
dan penyandang 
Disabelitas 
setelah dilibatkan 
dalam proses 
perencanaan 

Ada, 
dibuktikan 
dengan 
beraninya 
menyampaika
n usulan-
usulan ketika 
mengikuti 
Musdes 

Ada, dalam 
bentuk 
peningkatan 
kapasitas 
dan 
partisipasi 
dalam 
musdes 

Iya, dengan 
membuka 
warung dan 
menjual 
sayur keliling 

Setelah 
dilakukan 
kursus atau 
pelatihan 
semakin 
percaya diri 

Sumber : Pengolahan Data Lapangan, 2019 
 
Mengenai kapasitas yang dimiliki oleh anggota BPD dapat dilihat dari 
beberapa hal. Pertama, terkait dengan Bimtek/pelatihan yang terkait 
dengan perencanaan, rata-rata anggota BPD di keempat desa lokasi telah 
mengikuti pelatihan/bimtek perencanaan, baik yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Kecamatan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
Terkait dengan dengan kemampuan anggota BPD dalam menyerap 
aspirasi masyarakat, belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maupun 
pemerintah desa di keempat lokasi pengumpulan data. 

Dalam rangka menyerap aspirasi kaum perempuan dan penyandang 
disabilitas, rata-rata anggota BPD di keempat lokasi pengumpulan data 
mendatangi para penyandang disabilitas, karena rata-rata mereka kurang 
percaya diri jika diminta untuk mengikuti kegiatan di desa. Akan tetapi 
dari hasil mendatangi ke rumah para penyandang disabilitas ini, tidak 
semuanya langsung ikut berperan aktif dalam kegiatan di desa karena 
masih ada sebagian masyarakat yang masih kurang percaya diri.  

Awal mula keaktifan para penyandang disabilitas dan kaum perempuan 
khusunya di Desa Plembutan ini karena adanya kegiatan yang dilakukan 
oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja sama dengan 
beberapa desa. Dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh LSM tersebut, 
setiap desa harus memberi nama kelompok yang dibentuk. Untuk desa 
Plembutan nama kelompok yang terbentuk yaitu Kelompok Mutiara yang 
terdiri dari masyarakat rentan seperti kaum perempuan, para penyandang 
disabilitas serta anak-anak. Selain itu juga ada Forum Disabilitas Desa 
(FDD) yang anggotanya terdiri dari masyarakat penyandang disabilitas.  

Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Mutiara yaitu mengadakan 
pertemuan setiap satu bulan sekali, mengikuti musyawarah desa tematik 
serta mengadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan komputer, 
merajut, membatik dan membuat hantaran. Sedangkan kegiatan yang 
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dilakukan oleh FDD yaitu dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), 
yang mana kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan ternak kambing. 

Untuk ketiga desa yang lainnya juga memiliki kelompok masyarakat 
seperti yang ada di desa Plembutan, akan tetapi dengan nama yang 
berbeda, dan kelompok mereka hanya yang berhubungan dengan kaum 
perempuan, belum yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas seperti 
yang ada di desa Plembutan. 

Rata-rata anggota BPD di tempat yang menjadi tempat penelitian kita 
belum melakukan pengembangan kemampuan masyarakat khususnya 
kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, para anggota 
BPD tersebut belum memiliki data penyandang disabilitas di desa mereka 
masing-masing. 

Desa-desa yang menjadi tempat pengumpulan data sudah mengalokasi 
anggaran mereka untuk para penyandang disabilitas dan kaum 
perempuan. Alokasi anggaran tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan 
seperti pelatihan-pelatihan.  Dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut 
maka akan dapat menggali potensi apa yang ada di diri mereka. Secara 
tidak langsung juga akan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. 

E. Rekomendasi 

Memperkuat musyawarah dusun yang diselenggarakan secara periodik 
agar lebih mudah mengelola aspirasi kaum perempuan dan penyandang 
disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa. 

Membentuk organisasi kemasyarakatan yang dapat menaungi para 
penyandang disabilitas serta kaum perempuan seperti yang ada di desa 
Plembutan yang membentuk Forum Disabilitas Desa (FDD) untuk 
menaungi para penyandang disabilitas agar bisa berkreasi atau 
menyampaikan aspirasi pada perencanaan pembangunan desa. 

 

2.3 Pengkajian Aktual Penguatan Peran RT/RW Dalam Fungsi Kontrol 
Mobilitas Penduduk 

A. Latar Belakang  

Pelayanan publik adalah salah satu target yang dicita-citakan dalam 
mewujudkan Nawacita Presiden. Salah satu terobosan pelayanan publik 
yang diberikan pemerintah adalah kemudahan pelayanan Pindah Datang 
dalam Administrasi Kependudukan.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
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dan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 471.12/18749/Dukcapil tentang 
Pindah Datang Penduduk dalam mengurus pindah domisili, dimana 
penduduk tidak lagi menggunakan pengantar RT/RW akan tetapi yang 
bersangkutan cukup lapor diri pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota lokasi 
domisili barunya, dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dasar pengurusan dokumen 
kependudukan di wilayah tujuan pindah melalui penerbitan Surat 
Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). 

Kebijakan pindah datang penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut merupakan salah satu terobosan 
dalam upaya memudahkan sistem pelayanan publik, untuk itu dibutuhkan 
pemahaman yang sama baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga perlu 
sosialisasi yang menyeluruh (komprehensif) tidak hanya pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dukcapil, Kecamatan dan 
Kelurahan di Kabupaten/Kota, akan tetapi juga peran dan kontribusi 
pengurus RT/RW dalam memberikan pemahaman dimasyarakat sehingga 
diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk taat dan wajib lapor 
diri/melaporkan pindah datang domisilinya pada pengurus RT/RW setelah 
yang bersangkutan melakukan pengurusan dokumen pindah datang di 
Dukcapil Kabupaten/Kota setempat.  

Salah satu tugas pengurus RT/RW yaitu melakukan pendataan penduduk 
dan memastikan asal usul penduduk barunya melalui surat pengantar 
pindah datang sehingga meminimalisir munculnya persoalan-persoalan 
diwilayahnya. Peran dan tanggungjawab pengurus RT/RW dalam 
membantu pemerintah melayani masyarakat selama ini mampu 
memberikan kontribusi nyata ditengah berbagai persoalan lingkungan 
yang kian kompleks dan beragam.    

Memperhatikan kondisi demikian, Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, 
Pemerintahan Desa dan Kependudukan mengganggap penting 
memprogramkan kegiatan kajian aktual “ Penguatan Peran RT/RW Dalam 
Fungsi Kontrol Mobilitas Penduduk “ guna mendapatkan informasi sampai 
sejauhmana efektifitas Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dalam memacu 
optimalisasi pelayanan pindah datang penduduk. 

B. Tujuan  

1. Mengidentifikasi dampak pelayanan RT/RW dalam fungsi 
kontrol/pengawasan mobilitas penduduk di wilayahnya dengan 
terbitnya Perpres Nomor 96 Tahun 2018; dan 
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2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelayanan fungsi 
kontrol/pengawasan yang dilakukan RT/RW terhadap mobilitas 
penduduk di wilayahnya. 

C. Permasalahan 

Penyebaran informasi aturan pindah datang lebih merata pada wilayah 
kota besar dari pada wilayah Kabupaten. Hal ini dikarenakan penyebaran 
informasi pindah datang lebih mudah dilakukan di wilayah perkotaan dari 
pada Kabupaten yang memiliki keterbatasan geografis. 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

1. Kuat di struktur birokrasi dan sumberdaya manusia, namun lemah 
dalam komunikasi dan disposisi. Dukungan struktur birokrasi dan 
sumberdaya manusia dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 
96 Tahun 2018 dan Surat Edaran Dirjen Dukcapil tentang Pindah 
Datang Penduduk cukup kuat di tingkat Dukcapil Kabupaten/Kota. Hal 
ini dibuktikan dengan minimnya kendala, pelayanan dapat selesai 
dengan cepat atau maksimal satu hari kerja. Permasalahan yang 
ditemui di lapangan yaitu koordinasi antar pemimpin di level terendah 
menjadi berkurang. Kurangnya komunikasi dan kemauan, keinginan 
serta sikap pejabat dinas dukcapil mengenai pelaksanaan teknis 
aturan terbaru pindah datang mengakibatkan kecamatan, 
kelurahan/desa dan RT/RW masih mengadopsi prosedur yang lama;   

2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Surat Edaran Dirjen 
Dukcapil tentang Pindah Datang Penduduk masih lemah dalam 
pelaksanaan dikarenakan keterbatasan penyebaran informasi. 
Penyebaran informasi lanjut pada Kecamatan, Kelurahan/Desa, 
pengurus RT/RW dan masyarakat hanya melalui keterwakilan dan 
tidak menyeluruh. Masih ditemukan Kelurahan/Desa dan pengurus 
RT/RW yang belum mengetahui aturan pindah datang yang 
mengakibatkan penduduk ‘terpaksa’ melakukan prosedur lama; 

3. Pemahaman yang tidak merata di tingkat RT/RW menyebabkan tugas 
dan fungsi RT/RW masih dipahami dengan cara lama sesuai 
Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, yaitu sebagai pembantu 
Pemerintah Desa/Lurah semua urusan administrasi penduduk harus 
melalui RT/RW. Padahal pengurusan pindah datang tidak lagi 
melibatkan Kelurahan/Desa; 

4. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan bukti kepindahan (Kartu 
Keluarga) kepada pengurus RT/RW masih rendah. Belum ada 
mekanisme reward and punishment atau sanksi tegas pada warga 
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yang tidak melaporkan kedatangan/kepindahannya ke pengurus 
RT/RW. Kondisi ini berakibat pada sulitnya pengurus RT/RW untuk 
melakukan pendataan penduduk disamping mengidentifikasi potensi 
kerawanan soail yang sewaktu-waktu dapat muncul dalam bentuk 
kejahatan, terorisme. 

E. Rekomendasi 

1. Untuk mengoptimalkan kebijakan pindah datang sesuai amanat 
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Surat 
Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.12/18749/Dukcapil 
tentang Mekanisme Layanan Administrasi Pindah Datang Penduduk 
dapat dilakukan dengan: 

a. Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pindah 
Datang yang menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil yang didalamnya memuat antara lain: 

1) Strategi/cara agar peran RT/RW lebih optimal mengingat 
Peraturan Presiden telah menghilangkan kewenangan 
tersebut. 

2) Dibuatkan stimulus tugas tambahan bagi RT/RW mengingat 
kewenangan pemberian rekomendasi surat dihilangkan, misal 
ada surat melakukan pendataan penduduk secara berkala. 

3) Perlu pengaturan pasal dalam rancangan Permendagri yang 
mengatur kewajiban bagi warga melakukan pelaporan setelah 
mengurus pindah datang. 

b. Dinas Dukcapil Kab/Kota perlu memperkuat koordinasi dengan 
unit-unit di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Pengurus 
RT/RW dalam pelaksanaan aturan terbaru pindah datang melalui 
pembentukan Tim Penguatan Koordinasi Pelayanan Pindah 
Datang Penduduk yang beranggotakan masing-masing unit. Perlu 
dipertimbangkan adanya dukungan anggaran untuk pembentukan 
tim tersebut agar dapat meningkatkan disposisi (sikap dan 
kemauan) pejabat dinas Dukcapil untuk melaksanakan koordinasi. 
Untuk mendukung komunikasi dan koordinasi perlu difasilitasi 
dengan komunikasi  berbasis media sosial (WhatsApp, Line, dll) 
atau surat eletronik (email); 

c. Perlu sosialisasi secara menyeluruh terhadap aturan terbaru 
pindah datang (Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Surat Edaran 
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Dirjen Dukcapil tentang Pindah Datang Penduduk) yang menyasar 
pada Kecamatan, Kelurahan/Desa, pengurus RT/RW, dan 
masyarakat. Sosialisasi perlu difokuskan pada pemahaman yang 
lebih kongkrit tentang  penghapusan surat pengantar RT/RW dan 
peran baru RT/RW dalam pindah datang penduduk;  

d. Perlu kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi 
(KIE)/kampanye khusus untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam melaporkan status pindah/datang dengan 
melaporkan bukti kepindahan Kartu Keluarga (KK) kepada RT/RW 
setelah mengurus di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Pemerintah 
Kabupaten/Kota perlu membuat kebijakan mekanisme reward and 
punishment atau sanksi tegas pada warga yang tidak melaporkan 
kedatangan/kepindahannya pada pengurus RT/RW. 

2. Untuk meningkatkan peran RT/RW dalam fungsi mobilitas penduduk 
dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 

a. Diperlukan kebijakan baru setingkat Permendagri yang memuat 
tugas, fungsi dan peran RT/RW secara lebih spesifik (tegas dan 
jelas), terutama berkaitan dengan aturan baru pindah datang 
penduduk dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya. 
Dengan demikian pemahaman peran RT/RW dalam pelayanan 
administrasi kependudukan tidak dipahami lagi secara umum 
(semua harus melalui RT/RW); 

b. Kebijakan yang dimaksud di atas juga nantinya harus 
ditindaklanjuti serius oleh pemerintah daerah dengan membuat 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih teknis mengenai 
pindah datang penduduk dan pelayanan administrasi penduduk 
lainnya yang mudah dimengerti oleh RT/RW; 

c. Penguatan peran RT/RW sebagai lembaga yang dipercaya dan 
dihormati masyarakat tidak semata melalui pemberian Surat 
Keterangan, tetapi dengan memfungsikan RT/RW sebagai 
penyedia informasi untuk warga dalam hal pengurusan 
administrasi kependudukan, khususnya pindah datang. Salah 
satunya adalah adanya papan informasi mengenai pengurusan 
administrasi kependudukan (khususnya pindah datang) yang 
tertulis dan resmi dari Dinas Dukcapil di lingkungan RT/RW. 
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2.4 Pengkajian Aktual Tentang Pelaksanaan Online Single Submission 
(OSS) 

A. Latar Belakang  

Guna mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan saat ini 
pemerintah telah menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik. Pada intinya regulasi ini mengatur sistem pendaftaran 
perizinan tunggal secara online atau yang dikenal dengan Online Single 
Submission (OSS) sebagai bagian dari pembenahan sistem perizinan 
nasional. 

Tujuan perizinan terintegrasi secara elektonik adalah untuk 
mempermudah izin usaha bagi para pelaku usaha agar investor lebih 
tertarik berinvestasi di Indonesia. Pada prinsipnya OSS merupakan sistem 
penyederhanaan perizinan berusaha yang mengintegrasikan pelayanan 
perizinan berusaha yang menjadi kewenanangan Menteri/Lembaga, 
Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Artinya perizinan harus terstandarisasi, 
terintegrasi dengan Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah, 
menggunakan teknologi informasi dan dapat diakses dan digunakan oleh 
masyrakat pelaku usaha. 

Sistem OSS ini berusaha menggantikan sistem lama yang mengharuskan 
investor mengunjungi banyak instansi untuk mendapatkan izin investasi. 
Sistem pendaftaran secara OSS berbasis daring dibuat untuk 
mengintegrasikan perizinan pusat dan daerah. Pada dasarnya sistem ini 
menghubungkan sistem PTSP Pusat dan Daerah, jadi OSS hanya 
menyiapkan sistem sedangkan kewenangan penyelenggaraan tetap 
dijalankan oleh PTSP di daerah. 

Pada kajian tahun 2019, Tim Peneliti  menitikberatkan  pada 4 (empat) 
aspek yang dikaji yaitu Aspek Kelembagaan dan Kewenangan, Aspek 
Perencanaan dan Anggaran, Aspek Sumber Daya Manusia serta Aspek 
Sarana dan Prasarana. 

Berdasarkan kajian teori dan implementasi di lapangan, didapat 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aspek Kelembagaan dan Kewenangan 

Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
non perizinan pada DPMPTSP kurang optimal, hal ini disebabkan 
kurangnya Komitmen Kepala Daerah dalam mendelegasikan 
kewenangan secara penuh kepada PTSP. 
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2. Aspek Perencanaan Program dan Anggaran 
Kurang dilibatkannya DPMPTSP dalam proses penyusunan program 
dan anggaran secara penuh oleh Kepala Daerah, dan terbatasnya 
alokasi anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. 

3. Aspek Sumber Daya Manusia 
Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, kurangnya diklat formal dan 
infromal dan belum adanya insentif atau tunjangan khusus bagi aparat 
pelaksana. Disamping itu belum dilimpahkannya Tenaga Tim Teknis 
OPD terkait ke dalam organisasi DPMPTSP secara penuh, sehingga 
menyulitkan dalam proses mempercepat pembuatan rekomendasi 
yang dibutuhkan pelaku usaha dalam pelayanan perizinan dan non 
perizinan. 

4. Aspek Sarana dan Prasarana 
Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PTSP, antara lain 
kepemilikan gedung kantor, jaringan aplikasi, server, pusat data, serta 
belum terintegrasinya aplikasi yang dimiliki dengan Sistem Online 
Single Submission (OSS). 

Hal yang menarik dan perlu dievaluasi secara mendalam adalah 
bagaimana sistem OSS diterapkan pada kantor PTSP kabupaten/kota 
mengingat kewenangan perizinan antara Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota berbeda. 

B. Tujuan  

Tersedianya bahan dan informasi terkait sarana prasarana dalam 
pelaksanaan Online Single Submission (OSS) di daerah, serta tersusunnya 
rekomendasi dan policy brief kepada Menteri Dalam Negeri dan 
stakeholders. 

C. Permasalahan 

Secara kelembagaan OSS di pusat ditangani oleh Menko Perekonomian 
dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan di daerah 
ditangani oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPM`PTSP). OSS akan berhasil dengan baik dilihat dari seberapa jauh 
Pemerintah Daerah memandang OSS terkait dengan konektivitas antara 
pusat dan daerah, dan PTSP akan terbangun dengan baik apabila 
Pemerintah Daerah memiliki komitmen dengan OSS. Yang terjadi saat ini 
PTSP sebagai lembaga pelaksana di daerah dalam memberikan pelayanan 
perizinan belum berjalan secara efektif dan masih banyak timbul berbagai 
permasalahan. 
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D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

1. Kesiapan Software (Aplikasi dan Jaringan) 

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di 
daerah, DPMPTSP pada lokasi kajian telah memiliki aplikasi yang 
dikembangkan sendiri sebelum adanya aplikasi OSS dari Pemerintah 
Pusat. Kota Bogor menggunakan Aplikasi SMART, Kota Tangerang 
Selatan Aplikasi SIMPONIE, dan Kota Bekasi Aplikasi SILAT. Namun 
dalam menerapkan OSS, aplikasi yang telah dikembangkan oleh 
daerah tersebut belum dapat terintegrasi dengan baik, hal ini 
disebabkan aplikasi Pemerintah Pusat melalui MANTRA belum dapat 
terintegrasi dengan aplikasi daerah (SMART, SIMPONIE, SILAT). 
Sehingga sampai saat ini OSS belum bisa mengalirkan data kedalam 
aplikasi daerah yang mengakibatkan pelayanan perizinan dan non 
perizinan masih menggunakan dua aplikasi yaitu, aplikasi OSS dan 
aplikasi daerah (SMART, SIMPONIE, SILAT). 

2. Kesiapan Hardware (Kantor dan Server) 

Selain jaringan dan aplikasi, sarana dan prasarana lain yang 
dibutuhkan untuk mendukung pelayanan perizinan di 3 (tiga) kota, 
semuanya telah memiliki sarana dan prasarana berupa kantor dan 
server yang dapat mengakomodir semua kebutuhan penyelenggaraan 
OSS di daerah. Adapun sarana dan prasarana tersebut meliputi 
kantor, front office, back office, komputer, ruang tunggu, SOP, ruang 
help desk, ruang arsip, ruang laktasi, ruang server, dan area parkir. 

3. Kesiapan Perangkat Penunjang 

Perangkat penunjang sebagai sarana prasarana dalam pelayanan 
perizinan dan non perizinan juga sangat menunjang dalam kecepatan 
penyelenggaraan pelayanan perizinan. Aparat Sumber Daya Manusia 
(SDM) sebagai pelaksana dalam pemberian perizinan dan non 
perizinan perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan terkait regulasi 
yang baru diterbitkan. Di kota wilayah sampel yaitu Kota Bogor, 
Tangerang Selatan dan Bekasi, masih ditemukan kurangnya Petunjuk 
Teknis (Juknis) dari Kementerian/Lembaga mengenai Norma, Standar, 
Pedoman, Kriteria (NSPK) sebagai acuan atau pedoman dalam 
penyelenggaraan perizinan melalui OSS di daerah dan sangat 
kurangnya sosialisasi materi  PP. No. 24 Tahun 2018. Akibat kedua hal 
tersebut, menyebabkan tingkat pemahaman SDM pelaksana masih 
rendah, dan hal ini akan berdampak kepada lambannya layanan 
perizinan dan non perizinan kepada para pelaku usaha dan investor. 
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E. Rekomendasi 

1. Perlu segera dilakukan pengintegrasian aplikasi  Lembaga OSS yang 
dimiliki oleh Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan cara 
menata jenis aplikasi yang ada di daerah dan mensinergikan dengan 
aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat; 

2. Perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus kepada pelaksana 
OSS di daerah agar mampu memahami program dan pelaksanaan  
OSS; 

3. Perlu dilakukan Bintek dari Kemenko Perekonomian dan BKPM kepada 
pelaksana OSS di daerah agar memiliki skill dan kompetensi yang 
dibutuhkan dalam pelayanan perizinan sistem daring; 

4. Perlu segera diterbitkan Juklak dan Juknis pelaksanaan OSS dari 
Kemenko Perekonomian dan BKPM,dan NSPK dari Kementeria/ 
Lembaga terkait,sebagai pedoman DPMPTSP dalam pelaksanaan 
pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada para pelaku usaha dan 
investor. 

 

2.5 Forum Diskusi Aktual (FDA) Evaluasi Permendagri Nomor 76 Tahun 
2015 

A. Latar Belakang  

Kebijakan pelayanan publik administrasi kependudukan merupakan 
kebijakan  penting dan strategis mengingat bersentuhan langsung dengan 
masyarakat, mulai dari  pelayanan publik kelahiran, kematian, perkawinan 
serta perceraian dengan segala  problematikanya, untuk itu pejabat 
aparatur pengelolanya haruslah  kompeten dan betul-betul memahami 
subtansi tugas pokok dan fungsinya agar dapat menghasilkan kinerja 
pelayanan publik yang optimal.  

Pelaksanaan tugas yang dihadapi oleh pejabat pengelola administrasi 
kependudukan dituntut mampu mengemban amanah secara smart, 
inovatif berjalan cepat dan tepat, untuk itu kebijakan regulasi 
pengangkatan dan pemberhentiannya diatur tersendiri melalui Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang 
Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri 
Nomor 470/134/SJ tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat 
pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di 
Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana Surat Edaran tersebut menekankan 
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pada kewenangan Mendagri untuk mengangkat dan memberhentikan 
pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi 
kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Kebijakan tersebut sudah sangat tepat diterapkan, namun demikian 
permasalahan yang dijumpai adalah lambatnya usulan pengangkatan dan 
pemberhentian pejabat pengelola administrasi kependudukan yang 
membutuhkan persetujuan Kepala Daerah kepada Mendagri, bahkan 
Kepala Daerah melakukan pengangkatan dan pemberhentian jabatan 
tanpa melalui pengajuan usulan pada Mendagri sehingga menimbulkan 
persoalan di tataran pelayanan publik. Mencermati permasalahan tersebut 
Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil memberikan sanksi dengan menutup 
sementara jaringan sistem online Dukcapil.  

Hal tersebut menarik untuk dilakukan Forum Diskusi Aktual (FDA) untuk 
menangkap fenomena pelayanan publik dukcapil di daerah dengan 
mendengar pandangan para pakar dan daerah dalam sistem pentaholic 

B. Tujuan  

Terevaluasinya proses pengangkatan, pemberhentian serta kekosongan 
pejabat pengelola administrasi kependudukan di daerah 

C. Permasalahan 

Bentuk-bentuk kebijakan publik dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu 
kebijakan publik makro, kebijakan publik meso, dan kebijakan publik 
mikro4. kebijakan publik makro bersifat umum, kebijakan publik meso 
bersifat menengah, lebih dikenal dengan penjelasan pelaksanaan dan 
kebijakan publik mikro lebih mengatur pelaksanaan atau implementasi dari 
kebijakan publik di atasnya seperti peraturan yang dikeluarkan aparat 
publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. 
Pendekatan Perspektif melihat pada ‘what is happening ?’ (apa yang 
terjadi). Pendekatan ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan dari 
seluruh aspek karena implementasi kebijakan dipengaruhi beragam 
variabel dan faktor melihat apa yang terjadi. 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

Mengacu pada teori Wiliam Dunn (1973) dimana kebijakan publik 
melibatkan tiga elemen, yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan 
kebijakan publik itu sendiri. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan 
terhubung satu dengan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :  
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1. Pelaku kebijakan  

Dari sisi pelaku kebijakan, terbatasnya kompetensi pejabat pengelola 
administrasi kependudukan, dukungan komitmen Kepala Daerah 
terhadap proses kebijakan pengangkatan, pemberhentian dan 
pengisian kekosongan jabatan pengelola adminstrasi kependudukan, 
pentingnya pemahaman Kepala Daerah terhadap peraturan 
perudangan administrasi kependudukan yang sifatnya khusus (lex 
spesialis) sehingga kebijakan pada Dinas Dukcapil tidak sama dengan 
Kebijakan Dinas lainnya; 

2. Lingkungan Kebijakan  

Dari sisi lingkungan kebijakan, lemahnya data base formasi jabatan, 
recheking formasi pejabat yang memasuki purna tugas (pensiun), 
belum optimalnya koordinasi dan kerjasama (Dinas Dukcapil dengan 
Badan Kepegawaian Daerah) dalam proses pengangkatan, 
pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan pengelola 
kependudukan; 

3. Kebijakan Publik 

Dari sisi kebijakan publik, lemahnya monitoring Pusat (Ditjen Dukcapil) 
terhadap kekosongan jabatan pengelola administrasi kependudukan di 
Provinsi dan Kabupaten/Kota, kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan 
kerjasama, kurangnya evaluasi Pusat.  

Berdasarkan uraian tersebut maka pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan 
dan kebijakan publik terdapat faktor-faktor yang menjadi tantangan 
diantaranya yaitu : 1). terbatasnya kompetensi SDM pejabat pengelola 
administrasi kependudukan, 2). komitmen Kepala Daerah dalam kebijakan 
pengangkatan, pemberhentian serta pengisian kekosongan jabatan 
pengelola adminstrasi kependudukan, 3). pemahaman Kepala Daerah 
dalam mensikapi peraturan perudangan administrasi kependudukan yang 
sifatnya lex spesialis, 4). koordinasi, sinkronisasi serta kerjasama (Dinas 
Dukcapil dengan Badan Kepegawaian Daerah) dalam proses 
pengangkatan, pemberhentian dan pengisian kekosongan pejabat, 5). 
pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Pusat (Ditjen Dukcapil)  
terhadap kekosongan jabatan pengelola administrasi kependudukan di 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Point-point diskusi (Hasil) :   

a. Adanya kekosongan jabatan pengelola administrasi kependudukan 
yang ada didaerah dan tidak segera diusulkan ke Pusat (Ditjen 
Dukcapil) dikhawatirkan Pejabat Gubernur dan Bupati/Walikota dapat 
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lalai dalam memahami regulasi kebijakan administrasi kependudukan 
sebagai lex spesialis; 

b. Pergeseran/mutasi/promosi jabatan bagi yang sudah lama menjabat 
(diatas 5 tahun), hal ini mengingat proses pemindahan pejabat 
administrasi kependudukan tidak mudah/sulit, untuk itu dibutuhkan 
penguatan kerjasama, koordinasi dan teknis prosedural pada Dinas 
Duskcapil dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang simpel, cepat 
dan terukur; 

c. Minimnya monitoring Ditjen Dukcapil terhadap kekosongan jabatan 
pada unit pengelola administrasi kependudukan. Pemerintah Daerah 
mengeluhkan posisi jabatan kosong yang  tidak segera terisi, hal ini 
menunjukkan lemahnya pembinaan dan pengawasan sumberdaya 
aparatur didaerah yang dapat berimbas pada pencapaian target 
kinerja pelayanan publik administrasi kependudukan. 

E. Rekomendasi 

a. Perlunya Ditjen Dukcapil mengoptimalkan monitoring/pemantauan 
jabatan-jabatan pengelola administrasi kependudukan yang kosong;   

b. Perlu adanya data base (aplikasi sistem) untuk pejabat pengelola 
administrasi kependudukan yang mengatur sistem formasi jabatan, 
pola karier, formasi jabatan  yang memasuki masa purna tugas 
(pensiun) serta formasi jabatan lama (diatas 5 tahun);  

c. Perlunya penerbitan Surat Edaran Mendagri terkait dengan penegakan 
komitmen dan kepatuhan Kepala Daerah terhadap implementasi 
peraturan perundangan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah 
sebagai lex spesialis;   

d. Ditjen Dukcapil bersama dengan Pemerintah Daerah perlu melakukan 
monitoring/ pemantauan jabatan-jabatan kosong unit pengelola 
administrasi kependudukan sehingga kekosongan jabatan dapat 
segera diatasi. Monitoring ini sebaiknya dilakukan menggunakan 
aplikasi sistem monitoring jabatan, tidak hanya secara manual 
sehingga keputusannya menjadi cepat, efektif dan terukur; 

 

2.6 Forum Diskusi Aktual (FDA) Penyebab, Dampak dan Solusi Bencana 
Kebakaran Hutan dan Lahan 

A. Latar Belakang  

Terdapat kebiasaan yang masih kita akui bahwa Masyarakat Peladang 
Tradisional dan Peladang Berpindah praktek membuka lahan dilakukan 
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dengan membakar hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Peraturan Daerah, 
membolehkan masyarakat tradisional membuka lahan dengan membakar 
hutan, dengan cakupan luasan skala tertentu. Namun demikian, pada 
prakteknya proses pembakaran hutan bisa menjadi tidak terkendali dan 
bahkan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan 
di Indonesia menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan lebih 
besar dibanding konversi lahan untuk pertanian dan illegal loging. Secara 
teoritis kebakaran hutan terjadi karena ada interaksi antara bahan bakar, 
oksigen dan panas pada kondisi tertentu. Bila ketiga unsur tersebut ada 
secara bersamaan maka kebakaran akan terjadi. Oleh karena itu prinsip 
untuk menanggulanginya adalah dengan memutus salah satu unsur 
tersebut. 

Kebakaran hutan yang dipicu kegiatan manusia bisa diakibatkan dua hal, 
secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja kebanyakan 
disebabkan karena eksploitasi sumber daya alam, baik untuk 
meremajakan hutan, membersihkan lahan atau memberantas hama, 
sedangkan kebakaran tak disengaja lebih disebabkan oleh kelalaian, 
seperti lupa mematikan api unggun, membakar sampah, membuang 
puntung rokok sembarangan, dan tindakan kelalaian lainnya. Di 
Indonesia, 99% kejadian kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas 
manusia baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya 1% diantaranya yang 
terjadi secara alamiah. Sejak era tahun 1980-an pembukaan lahan 
perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri diduga menjadi 
penyebab utamanya. 

Kebakaran hutan menimbulkan dampak merugikan yang bisa dirasakan 
langsung antara lain jatuhnya korban jiwa, kehilangan properti, dan 
kerusakan lahan. Untuk kasus kebakaran besar, tak jarang harus 
dilakukan evakuasi permukiman penduduk. Hal ini bisa mengakibatkan 
kehilangan lingkungan sosial dan kebudayaan setempat. Kebakaran hutan 
merupakan bencana bagi keanekaragaman hayati, menyebabkan 
hilangnya habitat bagi satwa liar penghuni hutan. Secara ekonomi 
hilangnya hutan menimbulkan potensi kerugian yang besar seperti 
kehilangan keuntungan karena deforestasi dan keanekaragaman hayati. 
Belum lagi dengan kerugian langsung yang berdampak pada mata 
pencaharian masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Selanjutnya, asap 
yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan berdampak langsung pada 
gangguan saluran pernapasan yang berdampak buruk bagi manula, bayi 
dan pengidap penyakit paru. 

Asap hasilan kebakaran hutan tersebut tidak hanya dirasakan oleh 
penduduk setempat namun juga mengganggu hubungan bilateral dengan 
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negara tetangga, serta menjadi salah satu penyebab tertundanya jadwal 
penerbangan. 

Fenomena pengulangan setiap tahun terhadap kebakaran hutan yang juga 
mengerus APBN guna pemadaman Karhutla, menjadi fokus bahasan kajian 
strategis yang menarik untuk mencari simpulan guna menemukan solusi 
dini terhadap penanggulangan Karhutla yang jadi jadwal tetap tahun ke 
tahun. 

Mengingat adanya ruang Peraturan Daerah yang memperbolehkan 
masyarakat Peladang Tradisional dan Peladang Berpindah melakukan 
pembakaran hutan guna membuka lahan, maka diharapkan kajian aktual 
ini menghasilkan saran dan solusi bahan kebijakan Menteri Dalam negeri 
guna mengambil langkah kebijakan terhadap penanganan Karhutla. 

B. Tujuan  

Terwujudnya usulan saran rekomendasi sebagai bahan masukan kebijakan 
Menteri Dalam Negeri dalam mencari alternatif solusi yang dapat 
dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam 
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. 

C. Permasalahan 

Proses kebakaran hutan akan berjalan apabila 3 (tiga) unsur dalam 
segitiga api terpenuhi, yaitu Oksigen (O2), Bahan Bakar dan Sumber 
Panas. Penyebab kebakaran hutan secara garis besar disebabkan oleh 2 
(dua) faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Pada daerah sub-tropis, 
kebakaran hutan lebih sering terjadi akibat faktor alam dibandingkan 
dengan faktor manusia. Hal ini terjadi karena petir dapat timbul tanpa 
adanya hujan. Berbeda dengan daerah tropis, dimana adanya petir selalu 
diiringi oleh hujan sehingga terbakarnya pohon atau tegakan akibat petir 
tersebut dapat segera padam oleh air hujan. Oleh karena itu, kebakaran 
hutan akibat faktor alam jarang terjadi di daerah tropis termasuk 
Indonesia 

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia terbagi menjadi 2 
(dua) sub-faktor, yaitu sub-faktor langsung dan sub-faktor tidak langsung, 
hal ini dinyatakan oleh Suyanto dan Applegate (2001). Sub-faktor 
langsung yaitu masih banyaknya masyarakat yang membuka lahan 
dengan bakar, penggunaan api untuk penguasaan lahan karena konflik 
tanah, penggunaan api dalam melakukan ekstraksi sumber daya alam, 
dan penyebaran api karena kelalaian. Sedangkan sub-faktor tidak 
langsung yaitu akibat konversi hutan menjadi lahan penggunaan lain, 



 

- 38 - 
 

degradasi hutan dan lahan, dampak dari perubahan karakteristik 
kependudukan, dan lemahnya kapasitas kelembagaan 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

Kebakaran hutan yang sering terjadi pada daerah sub-tropis lebih sering 
terjadi akibat faktor alam, hal ini terjadi karena petir dapat timbul tanpa 
adanya hujan. Sementara itu, pada daerah tropis seperti Indonesia sangat 
kecil kemungkinan terjadi kebakaran akibat faktor alam seperti adanya 
petir karena selalu diiringi oleh hujan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia umumnya diakibatkan 
oleh faktor manusia. Hal ini terbukti dengan penangkapan terhadap 
beberapa warga yang membakar hutan secara sengaja di wilayah 
Kalimantan dan Sumatra. 

Selain pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja, 
terdapat juga beberapa peluang yang dimanfaatkan oleh warga dalam 
membakar lahan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 69 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah 
masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per 
kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi 
oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah 
sekelilingnya. 

Selain Undang-Undang tersebut, terdapat juga Kebijakan yang dikeluarkan 
oleh Daerah seperti Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi 
Masyarakat di Kalimantan Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan Setiap 
orang yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pekarangan 
dengan cara pembakaran, harus dilaksanakan secara terbatas dan 
terkendali setelah mendapat izin dari pejabat berwenang, sehingga 
dengan adanya peluang ini dimanfaatkan untuk membakar hutan dan 
lahan. 

Sesuai hasil diskusi aktual, bahwa dampak dari kebakaran hutan dan lahan 
baik skala kecil maupun besar tidak hanya dirasakan oleh penduduk 
setempat namun juga mengganggu hubungan bilateral dengan negara 
tetangga, serta menjadi salah satu penyebab tertundanya jadwal 
penerbangan. 
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Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang terjadi berulang hampir 
setiap tahun yang bisa dipetakan dan diprediksi kapan dan di mana 
potensi api kemungkinan muncul di berbagai lokasi, hal ini terjadi karena 
koordinasi belum dilakukan secara tanggap dan optimal. Hambatan 
terbesar penanganan kebakaran hutan di Indonesia akibat kurangnya 
peran dan kerja sama pemimpin daerah dalam menyelesaikan bencana 
kebakaran hutan dan lahan. Pentingnya capacity building bagi Pemerintah 
Daerah sampai ke level Pemerintah Desa dalam memahami tugas pokok 
dan fungsi agar terbangun  sinkronisasi dalam pencegahan dan 
penanganan kebakaran hutan dan lahan. 

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang terjadi berulang 
hampir setiap tahun yang seharusnya bisa diprediksi dan dipetakan 
potensi kemungkinan muncul di berbagai lokasi, akan tetapi akibat 
lemahnya koordinasi dan kapasitas Pemerintah di daerah sehingga 
kejadian tersebut masih sering kali terjadi. 

E. Rekomendasi 

a) Menteri Dalam Negeri perlu membuat surat edaran atau instruksi 
kepada tiap-tiap kepala daerah terdampak maupun yang berpotensi 
mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan untuk mengambil 
langkah-langkah konkret, serta berkoordinasi dengan 
Kementerian/Lembaga (TNI, Polri, Kementerian LHK dan BNPB) terkait 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; 

b) Kementerian Dalam Negeri perlu bekerja sama dengan Kementerian 
LHK dan BNPB untuk mengidentifikasi semua Peraturan 
Daerah/Peraturan Gubernur yang tetap memberikan ruang untuk 
membuka lahan dengan membakar hutan tanpa SOP yang benar agar 
dihapuskan; 

c) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Kewilayahan perlu menggandeng Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi 
dan Kabupaten/Kota untuk dapat secara rutin dan komprehensif 
menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur dan 
stakeholder dalam penanganan dan penanggulangan bencana 
kebakaran hutan dan lahan. 
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2.7 Forum Diskusi Aktual (FDA) tentang Optimalisasi Hasil-hasil Kajian 
dan Penelitian Pusat Litbang Adwil, Pemdes dan Kependudukan 

A. Latar Belakang  

Memasuki era globalisasi yang berkembang pesat dan menumbuhkan 
persaingan antar bangsa yang begitu kompetitif, memacu tumbuhnya 
inovasi yang dihasilkan melalui lembaga penelitian. Hasil kajian dan 
analisis menjadi penting dan strategis guna menghasilkan kebijakan 
berbasis hasil penelitian (evidence based policy) yang relevan dalam 
menjawab persoalan yang ada, sehingga hasil-hasil penelitian sudah 
seharusnya sinergis dengan kebutuhan dunia usaha menjadi sebuah 
kebutuhan. Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana 
memproduksi kebijakan berkualitas sehingga memperkuat daya saing 
dengan peluang dan sumber daya yang dimiliki, untuk itu kebijakan publik 
yang berkualitas dan aplikatif adalah berdasarkan bukti-bukti (evidence) 
yang memadai, disinilah peran penting dan strategisnya kajian dan 
penelitian untuk mampu mengelola data-data faktual yang konkret dan 
memadai sebagai langkah awal dalam pertimbangan penyusunan 
kebijakan. 

Memperhatikan uraian tersebut, kami memandang perlu diadakannya 
kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) Optimalisasi Hasil-hasil Kajian dan 
Penelitian. 

B. Tujuan  

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi peneliti di 
Pusat Litbang Adwil, Pemdes dan Kependudukan maupun Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

C. Permasalahan 

Menurut George Edward III (Aneta, 2010) terdapat 4 (empat) faktor 
(variabel) agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik yaitu: (1) 
komunikasi (comunication), (2) sumber daya (resources), (3) sikap 
(dispositions atau attitudes) dan (4) struktur birokrasi (bureaucratic 
structure), dimana ke empat faktor tersebut saling berhubungan erat. 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

1. SDM Peneliti harus ditingkatkan kemampuan terhadap pemahaman 
tentang metodologi kajian dan penelitian, ketajaman analisis serta 
pemahaman grand teory (Capacity Building SDM) 

2. Hasil Kelitbangan belum dapat diterima dan kurang memenuhi syarat 
untuk masuk dalam Jurnal Nasional maupun Jurnal Internasional; 
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3. Besaran anggaran berakibat pada terbatasnya lokus dan fokus 
pembahasan sehingga sampel kajian dan penelitian belum memenuhi 
standar;  

4. Hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga di level Pusat 
belum terjalin harmonis; 

5. Hubungan koordinasi Litbang Pusat dan Daerah belum optimal dalam 
melakukan kerjasama kelitbangan; 

E. Rekomendasi 

1. Perlu diklat baik nasional ataupun internasional untuk meningkatkan 
kemampuan SDM Peneliti; 

2. Perlu untuk meningkatkan anggaran Badan Litbang diikuti dengan 
peningkatan kualitas rencana program secara lebih implementatif; 

3. Perlu Memorandum of Understanding (MoU) antar Kementerian/ 
Lembaga; 

4. Perlu mengkoordinasikan dan merumuskan program dan kegiatan 
kelitbangan dengan stakeholder  agar lebih terarah guna menjawab 
dinamika permasalahan dan mendukung pelaksanan kelitbangan satu 
pintu, serta perlu penyusunan dan penyempurnaan regulasi yang 
berorientasi pada dukungan kelitbangan di Pusat dan Daerah. 
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BAGIAN III 

HASIL-HASIL KEGIATAN 
PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN KEUANGAN DAERAH 

 

3.1. Penelitian Pengelolaan Sampah Plastik: Dinamika dan 
Problematikanya di Daerah 

A. Latar Belakang  

Fokus penelitian ini mengkaji dinamika dan problematika pengelolaan 
sampah plastik di 7 (tujuh) lokasi. Penelitian ini menjadi penting karena 
persoalan sampah plastik merupakan isu lingkungan hidup yang paling 
aktual dan secara yuridis  menjadi salah satu urusan pemerintahan 
konkuren dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
UU tersebut menempatkan sub urusan persampahan dalam dua urusan 
pemerintahan konkuren yakni (i) urusan pemerintahan bidang  lingkungan 
hidup (ii) pekerjaan umum dan penataan ruang.  

Berkaitan dengan penanganan sub urusan persampahan, masalah yang 
serius yang saat ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan 
pemerintah daerah yaitu pengelolaan sampah plastik. Berdasarkan data 
dari KLHK, komposisi sampah plastik di Indonesia menyentuh persentase 
di angka 14% pada 2013 dan mengalami kenaikan 2% selama 3 tahun 
sehingga pada 2016 komposisi sampah plastik menjadi 16% dari 
keseluruhan jumlah sampah. Komposisi tertinggi masih didominasi oleh 
sampah organik sebesar 60% pada 2013 dan mengalami penurunan 3 % 
sehingga pada 2016 menjadi 57%. 

Ditinjau dari klasifikasi komposisi sumber sampah, pada 2016 sampah 
terbesar berasal dari sampah rumah tangga sebesar 36%. Sedangkan 
pasar tradisional penyumbang kedua sebesar 24% dan pusat perniagaan 
penyumbang ketiga sebesar 14%. 

Dari kenaikan 2% selama tiga tahun, menunjukkan bahwa banyaknya 
sampah plastik terutama yang bersumber dari Kantong Belanja Plastik 
(KBP), sedotan plastik, botol plastik, dan jenis plastik lainnya yang tidak 
sampai kepada pemrosesan akhir sampah dan hanya sedikit yang dapat 
didaur-ulang. Jumlah pemakaian KBP di ritel moderen anggota Aprindo 
(32 ribu gerai) pada 2015 sebesar 9,85 milyar lembar/tahun. Pada 2018, 
dari jumlah gerai di Indonesia sebanyak 40 ribu, terdapat kenaikan 
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penggunaan KBP sebesar 870 juta lembar per tahun. Sedangkan jumlah 
pemakaian sedotan plastik, dengan pemakaian sedotan sekali pakai di 
Indonesia sebanyak 93 juta batang sedotan per hari (Drive Clean Action & 
KLHK, 2018). 

Selain itu, hasil riset Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) LIPI bahwa 
sampah plastik dan mikroplastik di laut oleh ditemukan hasil (i) 18 lokasi 
umum, 13 lokasi mikroplastik di air, 8 lokasi mikroplastik di sedimen & 10 
lokasi mikroplastik pada biota, (ii) timbulan 400-600 ribu ton/tahun, (iii) 
sumber plastik sekali pakai jenis Polyethylene terephthalate (PET), 
Polypropylene (PP), Polystyrene (PS) & nylon, (iv) mikroplastik ditemukan 
di seluruh perairan dan sedimen, terbanyak di perairan Sulsel dan Teluk 
Jakarta, (v) Mikroplastik ditemukan pada 58-89% ikan teri (P2O LIPI, 
2018). 

Penelitian ini akan mengurai dinamika dan problematika pengelolaan 
sampah plastik dalam 5 aspek, yaitu: regulasi, kelembagaan, finansial, 
teknologi dan sosial budaya. Dari aspek regulasi, UU No. 18 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga sejauh ini masih menjadi dasar acuan Pengelolaan Sampah baik 
di Pusat maupun Daerah. Khusus menyangkut Kebijakan pengelolaan 
sampah plastik baru dapat dilihat dengan diterbitkannya Peraturan 
Presiden No. 83 Tahun 2018 yang berisi rencana aksi Nasional 
penanganan sampah laut 2018-2025 menjadi pokok perhatian pemerintah 
karena sampah plastik di laut Indonesia dalam level yang sudah 
mengkhawatirkan. Dalam peraturan ini mengatur tentang penanganan 
sampah plastik di laut secara terpadu dan komprehensif. Namun 
pengelolaan sampah plastik di daratan masih mengacu pada pengelolaan 
sampah secara umum karena sampah plastik tergolong kedalam sampah 
anorganik. Beberapa daerah sudah memberikan komitmen nyata dalam 
pengurangan sampah plastik ada 14 Provinsi, Kabupaten/Kota sudah 
mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota yang 
menjadi lokus penelitian yaitu: Kota Banjarmasin, Kota Bogor, Kota Bekasi 
dan Kota Surabaya. 

Sementara itu, dalam pengelolaan sampah plastik selama telah 
melibatkan stakeholders terkait. Pada tingkat Nasional untuk menangani 
sampah plastik di kawasan laut membutuhkan kurang lebih 18 
Kementerian/Lembaga yang di koordinasikan dengan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat Daerah. Dengan kompleksitas 
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demikian, pengelolaan sampah plastik membutuhkan dukungan finansial, 
sementara prioritas Daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk 
pengelolaan sampah relatif kecil dan rata-rata sebesar 0,07% dari belanja 
APBD. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu permasalahan bagi 
Pemerintah Daerah sehingga daerah sulit untuk mengembangkan inovasi 
dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah. Sejauh ini, teknologi yang 
dipandang ideal memroses sampah plastik berskala masif belum juga 
rampung. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) belum ada yang 
beroperasi di daerah kecuali Kota Surabaya. Selain itu, berdasarkan 
Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) 2018 
masyarakat Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik, sebanyak 72% 
tidak peduli terhadap sampah dan 53% mengelola sampah dengan cara 
membakar. Oleh karena itu, dinamika dan problematika pengelolaan 
sampah plastik sebagaimana diuraikan di atas memerlukan penelitian 
yang diharapkan mampu menghasilkan strategi dan solusi dalam 
pengelolaan sampah plastik di daerah. 

B. Tujuan  

1. Menggambarkan Pengelolaan Sampah Plastik di Daerah. 

2. Menggambarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan 
sampah plastik di Daerah.  

3. Menggambarkan strategi dan solusi untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi pengelolaan sampah plastik di Daerah. 

C. Permasalahan 

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk disuatu daerah serta  semakin 
banyak aktivitas sosial ekonomi dan budaya yang dilakukan, semakin 
banyak energi yang dikonsumsi dan limbah atau sampah yang 
dihasilkannya pun meningkat. Kualitas sampah yang dihasilkannya juga 
cendrung semakin banyak sampah yang  tidak dapat membusuk (refuse). 
Begitu juga dengan sampah plastik, terutama kantong plastik yang 
dijadikan wadah pembungkus makanan. Sehingga jumlahnya paling 
banyak ditemukan di TPA dan juga menjadi penyebab longsornya TPA 
Leuwi Gajah di Bandung yang menyebabkan korban jiwa. 

 

 

 



 
 

- 45 - 
 
 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

1. Pengelolaan sampah plastik difokuskan pada (i) penanganan sampah 
plastik dan (ii) pengurangan sampah plastik. Berdasarkan hasil 
penelitian pengelolaan sampah plastik terhadap 5 (lima) aspek 
diperoleh hal-hal sebagai berikut:  

a. Regulasi. Dari aspek regulasi, langkah yang dilakukan oleh 
Daerah antara lain: (i) Pemerintah Daerah (lokus penelitian) 
menerbitkan regulasi berupa peraturan kepala daerah mengenai 
pengurangan penggunaan kantong plastik kecuali Pemerintah 
Kota Ternate, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan 
Pemerintah Kota Payakumbuh; (ii) Beberapa Daerah baru 
mengimplementasikan regulasi kepada pelaku usaha ritel 
moderen dan belum menyentuh pasar tradisional sedangkan 
beberapa daerah lain sama sekali belum mengimplementasikan 
regulasi tersebut; (iii) Sosialisasi kepada pelaku usaha ritel 
tentang kantong plastik ramah lingkungan, komunitas masyarakat 
tentang kesadaran penerapan reduce, reuse, recycle (3R) dan  
bahaya penggunaan plastik, sampah plastik terhadap kesehatan 
dan lingkungan; (iv) Sanksi administratif dan teguran bagi pelaku 
usaha yang masih memberikan secara gratis kantong plastik bagi 
pembeli atau konsumen di Kota Bogor, Kota Banjarmasin, Kota 
Surabaya; (v) Beberapa Daerah kecuali Kota Payakumbuh telah 
menerapkan himbauan kepala daerah tentang larangan 
menggunakan bahan plastik pada kegiatan rapat-rapat; (vi) 
Sosialisasi dan penyuluhan kepada sekolah-sekolah serta 
memasukkan penerapan 3R sampah plastik dalam materi 
pelajaran di sekolah. 

b. Kelembagaan. Dalam rangka mengatasi dinamika dan 
permasalahan sampah plastik, pemerintah daerah telah 
melakukan langkah-langkah: (i) Memfungsikan unit kerja yang 
menangani kebersihan menjadi satu kesatuan dalam organisasi 
perangkat daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup sejalan dengan 
PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (ii) Dinas 
Lingkungan Hidup membentuk dan memperkuat Bank Sampah 
sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari 
sampah plastik; (iii)  Kolaborasi dengan komunitas pemerhati 
lingkungan dan PKK dalam mengolah sampah plastik; (iv) 
Kolaborasi dengan sekolah-sekolah sebagai basis dalam 
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menciptakan kesadaran penerapan 3R sampah plastik;                  
(v) Sebagian Pemerintah Daerah sudah melakukan kolaborasi 
lintas perangkat daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
Pekerjaan Umum, dalam rangka pengangkutan sampah di sekitar 
daerah aliran sungai) dan (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pengurangan 
penggunaan kantong plastik di lingkungan usaha). 

c. Finansial/Keuangan. Pemerintah Daerah telah berupaya 
menyediakan alokasi anggaran untuk penanganan sampah plastik 
dalam APBD, antara lain (i) pengadaan sarana prasarana 
penanganan sampah plastik (seperti dump truck, bak sampah, 
mesin pencacah sampah plastik); (ii) pembayaran availability 
payment Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha 
(KPBU) untuk pengadaan teknologi PLTSa pada TPA Regional 
Nambo; (iii) Khusus di Kota Banjarmasin mendanai program 
penyediaan thumbler dan bakul purun sebagai pengganti kantong 
plastik; (iv) menganggarkan alokasi untuk kegiatan-kegiatan 
sosialisasi dan penyuluhan 3R sampah plastik; (v) Khusus di Kota 
Bekasi mengalokasikan dana untuk kegiatan tim ‘pasukan katak’ 
dalam rangka pengangkutan sampah di sekitar daerah aliran 
sungai; (vi) Khusus di Kabupaten Bone Bolango menyediaan 
anggaran untuk pemberian penghargaan bagi pemerhati 
lingkungan berupa Nani Wartabone Award. Selain itu, dukungan 
dana CSR diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana 
penanganan sampah plastik dan community development untuk 
kegiatan edukasi pengurangan sampah plastik.  

d. Teknologi. Pemerintah Daerah umumnya baru menerapkan 
teknologi dalam penanganan dan pengurangan sampah dalam 
skala kecil seperti Kota Banjarmasin, Kota Ternate, Kota Bekasi, 
Kota Bogor telah menerapkan teknologi sederhana menggunakan 
mesin pencacah plastik dan gasifikasi skala kecil. Kecuali kota 
Surabaya telah menerapkan teknologi pengolahan sampah 
menjadi listrik. Hal tersebut disebabkan daerah memiliki 
keterbatasan sumberdaya terutama SDM, Finansial, dan Sarana 
Prasarana pendukung seperti listrik, air dan pemeliharaan mesin-
mesin sehingga tidak dapat difungsikan secara maksimal.  
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e. Sosial Budaya. Ditinjau dari aspek sosial budaya, kondisi yang 
ditemukan antara lain, (i) Masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui tentang bahaya sampah plastik dan cara mengelola 
sampah plastik sehingga banyak sampah plastik dibuang ke 
sungai dan ke laut, (ii) Masyarakat sudah terbiasa menggunakan 
KBP dan Sedotan Plastik secara berlebihan, (iii) Kurangnya 
kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tentang pengelolaan 
sampah plastik dari sumber yang disebabkan terbatasnya 
sosialisasi, (iv) Tidak adanya informasi dari pengusaha ritel terkait 
pembatasan sampah plastik atau penggunaan kantong belanja 
alternatif yang ramah lingkungan. Namun beberapa daerah telah 
membudayakan pengurangan sampah plastik seperti (i) 
Pemerintah Kota Bogor dan Masyarakat membentuk forum Bogor 
Ngariung dalam penanganan sampah plastik; (ii) Pemerintah Kota 
Banjarmasin menginternalisasi masyarakat kota melalui 
Penggunaan Bakul Purun sebagai pengganti KBP; (iii) KBP yang 
sudah ada, disimpan dan digunakan kembali secara berulang; (iv) 
Menerapkan program penukaran sampah menjadi bentuk lain 
yang bermanfaat bagi masyarakat daerah; (v) Pemerintah Kota 
Bekasi bekerjasama dengan pelaku usaha moderen (Danone, 
Unilever, dan Superindo) dalam menggiatkan gerakan 
mengurangi ketergantungan penggunaan plastik. 

2. Faktor dominan yang mendukung pengelolaan sampah plastik, antara 
lain: (i) Regulasi pembatasan penggunaan KBP dalam bentuk 
Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran Kepala Daerah, Surat Edaran 
Kementerian Lingkungan Hidup (SE-06/PSLB3-PS/2015, SE-
08/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016, dan SE. 3/UN/RT/SET.1/2/2018); (ii) 
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik 
(tempat sampah, alat pengangkut, pencacah, mesin press dan 
pengolah sampah menjadi listrik; (iii) Pemda membentuk Bank 
Sampah Induk  dan Bank Sampah Unit pada setiap kelurahan atau 
RT/RW; (iv) Pemda bekerjasama dengan sekolah dan komunitas 
masyarakat dalam penerapan 3R; (v) Masyarakat berpartisipasi dalam 
menyebarluaskan gerakan penggunaan kantong non-plastik atau tas 
belanja ramah lingkungan; (vi) Kesadaran dan perilaku individu dan 
masyarakat melakukan 3R. Sedangkan faktor dominan yang 
menghambat pengelolaan sampah plastik antara lain: (i) Jumlah 
penduduk yang besar berimplikasi pada volume penggunaan plastik; 
(ii) Keterbatasan lahan untuk TPA dan TPS; (iii) Keterbatasan 



 
 

- 48 - 
 
 

anggaran APBD untuk mendanai pengelolaan sampah plastik; (iv) 
Pengelolaan sampah di TPA menggunakan cara konvensional (open 
dumping); (v) Keterbatasan SDM pengelola dan pelaksana 
penanganan sampah plastik; (vi) Ego sektoral masing-masing OPD 
terkait serta kurangnya koordinasi dengan Provinsi; (vii) Kebiasaan 
sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai atau ke laut; (viii) 
Belum adanya penegakkan sanksi bagi pelanggaran penerapan 
kebijakan pembatasan penggunaan KBP dan KBP berbayar. 

Solusi dan Strategi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
Pengelolaan Sampah Plastik di Daerah antara lain: (i) Mengoptimalkan 
penerapan regulasi pembatasan penggunaan KBP dan KBP berbayar  
yang disertai dengan pemberian sanksi tegas; (ii) Meningkatkan 
kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah 
plastik; (iii) Pendayagunaan Bank Sampah Induk dan Bank Sampah 
Unit pada setiap kelurahan atau RT/RW; (iv) Menyebarluaskan 
informasi dan meningkatkan partisipasi sekolah, lembaga perguruan 
tinggi, organisasi masyarakat, pemerhati lingkungan, pengusaha ritel 
moderen, pasar tradisional dan komunitas masyarakat dalam 
penerapan 3R; (v) Meningkatkan dan menyebarluaskan gerakan 
penggunaan kantong non-plastik atau tas belanja ramah lingkungan 
serta memanfaatkan kembali kantong belanja sekali pakai; (vi) 
Meningkatkan koordinasi, sinergitas dan menjalin kerjasama antar 
Pemerintah, K/L, Pemerintah Daerah dan OPD lainnya dalam 
pengelolaan sampah plastik; (vii) Mengalokasikan anggaran 
pengelolaan sampah yang memadai yang bersumber dari APBD, 
sharing dana desa dan dana kelurahan, dana CSR, dan menyediakan 
dukungan melalui skema KPBU serta memperbesar dukungan APBN 
melalui Dana Insentif Daerah; (viii) Meningkatkan kualitas dan 
kapasitas SDM pengelola sampah plastik; (ix) Memperkaya penelitian, 
pengembangan dan aplikasi teknologi pengolahan sampah plastik 
berbasis waste to energy dan ramah lingkungan; (x) Bagi Daerah 
yang belum mampu menangani penumpukan sampah kantong plastik 
di TPA, dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan teknologi 
pengolahan sampah secara moderen yang ramah lingkungan dan/atau 
memberdayakan komunitas pemulung. 
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E. Rekomendasi 

1. Pemerintah Pusat perlu mengambil langkah dan kebijakan dalam 
pengelolaan sampah plastik sebagai berikut: 

a) Kementerian Koordinator bidang Ekonomi, Kementerian 
Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, dan 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi merumuskan 
kebijakan penanganan dan pengurangan sampah plastik yang 
substansinya mengatur secara jelas tanggungjawab produsen, 
pelaku usaha, pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholders 
lainnya yang disertai pemberian sanksi dan reward, serta  
pemilihan metode dan penggunaan teknologi berbasis ramah 
lingkungan, sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam 
mengimplementasikan dengan baik di Daerah.  

b) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan plastik, 
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian 
Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan 
koordinasi untuk memberlakukan kebijakan pengenaan tarif cukai 
plastik sehingga selain mengatur impor plastik ke Indonesia juga 
mengatasi dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan hidup. 

c) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri c.q Ditjen 
Bina Bangda perlu membahas dan menindaklanjuti rencana aksi 
pembatasan penggunaan plastik dalam Rakortek dengan K/L 
terkait sebagai bagian dari implementasi Urusan Lingkungan 
Hidup Sub Urusan Persampahan.   

d) Kemendagri c.q Ditjen Bina Pemerintahan Desa berkoordinasi 
dengan Kementerian Desa mengintegrasikan dana desa sebagai 
alternatif tambahan biaya pengelolaan sampah di daerah. Khusus 
untuk pembiayaan sampah melalui dana kelurahan 
dikoordinasikan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Ditjen 
Bina Administrasi Kewilayahan. 

e) Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup 
dalam menerbitkan pedoman biaya pengelolaan sampah (tipping 
fee) sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan 
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Peraturan Daerah mengenai biaya pengelolaan sampah. Hal ini 
sangat urgen dibutuhkan oleh daerah untuk percepatan 
penanganan masalah persampahan dan KPBU pembangunan 
PLTSa berdasarkan Perpres No. 35 Tahun 2018; dan 

f) Kemendagri perlu mengoptimalkan peran dan fungsi 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ditingkat Pusat dan 
Daerah untuk mendukung langkah penerapan kebijakan 
penanganan Kantong Belanja Plastik bagi individu, masyarakat, 
dan pelaku usaha ritel maupun pasar tradisional.  

2. Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah dan kebijakan, antara 
lain: 

a) Menyiapkan regulasi di daerah terkait upaya pengurangan dan 
penanganan sampah plastik serta mewajibkan pengusaha ritel 
dan pasar tradisional menyediakan kantong belanja ramah 
lingkungan (kantong dari kertas, daun, kardus, singkong, serat, 
dan bahan lainnya yang ramah lingkungan); 

b) Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha ritel moderen 
dan pasar moderen atas pelanggaran terhadap kebijakan 
mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik dan kantong 
belanja plastik berbayar, serta memberikan reward kepada pelaku 
usaha dimaksud, seperti keringanan pajak atau piagam dari 
pemerintah daerah; 

c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD dalam upaya 
pengurangan timbulan sampah plastik; 

d) Merancang bentuk sosialisasi tentang bahaya dan budaya 
memilah sampah plastik yang lebih komunikatif sebagai upaya 
peningkatan kesadaran masyarakat; 

e) Memberlakukan kebijakan bagi pelaku usaha ritel moderen dan 
pasar moderen untuk menaikan harga kantong plastik yang 
signifikan untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat. 
Disisi lain hasil dari penjualan kantong plastik berbayar 
sebahagian dialokasikan bagi komunitas masyarakat dalam 
penanganan dan pengurangan sampah; 

f) Melibatkan aparatur kelurahan dan RT/RW dan PKK untuk 
memaksimalkan budaya 3R; 
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g) Mengintegrasikan program pengelolaan sampah plastik dengan 
program pendidikan dimulai dari usia dini; 

h) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan persampahan; 

i) Meningkatkan kapasitas pengelola sampah plastik melalui 
pelatihan pelatihan; 

j) Menyiapkan sistem pengawasan dan sanksi hukum secara 
konsisten; dan 

k) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat agar memfasilitasi 
pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya terkait dengan 
penanganan dan pengurangan sampah plastik serta melaporkan 
perkembangannya kepada pemerintah pusat. 

 

3.2. Penelitian Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam 
rangka Penyusunan dan Penetapan RPJMD 

A. Latar Belakang  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah sesuai dengan 
kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu 
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana 
pembangunan daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, 
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan 
berwawasan lingkungan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang 
(20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). 
Setiap daerah provinsi/kabupaten/kota harus menetapkan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD). 

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan wajib 
membuat perencanaan yang menjadi bagian dari siklus atau mekanisme 
penyelenggaraan pemerintah daerah (Pudjianto, 2019). Selanjutnya 
dalam pasal 277 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, 
diamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut tata cara perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi 
rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang  RPJPD dan RPJMD, serta 
tatacara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan 
Menteri (Permen). Menindaklanjuti amanat UU tersebut, pada September 
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2017 diterbitkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka 
penyusunan dan penetapan RPJMD. 

 Sejalan dengan diterbitkannya Permendagri tersebut, daerah peserta 
pilkada serentak tahun 2017 telah mengimplementasikan Permendagri 
tersebut. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan 
beberapa permasalahan antara lain: 1) dari 101 daerah (7 Provinsi, 18 
Kota dan 76 Kabupaten) yang memiliki kepala daerah baru paska Pilkada 
serentak tahun 2017, masih banyak daerah yang terlambat dalam 
penyusunan dokumen RPJMD. Posisi 30 Juli 2018 terdapat sebanyak 43% 
provinsi telah menetapkan peraturan daerah (perda) RPJMD tepat waktu 
dan sebanyak 57% provinsi terlambat dalam penetapannya. Sedangkan, 
untuk kabupaten/kota sebanyak 62% telah menetapkan perda RPJMD 
tepat waktu dan sebanyak 38% kabupaten/kota telah melebihi batas 
waktu penetapan; 2) antara visi, misi, dan program kepala daerah terpilih 
yang dituangkan dalam perda RPJMD belum menunjukkan keterhubungan 
sehingga tidak sejalan dengan kondisi dan harapan masyarakat serta 
potensi dan karakteristik daerah; 3) RPJMD yang disusun  belum 
sepenuhnya mengakomodir aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat yang 
bersifat strategis melalui proses Musrenbang; 4) belum terpenuhinya 
unsur efektivitas dan kesesuaian antara indikator perencanaan 
pembangunan nasional dengan RPJMD yang ditetapkan; 5) adanya 
perbedaan persepsi dan potensi conflict of interest antara kepala daerah 
(KDH) dengan DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan RPJMD; 
dan 6) terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
perencana daerah, sarana prasarana dan dukungan teknologi serta 
anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan 
menganalisis implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan faktor 
yang berpengaruh dalam rangka penyusunan dan penetapan RPJMD. 
Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan di 6 (enam) daerah 
meliputi Provinsi Banten dan DKI Jakarta, Kabupaten Landak Provinsi 
Kalimantan Barat, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Tebing 
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Tinggi Provinsi Sumatera Utara dan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. 
Penelitian ini melibatkan Tim Peneliti BPP Kemendagri dan 
pakar/narasumber yang berkompeten. 

B. Tujuan  

1. Menggambarkan Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 
dalam Rangka Penyusunan dan Penetapan RPJMD 

2. Menggambarkan kendala Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 
2017 dalam Rangka Penyusunan dan Penetapan RPJMD? 

C. Permasalahan 

1. Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam 
Rangka Penyusunan dan Penetapan RPJMD? 

2. Apakah faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 dalam Rangka Penyusunan dan Penetapan 
RPJMD 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

1. Implementasi kebijakan sebagaimana ditentukan oleh isi kebijakan 
dan konteks implementasinya merupakan sebuah cara dalam 
mencapai tujuan kebijakan Grindle (1980); Nugroho (2014). 
Sementara, Hamdi (2015) menyatakan bahwa aspek dari 
implementasi kebijakan terdiri dari produktivitas, linearitas, dan 
efisiensi dengan determinasi implementasi kebijakan berupa substansi 
kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, 
partisipasi kelompok sasaran dan sumberdaya. Dalam 
implementasinya, penyusunan dan penetapan RPJMD sebagai 
kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan strategik di 
daerah perlu memastikan konsistensi putusan-putusan dan tindakan-
tindakan suatu organisasi dalam ikatan perundang-undangan (legal 
bound) Bryson (1988).  

2. Berdasarkan hasil analisis data, gambaran implementasi Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 dalam rangka penyusunan dan penetapan 
RPJMD dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu produktivitas, linearitas dan 
efisiensi, antara lain: 
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a. Aspek Produktivitas. 

Aspek ini meninjau penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 
2017 dikaitkan dengan tujuan pengaturan yang menghasilkan 
penyusunan dokumen RPJMD secara demokratis, transparan, 
partisipatif, dan akuntabel. Hal tersebut didominasi antara lain: 1) 
kurangnya pemahaman tim penyusun RPJMD mengenai proses 
dan tahapan; 2) penyusunan Teknokratik RPJMD belum 
melibatkan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan 
pengembangan; 3) Bappeda belum berperan koordinatif dan 
fasilitatif dalam penyusunan dokumen RPJMD; 4) waktu yang 
tersedia dalam beberapa tahapan proses penyusunan dokumen 
rancangan RPJMD relatif singkat; 5) kehadiran KDH dan 
representasi DPRD yang tidak dipenuhi dalam proses 
Musrenbang; 6) pelibatan stakeholders dalam penyusunan RPJMD 
belum optimal; 7) konsultasi rancangan awal (ranwal) RPJMD 
kepada Gubernur/Menteri belum efektif; 8) proses Musrenbang 
RPJMD belum sepenuhnya digunakan dalam melakukan 
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap 
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program 
pembangunan daerah yang telah dirumuskan; 9) belum mengatur 
secara tegas dan jelas mengenai tata cara pembahasan dan 
persetujuan bersama Ranperda RPJMD, sehingga menimbulkan 
conflict of interest tergambar dari saran dan pendapat yang 
disampaikan DPRD belum sejalan dengan visi dan misi KDH; 10) 
hasil evaluasi Ranperda RPJMD secara umum belum 
menggambarkan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, 
sistematika penyusunan, permasalahan dan isu strategis, kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan termasuk belum 
dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang 
komprehensif. 

b. Aspek Linearitas. 

Didasarkan pada tinjauan aspek linearitas diperoleh antara lain: 
1) pelaksanaan prosedur dan mekanisme penyusunan dan 
penetapan RPJMD belum sesuai dan tidak tepat waktu; 2) peran 
dan fungsi tim penyusunan RPJMD belum optimal disebabkan 
belum adanya standar dan kriteria tim penyusun RPJMD baik 
kualitas maupun kuantitas; 3) belum optimalnya kualitas 
koordinasi, komunikasi dan sinergitas dengan perangkat daerah 
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dan stakeholders terkait; 4) ketersediaan data dan informasi 
belum lengkap dan akurat; 5) pelaksanaan tahapan penyusunan 
dan penetapan RPJMD belum didukung dengan sarana dan 
prasarana yang memadai serta biaya yang proporsional. 

c. Aspek Efisiensi. 

Didasarkan pada tinjauan aspek efisiensi diperoleh antara lain: 1) 
rangkaian tahapan penyusunan dan penetapan RPJMD masih 
terlalu panjang sehingga belum berdampak pada efisiensi biaya; 
2) hasil KLHS baik aspek penataan wilayah maupun lingkungan 
hidup mengalami keterlambatan atau dilakukan setelah 
ditetapkan RPJMD; 3) proses perencanaan belum secara utuh 
menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 
melalui e-Planning; 4) belum tersedianya kapasitas SDM bidang 
perencanaan termasuk pejabat fungsional perencana yang 
memadai; 5) belum optimalnya peran para Kepala PD dalam 
memformulasikan strategi dan arah kebijakan serta program 
untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi KDH sesuai dengan 
tugas dan fungsinya; 6) data dan informasi dari PD mengenai 
urusan pemerintahan daerah belum akurat dan disampaikan 
masih secara konvensional. 

3. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017, antara lain: 

a. Aspek Substansi Kebijakan 

1) Duplikasi penilaian kualitas RPJMD.  

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
(Juknis) Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 
PermenpanRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang mengatur terkait 
dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 
jika disandingkan dengan beberapa peraturan sebagai 
berikut: 

(a). Pasal 374 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa 
Mendagri melakukan pembinaan yang bersifat umum 
meliputi pembagian urusan, kelembagaan daerah, 
kepegawaian perangkat daerah, keuangan daerah, 
pembangunan daerah, pelayanan publik di Daerah, 
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kerjasama daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan 
DPRD, dan bentuk pembinaan lainnya sesuai ketentuan 
peraturan dan perundang-undangan.  

(b). Pasal 70 ayat 7 UU Nomor 23 Tahun 2014, menegaskan 
bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dapat berupa pemberian 
penghargaan dan sanksi.  

(c). Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 
Tahun 2017 bahwa pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional 
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

(d). Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2017 bahwa 
penghargaan diberikan berdasarkan hasil evaluasi 
terhadap indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Selanjutnya ayat 3, indeks dan 
peringkat kinerja disusun setiap tahun oleh Mendagri.  

Namun dalam kenyataannya penilaian terhadap kualitas 
RPJMD yang merupakan salah satu komponen variabel 
perencanaan kinerja masih berbeda antara hasil evaluasi 
SAKIP dengan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah terkait indeks dan peringkat kinerja pemerintah 
daerah. 

2) Sinkronisasi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.  

(a). Substansi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 belum 
sepenuhnya mengakomodir seluruh substansi yang 
diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 

(b). Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 belum menegaskan 
peran Mendagri dalam memberikan penghargaan dan 
sanksi. Pemberian penghargaan melalui penilaian secara 
transparan dan akuntabel bagi daerah dengan kualitas 
perencanaan pembangunan yang baik berupa 
pemberian Insentif. Sanksi bagi daerah yang belum 
menerapkan sesuai dengan tata cara dan tahapan 
penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan; 
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(c). Pengukuran dan penilaian capaian indikator dan target 
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 
RPJMD merupakan bagian dari evaluasi terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi 
tugas, kewenangan dan tanggungjawab Kemendagri 
sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP 
Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan 
PP Nomor 13 Tahun 2019; 

(d). Dengan diterbitkannya PP Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal, maka substansi Permendagri Nomor 86 Tahun 
2017 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terkait 
dengan penentuan indikator kinerja makro, akuntabilitas 
kinerja pemerintahan daerah, dan urusan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

(e). Dengan diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terjadi 
ketidaksinkronan penguraian belanja menurut urusan 
pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, 
program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek 
belanja daerah. Hal tersebut disebabkan hingga saat ini 
belum diterbitkannya: 1) Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan Konkuren dalam bentuk PP; 2) 
nomenklatur program dan kegiatan menurut urusan 
pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 
2014; 3) pengklasifikasian belanja menurut kelompok, 
jenis, obyek, dan rincian obyek belanja daerah sesuai 
dengan PP Nomor 12 Tahun 2019. Nomenklatur 
program dan kegiatan masih menggunakan Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 yang sudah tidak sejalan dengan 
PP Nomor 12 Tahun 2019. 

3) Terdapat inkonsistensi antar pasal dalam batang tubuh 
dengan lampiran, antara lain terkait dengan visi dan misi 
Renstra yang seharusnya sudah tidak ada namun dalam bab 
pengendalian dan evaluasi masih termuat, indikator tujuan 
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dan sasaran dalam tabel lampiran masih disatukan, 
sistematika penyusunan dokumen perencanaan dan 
ketidakjelasan pengaturan penggunaan dan penyebutan 
Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). 

4) Belum ada ketegasan mengenai indikator kinerja yang 
menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai 
dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. 

5) Belum ada ketegasan dan penjelasan mengenai penentuan 
indikator dan target kinerja sasaran, program dan kegiatan 
sesuai dengan urusan dan kewenangan menurut tugas dan 
fungsi perangkat daerah penanggung jawab. 

6) Indikator urusan lingkungan hidup yang tercantum dalam 
lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terlalu banyak 
dan kompleks, yang seharusnya dapat disimplifikasi sesuai 
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah. 

7) Tahapan dan tata cara penyusunan antara dokumen RPJMD 
dengan Renstra yang dikoordinasikan oleh Bappeda belum 
sinkron, baik dari sisi waktu dan substansi. Hal ini disebabkan 
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 belum mengatur secara 
tegas dan jelas pelibatan perangkat daerah dalam 
penyusunan Ranwal RPJMD oleh Bappeda. 

8) Penyusunan rancangan teknokratik masuk dalam tahap 
persiapan sehingga memperpanjang tahapan penyusunan 
RPJMD. 

9) Pasal 49 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang 
mengamanatkan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara 
KDH dengan Ketua DPRD, belum disesuaikan dengan norma 
yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten 
dan Kota. 

10) Pasal 49 ayat (7) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang 
mengamanatkan dalam hal sampai batas waktu 
penandatanganan Nota Kesepakatan antara KDH dengan 
Ketua DPRD, tidak tercapai kesepakatan maka Kepala Daerah 
dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya, yang 



 
 

- 59 - 
 
 

diatur setingkat peraturan menteri bertentangan dangan 
peraturan perundang-undangan. 

11) Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 344 yang 
mengatur tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 
70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan 
perubahan RPJPD dan RPJMD, menimbulkan multitafsir, yang 
disebabkan: a) proses perubahan RPJPD dan RPJMD harus 
mengikuti semua tata cara pelaksanaan tahapan mulai dari 
persiapan sampai dengan penyusunan dan penetapan; b) 
pengaturan mengenai tata cara perubahan dalam lampiran 
tidak diatur dan dijelaskan secara lengkap baik substansi 
maupun formatnya. 

12) Time schedule waktu penyusunan, pembahasan dan 
penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang 
diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 cukup ketat, 
perhitungan harinya belum tegas apakah berdasarkan hari 
kerja atau hari kalender dalam hitungan bulan, sehingga 
menimbulkan multitafsir. 

13) Belum ada penjelasan tata cara pengisian tabel sehingga 
menimbulkan banyak persepsi terkait tata cara pengisian 
tabel pada lampiran, antara lain: a) Indikator pada tabel T-
C.17 merupakan indikator yang ada pada tabel T-C.11, 
namun belum konsisten dalam penyebutan indikatornya; b) 
Lampiran T-C.17: Penetapan Indikator Kinerja Utama 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan T-C.18: Penetapan Indikator 
Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/kota 

14) Proses dan substansi pengendalian dan evaluasi belum 
sinkron dengan pengaturan bab penyusunan rencana dan 
sistematika penyajian laporan evaluasi belum diatur secara 
jelas dan tegas. 

15) Pengaturan mengenai perubahan RPJMD dapat dilakukan 
paling lama tiga (3) tahun belum secara tegas dan jelas 
apakah batasan tiga (3) tahun itu dihitung berdasarkan saat 
mulai melakukan perubahan atau pada saat penetapan. 
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b. Aspek Perilaku Tugas Pelaksana, belum ada penjelasan 
mengenai peran, tugas dan tanggung jawab: a) Bappeda sebagai 
koordinator penyusunan dokumen perencanaan; b) Menteri 
sebagai evaluator dan fasilitator dokumen perencanaan 
pembangunan daerah di tingkat Provinsi; c) Kepala Daerah 
sebagai evaluator dan fasilitator dokumen perencanaan 
pembangunan daerah ditingkat Kabupaten/Kota; d) APIP sebagai 
tim reviu; e) DPRD menjalankan fungsi pembentukan Perda; f) 
Sekretariat Daerah sebagai penanggungjawab;dan g) Perangkat 
Daerah sebagai anggota tim penyusun dokumen perencanaan 
pembangunan daerah. 

c. Aspek Interaksi Jejaring Kerja, beberapa permasalahan 
koordinasi di daerah dengan hal yang menjadi permasalahan di 
daerah antara lain: K/L (KemenpanRB dalam melakukan evaluasi 
SAKIP yang berkaitan dengan RPJMD, BPKP dan Inspektorat 
Jenderal Kemendagri dalam mendukung kualitas reviu dokumen 
ranhir RPJMD, BPS dan Kantor Wilayah Bank Indonesia dalam 
koordinasi dukungan data bagi dokumen RPJMD, KPK-Deputi 
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam mendorong 
terwujudnya amanat SIPD dalam penyusunan RPJMD), 
Inspektorat Jenderal Kemendagri dalam membina APIP sebagai 
Pemeriksa terhadap capaian RPJMD Provinsi dan Inspektorat 
Provinsi dalam membina APIP sebagai Pemeriksa terhadap 
capaian RPJMD Kabupaten/Kota. Akademisi, Praktisi, Media, dan 
LSM sebagai stakeholders dalam forum-forum penyusunan 
RPJMD. 

d. Aspek Partisipasi Kelompok Sasaran, stakeholder 
memberikan masukan pada saat Musrenbang, Musrenbang 
melibatkan semua SKPD, dan tidak semua masukan terakomodir 
pada saat Musrenbang dikarenakan keterbatasan keterlibatan 
pemangku kepentingan. 

e. Aspek Sumberdaya, beberapa hal yang menjadi permasalahan 
antara lain:  

1) Keterbatasan kualitas SDM di daerah dalam menjabarkan 
indikator kinerja perencanaan (Cascading);  
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2) Keterbatasan kemampuan Aplikasi Sistem Informasi 
Pembangunan Daerah (SIPD) yang belum rampung secara 
menyeluruh termasuk belum terintegrasi secara nasional; 

3) Saat ini setiap daerah membuat aplikasi perencanaan (e-
Planning) secara parsial (sendiri-sendiri); 

4) Data yang diminta untuk diisi oleh daerah dalam SIPD terlalu 
banyak dan kompleks, sehingga daerah kesulitan cenderung 
tidak mengisi.  

E. Rekomendasi 

1. Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian MenpanRB 
perlu melakukan: 

a) Koordinasi dalam rangka menyepakati penentuan indikator-
indikator yang digunakan baik indikator capaian kinerja dan 
indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja rencana 
pembangunan dan indikator dalam evaluasi SAKIP.  

b) Menyusun petunjuk teknis mengenai konsep, metode dan tata 
cara pengisian indikator kinerja (Cascading) yang sejalan dengan 
peraturan perundangan.  

c) Untuk itu, perlu penjelasan mendetail terhadap masing-masing 
kriteria, Specific (S), Measurable (M), Achievable (A), Relevant 
(R), Continously Proven (C) sebagaimana tertuang dalam SE 
Bersama Menteri Negara PPN/Bappenas dan Kepala Bappenas 
dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 SE 
1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan 
Penganggaran. 

2. Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah 
perlu mengupayakan solusi kebijakan dan langkah-langkah sebagai 
berikut: 

a) Merevisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena dalam 
permendagri tersebut masih ada beberapa hal perlu 
disempurnakan, antara lain: 

1) penyusunan rancangan teknokratik; 

2) indikator tujuan/sasaran; 

3) penentuan waktu yang sesuai dalam setiap tahapan 
penyusunan dan penetapan RPJMD; 
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4) substansi dan kejelasan IKU dan IKD sesuai amanat PP Nomor 
13 2019; 

5) tata cara evaluasi Ranperda RPJMD, agar dirinci pasal-pasal 
pengaturan tentang perubahan RPJMD, mengingat tidak 
seluruh tahapan dan waktu yang diatur dalam pasal 
penyusunan RPJMD diperlakukan sama atau identik; 

6) Penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Kepala Daerah 
bersama Ketua DPRD sebaiknya menjadi antara KDH dengan 
Pimpinan DPRD sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018. 

b) Perlu segera menyelesaikan e-Planning yang bisa terintegrasi 
antara Pusat dan Daerah dan e-Planning dalam SIPD diselesaikan 
agar daerah bisa menggunakan dan terintegrasi antara pusat dan 
daerah. Kedepannya SIPD digunakan tidak hanya sebatas sebuah 
aplikasi untuk menghasilkan penyusunan lampiran berupa tabel-
tabel dalam sebuah dokumen perencanaan namun harus memiliki 
kemampuan sebagai alat untuk mengolah data dan menganalisa 
proyeksi rencana dan target, pemetaan masalah dan isu serta 
merumuskan hasil secara kualitatif, dan membangun strategi 
inovatif untuk menjawab tantangan, hambatan dan kendala dalam 
mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta pengambilan 
keputusan sehingga bermanfaat dalam memudahkan penyusunan 
dokumen perencanaan. 

c) Perlu segera menyusun pemetaan jenis program dan kegiatan  
berdasarkan urusan wajib dan pilihan sesuai amanat PP Nomor 12 
tahun 2019. Pasal 54 ayat 3 Nomenklatur Program dalam Belanja 
Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian 
Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun 
berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan 
indikator sasaran kinerja, program, dan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

d) Substansi Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 harus 
disinkronkan dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuda (menghasilkan Permendagri revisi Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah), PP terkait LPEPD (menghasilkan Permendagri turunan), 
PP terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren 
(menghasilkan permendagri terkait nomenklatur). 



 
 

- 63 - 
 
 

e) Usulan Perubahan dan Penyesuaian substansi materi Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disampaikan dalam 
matriks terlampir.   

3. Kementerian Dalam Negeri cq. Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia dalam rangka penguatan kapasitas SDM Aparatur Perencana 
di lingkup Pemerintah Daerah, perlu menyelenggarakan pendidikan 
dan pelatihan serta bimtek terkait dengan penyusunan dokumen 
perencanaan daerah. Namun, dalam jangka pendek, untuk membantu 
pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dapat 
melibatkan tenaga ahli dari praktisi atau perguruan tinggi yang 
memiliki kompetensi yang memadai. Pelibatan perguruan tinggi 
sifatnya hanya dalam tataran analisis, dan bantuan teknis dan 
akademis yang bukan dalam pengambilan keputusan. Untuk 
membantu dalam hal teknis dan akademis sebaiknya melibatkan 
unsur Balitbangda atau organisasi yang membidangi penelitian dan 
pengembangan. 

4. Dalam rangka penguatan peran APIP melakukan review RPJMD, 
Kementerian Dalam Negeri cq. Inspektorat Jenderal dan Ditjen Bina 
Pembangunan Daerah perlu menerbitkan surat kepada pemerintah 
daerah agar hasil reviu APIP menjadi bahan untuk dijadikan sebagai 
materi evaluasi Mendagri/Gubernur. 

5. Perlu ada pengaturan batasan kewenangan DPRD, Bappeda sebagai 
Koordinator penyusunan dokumen perencanaan, Sekretariat Daerah, 
dan Perangkat Daerah lainnya, K/L (KemenpanRB, BPKP, BPS, Kantor 
Wilayah Bank Indonesia, KPK-Deputi Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi), dan Akademisi, dalam membahas RPJMD.  

6. Perlu diformulasikan mekanisme pembahasan konsultasi publik dan 
pelibatan DPRD dalam Musrenbang RPJMD secara representatif. 

7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan amanat dari UU 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 277) 
yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata 
cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata 
cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan 
Menteri, sehingga judul Permendagri perlu disederhanakan menjadi 
Permendagri tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. 
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8. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penyusunan RPJMD 
perlu dilakukan antara lain: a) memetakan SDM Fungsional 
Perencana; b) meningkatkan kapasitas SDM Fungsional Perencana 
melalui Pendidikan dan Pelatihan dan c) memfungsikan badan yang 
membidangi kelitbangan untuk ikut serta mengkaji materi RPJMD. 

9. Perlu diberikan penghargaan bagi Pemda yang dinilai terbaik dalam 
penyusunan RPJMD sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

 

3.3. Pengkajian Aktual Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
di kawasan Pariwisata Danau Toba 

A. Latar Belakang  

Sesuai dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 
2015-2019 ditegaskan bahwa pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui 
berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing mencakup upaya-
upaya peningkatan kapasitas dan kinerja UMKM, penguatan dan 
perluasan peran sistem pendukung usaha, peningkatan iklim pendukung 
usaha serta perbaikan kapasitas dan kualitas SDM baik dari aspek 
kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran. 

Dalam butir ke 7 Nawacita Presiden RI periode 2014-2019 dinyatakan 
bahwa Negara mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 
sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan telah ditetapkan perlunya 
dikembangkan sektor pariwisata terutama  dalam mendukung kawasan 
pariwisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, menyumbang devisa 
negara selain pajak dan lainnya. 

Sejalan dengan itu, pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Wisata 
Bali Baru yang tujuannya untuk membangun kawasan pariwisata baru, 
atraktif, inovatif, dan memiliki performansi setara dengan Bali yang 
mampu mendatangkan sekitar empat juta wisatawan mancanegara setiap 
tahun. Dari 10 daerah yang telah ditetapkan menjadi Destinasi Wisata Bali 
Baru, ada 4 kawasan wisata yang diprioritaskan, yakni: 1) Danau Toba 
(Sumatera Utara); 2) Borobudur (Jawa Tengah); 3) Mandalika (Nusa 
Tenggara Barat); dan 4) Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). 
Keempatnya ditetapkan dengan memperhatikan bahwa kawasan wisata 
tersebut memiliki karakteristik kewilayahan yang unik, beragam kekayaan 
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alam, budaya, atraksi, dan tradisi, disertai spesifikasi karya yang berciri 
khas daerah. 

Sebagai salah satu sektor ekonomi yang berkembang dalam masyarakat, 
maka keberadaan UMKM di kawasan wisata dapat mendukung 
pengembangan kawasan wisata apabila tersedianya antara lain sarana 
prasarana, pembinaan dan fasilitasi, dukungan regulasi, pengembangan 
ekonomi kreatif untuk mendukung  penyediaan barang dan jasa yang 
dibutuhkan wisatawan di kawasan wisata, perilaku UMKM yang kondusif 
dalam memberikan pelayanan secara prima serta didukung dengan 
budaya masyarakat. Namun berdasarkan kondisi empiris, perilaku UMKM 
di kawasan wisata yang belum memahami pentingnya keberadaan 
mereka dalam mendukung pengembangan wisata. Masih banyak UMKM di 
kawasan wisata yang kurang ramah kepada wisatawan, kurang menjaga 
kebersihan dan sanitasi lingkungan, dan kurang tertib. Selain itu harga-
harga komoditas seperti barang-barang souvenir, makanan dan minuman, 
penginapan, jasa transportasi, dan jasa pemandu wisata cukup mahal dan 
membebani wisatawan. Selain itu, dukungan budaya masyarakat terkait 
dengan keramahan, disiplin dan kejujuran juga belum tercipta, sehingga 
menganggu kenyamanan wisatawan baik wisatawan domestik maupun 
manca negara. 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, kajian aktual ini difokuskan 
menganalisis peran UMKM di kawasan pariwisata Danau Toba. Kajian 
dilaksanakan selama 1 (satu) bulan di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten 
Simalungun dan Kabupaten Samosir yang merupakan daerah yang berada 
di kawasan Pariwisata Danau Toba. Pengkajian ini melibatkan Tim Peneliti 
BPP Kemendagri dan pakar/narasumber berkompeten. 

B. Tujuan  

1) Mengetahui peran  UMKM di kawasan pariwisata  Danau Toba 
(Parapat Kabupaten Simalungun dan Tomok Kabupaten Samosir); 

2) Mengetahui  kendala-kendala  yang dihadapi UMKM yang ada di 
kawasan  Pariwisata  Danau Toba (Kabupaten Simalungun dan 
Kabupaten Samosir); 

3) Menggambarkan strategi optimalisasi peran UMKM  di kawasan 
Pariwisata  Danau Toba  dalam rangka mendukung program destinasi 
wisata Bali Baru (Parapat Kabupaten Simalungun dan Tomok 
Kabupaten Samosir). 
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C. Permasalahan 

1) Bagaimana peran UMKM di Kawasan Pariwisata Danau Toba? 

2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi UMKM di Kawasan Pariwisata 
Danau Toba? 

3) Bagaimana strategi optimalisasi peran UMKM dalam rangka 
mendukung program destinasi wisata Bali Baru di Kawasan Pariwisata 
Danau Toba? 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

1. Kozier Barbara (2008) mengemukakan bahwa peran merupakan 
perilaku yang diatur dengan norma-norma, menjalankan hak dan 
kewajiban, melakukan penyesuaian diri, menentukan sikap dan 
perbuatan dalam struktur sosial masyarakat. Sedangkan Menteri 
Koperasi dan UMKM menegaskan bahwa pariwisata tanpa UMKM tidak 
bisa berkembang, sebaliknya UMKM tanpa pariwisata dirasakan belum 
lengkap. Kedua aspek ini saling berkaitan dan harus bersinergi. 
Berdasarkan hal tersebut, peran UMKM di kawasan pariwisata 
merupakan perilaku yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok 
usaha untuk mendukung sasaran program di kawasan pariwisata 
Danau Toba, khususnya dalam mendukung pencapaian program 
destinasi Pariwisata Bali Baru. 

2. Keberadaan UMKM di kawasan Pariwisata Danau Toba berperan 
dalam memberikan dampak terhadap pelayanan kepada wisatawan 
dan masyarakat, pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk 
berusaha, membuka lapangan kerja, peningkatan daya saing, 
mendorong berkembangnya penyediaan jasa dan multiplier effect 
lainnya yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. 
Selain itu, keberadaan UMKM dapat mendorong munculnya berbagai 
macam wirausaha baru di lokasi wisata yang menambah pendapatan 
masyarakat di sekitar lokasi wisata, membantu wisatawan untuk 
memenuhi kebutuhannya selama di lokasi wisata maupun 
sesudahnya, diantaranya dengan menyediakan jasa transportasi, jasa 
pemandu wisata, makanan dan minuman, pakaian, penginapan, 
souvenir, dan sebagainya. 

3. Peran UMKM di kawasan Pariwisata Danau Toba menunjukkan 
perkembangan, dinamika dan kemajuan yang positif. Hal ini antara 
lain: a) Membuka usaha baru yang mendorong peningkatan 
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perekonomian daerah dan mendukung sektor pariwisata sehingga 
terjadi simbiosis mutualisme antara sektor pariwisata dengan bisnis 
UMKM; b) Pelaku usaha UMKM dapat memberikan kontribusi guna 
terciptanya daya saing dengan memberikan pelayanan prima sesuai 
dengan tuntutan wisatawan; c) Perilaku UMKM yang ramah dan 
sopan, jujur, rapih, bersih, tepat waktu, menggunakan bahasa 
komunikatif, menyediakan sistem pembayaran yang mudah dan 
didukung dengan sarana prasarana yang memadai;                                    
d) Mengoptimalkan dan memanfaatkan objek wisata Danau Toba dan 
sekitarnya sebagai sektor usaha yang meningkatkan pendapatan 
masyarakat seperti: produksi home industry, makanan dan minuman 
khas daerah, souvenir dan sejenisnya yang dipasarkan pada setiap 
pertokoan, restoran, homestay, pelabuhan dan terminal di kawasan 
wisata; e) Mengembangkan industri kecil dan menengah dengan 
memanfaatkan potensi budaya dan keindahan alam yang ada di 
sekitar Danau Toba, seperti tenunan, kaos, tas, selendang, anyaman, 
kerajinan kayu, bambu dan rotan, dan sebagainya; f) Menumbuhkan 
usaha kerajinan/industri kreatif yang menghasilkan produk souvenir 
untuk para turis atau wisatawan dengan harga yang terjangkau dan 
bertujuan untuk mempromosikan budaya serta objek wisata Danau 
Toba, seperti ulos, miniatur rumah adat, ukiran/patung kayu khas 
Batak, alat-alat musik khas daerah, dan makanan khas daerah yang 
dikemas dengan teknologi tepat guna, seperti kacang rondam dan 
kopi losung; g) Mengembangkan usaha kreatif dengan memanfaatkan 
objek wisata yang bersejarah atau yang memiliki legenda/mitos 
seperti cerita asal mula Danau Toba, legenda Batu Gantung, asal usul 
‘bangso batak’, rumah adat Batak, makam raja-raja Batak, dan 
sebagainya, baik untuk mempertahankan kelestarian budaya 
setempat maupun sebagai upaya memperkenalkan adat Batak kepada 
wisatawan.  

4. Masih terdapat beberapa kendala dan hambatan terkait dengan peran 
UMKM di kawasan pariwisata Danau Toba antara lain: a) Belum 
adanya dukungan regulasi mengenai peran UMKM di kawasan 
pariwisata baik yang berupa Peraturan Pemerintah maupun peraturan 
pelaksanaannya seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah, sehingga UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan 
usahanya untuk memanfaatkan potensi dan budaya lokal yang ada di 
kawasan wisata Danau Toba; b) Belum memadainya infastruktur dan 
sarana pendukung untuk aksesibilitas dan kelancaran menuju objek 
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wisata, seperti jalan dan jembatan, jaringan listrik dan  Penerangan 
Jalan Umum (PJU), jaringan telekomunikasi (telepon, internet, 
menara telekomunikasi), terminal, pelabuhan, fasilitas penyeberangan 
yang representatif, fasilitas kesehatan, pusat informasi dan 
pengaduan, pos keamanan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang 
memadai; c) Belum optimalnya dukungan permodalan untuk 
pengembangan/perluasan usaha UMKM; d)  Belum tersedianya 
dukungan kemudahan untuk mendapatkan kredit usaha bagi UMKM; 
e) Kurangnya fasilitasi Pemda bagi UMKM berupa pendidikan dan 
pelatihan baik yang bersifat manajerial maupun teknis di bidang 
usaha serta pendampingan guna meningkatkan keterampilan dalam 
penerapan usaha berbasis ekonomi kreatif; f) Kapasitas SDM selaku 
pelaku UMKM belum memadai sehingga belum mampu 
mengembangkan usahanya yang berdaya saing dan memberikan 
pelayanan prima kepada pelanggan; g) Suplier maupun pelaku UMKM  
masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana produksi yang 
disebabkan terbatasnya SDM, bahan baku, lahan, alat produksi dan 
dukungan permodalan sehingga hanya mampu mengembangkan 
usahanya dengan peralatan yang konvensional; h) Dukungan 
pendanaan dari Pemerintah Pusat seperti dana bergulir atau Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) belum memadai, sedangkan proses untuk 
memperolehnya juga dirasakan masih menyulitkan UMKM; i) 
Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten 
Simalungun dan Samosir sangat terbatas, terutama untuk 
memfasilitasi UMKM, termasuk pelatihan dan pendampingan, 
membangun sarana dan prasarana, promosi usaha UMKM, bantuan 
dana bergulir, yang disebabkan PAD yang kecil dan belanja APBD 
lebih banyak digunakan untuk hibah dan bansos, bantuan keuangan 
kepada Desa/Kelurahan dan melaksanakan kebutuhan rutin maupun 
program/kegiatan SKPD dalam mendanai urusan wajib pelayanan 
dasar; j) Kurangnya komitmen dan dukungan DPRD dalam 
menyepakati anggaran untuk pembinaan dan fasilitasi pengembangan 
UMKM; k) Kurangnya perhatian bagi UMKM yang berprestasi, memiliki 
peran dan perilaku jujur, disiplin, ramah, sopan, tertib, bersih dan 
memberikan pelayanan bagi wisatawan, terutama dalam bentuk 
insentif atau penghargaan, dan sebaliknya pelaku UMKM yang tidak 
memiliki peran dan perilaku yang kurang baik kepada wisatawan tidak 
diberikan sanksi (punishment) yang tegas; l) Kurang optimalnya 
koordinasi antara SKPD terkait di Pemerintah Kabupaten Simalungun 
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dan Samosir;    m) Kurangnya kolaborasi Pemda dengan Badan 
Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Bekraf, Kemenkumham, 
Kementerian Pariwisata, Kementeian Koperasi dan UMKM, dan 
stakeholders lainnya untuk  pembinaan dan fasilitasi bagi UMKM; n) 
Belum adanya komitmen Pemda dan stakeholders lainnya 
memberikan kemudahan perijinan, menyediakan sarana promosi dan 
aksesibilitas pemasaran usaha bagi UMKM yang berada di wilayah 
pariwisata dengan sistim berbasis online atau 4.0 termasuk 
mendukung start-up (usaha rintisan).   

Beberapa upaya dan langkah yang telah dilakukan dalam 
mengoptimalkan peran UMKM di kawasan Pariwisata antara lain: a) 
Menerbitkan Peraturan Bupati Simalungun No. 24 Tahun 2018 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil 
Kepada Camat;        b) Melakukan sosialisasi sadar wisata bagi UMKM 
dan masyarakat di sekitar lokasi pariwisata; c) Melakukan penyuluhan 
bagi seluruh UMKM di kawasan pariwisata untuk menjamin 
tersedianya produk yang higienis, dikemas dengan menarik dan 
bersertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang; d) Pemda 
bekerjasama dengan LIPI, MUI dan LPPOM mendorong 
pengembangan UMKM bidang usaha supplier makanan, seperti crispy 
ikan nila untuk menjamin kualitas, halal dan diberikan standar mutu 
serta masa kadaluarsanya; e) Melakukan pendataan rumah potong 
hewan (RPH) dan mendorong RPH serta hotel/penginapan untuk 
mendapatkan sertifikat halal dari MUI; g) Pemda mendorong PT. 
Inalum sebagai badan usaha untuk ikut berpartisipasi membantu 
UMKM melalui pemberian pinjaman untuk modal usaha dengan bunga 
ringan (3%/tahun), lebih rendah dari Bunga KUR (7%/tahun); h) 
Mendorong pelaku UMKM yang bergerak dalam usaha jasa 
penginapan (homestay) dengan tarif yang terjangkau, pelayanan yang 
prima sesuai dengan standar pelayanan penginapan secara nasional 
maupun internasional; i) Meningkatkan kemampuan dan ilmu 
pengetahuan SDM perajin melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, 
magang/studi banding, memberikan fasilitasi permodalan/sarana 
produksi seperti bantuan dana bergulir, bantuan sarana produksi baik 
dari Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan 
Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian maupun dari pihak ketiga 
seperti bantuan PT. Bank Sumut, Bank Indonesia (BI), CSR PT. 
Indonesia Asahan Aluminium (Persero) serta memberikan fasilitasi 
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pemasaran seperti fasilitasi Outlet Penjualan dan fasilitasi 
promosi/pameran ke berbagai daerah dan event. 

E. Rekomendasi 

1. Kementerian Dalam Negeri perlu mengupayakan solusi kebijakan dan 
langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berkoordinasi 
dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, 
Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi dan UMKM 
serta Badan Koordinasi Penanaman Modal, memprogramkan 
kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dan peraturan 
pelaksanaannya kepada para Kepala Dinas/SKPD terkait di 
lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Asosiasi UMKM 
dan Tokoh Masyarakat khususnya yang berada di wilayah 
pariwisata untuk penyamaan persepsi dan pemahaman mengenai  
perijinan usaha bagi UMKM di kawasan pariwisata. 

b) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mendorong 
Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan infrastruktur dan 
sarana pendukung dalam rangka meningkatkan peran UMKM 
untuk menjalankan usaha dengan ramah, sopan, jujur, rapih, 
bersih, tepat waktu, berbahasa komunikatif, menyediakan sistem 
pembayaran yang mudah serta pelayanan prima sehingga dapat 
mewujudkan program prioritas RPJMN  Tahun 2015-2019 
khususnya Kawasan Destinasi Wisata Bali Baru. 

c) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berkoordinasi 
dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 
menyampaikan surat kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota 
seluruh Indonesia, agar Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat 
melakukan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi, asistensi 
dan pendampingan  bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
yang berada di sekitar kawasan Destinasi Wisata Bali Baru, dan 
khusus kepada Bupati/Walikota agar memberikan dukungan dan 
fasilitasi kepada UMKM untuk meningkatkan peranannya 
mendukung program Destinasi Wisata Bali Baru serta pencapaian 
target kunjungan 20 (dua puluh) juta wisatawan sesuai RPJMN 
Tahun 2015-2019, khusus yang berada di Kawasan Destinasi Bali 
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Baru yaitu Danau Toba (Provinsi Sumatera Utara) dengan target 
kunjungan 1 (satu) juta wisatawan.  

d) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berkoordinasi dengan 
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat 
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mewajibkan Pemerintah 
Daerah mengalokasikan anggaran belanja APBD untuk program 
dan kegiatan pembinaan dan fasilitasi bagi UMKM yang berada di 
kawasan pariwisata terutama kawasan Destinasi Wisata Bali Baru 
serta membantu UMKM dalam bentuk pemberian dana bergulir 
melalui APBD  yang kebijakannya  diakomodir dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 
Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran berikutnya. 

e) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkoordinasi 
dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 
melaksanakan Training of Trainers (TOT) bagi pejabat Pemerintah 
Daerah terkait dan Widyaiswara di tingkat pusat dan daerah yang 
akan menjadi instruktur dalam memberikan pendidikan dan 
pelatihan dan/atau bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas 
UMKM, serta menyiapkan modul atau bahan ajar untuk 
pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dimaksud yang 
bersifat aplikatif dan sesuai dengan dinamika serta tuntutan 
kebutuhan. 

f) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyiapkan Surat 
Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Koperasi dan UMKM yang 
intinya meminta kesediaan Kementerian Koperasi dan UMKM 
untuk segera merealisasikan dukungan pendanaan yang 
bersumber dari APBN berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 
UMKM yang berada di kawasan pariwisata, khususnya Destinasi 
Wisata Bali Baru sebagaimana yang telah dicanangkan oleh 
Pemerintah dalam RPJMN Tahun 2015-2019. 

g) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyiapkan Surat 
Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota 
yang intinya mendorong Pemerintah Desa menggerakkan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES) dan masyarakat untuk berpartisipasi 
dan/atau bekerjasama dengan UMKM dalam menjalankan 
kegiatan usaha di kawasan pariwisata guna membuka akses 
lapangan pekerjaan seperti: home industry bidang makanan dan 
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minuman khas daerah, pakaian, souvenir dan produk turunannya 
yang dapat dipasarkan di kawasan wisata. 

2. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Samosir  perlu melakukan 
langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka mendukung optimalisasi 
peran UMKM di Kawasan Parawisata Danau Toba, antara lain:  

a) Menetapkan Perda dan/atau Peraturan Bupati terkait dengan 
dasar pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, penyediaan anggaran 
untuk pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung serta 
upaya peningkatan kapasitas SDM bagi UMKM dan pemberian 
dana bergulir bagi UMKM di kawasan Parwisata Danau Toba. 

b) Memberikan insentif dan penghargaan bagi UMKM yang 
menjalankan usahanya dengan perilaku ramah, sopan, jujur, 
rapih, bersih, tepat waktu, menggunakan bahasa komunikatif, 
menyediakan sistem pembayaran yang mudah serta pelayanan 
secara prima sehingga dapat mewujudkan sasaran program 
prioritas nasional pada Kawasan Destinasi Wisata Bali Baru di 
Danau Toba. 

c) Mendorong stakeholders (PT.Telkom, PT. PLN, PT. Inalum, 
Organda, GO-JEK/PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, Tokopedia, 
Traveloka)  terkait dalam menyediakan sistem pendukung bagi 
peningkatan aksesibilitas UMKM dan wisatawan serta pelanggan 
dalam pemasaran dan pelayanan dengan sistim berbasis online 
atau 4.0, termasuk sistem yang mendukung pengembangan start-
up (usaha rintisan).   

d) Mengembangkan kawasan yang merupakan UMKM Center 
sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden berupa sentra 
kawasan industri pengembangan produk unggulan daerah 
berbasis ekonomi kreatif yang  sesuai dengan potensi budaya dan 
keindahan alam di kawasan pariwisata Danau Toba. 

e) Melakukan pembangunan dan pemeliharaan objek-objek wisata 
yang sesuai dengan rencana tata ruang serta memberikan 
dampak kemudahan dan kelancaran bagi wisatawan untuk 
mengunjungi tempat-tempat wisata di kawasan wisata Danau 
Toba. 

f) Mendorong stakeholders dalam menyediakan lembaga keuangan 
atau perbankan, Aplikasi Finansial Tecnologi (OVO Cash dan Go-
Pay) dalam membantu UMKM, wisatawan serta masyarakat dalam 
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memudahkan untuk melakukan transaksi atau pembayaran secara 
non tunai sehingga dapat mencegah munculnya kerawanan 
pencurian atau penyalahgunaan dalam pembayaran.  

g) Menghimbau kepada UMKM khususnya yang menggerakkan 
usaha dibidang jasa transportasi, makanan dan minuman, 
hiburan, hotel dan penginapan, apotik dan pelayanan kesehatan 
untuk dapat mengoperasikan usahanya pada malam hari, bahkan 
dengan pertimbangan tertentu buka 24 jam, sehingga dapat 
menghidupkan aktivitas dan peningkatan kualitas pelayanan 
kepada wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun 
wisatawan mancanegara. 

h) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan 
(Kepolisian, Satpol PP, dan aparat Linmas) dalam rangka 
meningkatkan keamanan dan ketertiban di kawasan destinasi 
wisata Danau Toba. 

i) Menyiapkan fasilitas dan pos-pos terpadu beserta petugas dengan 
nomor telepon darurat untuk pengaduan guna mendapatkan 
pertolongan secara cepat bagi wisatawan dalam hal mengalami 
gangguan keamanan, sakit, kesulitan transportasi, sesat arah, 
menemukan orang yang tenggelam dan peristiwa yang bersifat 
aksidental atau kesulitan lainnya. 

j) Menyediakan sarana promosi dan pemasaran khususnya untuk 
produk hasil UMKM di wilayah destinasi wisata Danau Toba. 

k) Mengoptimalkan pembinaan berupa pelatihan dan pendampingan 
SDM bagi pelaku usaha dan kemudahan aksesibilitas terhadap 
perbankan di kawasan pariwisata.  

l) Optimalisasi dan penguatan peran koperasi dan asosiasi UMKM 
dalam mendukung peran UMKM dalam menjalankan usaha sesuai 
dengan perilaku yang diharapkan dengan tetap menjaga 
profesionalitas serta memberikan teguran bahkan sanksi dari 
asosiasi kepada UMKM yang tidak berperilaku baik. Khusus untuk 
koperasi agar Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 
pengawasan kepada koperasi dalam meningkatkan jaminan 
kesejahteraan anggota yang membuka akses bagi anggotanya 
untuk melakukan perluasan usaha dan bantuan berupa pinjaman 
modal dari koperasi. 
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m) Melakukan riset/penelitian berkoordinasi atau konsultasi dengan 
BPP Kemendagri untuk memecahkan berbagai permasalahan 
terkait dengan peran UMKM di kawasan pariwisata dalam rangka 
pengembangan mutu produk UMKM berbasis ekonomi kreatif dan 
memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga mampu berdaya 
saing. 

n) Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan 
Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) baik dalam perencanaan 
pengembangan pariwisata, pengembangan infrastruktur 
pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata, maupun dalam 
hal-hal lainnya dalam upaya memaksimalkan peran masing-
masing untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung 
ke Danau Toba yang merupakan kawasan strategis nasional. 

 

3.4. Pengkajian Aktual Background Study Arah Kebijakan Penyusunan 
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 

A. Latar Belakang  

Kemendagri sebagai poros penyelenggaraan pemerintahan daerah harus 
menyusun visi, misi, kebijakan, strategi,  program dan kegiatan unit kerja 
dan lintas unit kerja, serta mendukung sinergitas dan pencapaian program 
prioritas nasional berdasarkan visi dan misi Presiden terpilih hasil Pemilu 
tahun 2019. 

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui optimalisasi pembinaan 
pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka 
mewujudkan penyelenggaran pemerintahan daerah yang baik, transparan, 
akuntabel, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta 
menerapkan reformasi birokrasi menuju perubahan yang diharapkan. 
Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dinilai belum optimal sehingga belum mampu mewujudkan tata 
kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Hasil evaluasi capaian Rencana Strategis (renstra) Kementerian Dalam 
Negeri Tahun 2015-2019 yang dinilai belum mampu menjawab pelbagai 
permasalahan terkait dengan peran Kemendagri sebagai koordinator 
umum dan poros penyelenggaraan pemerintahan daerah serta belum 
berjalan secara efektif tugas dan fungsi penyiapan dan perumusan 
kebijakan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan 
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sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) 
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. 

Arah dan kebijakan dalam renstra Kemendagri tahun 2020-2024 harus 
merujuk pada Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 
2005-2025, yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur, 
terutama yang menjadi sasaran pokok RPJMN IV (2020-2024) yaitu: 
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 
melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM 
berkualitas dan berdaya saing. 

Untuk melakukan pemetaan arah dan kebijakan Kemendagri 2020-2024, 
perlu memerhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta  capaian kinerja 
yang telah dilakukan selama ini khususnya pelaksanaan Renstra 
Kemendagri 2015-2019, serta isu-isu strategis dan kebutuhan 
pembangunan pada jangka menengah dan jangka panjang kedepan. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta  capaian kinerja sesuai Renstra 
Kemendagri hingga tahun 2018 terdapat beberapa kendala seperti Belum 
optimalnya pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah, 
terutama urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan 6 (enam) 
urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan 
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 
ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan 
sosial), menciptakan daya saing daerah dan peningkatan pelayanan publik 
di daerah serta kemandirian daerah. 

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan demokrasi, 
berserikat dan berkumpul, kepatuhan hukum, pemahaman dan penerapan 
nilai-nilai Pancasila, revolusi mental dan wawasan kebangsaan, belum 
berkembangnya jiwa entrepreneurship, serta kurangnya semangat 
gotong-royong. 

Masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah (kapasitas SDM, 
kelembagaan, dan anggaran) dalam pengembangan inovasi daerah yang 
berdampak terhadap daya saing dan kemandirian daerah guna 
menciptakan masyarakat yang mandiri, adil, sejahtera, maju, dan 
makmur.  

Belum terselesaikannya penetapan batas-batas wilayah yang berdampak 
terhadap penetapan kewenangan, kawasan yang menjadi potensi, sentra-
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sentra pertumbuhan, sumber daya, dan kejelasan kedudukan wilayah 
administrasi, termasuk juga belum terselesaikannya  pemberian nama atas 
pulau-pulau yang menjadi wilayah administrasi daerah baik yang berada di 
daerah maupun di wilayah perbatasan antar negara. 

Belum optimalnya pembinaan dan evaluasi bagi penyelenggaraan fungsi 
Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dan pelaksanaan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan umum dalam kerangka efektifnya Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, serta revitalisasi fungsi Camat selaku koordinator 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan tugas umum di wilayahnya. 

Belum efektif, transparan dan akuntabelnya tata kelola perencanaan 
pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kerjasama daerah sehingga 
berdampak terhadap kurang selarasnya pencapaian program pusat dan 
daerah, belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber keuangan yang 
diperoleh, pemborosan dan kerugian keuangan serta patologi birokrasi, 
belum terjadinya nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, 
pangan, pariwisata, dan jasa yang bermuara terhadap belum terciptanya  
masyarakat yang sejahtera, mandiri, maju, adil dan makmur. 

Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan dan 
pencacatan sipil secara terintegrasi untuk dimanfaatkan dalam rangka 
mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan 
publik, penyelenggaran pemilu, upaya untuk menunjang kegiatan 
ekonomi, peningkatan daya saing dan investasi di daerah menghadapi era 
industri 4.0. 

Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas pembinaan di bidang 
ketenteraman dan ketertiban, kewaspadaan nasional (terorisme, narkoba, 
human trafficking, radikalisme), politik, hukum, dan perlindungan 
masyarakat serta antisipasi dan mitigasi terhadap bencana alam dan 
kebakaran hutan. 

Belum efektifnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur 
desa, pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sehingga 
berdampak rendahnya upaya pemberdayaan ekonomi, pembangunan dan 
sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Belum efisien dan efektifnya penataan dan pengembangan organisasi, 
SDM dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), pemanfaatan 
hasil penelitian dan pengembangan, analisis kebijakan dan produk hukum, 
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penyajian data, pengelolaan sistem informasi dan publikasi di lingkup 
Kemendagri. 

Kurangnya sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas 
dan fungsi antar unit kerja di Kemendagri serta belum efektifnya 
pelaksanaan reformasi birokasi di masing-masing unit kerja.  

Melihat belum optimalnya pencapaian target sasaran strategis Kemendagri 
pada Renstra 2015-2019, baik secara kualitas maupun kuantitas serta 
belum terciptanya konsistensi penjabaran Renstra ke dalam Renja yang 
cenderung menunjukkan, Pusat Peneleitian dan Pengembangan 
Pembangunan dan Keungan Daerah akan melaksanakan kajian aktual 
tentang Background Study Arah Kebijakan Penyusunan Rencana Strategis 
Kementerian Dalam Negeri. 

B. Tujuan  

1. Mereviu pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri 
Tahun 2015-2019. 

2. Merumuskan konsepsi dan strategi penyusunan arah kebijakan dalam 
Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 yang mendukung 
sasaran pembangunan nasional. 

3. Memetakan keterkaitan dan sinergitas pencapaian indikator-indikator 
antar unit kerja lingkup Kemendagri Tahun 2020-2024. 

C. Permasalahan 

Capaian kinerja belum mampu menjawab berbagai permasalahan terkait 
dengan peran Kemendagri sebagai koordinator umum dan poros 
penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan perumusan 
kebijakan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta 
Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kemendagri 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

1. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Capaian Sasaran dan Penilaian 
Kebijakan Kemendagri Tahun 2015-2019 diperoleh gambaran antara 
lain: 



 
 

- 78 - 
 
 

a) Sasaran strategis pada beberapa Unit Kerja Eselon I (UKE I) 
belum dijabarkan secara jelas dan terukur ke dalam Indikator 
Kinerja Utama (IKU); 

b) Sasaran strategis dan indikator kinerja yang digunakan belum 
sesuai dengan pohon kinerja yang telah ditetapkan; dan 

c) Indikator kinerja belum mencerminkan prinsip sinergisitas, 
keterkaitan dengan visi, misi, kebijakan dan sasaran Renstra serta 
kurang menunjukkan kualitas dalam pencapaiannya 

Hal ini berdampak terhadap sulitnya mengukur pencapaian kinerja dan 
keberhasilan beberapa Unit Kerja dimaksud 

2. Ditinjau dari dukungan regulasi, sumber daya (Sumber Daya Manusia, 
Sarana dan Prasarana, Metode dan Biaya) pada UKE I belum 
memadai. Hal ini berdampak terhadap kurang optimalnya pencapaian 
sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana 
yang ditargetkan/diinginkan 

3. Selanjutnya, dari hasil pemetaan terhadap input sasaran strategis UKE 
I diperoleh gambaran sebagai berikut: 

a) Masih belum optimalnya penyelesaian regulasi dalam mendukung 
tugas dan fungsi Kemendagri serta berbagai regulasi yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan dijadikan pedoman dalam mendukung 
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah; 

b) SDM yang tersedia belum cukup memadai secara kuantitas 
maupun kualitas, sehingga menghambat proses pencapaian 
sasaran strategis; 

c) Peralatan yang digunakan melalui pembangunan aplikasi sistem 
informasi belum optimal dan kurang didesain secara cermat dalam 
mendukung pencapaian sasaran strategis, karena aplikasi sistem 
informasi yang disiapkan belum mampu memberikan informasi 
yang terintegrasi, multiplatform dan mudah diakses, menjamin 
keamanan (secure), akurat, transparan dan bermanfaat secara 
maksimal 

d) Sarana dan Prasarana perkantoran yang kurang mendukung 
Kinerja komponen. Disamping masih lemahnya tata kelola barang 
milik negara; dan 
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e) Kurangnya dukungan anggaran dalam mendukung pelaksanaan 
sasaran strategis, sehingga pencapaian target sasaran belum 
mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun. 

4. Ditinjau dari proses pelaksanaan sasaran strategis UKE I diperoleh 
gambaran sebagai berikut: 

a. Aspek Internal: 

1) Tindaklanjut pelaksanaan sasaran strategis belum didukung 
adanya persiapan yang optimal, terutama konsolidasi dan 
koordinasi di tingkat internal UKE I, kurangnya informasi yang 
memadai kepada pimpinan untuk terlibat secara langsung 
dalam merumuskan agenda setting, pelibatan stakeholders 
yang memiliki keterkaitan dan berpengaruh dalam mendukung 
pencapaian sasaran strategis; 

2) Sinergitas dan koordinasi antar UKE I dan antar UKE II pada 
Internal UKE I masih kurang efektif, sehingga tidak 
mendukung pencapaian sasaran strategis: 

3) Masih tingginya ego sektoral masing-masing UKE I; 

4) Sinkronisasi dalam pelaksanaan sasaran strategis oleh UKE I 
belum tercipta baik antar UKE II didalam UKE I maupun 
dengan UKE II; 

5) Pelaksanaan sasaran strategis di masing-masing UKE I belum 
tercapai sesuai dengan target yang diharapkan/diinginkan 
yang disebabkan beberapa faktor dominan seperti kurangya 
komitmen, keterbatasan kemampuan SDM, tatalaksana, 
kelembagaan dan anggaran; dan 

6) Hasil monitoring dan evaluasi baik yang disusun dalam 
laporan triwulanan, laporan semester maupun LAPKIN  belum 
dijadikan sebagai dasar dan pedoman perbaikan dalam rangka 
meningkatkan pencapaian sasaran strategis. 

b. Aspek Eksternal: 

1) Sinergitas dan koordinasi antara Kemendagri dengan K/L dan 
stakeholders terkait lainnya dalam mendukung sasaran 
strategis belum optimal, sehingga menghambat pencapaian 
sasaran strategis yang diharapkan/diinginkan; 
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2) Kurangnya sinkronisasi pelaksanaan pencapaian sasaran oleh 
UKE I dengan K/L terkait yang disebabkan adanya perbedaan 
pemahaman dan kurangnya harmonisasi dalam pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang 
Sektoral; 

3) Ego sektoral antar K/L yang mengakibatkan pencapaian 
sasaran strategis tidak maksimal; dan 

4) Masih adanya tumpang tindih kewenangan antara Kemendagri 
dengan K/L terkait (seperti penanganan bencana alam, 
ketentraman dan ketertiban, batas antar negara, pembinaan 
perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, 
pemerintahan desa dan pemberian penghargaan dan sanksi) 
yang berakibat tidak jelasnya pembagian tugas, fungsi, 
wewenang dan tanggung jawab, sehingga dalam 
implementasinya dapat menghambat pencapaian sasaran 
strategis sesuai dengan yang diharapkan/diinginkan atau 
capaian sasaran strategis cenderung telah dilaksanakan oleh 
K/L terkait. 

5) Ditinjau dari aspek pencapaian keluaran (output), hasil 
(outcome) dan damp`ak (impact) diperoleh gambaran sebagai 
berikut: 

a. Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan capaian 
sasaran strategis belum memberikan implikasi yang 
signifikan dalam pencapaian outcome sasaran strategis 
yang diharapkan/diinginkan; 

b. Belum adanya standarisasi dan kriteria penilaian 
pencapaian tolok ukur pelaksanaan sasaran strategis 
dengan menggunakan indeks atau yang sejenis, yang 
disebabkan indikator output dan outcome yang disusun 
hanya merepresentasikan secara kuantitatif seperti jumlah 
Provinsi/Kabupaten/Kota, frekuensi kegiatan dan jumlah 
regulasi; 

c. Output dan Outcome pencapaian sasaran strategis belum 
secara konkrit dalam menjawab dinamika, problematika 
dan tantangan yang dihadapi; 

d. Dalam pelaksanaan capaian sasaran strategis berupa 
output dan  outcome, beberapa komponen melaporkan 
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bahwa output dan outcome telah tercapai. Namun secara 
faktual output dan outcome tersebut belum memberikan 
implikasi yang nyata di lapangan; 

e. Belum terdapat dampak (impact) yang konkrit di dalam 
pencapaian sasaran strategis. Contoh, salah satu sasaran 
strategis Kemendagri adalah tersedianya SDM Kemendagri 
yang berkualitas. Namun hampir seluruh komponen 
mengeluhkan minimnya jumlah SDM yang berkualitas di 
masing-masing komponen; dan 

f. Belum disusunnya indikator pengukuran pelaksanaan 
sasaran strategis yang menilai dampak (impact) 
pencapaian sasaran strategis. 

5. Ditinjau dari aspek konsistensi dan keberlanjutan (sustainable 

Berdasarkan identifikasi pencapaian target sasaran strategis di seluruh 
komponen, masih terdapat pencapaian sasaran strategis yang belum 
terlaksana secara konsisten sesuai dengan target yang ditetapkan 
pada tahun 2015-2019. Disamping itu, sasaran strategis yang 
ditetapkan pada tahun 2015-2019 tersebut masih ada yang perlu 
untuk dipertahankan keberlanjutannya, berkaitan dengan pencapaian 
sasaran RPJP Tahun 2005-2024 dan yang masih relevan dengan 
Inventarisasi Isu Strategis dan Target Berlanjut Tahun 2020-2024 

E. Rekomedasi 

Dalam rangka penguatan peran Kemendagri selaku poros 
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu segera menyusun visi, misi, 
kebijakan, strategi, program dan kegiatan unit kerja dan lintas unit kerja 
serta mendukung sinergitas pencapaian program prioritas nasional 
berdasarkan visi Presiden 

dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2019. 

Dalam upaya mengawal kedudukan dan fungsi triumvirat Menteri Dalam 
Negeri melalui Tap. MPR Nomor VII/MPR/1973 dan Pasal 8 ayat (3) UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diakui secara konstitusi, 
Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional sesuai 
amanat Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 juncto PP Nomor 12 Tahun 
2017 serta memperhatikan tugas, fungsi dan tanggung jawab 
Kementerian sesuai UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
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Negara, perlu dipertimbangkan untuk melakukan reposisi, reorientasi, 
reformasi dan penguatan peran tugas, fungsi dan 

kewenangan Kementerian Dalam Negeri. 

Untuk penyusunan Arah Kebijakan Renstra Kemendagri 2020-2024, perlu 
diupayakan langkah-langkah dan strategi antara lain: 

a) Memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja 
yang telah dilakukan selama ini, khususnya pelaksanaan Renstra 
Kemendagri Tahun 2015-2019, serta isu-isu strategis dan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada jangka 
menengah dan jangka panjang kedepan. 

b) Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas, sinergisitas dan 
berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) dan dampak (impact). 

c) Menghindari hal-hal yang sifatnya rutin, bussines as usual, kurang  
responsif dan berupaya menggunakan cara baru yang inovatif, pola 
pikir (mindset) yang adaptif, produktif dan kompetitif serta 
berorientasi pada pelayanan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat 
waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

 

3.5. Pengkajian Aktual Analisis Potensi dan Kontribusi Retribusi Daerah 
Dalam Rangka Kemandirian Daerah 

A. Latar Belakang  

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berkewajiban 
melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
didukung dengan sumber-sumber keuangan baik yang bersumber dari 
dana transfer ke daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan 
itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus melaksanakan arah 
kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 
tahun 2005-2025 dengan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil dan 
makmur terutama sasaran pokok ke-IV  yaitu percepatan di berbagai 
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang 
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang 
didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas, inovatif dan berdaya 
saing.   



 
 

- 83 - 
 
 

Berdasarkan kondisi faktual, penyelenggaraan pemerintahan daerah 
secara umum belum didukung dengan sumber-sumber keuangan yang 
mencukupi, sehingga belum mampu meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan pengelolaan 
penerimaan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) meliputi: 1) penerimaan pajak daerah, 2) penerimaan 
retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sehingga mencerminkan 
adanya kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber PAD 
terutama penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai wujud 
kemandirian daerah. 

Dalam upaya peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah 
harus didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sehingga 
pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian 
Dalam Negeri diperoleh bahwa rasio pajak terhadap PAD untuk 
kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2016 menunjukkan angka 
sebesar 47,12% dengan anggaran Rp42,67 M; pada  tahun 2017 rasio 
pajak terhadap PAD sebesar 47,65% dengan anggaran Rp48,58 M dan 
tahun 2018 rasio pajak terhadap PAD sebesar 47,65% dengan anggaran 
Rp56,30 M. Sedangkan rasio retribusi daerah terhadap PAD untuk 
kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam APBD Tahun Anggaran 2016 
menunjukkan angka 10,89%, Tahun Anggaran 2017 menunjukkan angka 
9.69%, dan Tahun Anggaran 2018 menunjukkan angka 8,7%. Hal ini 
berarti kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih relatif rendah, 
bahkan mengalami penurunan kontribusi selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut.  

Berkaitan dengan penerimaan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 28 
Tahun 2009, pemerintah daerah dapat memungut jenis retribusi yang 
digolongkan pada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi 
perizinan tertentu, dengan prinsip pungutan daerah sebagai pembayaran 
atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh  Pemerintah Daerah untuk kepentingan  orang pribadi atau 
badan. Selain itu, perlu diperhatikan kecukupan informasi bagi masyarakat 
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dan pengambil keputusan untuk menetapkan solusi pemecahan berbagai 
masalah yang muncul dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, 
rasionalitas dan keadilan serta mempertimbangkan prinsip the ability to 
pay and the willingness to pay, sehingga mendapatkan perlakuan yang 
sama bagi wajib retribusi dalam menerima hak dan melaksanakan 
kewajiban serta mendapatkan pelayanan yang baik.  

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, kajian ini penting dilakukan 
dengan memfokuskan pada Analisis Potensi dan Kontribusi Retribusi 
Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah. Untuk itu, kajian ini 
didukung oleh Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kemendagri dan melibatkan pakar/ narasumber yang kompeten, dengan 
lokasi kajian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota 
Pematangsiantar. 

B. Tujuan  

Menggambarkan potensi dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD 
dalam rangka mendukung kemandirian daerah pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016-
2018? 

Menggambarkan optimalisasi peningkatan penerimaan retribusi daerah 
guna peningkatan PAD dalam mendukung kemandirian daerah pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. 

C. Permasalahan 

Rendahnya penerimaan yang berasal dari retribusi daerah menunjukkan 
bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah 
belum dikelola secara optimal oleh Perangkat Daerah yang bertugas 
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Tingginya kontribusi  
jenis retribusi jasa umum mengindikasikan bahwa retribusi jasa usaha dan 
retribusi perizinan tertentu belum dikelola secara optimal. 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

1. Amartya Sen (1999) berpendapat bahwa rethinking government 
adalah upaya menjadikan pemerintah untuk berpikir stratejik 
(strategic thinking), bervisi stratejik (strategic vision) dan memiliki 
manajemen yang stratejik (strategic management) untuk menciptakan 
landasan pembangunan di masa sekarang dan akan datang. Kondisi 
manajemen keuangan yang tidak baik diantaranya yaitu public service 
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yang buruk, ekonomi yang sangat birokratis, kebocoran anggaran dan 
membudayanya korupsi membuat pemerintah harus melakukan 
rethinking government. 

2. Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa prinsip perpajakan dan 
retribusi harus ekonomis, efisien dan adil (economy, efficiency, and 
equity) serta sederhana dalam pengadministrasiannya. Sejalan dengan 
pendapat James McMaster (1991) bahwa pengenaan retribusi 
didasarkan atas dua prinsip utama, yaitu: a) benefit,  dimaknai bahwa 
mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan 
wajib membayar sesuai dengan kebutuhan mereka; dan b) ability-to-
pay, dimaknai bahwa pengenaan tarif retribusi didasarkan atas 
kemampuan  wajib retribusi untuk membayar. 

3. Pengenaan retribusi harus mencapai 2 (dua) tujuan sebagaimana 
menurut  Ronald C. Fisher (1996) yaitu: a) retribusi harus mendorong 
wajib retribusi membayar tarif sesuai dengan jasa yang diterima dan 
b) pengenaan retribusi dapat mengurangi ketergantungan 
pembiayaan dari pajak daerah. Senada dengan itu, Nick Devas (1989) 
menjelaskan bahwa retribusi daerah yang dibayar oleh masyarakat 
sebagai pengganti layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah 
dengan timbal balik yang sepadan.  

4. Potensi dan Kontribusi Retribusi Daerah 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun 

1) Sepanjang Tahun Anggaran 2016-2018, kontribusi retribusi 
daerah yang paling besar dalam menyumbang PAD didominasi 
oleh jenis retribusi jasa umum. Sedangkan retribusi jasa usaha 
menyumbang PAD yang  terendah.  

2) Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran 2016-2018, realisasi penerimaan retribusi daerah 
mengalami penurunan sebesar Rp11 M di tahun 2016; Rp10,8 
M  di tahun 2017 dan di tahun 2018 Rp2,5 M, dengan rata-
rata kontribusi sebesar 5,5% terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD).  

3) Berdasarkan hasil kajian lapangan, kontribusi retribusi yang 
terbesar diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan dan 
retribusi  Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  
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4) Ditinjau dari potensi retribusi daerah yang besar dapat 
menambah PAD antara lain: (a) retribusi rumah potong 
hewan, (b) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 
dan (c) retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Sedangkan 
yang berpotensi mengalami peningkatan atau memiliki rasio 
efektivitas tertinggi yaitu retribusi rumah potong hewan. 

b. Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar 

1) Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran 2016-2018, realisasi penerimaan retribusi daerah 
selama ini mengalami tren secara fluktuatif sebesar Rp7,7 M 
(2016); Rp6,7 M (2017) dan Rp11 M (2018) atau secara rata-
rata memberikan kontribusi 9% terhadap PAD. Kontribusi 
tersebut terbesar berasal dari retribusi jasa umum, dan 
terendah berasal dari retribusi jasa usaha.  

2) Retribusi yang berpotensi ditingkatkan yaitu: a) retribusi 
tempat rekreasi dan olahraga, b) retribusi pelayanan parkir di 
tepi jalan umum dan c) retribusi pemeriksaan dan/atau 
pengujian alat pemadam kebakaran. Ketiga objek retribusi 
tersebut memiliki laju pertumbuhan penerimaan retribusi yang 
positif dan memiliki nilai efektivitas di atas 100%.  

3) Ditinjau dari kontribusi terhadap PAD, retribusi pelayanan 
parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan persampahan 
kebersihan serta retribusi izin mendirikan bangunan 
memberikan kontribusi terbesar. Sedangkan yang berpotensi 
mengalami peningkatan walaupun memerlukan penataan 
administrasi dalam pemungutan, pengawasan dan 
pengendaliannya, yaitu a) retribusi izin trayek dan b) retribusi 
pelayanan pemakaman, serta c) retribusi Pedagang Kaki Lima 
(PKL).   

5. Kemandirian Daerah.  

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
dan Kota se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018 (LHP BPK 
terhadap LKPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Ditjen 
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan), menunjukkan bahwa 
Kabupaten Simalungun berada pada posisi ke limabelas dengan rasio 
kemandirian keuangan sebesar 7,8% di bawah rata-rata kemandirian 
keuangan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara sebesar 
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8,3%. Sedangkan Kota Pematangsiantar berada pada posisi ke tujuh 
dengan rasio kemandirian keuangan sebesar 9,9%. (Rasio 
Kemandirian keuangan adalah jumlah PAD dibandingkan dengan total 
pendapatan yang diperoleh daerah tersebut).  

Sebagai komponen penyusun PAD, rata-rata kontribusi retribusi 
daerah menduduki peringkat ketiga dalam menyumbang penerimaan 
PAD, lebih rendah daripada pajak dan Lain-Lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah. Kontribusi retribusi daerah di Kabupaten 
Simalungun menyumbang 5,5% terhadap penerimaan PAD dan 
kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan 
penyumbang terbesar terhadap penerimaan PAD di Kabupaten 
Simalungun dengan prosentase sebesar 46,87%. Sedangkan di Kota 
Pematangsiantar, kontribusi retribusi daerah menyumbang 9% 
terhadap penerimaan PAD dan sektor pajak daerah penyumbang 
kontribusi terbesar rata-rata 45,5% terhadap PAD dalam periode 
Tahun Anggaran 2016-2018.  

6. Upaya optimalisasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dalam 
meningkatkan penerimaan retribusi daerah antara lain: 

a. Mendorong peran Usaha Mikro Kecil dan Koperasi untuk 
mendapatkan modal usaha dari bank pemerintah sehingga 
diharapkan meningkatkan pendapatan retribusi dari jasa usaha di 
kawasan wisata.  

b. Mendorong pembangunan kawasan perumahan bersubsidi di 
Kabupaten Simalungun sehingga berpotensi meningkatkan 
penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun menjadi kabupaten 
percontohan pada program penggunaan aplikasi berbasis online 
PT.Bank Sumut dan melakukan perubahan manajemen dalam 
meningkatkan pendapatan daerah. 

d. Pengalihan para Pedagang Kaki Lima untuk menempati lokasi 
Pasar Horas dan Pasar Dwikora Kota Pematangsiantar. 

e. Penyempurnaan sistem pengelolaan pemungutan retribusi parkir 
tepi jalan umum pada Kota Pematangsiantar dengan mekanisme 
sistem bruto dan bagi hasil, yang berhasil mengurangi kebocoran 
dan meningkatkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum. 
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E. Rekomendasi 

1. Berdasarkan dinamika dan problematika sebagaimana diuraikan di 
atas, Kementerian Dalam Negeri perlu mengambil langkah-langkah 
dan kebijakan sebagai berikut: 

a. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perlu mengoptimalkan 
pelaksanaan konsultasi atas evaluasi rancangan peraturan daerah 
tentang retribusi daerah kabupaten/kota serta berkoordinasi 
dengan Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan, yang hasilnya dijadikan sebagai bahan Gubernur dalam 
menetapkan keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan 
peraturan daerah dimaksud.  

b. Selanjutnya untuk efektivitas, efisiensi dan tepat waktu dalam 
pelaksanaan konsultasi tersebut pada huruf a, agar menerapkan 
sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi antara 
kabupaten/kota, provinsi dan Kementerian Dalam Negeri sesuai 
amanat Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. 

c. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah agar memfasilitasi 
termasuk memberikan pembinaan, asistensi, konsultasi dan 
supervisi penerapan sistem pengelolaan pendapatan berbasis 
elektronik sebagaimana amanat Pasal 222 PP Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

d. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah agar mengusulkan 
materi perubahan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:  

1) Restrukturisasi retribusi, termasuk menghapus retribusi yang 
menghambat investasi, seperti retribusi izin trayek, retribusi 
tempat penjualan minuman beralkohol;  

2) Beberapa jenis retribusi dapat dialihkan menjadi jenis pajak, 
seperti retribusi perizinan kegiatan usaha dan retribusi 
pengujian kendaraan bermotor;  

3) Menyatukan retribusi persampahan, retribusi pengolahan 
limbah dan retribusi penyedotan tinja; 

4) Membangun sistem dan prosedur pembayaran retribusi 
dengan e-retribusi;  
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5) Mempertegas pemberian sanksi dan reward bagi wajib 
retribusi; 

6) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga 
dalam pengelolaan retribusi yang sifatnya menguntungkan 
bagi pemerintah daerah, melakukan inovasi dalam rangka 
optimalisasi penerimaan daerah.  

e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan 
teknis untuk optimalisasi retribusi daerah bagi pejabat dan ASN di 
lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang dilengkapi 
dengan modul-modul yang aplikatif dan narasumber yang 
berkompeten dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 
profesionalisme pengelolaan retribusi daerah. 

2. Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah manajemen 
penerimaan daerah dalam upaya optimalisasi peningkatan penerimaan 
retribusi daerah guna peningkatan PAD, antara lain: 

a. Mengidentifikasi pendapatan dengan memperbaharui data objek 
retribusi, subjek retribusi dan wajib retribusi secara berkala untuk 
menetapkan target penerimaan retribusi daerah yang terukur dan 
mendekati potensi sebenarnya. 

b. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kembali dalam hal 
penetapan tarif dan periode penyesuaian tarif retribusi (sekurang-
kurangnya 3 tahun sekali).  

c. Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek retribusi dan 
menginventarisasi nilai serta potensi aset daerah. 

d. Meningkatkan kegiatan pemungutan selain jenis retribusi jasa 
umum, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat 
rekreasi dan olah raga, pasar grosir dan pertokoan serta penjualan 
produksi usaha daerah. 

e. Penguatan peran Badan Pendapatan Daerah dalam memfasilitasi 
Perangkat Daerah yang  menghasilkan penerimaan retribusi mulai 
dari pendataan, pendaftaran subjek dan objek retribusi, 
penetapan kebijakan tarif, penagihan retribusi, pemungutan 
retribusi, serta pengawasan penyetoran. 

f. Mengembangkan sistem pemungutan retribusi berbasis elektronik 
yang terintegrasi seperti autodebet untuk retribusi pelayanan 
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pasar atas pedagang kaki lima, virtual account untuk retribusi 
pengujian kendaraan bermotor dan autodebet untuk retribusi 
pemakaian kekayaan daerah. 

g. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor 
pos, koperasi, dan pihak lainnya untuk memberikan kemudahan 
dan kenyamanan bagi wajib retribusi dalam membayar retribusi.  

h. Melakukan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir 
berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Pemerintah Provinsi 
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepolisian 
Resort/Kepolisian Resort Kota sehingga diharapkan 
menguntungkan bagi masyarakat serta memberikan kepastian 
penerimaan retribusi parkir berlangganan. 

i. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri dalam rangka 
membantu penagihan tunggakan retribusi dari warga atau badan 
selaku wajib retribusi. 

j. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian guna mengurangi 
kebocoran penerimaan retribusi dilakukan upaya dan langkah-
langkah antara lain: 

1) Melakukan audit secara berkala dan insidental dengan 
menerapkan punishment dan reward bagi objek retribusi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan 
fokus utama meningkatkan disiplin, integritas, kejujuran, 
transparansi dan akuntabilitas bagi pegawai yang terlibat 
dalam pemungutan retribusi; 

3) Menjalin harmonisasi dengan DPRD dalam penerbitan perda 
tentang retribusi, sehingga perda dapat ditetapkan secara 
tepat waktu dan diterapkan dengan baik. 

k. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya 
pemungutan melalui penyederhanaan prosedur administrasi.  

l. Retribusi selain mengupayakan optimalisasi penerimaan juga perlu 
tetap mengutamakan pentingnya pemberian pelayanan secara 
prima bagi wajib retribusi. 

m. Memperbaiki metode penghitungan tarif retribusi secara reguler 
dengan memperhatikan kemampuan dan kemauan membayar 
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(ability to pay and the willingness to pay) sesuai dengan kondisi 
dan perkembangan perekonomian daerah. 

n. Dalam hal diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan 
investasi di daerah dan membuka lapangan kerja, pemerintah 
daerah dapat memberikan kebijakan pengurangan, keringanan 
dan penghapusan retribusi dengan  berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan.  

o. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
membayar retribusi perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat 
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. 

 

3.6. Pengkajian Aktual Analisis Potensi dan Dampak Penerapan Efisiensi 
Energi dalam Pengelolaan PJU untuk Penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca 

A. Latar Belakang  

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan persoalan yang esensial 
karena sangat dekat dengan keseharian masyarakat di Daerah. Sebagai 
bagian dari urusan wajib daerah, pemerintah daerah perlu memberikan 
pelayanan yang optimal guna menjamin terlaksananya kewajiban 
pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
bagi individu, dunia usaha, dan masyarakat. Beberapa studi terdahulu 
telah memotret kinerja pengelolaan PJU di daerah yang menunjukkan 
belom efektif dengan mengakibatkan beban anggaran yang besar dan 
meningkat setiap tahun. Asian Development Bank (2017) bahwa  
pengelolaan PJU di kebanyakan pemerintah kota, cenderung masih 
dikelola secara konvensional dan belum menggunakan teknologi efisien, 
dan belum tertata dengan baik, bahkan hasil yang dicapai belum 
menjangkau ke seluruh pusat-pusat kota dan wilayah yang membutuhkan 
serta memberatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Kementerian PPN/Bappenas melaporkan hasil evaluasi bahwa 
pengelolaan PJU menunjukkan berbagai permasalahan baik teknis 
maupun standar pencahayaan yang minim dan ketiadaan lampu di titik-
titik penting. 
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Pemerintah Daerah dalam mengelola PJU juga masih dihadapkan pada 
berbagai kendala SDM, Manajerial, dan Finansial. KemenPPN/ Bappenas, 
Kemenkeu, dan Kemendagri mendorong diwujudkannya Kerjasama 
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam pengelolaan PJU 
tersebut. Sederet aturan seperti Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 
tentang Penyediaan Infrastruktur dalam KPBU, Peraturan Menteri 
Keuangan No. 223/PMK.11/2012, dan Permendagri No. 96 Tahun 2016 
telah ditetapkan guna mendukung pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan KPDBU Infrastruktur Konservasi Energi (PJU sebagai 
salah satu jenisnya). 

Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 193/3119/SJ Tahun 2017 
tentang Juknis KPDBU selaku Pemilik dan/atau Perusahaan selaku 
Pemegang Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Efisiensi Energi bahwa jasa 
usaha efisiensi energi di bidang PJU dapat dikerjasamakan dengan Badan 
Usaha sesuai dengan nilai keekonomiannya yang khusus. Walaupun 
demikian, akselerasi operasional KPDBU Infrastruktur Konservasi Energi 
PJU di Daerah berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2015 masih belum 
optimal. Pada saat ini belum ada satupun KPDBU Konservasi Energi PJU 
mencapai tahapan operasional. Sejauh ini, baru kota Surakarta yang 
sedang mengembangkan KPDBU Konservasi Energi PJU dan belum 
operasional. 

Bertitik tolak hal tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan pengkajian 
aktual untuk menganalisis potensi dan dampak penerapan efisiensi energi 
dalam pengelolaan PJU untuk menurunkan emisi GRK serta 
mendeskripsikan dinamika, problematika dalam mengimplementasikan 
kebijakan terkait. Pada pengkajian dimaksud, Kabupaten Sidoarjo 
ditentukan sebagai daerah lokus karena sedang menyiapkan KPDBU dalam 
pengelolaan PJU dan dipilih sebagai lokus penerapan kebijakan mitigasi 
penurunan emisi GRK melalui pengadaan PJU Tenaga Surya (TS) oleh 
Kementerian ESDM. 

B. Tujuan  

Berdasarkan hasil kajian, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi dari 
kebijakan pengelolaan PJU yang berdampak pada efisiensi energi untuk 
penurunan emisi GRK. Potensi terdapat pada restrukturisasi teknis 
pengelolaan PJU (meliputi retrofitting dan penerapan meterisasi) dan 
intensifikasi dan ekstensifikasi APBD (intensifikasi dapat dilakukan dengan 
penguatan kebijakan pengadaan PJU yang diarahkan pada BUP ESCO 
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berbasiskan ESPC dan ekstensifikasi dapat dilakukan dengan KPDBU 
Infrastruktur Konservasi Energi PJU yang diarahkan pada kerjasama 
dengan BUP ESCO berbasiskan ESPC. 

Problematika dan Dinamika Penerapan Efisiensi Energi dalam Pengelolaan 
PJU untuk Penurunan emisi GRK di Kabupaten Sidoarjo dapat dijabarkan 
pada hal-hal sebagai berikut: 1) Pengembangan KPDBU Konservasi Energi 
PJU yang kurang akseleratif; 2) Kebijakan Pengelolaan PJU yang tidak 
berkembang dan tidak adaptif dengan perkembangan zaman; 3) 
Koordinasi Pusat-Daerah yang kurang optimal; 4) Kapasitas kelembagaan 
pemerintah kabupaten Sidoarjo yang minimal. 

C. Permasalahan 

1. Bagaimana analisis potensi dan dampak penerapan efisiensi energi 
dalam pengelolaan PJU untuk penurunan emisi GRK?  

2. Bagaimana problematika, dinamika, dan solusi pemerintah daerah 
dalam menerapkan efisiensi energi dalam pengelolaan penerangan 
jalan umum untuk penurunan emisi GRK? 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

1. Sedwizy, et al (2018) mengemukakan bahwa modernisasi terhadap 
instalasi PJU berbasiskan teknologi sodium memengaruhi emisi GRK. 
Pembuangan CO2 dan emisi GRK secara paralel saling 
ketergantungan dengan konsumsi energi. Penerapan efisiensi energi 
dalam pengelolaan PJU dapat dipahami sebagai upaya penghematan 
energi yang dilakukan berdasarkan pengukuran untuk mencapai 
ketepatgunaan pengelolaan PJU. Investasi dalam bentuk kerjasama 
terhadap BUP ESCO merupakan salah satu upaya konkret yang dapat 
ditempuh dalam mewujudkan potensi penerapan efisiensi energi 
dalam pengelolaan PJU untuk Penurunan emisi GRK. (World Bank, 
2015) 

2. Pemerintah Pusat telah menetapkan berbagai regulasi untuk 
mendukung penerapan efisiensi energi dalam pengelolaan PJU guna 
menurunkan emisi Gas Rumah Kaca di Daerah. Kementerian 
Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 27 
Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan telah mengatur spesifikasi 
teknis pengelolaan PJU yang menekankan penghematan energi. 
Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral telah menginisiasi 
pembentukan PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, 
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Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum 
Energi Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
telah menginisiasi pembentukan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 
2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Peraturan Presiden 
No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK 
Nasional, dan Peraturan Menteri LHK No. P/73/MenLHK/ 
Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan 
Pelaporan Inventarisasi GRK untuk mengoordinasikan derap kebijakan 
penurunan emisi GRK yang sejatinya bersifat multi sektoral. 

3. Berdasarkan hasil analisis data, potensi dan dampak penerapan 
efisiensi energi dalam pengelolaan PJU untuk Penurunan emisi GRK 
dapat ditinjau dari beberapa dimensi sebagai berikut: 

a. Dimensi Kebijakan Teknis 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola PJU masih 
menerapkan teknologi lampu jenis sodium. Hanya sekitar 4% dari 
keseluruhan titik PJU menggunakan lampu jenis Light Emitting 
Diode (LED) dan 1-2% dari keseluruhan titik PJU Tenaga Surya 
(TS) menggunakan lampu jenis LED TS.  

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 
kebijakan dengan merestrukturisasi teknologi PJU menuju ke arah 
efisiensi dengan menggunakan lampu jenis LED atau lampu jenis 
LED TS, sekaligus restrukturisasi teknis PJU dilakukan dalam 
bentuk retrofitting lampu PJU TS dan penerapan meterisasi. 
Dalam efisiensi energi untuk penurunan emisi GRK, teknologi 
lampu jenis LED dan lampu jenis LED TS lebih potensial 
dibandingkan teknologi Sodium. Hal ini disebabkan karena secara 
teknikal teknologi lampu jenis LED merupakan jenis teknologi 
lampu yang paling modern dan efisien. 

Meski begitu, pengadaan lampu jenis LED PJU TS yang 
merupakan bagian dari kebijakan teknis pengelolaan PJU di 
Kabupaten Sidoarjo dinilai kurang tepat sasaran, karena 
penentuan titik PJU TS belum mencerminkan fungsionalitas, 
karena masih ditemukan PJU TS di lokasi yang kurang bermanfaat 
seperti di lapangan olahraga dan sebagainya. 
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b. Dimensi Kebijakan Penganggaran 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengelola 31.700 (tiga puluh 
satu ribu tujuh ratus) titik PJU secara konvensional. Dari jumlah 
tersebut, sekitar 28.000 (dua puluh delapan ribu) atau proporsi 
mayoritas dari total jumlah PJU dikelola menggunakan APBD, 
sekitar 5000 (lima ribu) titik dikelola berdasarkan hibah 
pengembang, dan 534 (lima ratus tiga puluh empat) titik dikelola 
dengan mekanisme pengadaan hibah Kementerian ESDM dalam 
kerangka aksi mitigasi penurunan emisi GRK PJU TS T.A 2018. 

Berdasarkan data bahwa sumber anggaran pengelolaan PJU 
masih dominan menggunakan APBD, Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo memiliki dua potensi untuk melakukan penguatan 
kebijakan, antara lain melalui penguatan kebijakan dan 
implementasi pengadaan PJU secara konvensional yang mengarah 
pada pengadaan PJU dengan mitra Badan Usaha Energy Service 
Company (ESCO) berbasiskan Energy Service Performance 
Contract (ESPC). Kemudian, melalui KPDBU dengan Badan Usaha 
Pelaksana (BUP) ESCO. 

Penguatan kebijakan dan implementasi pengadaan PJU dan 
KPDBU dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) ESCO memiliki 
dampak pada efisiensi energi dan penurunan GRK. Dampak 
tersebut merupakan tujuan mendasar yang sudah menjadi bagian 
intrinsik dari bisnis badan usaha ESCO sebagaimana tertuang 
dalam ESPC.  

4. Determinasi kebijakan yang berkontribusi terhadap problematika dan 
dinamika kebijakan penerapan efisiensi energi dalam pengelolaan PJU 
untuk penurunan emisi GRK dapat dilihat pada aspek-aspek sebagai 
berikut: 

a. Aspek Produktivitas 

Kebijakan penerapan efisiensi energi dalam pengelolaan PJU 
untuk penurunan emisi GRK masih kontra produktif. Hal ini 
terefleksikan dari, Inefisiensi penggunaan PJU dari sisi keuangan 
(penganggaran) dan energi (teknis). Dari sisi keuangan, realisasi 
pembayaran pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam tiga tahun 
terakhir cenderung meningkat dan dari sisi teknis, alih teknologi 
penggunaan lampu PJU kurang signifikan dalam beberapa tahun 
terakhir (2017-2019). 
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b. Aspek Linieritas 

Beberapa kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat relatif belum 
mampu diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Sederet paket 
kebijakan Pemerintah seperti PP No. 70 Tahun 2009, Perpres No. 
61 dan 71 Tahun 2011, dan Perpres No. 22 Tahun 2017 sama 
sekali belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 
Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya mengandalkan 
Peraturan Bupati Sidoarjo No. 4 Tahun 2007 tentang Penerangan 
Jalan Umum.  

Meskipun UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
telah mengamanatkan bahwa penyediaan perlengkapan jalan 
sebagai urusan pemerintahan bidang perhubungan (diatur secara 
teknis dalam Peraturan Menteri Perhubungan), perangkat daerah 
yang membidangi pengelolaan PJU terletak di Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

c. Aspek Substansi Kebijakan 

Kebijakan Pengelolaan PJU sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Bupati Sidoarjo No. 4 Tahun 2007 tentang PJU telah 
mengamanatkan dilaksanakannya meterisasi sebagai salah satu 
langkah efisiensi. Meski begitu, kebijakan ini belum adaptif 
terhadap perkembangan kebijakan yang sedang terjadi. 
Serangkaian dinamika paket kebijakan penting terkait 
pemerintahan daerah dari Kemendagri, aksi penurunan emisi GRK 
dari KemenLH dan Kehutanan, standarisasi PJU dari Kemenhub, 
dan kebijakan energi nasional dari KemenESDM belum menjadi 
konsideran dari produk kebijakan pengelolaan PJU Kabupaten 
Sidoarjo.  Selain itu, KPDBU Konservasi Energi PJU masih 
dianggap belum komprehensif karena bisnis jasa efisiensi energi 
masih asing dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

d. Aspek Perilaku Stakeholders 

Pada tingkat pusat, komisi yang membidangi energi di DPR RI 
cenderung mengarahkan kebijakan pengadaan PJU TS di 
Kabupaten Sidoarjo berbasiskan daerah pemilihan (konstituensi) 
tanpa memerhatikan ketentuan teknis terkait pemasangan PJU. 
Hal ini menjadi problematika karena secara faktual lokasi 
beberapa titik PJU TS berbasiskan daerah pemilihan tidak 
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dipasang sesuai petunjuk teknis (Permenhub No. PM 27 Tahun 
2018 tentang Alat Penerangan Jalan). 

Selain itu, Kementerian ESDM kurang kooperatif dalam 
mendukung pelaksanaan pengadaan PJU TS. PJU TS merupakan 
alih teknologi PJU yang terbilang baru bagi Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo. Kebaharuan ini menuntut intensitas koordinasi 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kementerian ESDM. 

Pada tingkat daerah, DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai 
stakeholders yang mengakselerasi KPDBU di lingkungan 
Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo belum memandang KPDBU 
sebagai sebuah opsi kebijakan untuk memecahkan persoalan 
dalam pengelolaan PJU. Satu-satunya proyek KPDBU yang tengah 
berkembang di Kabupaten Sidoarjo ialah KPDBU RSUD Sidoarjo. 
Itupun progresnya terkendala kesepakatan penganggaran yang 
melibatkan DPRD.  

e. Aspek Partisipasi Kelompok Sasaran 

Kelompok pengembang sebagai salah satu pihak turut berperan 
dalam kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo. Hanya 
saja, PJU yang disediakan oleh pihak pengembang tidak sesuai 
standar. Selain itu, beberapa titik PJU di Kabupaten Sidoarjo 
bersumber dari swadaya masyarakat setempat. 

Pada tingkat pedesaan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedang 
menginisiasi penggunaan Dana Desa untuk penyediaan PJU. 
Sementara, inisiasi tersebut membutuhkan kerangka kebijakan 
yang sesuai dengan penyelenggaraan otonomi pemerintahan desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

f. Aspek Sumber Daya Manusia 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami keterbatasan sumber 
daya manusia yang menangani teknis pengelolaan PJU. Kerapkali 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membutuhkan koordinasi intensif 
dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemeliharaan PJU. 
Pengelola operasional PJU di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di 
lingkungan Dinas LH Kabupaten Sidoarjo hanya satu orang. 

Para pengampu kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga 
belum yakin dengan kebijakan KPDBU yang diselenggarakan 
Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cenderung 
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restriktif terhadap KPDBU, karena kurangnya pemahaman dan 
pejabat terkait mengalami kekhawatarin dengan dibayangi akan 
terkena tindak pidana korupsi melalui pengadaan barang dan 
jasa. 

E. Rekomendasi 

1. Perlu ada penguatan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, dan 
Kementerian Perhubungan. Penguatan koordinasi diprioritaskan untuk 
upaya kebijakan sebagai berikut: (i) Peningkatan kualitas regulasi 
terkait penerapan efisiensi energi dalam pengelolaan PJU; (ii) 
Penegakkan rangkaian aturan sektoral terkait di tingkatan pemerintah 
daerah; (iii) Akselerasi kebijakan regulatif dalam mendukung KPDBU 
Konservasi Energi PJU bagi Pemerintah Daerah dan BUP ESCO; (iv) 
Pengarusutamaan Program Konservasi Energi PJU dalam prioritas 
pembangunan daerah (v) Simplifikasi kebijakan lintas sektoral terkait 
konservasi energi, penurunan gas rumah kaca, dan penyediaan 
perlengkapan jalan (pengelolaan PJU) agar lebih tajam dan 
mengerucut di tingkatan pemerintah daerah. 

2. Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah 
perlu mengupayakan solusi kebijakan dan langkah-langkah sebagai 
berikut: 

a) Menajamkan kualitas hasil Rapat Koordinasi Teknis dengan K/L 
Teknis dalam rangka sinkronisasi urusan pemerintahan bidang 
perhubungan sub bidang penyediaan perlengkapan jalan daerah. 
Rakortek perlu diarahkan pada kerangka konservasi energi dalam 
pengelolaan PJU; 

b) Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren;  

c) Percepatan Pembentukan RPP PUPK beserta turunannya; dan 

d) Berkoordinasi dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan 
Ditjen Bina Keuangan Daerah untuk memfasilitasi akselerasi 
kebijakan KPDBU Konservasi Energi dalam pengelolaan PJU. 

3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan beberapa solusi kebijakan 
daerah sebagai berikut: 
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a) Memutakhirkan regulasi daerah dengan penyesuaian konsideran 
terhadap peraturan regulasi pusat terkait pengelolaan PJU, 
konservasi energi, dan penurunan emisi GRK; 

b) Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan 
subbidang penyediaan perlengkapan jalan daerah dalam kerangka 
konservasi energi dan penurunan emisi GRK;  

c) Menciptakan ekosistem pemerintahan daerah yang terintegrasi 
dengan peran BUP ESCO dalam penyediaan perlengkapan jalan 
daerah 

d) Mendorong terwujudnya efektivitas pengelolaan PJU dalam upaya 
efisiensi pengelolaan PJU dalam upaya efisiensi keuangan daerah 
dengan sistem KPDBU; dan 

4. Melakukan Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Pengelolaan PJU 
dengan tetap mempertimbangkan aspek kinerja dan memperhatikan 
kesehatan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development). 

 

3.7. Forum Diskusi Aktual (FDA) Peningkatan Kinerja Manajemen BUMD 
Penyelenggara SPAM 

A. Latar Belakang  

Mayoritas wilayah Indonesia merupakan perairan namun jumlah air yang 
dapat dikonsumsi (air minum) masih terbatas pada angka 30% sehingga 
dibutuhkan pengelolaan yang optimal dari Pemerintah. Sesuai Pasal 33 
UUD 1945, Air dapat dikatakan sebagai kekayaan alam yang termasuk 
menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai pengejawantahannya, UU 
No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air telah diterbitkan tetapi 
kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Kini, 
pengelolaan sumber daya air mengandalkan kedua aturan derivatif 
berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan 
Sumber Daya Air & PP No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air 
Minum dengan merujuk pada peraturan lama, UU No 11 Tahun 1974 
tentang Air. 

Dalam pelaksanaan regulasi tersebut, bentuk kelembagaan pengelolaan 
air minum di tingkatan daerah terbilang variatif. Proporsi kelembagaan 
terbesar terdiri dari BUMD yang dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM), disusul Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Unit 
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Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). Sebagai proporsi terbesar, laju 
penyehatan kinerja BUMD PDAM masih terhambat. Keterhambatan laju 
penyehatan PDAM, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas 
pendataan terkait kinerja PDAM. Data akses layak dan aman air minum 
belum terintegrasi dengan baik karena masih dalam masa transisi data 
BPS. Selain itu, Permenkes No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan 
Kualitas Air, baru terimplementasikan secara utuh pada 2019, sehingga 
banyak perhitungan kualitas air dari PDAM relatif turun dari tahun-tahun 
sebelumnya. Laju penyehatan PDAM yang berdasarkan perhitungan 
konvensional menyentuh 10-14 PDAM per tahun menjadi lebih sedikit. 

Secara faktual laju penyehatan PDAM bertumbuh positif dari tahun ke 
tahun namun dapat dilaporkan bahwa dari 390 PDAM di seluruh 
Indonesia, yang dikategorikan tidak sehat masih sebesar 42%. Total 
organisasi penyelenggaraan SPAM di daerah, sejumlah 448 badan hukum. 
Penjabarannya antara lain, 391 dalam bentuk BUMD baik itu 
PDAM/Perumda/Perseroda (Perseroda hanya 1 (satu)), 27 dalam bentuk 
Unit Pelayanan Pemerintah Daerah baik itu, BLUD/UPTD, dan 30 
Perusahaan Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Sementara, 
dari 391 BUMD Penyelenggara SPAM terdapat 17 BUMD yang belum 
mampu menyusun laporan keuangan sehingga dalam beberapa penilaian 
tidak dapat diklaim karena tidak bisa diaudit (unauditable).  Hal ini 
menunjukkan bahwa peningkatan kinerja PDAM sebagai BUMD 
penyelenggara SPAM masih membutuhkan upaya-upaya konkret dari 
berbagai pihak. 

B. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

Secara regulatif, irisan-irisan problematik pengelolaan BUMD dapat 
teridentifikasi dalam ketentuan berbagai peraturan perundangan sebagai 
berikut, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. Isu seputar aset negara yang dipisahkan 
adalah kekayaan negara, BUMD sebagai income generator atau public 
service bagi daerah, dan peningkatan kinerja dalam perspektif korporatik 
atau birokratik merupakan pangkal persoalan dari kinerja organisasi SPAM 
di daerah.  

Sejauh ini PDAM terbagi atas tiga kategori, antara lain sehat, kurang 
sehat dan sakit. Pada 2019, tercatat PDAM kategori sehat sebanyak 224, 
kurang sehat sebanyak 102 dan sakit sebanyak 54. Dari sejumlah 380 
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PDAM tersebut, tercatat 191 diantaranya memiliki tingkat kehilangan air 
(non revenue water) di atas 30%. Ironisnya, masih terdapat 89 PDAM 
kategori sakit yang mengalami tingkat kehilangan air di atas 40%. Daerah 
yang mengalami tingkat kehilangan air terendah adalah PDAM Kabupaten 
Bangka Tengah (4,45%) dan daerah yang mengalami tingkat kehilangan 
air tertinggi adalah PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya (90,78%). 

Sementara, pada 2019 tercatat 189 di antaranya memiliki cakupan 
pelayanan di bawah 50%. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 45 PDAM 
kategori sakit yang memberikan layanan dengan jangkauan di bawah 
50%. Daerah yang memiliki cakupan pelayanan tertinggi adalah PDAM 
Kota Banjarmasin sebesar 99,98% dan PDAM Kota Manado 2,99%. 

Secara umum, kualitas air dari PDAM berdasarkan Permenkes No 492 
Tahun 2010 tercatat hanya 55 PDAM yang sudah memenuhi syarat, 
sisanya sekira 325 PDAM dianggap belum memenuhi syarat. Hal ini 
menegaskan bahwa PDAM belum layak menyandang teminologi air 
minum dalam label badan usaha. PDAM baru dapat disebut sebatas 
Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB). Selanjutnya, tercatat baru 
sejumlah 133 atau  37% PDAM yang telah menerapkan sistem tarif full 
cost recovery (BPPSPAM, 2019)  

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 
(BPPSPAM) sebagai pembina pengelolaan air PDAM di tingkat pusat telah 
menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan membantu pemerintah 
pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan SPAM 
yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD. Pada 2019, BPPSPAM telah 
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja PDAM antara lain,  

a. Bimbingan Teknis 

BPPSPAM telah melakukan bimbingan teknis kepada PDAM. 
Bimbingan teknis tidak hanya menyentuh aspek teknikal tetapi juga 
bimbingan tata kelola finansial dan melibatkan banyak tenaga ahli. 
Hanya saja input yang diberikan kepada PDAM sebagai keluaran dari 
bimbingan teknis bergantung pada kapasitas finansial PDAM dan 
dukungan politik Pemerintah Daerah. 

Kemudian salah satu yang utama adalah input untuk pembentukan 
Perda yang mendukung air tanah oleh PDAM. PDAM berkinerja negatif 
karena air tanah Daerah bagus terjadi kecenderungan masyarakat 
mengambil air tanah secara tidak teratur sehingga permukaan tanah 
turun dan air yang diproduksi tidak terjual. 
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b. Penerapan Tarif FCR (full cost recovery) 

BPPSPAM telah mendorong PDAM untuk menerapkan analisis biaya, 
struktur tarif, dan struktur golongan pelanggan. Bagi PDAM yang 
kategori sakit dan kurang sehat, pemerintah daerah didorong untuk 
melakukan subsidi. Sementara, untuk PDAM kategori sehat diarahkan 
untuk melakukan investasi dengan skema Kerja sama pemerintah 
daerah dengan badan usaha dan Business to Business. Dalam rangka 
menerapkan Tarif FCR kepada PDAM, BPPSPAM turut memberikan 
rekomendasi kepada pemerintah pusat guna memperbanyak PDAM 
yang menerapkan tarif FCR. 

c. Bantuan Manajemen 

Berdasarkan hasil evaluasi peningkatan kinerja PDAM, BPPSPAM 
memberikan bantuan manajemen (banmen) terhadap PDAM kategori 
kurang sehat dan sakit. Sejauh ini BPPSPAM mampu membantu 
sejumlah 30 PDAM per tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, masih 
terdapat 156 PDAM yang tidak tercakup bantuan manajemen 
BPPSPAM. Bentuk bantuan antara lain berupa, balai prasarana 
permukiman wilayah, balai PPUD, dan balai engineering. Selain itu, 
kriteria kesiapan (readiness criteria) seperti detailed engineering 
documents dan dukungan lahan bagi PDAM sulit untuk dipenuhi. 

d. Rekrutmen SDM PDAM (standarisasi direksi) 

BPPSPAM telah membantu PDAM dalam proses perekrutan sumber 
daya manusia PDAM. Secara kasuistik, masih terdapat beberapa 
PDAM yang proses rekrutmennya diwarnai dengan praktik kolutif dan 
nepotis. Anekdot PDAM sebagai “perusahaan daerah anak dan 
mertua” masih terwujud di beberapa daerah. Pada titik ini, BPPSPAM 
memberikan dukungan teknis dan menjalankan fungsi pengendalian 
dan standarisasi direksi. 

e. Fasilitasi KPBU SPAM 

Secara menyeluruh, sekira 9 KPBU telah difasilitasi oleh BPPSPAM. 
Penjabarannya antara lain, 3 KPBU pada fase penyiapan, 3 KPBU 
pada fase transaksi, dan 3 KPBU pada fase konstruksi. Ketiga KPBU 
yang berada pada fase konstruksi, antara lain: KPBU Semarang Barat, 
KPBU Bandar Lampung, dan KPBU SPAM Umbulan. 
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f. Rekomendasi Tindak Turun Tangan (RT3) 

RT3 terdiri dari bantuan program dan bantuan manajemen. Muatan 
dari RT3 adalah saran dalam bentuk program, timeline, output dan 
outcome besaran pembiayaan beserta rencana sumber pembiayaan 
investasi yang dibutuhkan oleh PDAM. Pelaksanaan rekomendasi ini 
terkendala karena prioritas penganggaran di pemerintah daerah 
belum mengarah pada realisasi dari RT3. 

Berdasarkan perkembangan peningkatan kinerja dan upaya penanganan 
yang demikian, terdapat faktor-faktor yang berkontribusi dalam 
Peningkatan Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM, faktor-faktor tersebut, 
antara lain: 

a. Regulasi dan Pelaksanaannya 

Dalam pengoperasiannya, BUMD Penyelenggara SPAM dipayungi oleh 
berbagai regulasi terkait. Pada tingkat UU setidaknya terdapat tiga 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain UU No 11 
Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No 40 Tahun 2008 tentang 
Perseroan Terbatas, dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. UU No 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas mengatur 
ruang gerak Penyelenggara SPAM yang berbentuk Perseroan 
Terbatas, baik itu BUMD Perseroda maupun Swasta. Sebagai 
perseroan, banyak kelebihan yang dapat diperoleh dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang SPAM namun 
peraturan ini tidak sepenuhnya kompatibel dengan pelaksanaan 
urusan pemerintahan bidang SPAM. Hal ini terlihat dari sedikitnya 
BUMD penyelenggara SPAM yang berbentuk Perseroda, yakni hanya 
PDAM Giri Menang di Provinsi NTB. Meskipun dalam bentuk PT atau 
berbadan hukum privat seperti DKI Jakarta PT. PAM Palyja dan PT. 
Aertra, tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam penyelenggara 
SPAM di Provinsi DKI Jakarta. 

Kemudian secara khusus, UU No 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah telah melahirkan PP No 54 Tahun 2017 tentang 
BUMD, berdasarkan PP ini, kepengusahaan dari BUMD Penyelenggara 
SPAM di Daerah telah diatur namun kinerja BUMD Penyelenggara 
SPAM belum maksimal karena beberapa peraturan derivatif di tingkat 
kementerian seperti, Permendagri No 118 tentang Rencana Bisnis, 
Rencana Kerja & Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi 
BUMD belum kompatibel dengan bisnis SPAM yang dikelola oleh 
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BUMD Penyelenggara SPAM. Sebagai bagian dari teknis pelaporan 
kinerja, Permendagri tersebut belum sinergi dengan dokumen-
dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti dokumen 
perencanaan dan pelaporan kinerja.  

Selain itu, di samping telah mengamanatkan sekira 11 peraturan 
menteri pendukung, PP tersebut juga belum menunaikan tiga 
peraturan menteri pendukung yang sifatnya urgen bagi kinerja BUMD 
Penyelenggara SPAM seperti peraturan menteri mengenai Organ dan 
Kepegawaian BUMD, Pinjaman dan Hibah BUMD, dan Restrukturisasi, 
Peleburan, Penggabungan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD.  

Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM juga terkait oleh kedua 
Permendagri yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM, seperti 
Permendagri No 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi 
dari Pemerintah Daerah Kepada BUMD Penyelenggara SPAM dan 
Permendagri No 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan 
Tarif Air Minum. Sementara, Permendagri No 70 Tahun 2016 belum 
satu pun daerah yang mengimplementasikannya, karena keterbatasan 
pemerintah daerah dalam menerapkan permendagri terserbut. Selain 
dikarenakan prioritas penganggaran pemerintah daerah yang tidak 
mengarah pada penyelenggaraan SPAM, pemerintah daerah juga 
kurang memahami prosedur dan manfaat subsidi tarif bagi kinerja 
penyelenggaraan SPAM di daerah. 

Sebagai salah satu bidang yang dapat dikerjasamakan oleh Perpres 
No 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, 
BUMD Penyelenggara SPAM memiliki peluang untuk meningkatkan 
kinerja secara optimal. Berdasarkan perpres tersebut, keterlibatan 
stakeholders dalam meningkatkan kinerja BUMD penyelenggara SPAM 
menjadi lebih luas. KPBU SPAM Umbulan telah melibatkan berbagai 
pemangku kebijakan seperti Kementerian PUPR c.q BPPSPAM, 
Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, LKPP, Kemendagri, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Beberapa PDAM terkait, dan Swasta 
Air Minum penyedia teknologi pipanisasi air minum. Nilai investasi dan 
daya cakupannya menjadi lebih tinggi daripada bisnis PDAM yang 
tidak dikerjasamakan. 
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b. Peran kelembagaan 

1) Pemda 

Pemerintah daerah belum merefleksikan kontribusi yang maksimal 
bagi peningkatan kinerja BUMD Penyelenggara SPAM. Komitmen 
pemerintah daerah berdampak pada berbagai hal, seperti 
dukungan finansial bagi kelangsungan bisnis BUMD 
Penyelenggara SPAM, dukungan sosial politik bagi peningkatan 
kinerja BUMD Penyelenggara SPAM yang mencakup sebagai 
berikut, dukungan penataan ruang penyelenggaraan SPAM di 
daerah, penarikan investasi untuk penyelenggaraan SPAM di 
daerah, dukungan komitmen kerja organisasi ke-BUMD-an, dan 
dukungan kapasitas kerja sama pemerintah badan usaha dalam 
produktivitas KPBU penyelenggaraan SPAM di daerah. 

Sejauh ini, dukungan finansial berupa subsidi tarif dan alokasi 
APBD bagi peningkatan kinerja BUMD Penyelenggara SPAM di 
daerah masih minimal. Rerata 0,03% dari struktur APBD yang 
dialokasikan bagi bisnis penyelenggaraan SPAM di daerah, 
Penyertaan Modal Pemerintah bagi BUMD Penyelenggara SPAM di 
daerah belum diminati oleh Pemerintah Daerah, dan fakta bahwa 
belum satupun Daerah yang melaksanakan amanat subsidi tarif 
dalam Permendagri No 70 Tahun 2016. 

Kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung ketersediaan 
lahan bagi keberlangsungan pengelolaan SPAM belum optimal, 
beberapa pemerintah daerah masih terbatas dalam meningkatkan 
daya tarik birokrasi sebagai mitra investor penyelenggaraan SPAM 
di daerah, beberapa daerah belum memahami esensi dari BUMD 
sebagai badan usaha sehingga praktik seperti penarikan dividen 
yang di luar ketentuan masih terjadi, dan kemampuan pemerintah 
daerah sebagai penanggung jawab proyek kerja sama masih 
terbatas di mana hal substansial seperti dokumen-dokumen studi 
pendukung kerja sama seperti feasibility study dan detailed 
engineering document tidak disusun oleh pemerintah daerah. 

2) PDAM 

Meskipun secara kasuistik PDAM di daerah menorehkan kinerja 
yang positif dan mampu menerima penghargaan di tingkat 
nasional dan Internasional,  secara umum PDAM belum maksimal 
sebagai badan usaha yang menginstusionalisasikan asas-asas 
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badan usaha. Portret kinerja BUMD Penyelenggara SPAM belum 
mengarah pada kelembagaan PDAM yang ideal. PDAM belum 
bertransformasi dari reputasi PDAB. Kemudian, organ dan 
kepegawaian PDAM masih diiringi permasalahan seperti 
standarisasi direksi PDAM yang belum diatur dengan baik 
menyebabkan kepemimpinan internal PDAM harus diisi oleh 
sumber daya manusia yang tidak profesional,kolutif, dan nepotis. 
Secara perilaku organisasi, beberapa PDAM juga mencerminkan 
keterbatasan. Beberapa PDAM memiliki kecenderungan untuk 
membagikan dividen ketika cakupan pelayanan masih di bawah 
80% (menyalahi regulasi). 

3) Kemendagri - BPPSPAM 

Sinergitas antara Kemendagri dan BPPSPAM menjadi salah satu 
kunci bagi peningkatan kinerja BUMD Penyelenggara SPAM. 
Keterpaduan tersebut dapat diawali dari sisi pelaporan kinerja, 
pelaporan kinerja BUMD Penyelenggara SPAM belum tersusun 
secara integratif karena antara Kemendagri dan BPPSPAM 
menuntut format pelaporan yang berbeda, kemudian BUMD 
Penyelenggara SPAM juga harus menyusun pelaporan untuk 
institusi pemeriksa seperti BPK, BPKP, dan Satuan Audit lainnya. 

Koordinasi multi sektor antara Kemendagri dan BPPSPAM menjadi 
penting karena kemampuan BPPSPAM sendiri dalam 
mengevaluasi kinerja BUMD Penyelenggara SPAM hanya efektif 
pada tingkatan 30 PDAM per tahun, masih banyak PDAM lainnya 
yang perlu dievaluasi kinerjanya secara berkala. Kemudian, 
komitmen dalam menyikapi tanggung jawab terhadap air baku 
masih tidak terasa di daerah dan kekosongan aturan yang 
menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan di daerah terwujud 
pada beberapa aktivitas yang berkaitan dengan teknis penyertaan 
modal, perencanaan BUMD Penyelenggara SPAM, kerjasama, 
investasi, dan manajemen Sumber Daya Manusia BUMD 
Penyelenggara SPAM. 

C. Kesimpulan 

Peningkatan Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM secara umum telah 
menunjukkan kenaikan, meskipun kurang signifikan. Secara spesifik, 
peningkatan kinerja BUMD Penyelenggara SPAM membutuhkan intervensi 
kebijakan konkret karena beberapa diantaranya belum berada di zona 
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aman. Pada 2019, sejumlah 17 PDAM belum memiliki laporan keuangan 
(unauditable), 50% PDAM di seluruh Indonesia memiliki tingkat 
kehilangan air di atas 30%, 49% PDAM di seluruh Indonesia belum 
memiliki cakupan pelayanan di atas 50%, 62% PDAM di seluruh 
Indonesia belum menerapkan full cost recovery, dan 85% PDAM di 
seluruh Indonesia belum memenuhi syarat kualitas air minum. Faktor 
yang paling berperan dalam peningkatan kinerja BUMD Penyelenggara 
SPAM adalah regulasi dan pelaksanaannya dan peran kelembagaan. 
Berdasarkan hasil FDA dimaksud maka diskursus ini layak untuk 
dilanjutkan dalam kegiatan kelitbangan di tahun mendatang. 

D. Rekomendasi 

Untuk melaksanakan peningkatan kinerja BUMD penyelenggara SPAM, 
Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan upaya-upaya konkret sebagai 
berikut 

1. Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri (bertanggung jawab 
atas pengelolaan BUMD sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, 
pembinaan atas pemerintah daerah, dan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan konkuren bidang pekerjaan umum, sub bidang sistem 
penyediaan air minum), Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahaan Rakyat (bertanggungjawab atas pembinaan sektoral 
bidang Sistem Penyediaan Air Minum), Kementerian BUMN (berperan 
sebagai pembina kepengusahaan organisasi BUMD dengan koordinasi 
Kementerian Dalam Negeri), Kementerian PPN/Bappenas (berperan 
sebagai pengarah kebijakan perencanaan air nasional dan 
penyelenggara KPBU), dan Kementerian Keuangan (berperan sebagai 
pengarah kebijakan ekonomi bagi sistem penyediaan air minum di 
Indonesia dan pemangku utama kebijakan KPBU) dalam membina 
Pemerintah Daerah dan BUMD Penyelenggara SPAM di Daerah. 
Adapun secara khusus koordinasi kelembagaan dimaksud juga 
dibutuhkan terhadap pembentukan peraturan terkait: (i) Kebijakan 
reward and punishment khusus bagi kebijakan penyelenggaraan 
SPAM; (ii) Kebijakan kerja sama (baik itu KPBU dan antardaerah) di 
bidang penyelenggaraan SPAM; (iii) Ekonomi Kelembagaan Sistem 
Penyediaan Air Minum Nasional; (iv) Organ dan Kepegawaian BUMD; 
(v) Pinjaman dan Hibah BUMD; (vi) Restrukturisasi, Peleburan, 
Penggabungan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD 
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2. Kementerian Dalam Negeri c.q Ditjen Bina Keuangan Daerah 
mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Mengoptimalkan fungsi pembinaan kepada PDAM dan Pemerintah 
Daerah dalam rangka menegakkan ketentuan pemberian dividen. 
Hal ini dapat dilakukan oleh PDAM kepada Pemerintah Daerah bila 
kondisi keuangan PDAM dinyatakan sehat dan cakupan pelayanan 
PDAM telah mencapai 80%; 

b) Memastikan SDM di dalam BUMD Penyelenggara SPAM 
berdasarkan asas profesionalitas; 

c) Pembinaan dalam menentukan skema kelembagaan SPAM di 
Daerah; 

d) Melakukan evaluasi kinerja terhadap BUMD Penyelenggara SPAM 
guna melengkapi kekosongan fungsi yang dilakukan oleh 
BPPSPAM; 

e) Menyelenggarakan Sosialisasi Permendagri No 70 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah 
Kepada BUMD Penyelenggara SPAM dan Permendagri No 71 
Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum; 
dan 

f) Penyusunan Permendagri mengenai Petunjuk Teknis terkait 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD 
Penyelenggara SPAM. 

 

3.8. Forum Diskusi Aktual (FDA) “Kolaborasi Pusat-Daerah dalam 
Mengoptimalkan KEK sebagai Stimulus Perekonomian Daerah” 

A. Latar Belakang  

Untuk mengembangkan perekonomian Indonesia, pemerintah berupaya 
menguatkan pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan kebijakan 
pengembangan ekonomi kewilayahan. Upaya tersebut mulai diinisiasi 
pada 1970 melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
(KPBPB), Kawasan Industri pada 1989, Kawasan Pengembangan Ekonomi 
Terpadu (KAPET) pada 1996 dan pengembangan Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) pada 2009. 

Laju perkembangan ekonomi kewilayahan tersebut ternyata masih belum 
optimal karena disebabkan oleh beberapa hal, seperti  adanya kebijakan 
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yang belum terintegrasi, koordinasi kelembagaan antara Badan 
Pengusahaan, Badan Koordinator dengan Pemerintah Daerah yang belum 
terkoneksi, adanya dualisme regulasi antara regulasi kawasan khusus 
dengan regulasi Pemerintahan Daerah, belum jelasnya pembagian tenaga 
kerja antara pendanaan yang bersumber dari penanaman modal dalam 
negeri dan luar negeri, miskoordinasi Pusat-Daerah, dan ketidaksiapan 
infrastruktur sosial. 

Bersamaan dengan ditetapkannya UU No 39 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Ekonomi Khusus, KEK diekspektasikan sebagai terobosan baru 
dari pengembangan ekonomi kawasan. Berdasarkan evaluasi RPJMN 
2014-2019 kebijakan KEK dilaporkan belum mampu memenuhi target 
terkait kuantitas kawasan yang beroperasi. Selain itu, studi terdahulu 
menyimpulkan bahwa di awal pelaksanaannya, kebijakan KEK menyimpan 
problematika seperti belum jelasnya berbagai insentif yang dijanjikan 
dalam rencana pembangunan KEK dan koordinasi kelembagaan dalam 
mendukung dunia usaha di lingkungan KEK. Sementara itu, kolaborasi 
antara pemerintah pusat dan daerah sebagai suatu langkah solutif sangat 
dinantikan hasilnya. 

B. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

Kawasan KEK dibagi atas beberapa jenis zona utama, antara lain 
pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, 
pariwisata, energi, dan ekonomi lainnya. Sampai saat ini, KEK yang telah 
ditetapkan sejumlah 13 (tiga belas), KEK Sei Mangkei dan Tanjung 
Lesung adalah KEK yang paling awal dibentuk. Sedangkan Galang Batang 
dan Singhasari adalah KEK termutakhir yang dibentuk. Adapun KEK 
Tanjung Api-api dan Singhasari merupakan KEK yang masih dalam tahap 
pembangunan. KEK Tanjung Api-api menjadi catatan tersendiri karena 
sudah 5 tahun berlalu, tetapi belum beranjak menuju tahap operasi. 
Selain itu, 6 KEK sedang dalam tahap pengusulan. 

Kebijakan KEK diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 
Ekonomi Khusus beserta peraturan derivatif dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan sederet 
Peraturan Menteri guna menunjang kinerja KEK. Memang, Kinerja KEK 
telah memberikan rerata peningkatan PDRB Kabupaten Kota KEK sebesar 
13% selama 2015-2018 dan PAD Kabupaten Kota KEK sebesar 62% 
selama 2015-2017. Namun, kebijakan ini masih menyisakan beberapa gap 
yang membutuhkan pijakan strategik dalam menjembataninya. Total 
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komitmen investasi yang ditetapkan dalam kebijakan KEK secara nasional 
adalah Rp 87,1 triliun sedangkan realisasi investasi baru menyentuh 
angka Rp 21 triliun. KEK yang paling agresif dalam merealisasi investasi 
ialah KEK Sei Mangkei, KEK Galang Batang, dan KEK Mandalika. 
Sedangkan, yang paling rendah realisasi investasinya adalah KEK Sorong, 
KEK Palu, dan KEK Tanjung Kelayang. 

Dalam hal serapan tenaga kerja, dari 11 KEK yang telah ditetapkan belum 
ada yang mencapai angka di atas 70% (dari total 1500 orang). Memang, 
KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Lesung, KEK Sei Mangkei dan KEK 
Mandalika merupakan yang tertinggi dalam mencapai serapan tenaga 
kerja di angka 60%. Tetapi, sisanya, seperti KEK Palu dan KEK Galang 
Batang baru menyentuh angka 50% disusul KEK Tanjung Kelayang, KEK 
Morotai, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Bitung, dan 
KEK Sorong yang hanya mampu menyerap tenaga kerja di bawah 20%. 

Dalam hal kelembagaan, Kementerian Dalam Negeri c.q Ditjen Bina 
Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan Dewan Nasional KEK telah 
berkontribusi dalam mendukung kebijakan KEK di Daerah. Peran Ditjen 
Bina Administrasi Kewilayahan adalah sebagai berikut: i) Membantu 
Dewan Nasional KEK dalam merumuskan kebijakan KEK dan 
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Menko Bidang Perekonomian 
selaku Ketua Dewan Nasional KEK; ii) Memfasilitasi daerah yang 
menjalani proses pengusulan KEK; iii) Menetapkan dan menegakkan 
regulasi pendukung kebijakan KEK yang menjadi derivasi dari UU No 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Ada pun peran Dewan Nasional KEK adalah melaksanakan tugas sesuai 
ketentuan dalam peraturan perundangan yang penjabarannya antara lain 
i) Menyusun Rencana Induk KEK; ii) Menetapkan kebijakan umum serta 
langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan 
KEK; iii) Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam 
KEK; iv) Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan 
KEK; v) Memberikan rekomendasi pembentukan KEK; vi) Mengkaji dan 
merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya 
belum berkembang; vii) Menyelesaikan permasalahan strategis dalam 
pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; viii) Memantau dan 
mengevaluasi keberlangsungan KEK, serta merekomendasikan langkah 
dan tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk pengusulan 
pencabutan status KEK. 
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Kendati begitu, kinerja KEK senyatanya secara dominan juga dipengaruhi 
oleh pelembagaan kebijakan KEK sebagaimana hal tersebut diatur dalam 
Perpres No 124 Tahun 2012 dan Perpres No 150 Tahun 2014 tentang 
Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK. Berdasarkan aturan tersebut 
peran pemerintah pusat dan daerah telah didistribusikan dengan posisi 
Kementerian Dalam Negeri selaku anggota Dewan Nasional KEK. Namun, 
pada pelaksanaannya, intensitas dari kontribusi masing-masing K/L perlu 
ditinjau ulang. Pasalnya, pelaksanaan koordinasi cenderung hanya 
dititikberatkan pada beberapa kementerian. Kementerian Dalam Negeri 
termasuk kementerian yang semestinya memiliki peranan di awal (di 
hulu) pada penetapan batas wilayah KEK cenderung terabaikan dan 
terkesan hanya berperan di hilir dalam tatanan kolaborasi Pusat-Daerah 
dalam mengoptimalkan kebijakan KEK. 

Impaknya, kolaborasi Pusat-Daerah dalam kebijakan KEK menjadi tidak 
optimal. Hal itu bisa ditilik dari beberapa hal. Pertama, kualitas dan 
jangkauan peraturan. Peraturan terkait belum secara komprehensif dapat 
dipahami oleh stakeholders, utamanya ihwal sejauhmana anggaran 
pemerintah dapat mendanai kebijakan KEK dan kriteria investor yang 
tepat dalam mendanai kebijakan KEK. Kedua, SDM Administrator. Pasal 
20 UU No 39 Tahun 2009 telah mengamanatkan eksistensi dari 
Administrator sebagai pihak tumpuan yang bertanggung jawab terhadap 
kebijakan KEK di daerah. Hanya saja, implementasinya di daerah belum 
tegas karena kerapkali SDM Administrator mengalami rotasi sebagaimana 
birokrat Perangkat Daerah.  

Ketiga, mekanisme insentif. Pada batas tertentu, insentif bagi investor 
untuk berinvestasi dalam kebijakan KEK kurang memiliki daya tarik, dan 
Kementerian Keuangan masih resisten dalam mengalokasikan dana 
insentif untuk mengakselerasi kebijakan KEK. Keempat, derajat 
kekhususan. Beberapa ketentuan belum bersifat khusus seperti pintu 
masuk investor luar negeri di KEK yang diperlakukan sama dengan daerah 
non KEK, Online Single Submission (OSS) yang masih menjadi masalah 
dalam kolaborasi pusat-daerah terkait perizinan mendirikan bangunan dan 
perizinan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.  

Kelima, minimnya kualitas studi pendukung pada tahap awal pengusulan 
KEK. Kebijakan KEK kurang ditunjang oleh landasan studi yang ilmiah. 
Beberapa KEK tergolong tertinggal seperti Morotai dan Sorong yang 
belum memiliki interkonektivitas daerah memadai sehingga diragukan 
kelayakan komersialnya (commercial viability) adalah akibat kurangnya 
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studi pendukung yang memadai. Kelemahan studi kelayakan (feasibilty 
study) pada tahapan pengusulan pula yang menyebabkan KEK di Tanjung 
Api-api mengalami stagnasi permasalahan lahan. Begitu juga dengan 
Batam. Kalau memang ada studi yang komprehensif, mestinya tidak perlu 
lagi ada usulan KEK di wilayah Batam, sebab saat ini Batam sudah menuai 
hasil dengan implementasi KPBPB-nya. 

C. Kesimpulan 

Kinerja KEK sebagai stimulasi perekonomian daerah telah berkontribusi 
positif pada pertumbuhan PAD dan PDRB namun masih menyisakan 
permasalahan seperti, penyerapan tenaga kerja dan realisasi investasi. 
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah belum optimal dilakukan akibat 
terkendala permasalahan di tingkat pusat seperti adalah peran 
Kementerian Dalam Negeri yang kurang berdaya guna secara 
proporsional. Kemendagri berperan signifikan pada sisi hilir saja, terutama 
setelah KEK mengalami kendala (penyelesaian kasus). Sementara, di 
daerah permasalahan masuh berkutat pada  kualitas dan jangkauan 
peraturan; SDM administrator; mekanisme insentif; derajat kekhususan; 
dan minimnya studi pendukung. 

D. Rekomendasi 

Peningkatan kolaborasi perlu dititikberatkan pada aspek-aspek sebagai 
berikut: i) peningkatan kualitas dan jangkauan peraturan terkait; ii) 
penegasan kedudukan SDM Administrator; iii) akselerasi kebijakan insentif 
dalam KEK; iv) penentuan batas-batas kekhususan kebijakan KEK 
terutama hubungan antara investor dengan stakeholders dan 
implementasi OSS; v) tata kelola penyusunan studi pendukung yang 
menyesuaikan karakteristik daerah. vi) inisiasi penyusunan Omnibus Law 
untuk menyederhanakan dan mensinergikan ragam substansi yang 
tersebar dalam paket peraturan mengenai kebijakan KEK. 

Kementerian Dalam Negeri c.q Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan perlu 
mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menguatkan kebijakan kewilayahan dalam rangka mendukung 
Kawasan Ekonomi Khusus. 

b) Menguatkan partisipasi aktif Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 
sebagai anggota Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK. 

c) Meningkatkan kualitas dan intensitas sosialisasi paket peraturan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan KEK di daerah. 
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d) Mengintegrasikan substansi UU No 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah beserta turunannya dengan peraturan lain 
dalam satu paket peraturan mengenai KEK. 

e) Berkoordinasi dengan Ditjen Otonomi Daerah dalam menentukan 
derajat kekhususan otonomi kawasan dalam pelaksanaan fungsi KEK. 

f) Berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam 
mengakselerasi kebijakan insentif daerah, mekanisme investasi, 
penguatan struktur permodalan (KPBU dan sumber pendanaan lain), 
dan penyesuaian OSS dalam mendukung kebijakan KEK di Daerah. 

 

3.9. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 

A. Latar Belakang  

Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai 
pengganti UU 32 Tahun 2004 menjadi dasar penyelenggaraan urusan 
pemerintahan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, 
diperlukan pengelolaan sumberdaya yang baik agar seluruh sumberdaya 
yang tersedia di daerah dapat dioptimalkan dalam rangka mencapai 
sasaran pembangunan daerah. Suatu proses untuk menentukan tindakan 
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia kita kenal sebagai proses perencanaan.  

Bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu 
dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, sumberdaya 
keuangan yang tertuang dalam anggaran daerah merupakan salah satu 
sumberdaya yang penting bagi terselenggaranya urusan pemerintahan 
daerah. Anggaran merupakan instrument pemerintah dalam mencapai 
sasaran-sasaran prioritas pembangunan, terutama dalam penyediaan dan 
pemenuhan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Oleh karena itu perencanaan dan penganggaran merupakan 
dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Proses perencanaan dan 
penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan 
keuangan daerah yang baik untuk mendukung pencapaian sasaran 
pembangunan daerah.  

Mengetahui gambaran kondisi pengelolaan keuangan daerah secara utuh 
mulai dari proses hulu perencanaan sampai dengan proses hilir 
penganggaraan dan kondisi hasil pengelolaan keuangan daerah secara 
utuh penting untuk dilakukan. Hal ini juga terkait dengan fungsi 
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Kemendagri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat dari PP No 12 
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang merupakan regulasi turunan dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Penyusunan IPKD dilaksanakan guna mendapatkan gambaran  kondisi 
pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pengukuran dilaksanakan sebagai 
simulasi pendukung rencana disusunnya Permendagri tentang Pengukuran 
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Hasil IPKD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk (1) mendorong pemda 
untuk berkompetisi guna memperbaiki kondisi pengelolaan keuangan 
daerah; (2) Mendukung pencapaian visi, misi, strategi, kebijakan dan 
program KDH/Wakil KDH terpilih; (3) Memberikan rekomendasi bagi 
Kemendagri dan K/L terkait dalam  pembinaan  dan upaya meningkatkan 
tata kelola, reformasi birokrasi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 
(4) khusus bagi Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, memberikan 
rekomendasi dalam melakukan pembinaan kualitas pengelolaan keuangan 
daerah kabupaten/kota di wilayahnya; (5) dan memberikan ‘penghargaan’ 
bagi daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang 
terbaik dan terburuk. 

C. Pelaksanaan 

1. Proses penyusunan IPKD dilaksanakan melalui proses pengukuran yang 
dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu: (a) penyiapan rencana 
dan desain instrument; (b) simulasi pengukuran indeks berdasarkan 
bobot masing-masing dimensi, pemeringkatan masing-masing dimensi, 
gambaran (peta) hasil IPKD dan publikasi IPKD; (c) survei ke 10 
provinsi untuk menggali data dan informasi dari informan mengenai 
pengukuran IPKD. 

2. Data yang digunakan untuk pengukuran IPKD adalah dokumen RPJMD, 
RKPD, APBD, LKPD Provinsi Tahun 2017, dan hasil pengukuran 
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

3. Kegiatan ini melibatkan narasumber, pakar, dan praktisi baik dari 
internal Kemendagri, Perguruan Tinggi, dan BPS, serta telah dibahas 
dan didiseminasikan dengan pemerintah daerah dari 34 provinsi. 
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D. Hasil Penyusunan 

1. IPKD hasil simulasi telah dipublikasikan oleh BPP Kemendagri pada 
tanggal 25-26 November 2019 bertempat di Hotel Grand Orchardz. 
yang dihadiri oleh peserta dari para Kepala Bappeda, Kepala BPKAD 
dan Kepala Badan Litbang Daerah Provinsi. 

2. Pengukuran IPKD didasarkan pada 4 (empat) dimensi: 
a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, yang diukur 

menggunakan indikator: (1) Kesesuaian program RPJMD & RKPD, 
(2) Kesesuaian program RKPD & KUA-PPAS, (3) Kesesuaian 
Program KUA-PPAS & APBD, (4) Kesesuaian Pagu RKPD & KUA-
PPAS, dan (5) Kesesuaian Pagu KUA-PPAS & APBD. 

b. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diukur 
menggunakan indikator: (1) Ketepatan waktu pengungkapan dan 
(2) Keteraksesan. 

c. Kondisi Keuangan Daerah, yang diukur menggunakan indikator:            
(1) Kemandirian keuangan, (2) Fleksibilitas keuangan, (3) 
Solvabilitas Operasional, (4) Solvabilitas jangka pendek, (5) 
Solvabilitas jangka panjang, dan (6) Solvabilitas layanan 

d. Opini BPK atas LKPD, dimana pengukuran dilakukan terhadap hasil 
opini BPK selama 3 tahun berturut-turut. 

3. Selanjutnya, telah disusun Rancangan Permendagri tentang 
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini dalam 
tahap Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan di Kemenkumham. 
Dalam Rancangan Permendagri ini, pengukuran IPKD telah 
disempurnakan dengan menambahkan 2 (dua) dimensi baru untuk 
mendukung agenda prioritas Presiden terkait transformasi ekonomi, 
yaitu: 
a. Kualitas anggaran belanja dalam APBD, yang diukur menggunakan 

indikator: (1) Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan min 
20% dari APBD, (2) Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan 
min 10% dari APBD, diluar gaji, (3) Alokasi jumlah belanja untuk 
infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer min 25% 
dari DTU, dan (4) Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM 
sesuai perUUan 

b. Penyerapan Anggaran, yang diukur menggunakan indikator:                 
(1) Anggaran Belanja Pegawai, (2) Anggaran Belanja Bunga,                 
(3) Anggaran Belanja Subsidi, (4) Anggaran Belanja Hibah,               
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(5) Anggaran Belanja Bantuan Sosial, (6) Anggaran Bagi Hasil dan 
Bantuan Keuangan, (7) Anggaran Belanja Tak Terduga,                      
(8) Anggaran Barang dan Jasa, dan (9) Anggaran Belanja Modal. 

4. Hasil pengukuran IPKD secara keseluruhan menunjukkan bahwa: 
a. 5 Provinsi (14.70%) yang masuk kategori baik; 
b. 24 Provinsi (70.60%) yang masuk kategori perlu perbaikan;  
c. 5 Provinsi (14.70%) yang masuk kategori sangat perlu perbaikan. 

Hasil perhitungan IPKD Tahun 2019 (berdasarkan data tahun 2017) 
sebagaimana dirinci pada tabel berikut: 

NO PROVINSI IPKD PREDIKAT 
1 Banten 51,687 Baik 
2 Bali 51,674 Baik 
3 Jawa Tengah 50,368 Baik 
4 Kalimantan Timur 48,104 Baik 
5 Jawa Timur 46,678 Baik 
6 Kalimantan Selatan 43,169 Perlu Perbaikan 
7 Jambi 42,745 Perlu Perbaikan 
8 Papua Barat 40,875 Perlu Perbaikan 
9 Maluku 39,928 Perlu Perbaikan 
10 Jawa Barat 38,914 Perlu Perbaikan 
11 Sumatera Selatan 38,853 Perlu Perbaikan 
12 Nusa Tenggara Barat 38,813 Perlu Perbaikan 
13 DI Yogyakarta 38,758 Perlu Perbaikan 
14 Kalimantan Tengah 38,608 Perlu Perbaikan 
15 Sulawesi Tenggara 38,379 Perlu Perbaikan 
16 DKI Jakarta 38,086 Perlu Perbaikan 
17 Lampung 37,859 Perlu Perbaikan 
18 Kalimantan Utara 36,735 Perlu Perbaikan 
19 Riau 36,573 Perlu Perbaikan 
20 Sulawesi Selatan 35,868 Perlu Perbaikan 
21 Bengkulu 35,580 Perlu Perbaikan 
22 Kalimantan Barat 34,951 Perlu Perbaikan 
23 Sulawesi Barat 32,460 Perlu Perbaikan 
24 Aceh 32,228 Perlu Perbaikan 
25 Sulawesi Utara 30,775 Perlu Perbaikan 
26 Sumatera Utara 29,971 Perlu Perbaikan 
27 Sulawesi Tengah 29,530 Perlu Perbaikan 
28 Sumatera Barat 28,954 Perlu Perbaikan 
29 Nusa Tenggara Timur 28,512 Perlu Perbaikan 
30 Maluku Utara 24,186 Sangat Perlu Perbaikan 
31 Kep. Bangka Belitung 23,473 Sangat Perlu Perbaikan 
32 Papua 20,943 Sangat Perlu Perbaikan 
33 Gorontalo 20,270 Sangat Perlu Perbaikan 
34 Kepulauan Riau 16,176 Sangat Perlu Perbaikan 
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BAGIAN IV 

HASIL-HASIL KEGIATAN 
PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH 

 

4.1 Faktor Penghambat Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau E-
Government di Indonesia kurang menggembirakan dan cenderung 
tertinggal dari negara anggota ASEAN lainnya. Di lingkup global, Hasil 
Survey UN E-Government dalam kurun waktu 2008-2010 menunjukkan, 
Indonesia tertinggal dibanding negara lain (hanya berada di peringkat 107 
di Tahun 2018, juga tertinggal dari negara anggota Asian lainnya, seperti 
Singapura, Malaysia, Brunei. Thailand, Philipina dan Vietnam.  

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan 
upaya pemerintah untuk peningkatan pengembangan E-Government di 
pemerintahan dengan prinsip-prinsip efektivitas, keterpaduan 
(terintegrasi) kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas 
(koordinasi dan kolaborasi) dan keamanan. Meskipun SPBE mempunyai 
peran penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 
yakni kepemerintahan yang bersih, efisien, transparan, akuntabel, 
partisipastif dan mampu menjawab dinamika pemenuhan kebutuhan 
masyarakat melalui pemberian layanan publik yang memuaskan. Namun 
penerapan SPBE di pemerintahan daerah  belum memenuhi kondisi ideal 
dimaksud. Kondisi saat ini, sebagian besar penerapan e-government 
belum  terintegrasi baik di lingkup pada Pemerintah Pusat (Kementerian/ 
Lembaga) juga Pemerintah Daerah. 

Implementasi SPBE secara khusus untuk mengatasi dua masalah utama 
dalam implementasi E-Government yakni: pertama, terjadinya 
pemborosan anggaran pusat dan daerah karena setiap instansi membuat 
atau membeli aplikasi sendiri-sendiri, sehingga potensi duplikasi aplikasi 
dan total belanja di bidang TIK membengkak hingga mencapai 12,7 T 
pada periode 2014-2016. Kedua, terjadinya disintegrasi data karena setiap 
instansi kerap menghasilkan data sendiri-sendiri, yang hanya dapat 
dipergunakan secara internal di masing-masing instansi, ini tentu 
menyulitkan pertukaran data yang dibutuhkan instansi lain. Sehingga 
dengan penerapan SPBE diharapkan terhadi integrasi data, misalnya, data 
warga miskin di Dinas Dinas Sosial terintegrasi dengan data 
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kependudukan yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Integrasi data antara kedua intansi ini menyebabkan bantuan kepada 
warga tepat sasaran dan penggunaan anggaran daerah lebih efektif dalam 
mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah. 

B. Tujuan  

Komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 
pengembangan SPBE yang terintegrasi diwujudkan dengan penyusunan 
Master Plan dengan diterbitkannya  Peraturan Bupati No 60 Tahun 2017 
tentang  Penerapan Master Plan Smart City melalui Banyuwangi Smart 
Kampung, mencakup enam dimensi yaitu smart government, smart 
branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart 
environment. Penyusunan Master Plan dimaksud berperan penting  
sebagai arahan/panduan standar pengembangan dan pentahapan 
pembangunan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara 
berkelanjutan. Master Plan Smart City memiliki tujuan yang  bersifat 
komprehensif, meliputi: (1) menyediakan landasan materi dan 
implementasi praktis rencana pengembangan daerah Kabupaten 
Banyuwangi berdasarkan konsep smart city (2) Menyediakan panduan 
perencanaan pengembangan kabupaten Banyuwangi berdasarkan 6 
(enam) dimensi yaitu smart governance, smart economi, smart society, 
smart branding, smart living, dan smart environment; (3) menyusun 
prioritas pemangunan Smart City dalam jangka pendek 1 tahun (2017-
2018), jangka menengah 5 tahun (2018-2023) dan jangka panjang (2023-
2028) dan (4) Mengimplementasikan program quick win smart city dalam 
1 tahun kedepan. 

C. Permasalahan 

Penerapan SPBE di Banyuwangi mendapat dukungan dan political will dari 
manajemen level atas yang kuat untuk penerapannya. Bupati Banyuwangi 
adalah pemimpin yang visioner dan memiliki keberanian untuk melakukan 
inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai langkah untuk 
inovasi pemerintahan daerah telah dilakukan yang dilakukan melalui: (1) 
Membawa budaya perubahan organisasi untuk fokus pada pencapaian 
tujuan pembangunan daerah (2) membuka akses yang luas kepada 
masyarakat untuk mengatasi masalah pelayanan publik melalui inovasi di 
berbagai sektor pembangunan; (3) meningkatkan akses terhadap 
informasi transparansi kinerja birokrasi.  

Komitmen kepala daerah untuk memanfaatkan TIK dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah  menjadi faktor penentu 
kesuksesan penerapan SPBE di Kabupaten Banyuwangi. Bupati 
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Banyuwangi menegaskan bahwa Teknologi Informasi menjadi  prioritas 
pembangunan sebagaimana pembangunan infrastruktur wilayah dengan 
menyatakan “TIK bagi kami adalah infrastruktur kelima setelah jalan, 
jembatan, bandara dan pelabuhan”. Komitmen Bupati disambut oleh 
komitmen pimpinan OPD untuk mau melakukan transformasi tata kelola 
pemerintahan yang berbasis elektronik di instansi masin-masing.  

Political will manajemen puncak dan komitmen kepala daerah dalam 
penerapan SPBE dapat dilihat dari keseriusan Pemda untuk 
mengalokasikan sumberdaya manusia, infrastruktur dan anggaran 
pemerintah. Berdasarkan data capaian kinerja penerapan e-government 
pada aspek jangkauan TIK, keberhasilan pencapaian persentase cakupan 
jangkauan TIK dan persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang 
Mengimplementasikan IT dengan Baik, disajikan pada Gambar 1.3 

 
Gambar 1.3 

Capaian Indikator % cakupan jangkauan TIK   
 

 

 

 

 
(Sumber LKJIP Kabupaten Banyuwangi 2018 dan LKPJ Bupati Kabupaten 
Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2017 

 

Persentase jangkauan TIK di Kabupaten Banyuwangi mencapai 70% pada 
tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 yang mencapai 50%. Namun pada 
tahun 2016 belum mampu memenuhi target sebesar 60%, dan pada 
tahun 2017 sudah memenuhi target sebesar 65%. Tren kenaikan dari 
tahun 2016 menuju 2017 harus dipertahankan untuk dapat mencapai 
target 75% pada tahun 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 120 - 
 

Gambar 2.3 
Capaian Indikator % Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang 

Mengimplementasikan IT 
 

 

 

 

 

 

 
Sumber: LKJIP Kabupaten Banyuwangi 2018 dan LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi 
Akhir Tahun Anggaran 2017) 

Peningkatan cakupan jangkauan TIK berdampak positif terhadap 
meningkatnya persentase perangkat daerah dan unit kerja yang 
mengimplementasikan IT dengan baik. Pada tahun 2016 sudah 65% 
perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT dengan 
baik, meningkat menjadi 68% pada tahun 2017. Angka ini sudah 
memenuhi target pada tahun bersangkutan, dan untuk mencapai target 
2019 sebesar 75% masih dibutuhkan upaya lebih intens mengingat 
tingkat capaian yang belum terlalu signifikan untuk meningkatkan capaian 
indikator.Capaian diatas mengindikasikan bahwa Kepala Baerah dan 
political will Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan 
untuk penerapan SPBE. 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

Hasil observasi lapangan diketahui bahwa aplikasi dan infrastruktur di 
Kabupaten Jember masih parsial dan belum terintegrasi juga tidak 
tersedia server dan data center. Meskipun demikian, Pemerintah 
Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  pelayanan 
publik sudah banyak yang menggunakan sistem informasi komputer baik 
berbasis web maupun desktop, namun bayak yang masih menggunakan 
cara manual dan semi manual dalam arti masih berbasis file dan tidak 
menggunakan sistem data base. Perangkat daerah juga sudah 
menggunakan aplikasi khusus untuk menunjang tata kelola pemerintahan 
dan pelayanan publik. Beberapa aplikasi sudah menggunakan web based 
maupun menggunakan desktop, namun banyak data base yang digunakan 
dan berdiri sendiri, sehingga ketika ada pertukaran data antar OPD sulit 
dilakukan jika masih menggunakan database sendiri-sendiri, bahkan ada 
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yang masih menggunakan aplikasi Excel sebagai  data basenya. Hal ini 
akan menyulitkan bila ada OPD lain yang membutuhkan data. 

Beberapa proses bisnis telah dikembangkan oleh Pemda namun sebagian 
besar berbentuk G2G untuk pengelolaan data dan informasi internal OPD 
sehingga belum menampakkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan 
dunia usaha. Untuk aplikasi yang merupakan bentuk relasi G2C beberapa 
diantaranya sudah mewadahi transasksi informasi antara pemerintah 
dengan masyarakat. 

Seluruh perangkat daerah (38 OPD) di Kabupaten Jember juga telah 
terhubung  akses internet dengan kantor bupati, juga sebanyak 31 
kecamatan dan 22 kelurahan telah terhubung internet ke Kantor Bupati. 
Hal ini memudahkan dalam koordinasi pemerintahan dan mendukung 
pelayanan publik. Namun ketersediaan wifi untuk masyarakat di area 
fasilitas umum belum dilakukan oleh pemda. Pengembangan infrastruktur 
TIK telah dilakukan meskipun baru pada tahapan perencanaan. Jaringan 
komunikasi masih menjadi kendala yang disebabkan oleh: (1) keberadaan 
jaringan yang berada di pusat kota, belum tersebar di wilayah perdesaan; 
(2) jaringan komunikasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh 
perangkat daerah dalam meningkatkan layanan publik dan (3) masing-
masing OPD cenderung mengembangkan dan mengoperasikan sistem 
informasi dan jaringan komunikasi masing-masing dan belum terintegrasi. 

Hambatan penyebaran akses internet dan wifi perlu dipertimbangkan 
untuk peningkatan pelayanan publik,  mengingat Kabupaten Jember 
dikenal sebagai kota pendidikan dan juga tujuan wisata nasional dan 
internasional termasuk untuk mendukung penyelenggaraan event tahunan 
karnaval fashion yang diikuti oleh kontestan dari berbagai negara. 
Percepatan penyebaran akses internet juga berkaitan erat dengan 
pencanangan Kab. Jember  sebagai 100 Kota Smart City di Indonesia.  

1. Kerjasama dengan Pihak Lain  

Kabupaten Banyuwangi telah mengoptimalkanupaya membangun 
kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan (BUMN, 
Lembaga Pendidikan Perbankan) dalam rangka pengembangan SPBE, 
sementara pemanfaatan potensi Kabupaten Jember sebagai pusat 
layanan pendidika belum optimal dimanfaatkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Jember untuk menjalin kerjasama untuk pengembangan 
SPBE. 

Terdapat hambatan penerapan SPBE yang dihadapi baik oleh 
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. 
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a. Pertama, kesiapan sumberdaya manusia TIK yang belum terkelola 
dengan baik sehingga menjadi hambatan baik Kabupaten 
Banyuwangi maupun Kabupaten Jember dalam implementasi 
SPBE. Di Kabupaten Banyuwangi, Alokasi sumberdaya manusia TIK 
di kalangan ASN dari total 10636 ASN yang tersedia belum ada 
manajemen  perencanaan dan pengembangan aparatur berbasis 
TIK memadai dan tersebar  merata  di setiap OPD. Kondisi 
kekurangan SDM baik secara kuantitas dan kualitas dapat dilihat 
dari kesiapan SDM TIK di Dinas Kominfo yang memiliki peran 
penting terkait infrastruktur TIK. dari seluruh jumlah pegawan 
Dinas Kominfo, pegawai yang memiliki kompetensi TIK hanya 10 
pegawai yang terdiri dari 5 pegawai PNS dan 5 CPS. Hal ini perlu 
mendapat perhatian mengingat peran penting Dinas Kominfo 
sebagai integrator, analis sistem dan penyiapan infrastruktur TIK.  
Bahkan survey untuk mengetahui kapasitas ASN di bidang TIK juga 
belum dilakukan sehingga sulit diketahui kualifikasi kebutuhan ASN 
secara keseluruhan. Padahal dengan melaksanakan survey 
terhadap kapasitas ASN dapat diketahui misalnya persentasi ASN 
yang memiliki kemampuan  menggunakan computer (sistem linux 
dan window), kemampuan mengoperasikan window (aplikasi office  
dan aplikasi akses) bahkan persentasi ASN yang biasa 
menggunakan internet juga tidak diketahui, padahal hal ini penting 
untuk  operasionalisasi alur pekerjaan yang menadi kewenangan 
dan tanggung jawab masing-masing ASN.  

Untuk Kabupaten Jember, kapasitas TIK ASN di OPD hanya 
memiliki keahlian dalam hal pengoperasian computer (word 
processor), excel serta menggunakan web  dan terkait 
penggunaan aplikasi pun belajar secara otodidak dan belajar 
dengan yang lebih pengalaman, sehingga perlu dilakukan 
rekrutmen personil yang memiliki kemampuan TIK memadai 
(Master Plan Kabupaten Jember 2019-2023). Mengatasi 
permasalahan kapasitas SDM baik di Kabupaten Banyuwangi 
maupun Kabupaten Jember perlu pengembangan manajemen 
SDM TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap OPD mulai 
dari perencanaan SDM, penempatan dan pengembangan karier 
ASN yang memilki konpetensi TIK. Dalam jangka waktu dekat 
dibutuhkan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan pelaksanaan 
SPBE, untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu 
menyusun prioritas untuk menentukan aktivitas yang paling 
dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat. Training untuk 
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia TIK bagi personil 
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perangkat daerah di Kedua Kabupaten belum optimal, namun 
Kabupaten Banyuwangi selangkah lebih maju untuk peningkatan 
kapasitas TIK di masyarakat yang berhubungan dengan pelaku 
usaha telah dilaksanakan pelatihan internet marketing bagi UKM di 
Kabupaten Banyuwangi.  

b. Kedua, Sistem Security belum optimal diterapkan baik di 
Kabupaten Banyuwangi maupun Kabupaten Jember. Ini menjadi 
salah satu hambatan penerapan SPBE baik di Kabupaten 
Banyuwangi maupun Kabupaten Jember. Keamanan informasi 
sangat penting untuk menjaga keamanan transaksi data informasi, 
karena sangat rawan terhadap intrusi bila titik berada di area 
terbuka yang langsung berhadapan dengan publik. 
Pengembangan sistem keamanan informasi yang andal akan 
dilanjutkan dengan membuat manajemen resiko dari resiko resiko 
yang dapat ditimbulkan untuk keamanan  data. salah satu 
tantangan paling signifikan untuk mengimplementasikan SPBE 
adalah keamanan komputer. Untuk kegiatan e-Government, 
layanan kesinambungan sangat penting tidak hanya untuk 
ketersediaan dan pemberian layanan, tetapi juga untuk 
membangun kepercayaan warga dan kepercayaan, termasuk  
risiko penipuan dan penyalahgunaan data sensitif juga perlu 
menjadi perhatian. Kebijakan keamanan belum dimiliki baik di 
Kab. Banyuwangi maupun di Kabupaten Jember. Oleh karena itu 
diperlukan struktur yang kuat untuk melakukan mmanajemen 
informasi dan keamanannya. Kebijakan keamanan harus 
dituangkan dalam sebuah dokumenmanual keamanan dan SOP 
security. Kemanan informasi merupakan faktor penting dan  tidak 
dapat dipisahkan dalam pembangunan arsitektur TIK. 

E. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penerapan SPBE 
dapat menjadi inspirasi  dan  best practices bagi pembelajaran 
penerapan SPBE  bagi Pemerintah Daerah  lainnya di Indonesia. 

b. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan SPBE, Kementerian Dalam 
Negeri melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri dapat 
melakukan pembinaan dan fasilitasi bagi pemerintah daerah untuk 
percepatan penerapan SPBE. Untuk itu pembinaan disarankan pada 
hal-hal berikut: 
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1) Percepatan penyusunan regulasi dalam bentuk Perda atau 
Perkada untuk penerapan SPBE secara terpadu dengan prioritas 
pada integrasi aplikasi-aplikasi yang tersebar di OPD, termasuk 
prioritas menyusun proses bisnis aplikasi layanan publik di daerah 
serta penyediaan pusat data dan aplikasi berbagi pakai. 

2) Percepatan perencanaan program dan kegiatan pengembangan 
TIK yang diintegrasikan di RPJMD dan RKPD, menyusun dokumen 
master plan atau road map SPBE untuk memberikan arah 
pelaksanaan SPBE di daerah. 

3) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia TIK 
melalui rekrutmen ASN juga pelatihan-pelatihan bagi ASN di OPD 
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan SPBE. Khusus bagi 
sumberdaya manusia TIK yang memiliki kemampuan 
pemrograman dan analis dipertimbangkan untuk pemberian 
insentif yang memadai agar mencegah mereka beralih ke institusi 
lain yang lebih memiliki prospek pendapatan yang lebih baik. 

4) Mendorong Daerah untuk peningkatan infrastruktur TIK daerah 
secara bertahap mencakup infrastruktur jaringan, infrastruktur 
sistem informasi dan infrastruktur aplikasi. 

5) Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan pemangku 
kepentingan di daerah untuk mendukung penerapan SPBE, antara 
lain dengan melibatkan BUMN,  perguruan tinggi dan lembaga 
pendidikan  yang memiliki jurusan TIK maupun lembaga lain di 
daerah 

 

4.2 Pengkajian Aktual Model Pembinaan Inovasi Daerah Berdasarkan 
Tipologi Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 

A. Latar Belakang 

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP 
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2017 
Tentang Inovasi Daerah bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan 
inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Pencapaian upaya tersebut tidak bisa terlepas dari pembinaan intensif 
yang dilakukan pemerintah pusat khususnya Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kemendagri. Wujud pembinaan yang dilakukan BPP 
kemendagri terhadap pemerintah daerah adalah melalui pembinaan 
inovasi daerah. Dalam hal ini BPP Kemendagri memiliki kewenangan untuk 
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memantau perkembangan inovasi daerah yang telah dilakukan 
Provinsi/Kabupaten/Kota.  

Untuk itulah inovasi daerah di era desentralisasi menuntut peran aktif dari 
stakeholder khususnya pemerintah pusat selaku unsur pembina daerah. 
Dalam hal ini, Kemendagri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kemendagri telah membina inovasi daerah yang saat ini sudah dilakukan 
dengan replikasi inovasi pada daerah tertinggal maupun daerah lainnya 
yang mencapai 50 daerah binaan, Pamong inovasi, maupun motivasi 
kepada kepala daerah agar semakin memajukan daerahnya dan tidak mati 
untuk berkreatif melalui pemberian penghargaan IGA (Tahun 2017 - 
sekarang) menjadi sebuah aktivitas yang memberikan nilai positif kepada 
daerah. 

Saat ini inovasi daerah tidak hanya dilakukan oleh mereka yang di daerah 
maju saja, akan tetapi daerah yang dengan keterbatasannya  seperti 
daerah perbatasan dan daerah tertinggal justru sedang giatnya untuk 
berinovasi.  Data indeks inovasi daerah (BPP, 2018) menyebutkan daerah 
yang berada di perbatasan dan daerah tertinggal seperti Kabupaten 
Situbondo dengan 3 inovasi daerah, Pulau Mentawai dengan 169 inovasi 
daerah, Kabupaten Pelalawan dengan 3 inovasi daerah, Kabupaten Belu 
dengan 6 inovasi daerah, Kabupaten Lebak dengan 46 inovasi daerah, 
Pulau Mentawai dengan 169 inovasi daerah, Kabupaten Lampung Barat 
dengan 5 inovasi daerah. 

Kajian ini akan memfokuskan pada bagaimana menciptakan model 
pembinaan sesuai dengan tipologi wilayah perbatasan dan daerah 
tertinggal. Pada wilayah perbatasan dan daerah tertinggal akan diarahkan 
model pembinaan disesuaikan dengan IPM, laju pertumbuhan, dan  

Dalam kajian ini daerah yang dilakukan sebagai objek lokus adalah 
Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten Pulau Morotai memiliki laju 
pertumbuhan di tahun 2017 sebesar 6.37%, Indeks Pembangunan 
Manusia Tahun 2017 menempati urutan ke 9 se Maluku Utara dengan nilai 
indeks 60,71 sedangkan PDRB nya sebanyak 1.319.055,8 milyar.  

Dengan demikian masalah regulasi hasil kajian ini akan didukung dengan 
data dan penjelasan yang diperoleh berdasarkan pengumpulan dan 
analisa data. 

B. Tujuan  

Menganalisa model pembinaan inovasi daerah berdasarkan tipologi 
wilayah perbatasan dan daerah tertinggal. 
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C. Permasalahan 

Ditinjau dari tipologi wilayah yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah 
wilayah perbatasa`n dan wilayah tertinggal. Daerah perbatasan dan 
daerah tertinggal menjadi unsur pembahasan mengingat selama ini 
masyarakat mengartikan daerah perbatasan sebagai wilayah pinggiran 
yang terbelakang serta sulit dijangkau transportasi maupun signal seluler. 
Dalam hal ini, Pemerintah berupaya membangun semua wilayah 
Indonesia, khususnya yang berada di wilayah terdepan. Adapun 
permasalahan yang dihadapi daerah perbatasan dan daerah tertinggal 
diantaranya dari aspek ekonomi, aspek infrastruktur, aspek kewenangan, 
aspek hankam, aspek pengawasan, aspek tapal batas dan sebagainya. 
Ditambah lagi, tuntutan untuk memperbaiki pembangunan di daerah 
perbatasan dan daerah tertinggal sudah tidak bisa ditawar lagi. 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

1. Sektor potensi basis di Pulau Morotai dengan menggunakan metode 
Dynamic Location Quotient (DLQ ) menunjukan sektor pertanian, 
kehutanan dan perikanan dengan capaian skor 48,12%. Artinya 
bahwa sektor ini tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan di Pulau 
Morotai saja, tetapi dapat dimanfaatkan di daerah lain. Terbukti untuk 
ekspor ikan tuna sudah dilakukan sampai ke negara Korea. Tak hanya 
itu sektor perikanan semakin meningkat dikarenakan adanya 
pertambahan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan 
pembudidaya ikan. Di tahun 2017 telah diserahkan bantuan armada 
penangkapan ikan sebanyak 102 unit. Capaian sektor ini menegaskan 
bahwa: 

a) Meski potensi pertanian mengalami perkembangan yang cepat, 
namun untuk produksi jagung dan tanaman padi mengalami 
kinerja yang menurun; 

b) Meski potensi perikanan mengalami kinerja yang menurun, namun 
untuk produksi perikanan tangkap mengalami kinerja yang 
menurun; 

c) Produksi tanaman pangan dan jagung masih jauh dari target 
RPJMD; 

d) Produksi perikanan tangkap masih jauh dari target RPJMD. 

Sedangkan untuk sektor lain, potensi yang dapat memenuhi di daerah 
Morotai tertuju pada sektor kesehatan, jasa keuangan dan informasi 
dan komunikasi. Catatan terpenting adalah pada sektor yang  kurang 
prospektif untuk dikembangkan seperti sektor pertambangan dan 
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penggalian, sektor listrik dan gas (0,058%), sektor penyediaan air 
bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,01%), 
perumahan (0,102%), mengalami pertumbuhan lambat. Artinya 
bahwa sektor ini perlu mendapatkan produk dari luar daerah untuk 
mendukung kemajuan perkembangannya. 

2. Analisis kebutuhan Kabupaten Pulau Morotai: 

a) Kebutuhan pendidikan menunjukkan mencapai kategori berhasil 
pada peningkatan angka partisipasi sekolah SD (100%) dan 
SMP(100%) , peningkatan angka kelulusan SD (97%) dan SMP 
(99,9 %), peningkatan nilai rata-rata dan penurunan angka putus 
sekolah SD (88,3%) dan SMP (99,3%). Sedangkan kategori 
sangat berhasil menunjukkan adanya penggunaan efisiensi 
sumber daya (122%) dan peningkatan kemampuan literasi 
masyarakat (99,8%); 

b) Kebutuhan kesehatan menunjukkan sangat berhasil dalam 
menekan kematian bayi (90%), kategori tidak berhasil dalam 
menekan angka kematian ibu (50%) dan menunjukkan kurang 
berhasil dalam prevalensi balita gizi buruk (51,72%); 

c) Kebutuhan perumahan menunjukkan sangat berhasil dalam 
menekan rumah tidak layak huni (104%), tidak berhasil 
mewujudkan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak dan 
kurang berhasil dalam mewujudkan rumah tangga yang memiliki 
akses air bersih yang layak (64%); 

d) Kebutuhan perlindungan sosial menunjukkan sangat berhasil 
dalam cakupan  pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 
(100%), Pelayanan Pengaduan Korban KDRT Dan Kekerasan 
Perempuan Dan Anak dan penurunan angka PMKS (100%), 
mencapai sangat berhasil dalam mencakup Tenaga Kerja 
Pengangguran Yang Terampil Dan Mandiri  (104%). 

3. Model pembinaan inovasi daerah dilakukan dengan memperhatikan 
sebagai berikut: 

a) Memiliki perencanaan yang matang untuk membuat desain 
pembinaan inovasi daerah yang bersumber dari kebutuhan, 
masalah, dan peluang. Faktanya adalah Pulau Morotai telah 
tersusun dengan baik akan tetapi pelaksanaan di lapangan belum 
maksimal karena daya dukung yang masih rendah salah satunya 
adalah penguatan ekonomi kerakyatan yang belum maksimal 
sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 
untuk berwirausaha melalui UMKM.  Dalam hal perencanaan, 
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persiapan yang harus dilakukan Pulau Morotai dalam 
melaksanakan inovasi daerah adalah (1) Identifikasi sosial 
ekonomi budaya masyarakat, (2) Penentuan prioritas utama 
pengembangan dan sasaran, (3) Sosialisasi awal program dan 
dialog partisipatif masyarakat, (4) Identifikasi kebutuhan dan 
masalah yang ada, (5) Penyiapan dan penunjukan program, (6) 
Penyiapan pendamping, (7) Pembentukan organisasi/komite lokal, 
(8) Penyiapan forum komunikasi antar lembaga dan organisasi, 
(9) Kolaborasi, keterlibatan networking kelembagaan, (10) 
Pelatihan, workshop, seminar dan pendampingan, (11) Pemberian 
insentif modal/ bantuan, (12) Pengembangan pusat informasi dan 
basis data, (13) Pemberian bantuan modal pinjaman lunak dan 
pendampingan insentif, (14) Peningkatan standar mutu dan 
sertifiksasi, (15) Pengembangan industry, (16) Monitoring dan 
evaluasi; 

b) Merumuskan tujuan dan sasaran pembinaan sebagai obyek 
inovasi; 

c) Mengorganisasikan ketersediaan sumber daya pendukung seperti 
sarana-prasarana, SDM, SDA dan motivasi untuk membangun. 
Hambatannya adalah untuk mengorganisasikan sumber daya 
manusia di Morotai dilakukan dengan tingkat kesulitan yang 
sangat tinggi. Dimana Morotai dihadapkan pada keterbatasan 
SDM, dan rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Morotai. 
Sumber daya alam bisa dikatakan sangat bagus, dengan 
bermodalkan air yang bersih, hasil kekayaan laut yang berlimpah 
namun sistem pengolahan sumber daya alam seperti ikan tuna 
masih belum menampakkan sesuatu yang berbeda; 

d) Merumuskan kegiatan-kegiatan dan membuat rincian kegiatan 
pembinaan inovasi daerah sesuai dengan perencanaan beserta 
indikator-indikatornya. 

4. Hasil pengumpulan data melalui Focus Group Discussion, ditekankan 
pola pembinaan daerah perbatasan dan daerah tertinggal merujuk 
beberapa tahapan diantaranya adalah: 

a) Tahap analisis kebutuhan adalah tahap penentuan untuk 
mengembangkan pola pembinaan kedepannya. Identifikasi 
kebutuhan bertujuan untuk (1) mewujudkan arah pembinaan 
sesuai dengan potensi daerah, (2) mewujudkan strategi 
pembinaan sesuai dengan potensi daerah ada dua tahapan dalam 
analisis kebutuhan yaitu pertama, perhitungan potensi sektor 
dilakukan untuk melihat sektor-sektor daerah yang potensial 
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maupun yang tidak potensial. Potensi sektor ini diarahkan pada 
hasil PDRB selama empat tahun, dimulai dari tahun 2013-2017. 
Hasilnya adalah Pulau Morotai memegang potensi yang sangat 
besar pada aspek Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kedua, 
perhitungan berdasarkan analisa kebutuhan dasar adalah analisis 
kebutuhan untuk menjawab model pembinaan yang relevan 
dengan kondisi faktual. Analisa ini dengan melihat antara realisasi 
dan target. Analisa kebutuhan dasar yang diamati yaitu kebutuhan 
pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan perumahan, 
kebutuhan perlindungan sosial; 

b) Tahap perencanaan pembinaan. Caranya adalah dengan 
merumuskan tujuan, menetapkan sasaran pembinaan, 
merencanakan pembinaan, merancang materi pembinaan, 
menyusun jadwal pembinaan, menetapkan media pembinaan, 
mengembangkan instrumen pembinaan. Dalam merumuskan 
tujuan harus diketahui terlebih dahulu sasaran pembinaan yang 
akan dituju. Setelah menetapkan sasaran , langkah selanjutnya 
adalah merancang dan mengorganisasikan materi pembinaan. 
Dalam menentukan jadwal pembinaan, akan dilakukan sesuai 
dengan pertimbangan: 

1) Durasi kebutuhan tematik inovasi daerah. Maksudnya adalah 
jadwal tersebut akan disesuaikan dengan anggaran yang 
tersedia di dalam APBN dan frekuensi seberapa banyak materi 
yang diberikan serta trainer yang dibutukan dalam mengisi 
proses pembelajaran. Materi yang ada haruslah sesuai dengan 
kebutuhan tematik inovasi daerah; 

2) Trainer yang terlibat bersumber dari Perguruan Tinggi, ASN, 
ataupun masyarakat yang kompeten dan relevan dengan 
tematik yang menjadi pembahasan; 

3) Penyediaan tenaga pedamping yang berada di Provinsi 
/Kabupaten/Kota selaku penanggungjawab operasional proses 
pembinaan. Tenaga pedamping tersebut berasal dari unsur 
BPP Kemendagri dengan melibatkan fasilitator yang ada di 
tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. 

c) Tahap Pelaksanaan Pembinaan adalah tahap dimana pembinaan 
mulai dilaksanakan oleh BPP kemendagri terhadap daerah binaan. 
Teknik pembinaan yang diperlukan adalah pertama, teknik 
pembinaan yang dapat diikuti pelaku inovasi.  Pelaku Inovasi 
tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pendataan inovasi 
daerah baik inovasi daerah yang difasilitasi oleh Pemda, maupun 
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inovasi daerah. Kedua, model pembinaan pada daerah perbatasan 
akan mengarah dan memegang prinsip kerjasama, konstruktif, 
partisipasi, efektif dan efisiensi; 

d) Tahap Evaluasi Pembinaan diarahkan pada penilaian reaksi, 
prilaku dan hasil. Artinya adalah evaluasi dilihat dari proses 
sampai akhir pelaksanaan. Evaluasi perilaku dapat dilakukan 
dengan membandingkan perilaku sebelum dan sesudah mengikuti 
program, survei/interviu dengan pelatih, atasan maupun bawahan 
peserta program setelah kembali ke tempat kerja, 
membandingkan biaya yang digunakan dengan keuntungan yang 
didapat setelah dilakukan pelatihan, dan bagaimana 
peningkatannya; 

e) Tahap Tindak Lanjut akan dibahas mengenai dana insentif. Dana 
insentif ini sekaligus rangsangan bagi daerah agar lebih 
memaksimalkan kreatifitas dan idenya dalam berinovasi. Selain 
itu, dana insentif ini akan diperuntukkan pemanfataanya bagi 
pemberdayaan masyarakat, bukan hanya pembangunan fisik saja. 
Oleh karenanya bagi daerah yang menerima dana insentif, dapat 
dipergunakan untuk pengembangan usaha-usaha masyarakat. 

E. Rekomendasi 

1. Bagi Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal: 

a) Jika Morotai dijadikan model, maka daerah dalam melakukan 
kegiatan inovasi terlebih dahulu dapat melakukan pemetaan 
daerah berdasarkan analisa kebutuhan dasar dan analisa 
kebutuhan potensi. Tujuannya adalah untuk mempermudah 
daerah dalam menerapkan dan menentukan bentuk inovasinya 
serta menjaga kontinyuitas dan keberlangsungan inovasi secara 
komprehensif. 

b) Kabupaten Pulau Morotai untuk meningkatkan inovasinya perlu 
melakukan kolaborasi dengan beberapa stakeholders 
(pengembang investor, pemerintah daerah lainnya, dan K/L)  
maupun kerjasama antar daerah diantaranya adalah melakukan 
sektor potensi Morotai, antara lain:  

(1) pengembangan pariwisata melalui revitalisasi pembangunan 
museum hasil perang dunia kedua, revitalisasi layout area 
pantai dengan menyediakan fasilitas publik seperti RPTA; 

(2) pengembangan hasil laut seperti ikan tuna, tuna, cakalang, 
tongkol, udang vaname dan rumput laut dalam bentuk sistem 
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formulasi pengawetan makanan dalam bentuk sarden tuna, 
sarden tongkol, kripik ikan tuna, minuman rumput laut; 

(3) melakukan penciptaan sistem listrik dengan memanfaatkan 
penyediaan air sungai seperti Desa Mandiri Energi. Langkah ini 
untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik yang 
hampir terjadi setiap hari di Morotai; 

(4) pengembangan potensi wilayah-wilayah sekitar Morotai, sebut 
saja laut Halmahera Timur, Halmahera Tengah dan Halmahera 
Utara. Daerah-daerah ini perlu mendapatkan dukungan agar 
bisa menjadi pemasok tuna buat ekspor; 

(5) pengembangan budidaya udang vanamese, tuna, cakalang 
dengan memperhatikan kondisi lingkungan air harus ideal, 
terutama kandungan oksigen terlarut (DO), alkalinitas, dan 
pH. 

2. Bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri: 

c) Model pembinaan yang diperuntukkan daerah perbatasan dan 
daerah tertinggal dapat menjadi landasan berpikir dalam 
menentukan roadmap penguatan inovasi daerah terutama dalam 
hal analisa kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
tindak lanjut; 

d) Model pembinaan dapat menjadi acuan dalam pengembangan 
replikasi inovasi daerah yang dilakukan oleh BPP Kemendagri 
khususnya pada daerah perbatasan dan daerah tertinggal untuk di 
tahun mendatang dengan cakupan daerah yang lebih luas sesuai 
dengan target RKP 2019; 

e) Model pembinaan secara kontinuij tas dapat dilakukan perubahan 
sesuai dengan kondisi di daerah dengan mempertimbangkan 
kearifan lokal. 

 

4.3 Pengkajian Aktual Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi 
Inovasi Daerah 

A. Latar Belakang 

Amanat Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
salah satunya mengarahkan, seluruh Pemerintah Daerah untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui 
peningkatan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan (Pemerintah 
Republik Indonesia, 2014). Pemerintah sebagai penggerak pembangunan 
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dituntut untuk dapat menggerakkan masyarakat pada kemandirian dalam 
menempuh dan menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan 
bangsa, memberikan pelayanan umum yang sebaik-baiknya dan 
maksimal. Konsekuensi logis yang diterima dari tuntutan semacam itu, 
adalah adanya kemampuan manajerial seorang pemimpin pada 
pemerintah daerah untuk menjalankan sistem manajemen pemerintahan 
yang berdaya guna dan berhasil guna.  

Setidaknya Ombudsman RI pada tahun 2017 menerima laporan/ 
pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan 
publik sebanyak 9.446 laporan melalui Ombudsman RI dan Tim Penerima 
Verifikasi Laporan. Selain Laporan/Pengaduan masyarakat Ombudsman RI 
juga menindaklanjuti tembusan surat pengaduan sebanyak 1112. Dari 
data pengaduan masyarakat sebanyak 9.446 

yang memenuhi syarat formil dan materil serta kewenangan Ombudsman 
RI yaitu sebesar 8.264 laporan yang ter-register pada aplikasi SIMPel 

Sedangkan di Pemerintah Kota, Laporan menyebutkan 2.520 produk 
layanan, terdapat beberapa komponen standar pelayanan publik yang 
paling sering dilanggar, terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat 
memperoleh layanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus 
(lansia, ibu hamil, disabilitas) dan sarana untuk pengguna berkebutuhan 
khusus, serta informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan. 
Sebanyak 75,95% atau 1914 produk layanan di 45 Pemkot belum mampu 
menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan 
khusus (lansia, ibu hamil, disabilitas), dan 51,39% atau 1295 produk 
layanan belum mampu menyediakan sarana khusus bagi pengguna 
layanan berkebutuhan khusus (ramp, rambatan, kursi roda, jalur 
pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, ruang bermain anak, dll). Selain 
itu, berkaitan dengan masukan dan pengaduan pengguna layanan, 
terdapat 1337 atau 53,06% produk layanan yang tidak menyediakan 
informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan. 

Inovasi layanan pemerintahan merupakan ide kreatif teknologi atau cara 
baru dalam teknologi layanan pemerintahan atau memperbarui yang 
sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan 
atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, 
maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaat hasilnya mempunyai 
nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. 
Sebagaimana yang telah di amanatkan Peraturan Pemerintah (PP) 38 
Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa pada Pasal 6  huruf a kriteria 
inovasi daerah mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur 
dari inovasi 
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Pada tingkat Program dan Kegiatan, Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Dalam Negeri pada Pusat Litbang Inovasi Daerah akan 
mengadakan replikasi hasil inovasi daerah. Replikasi Inovasi Daerah yang 
dimaksud adalah inovasi yang telah menjadi best practice di pemerintahan 
daerah yang akan di terapkan di daerah lainnya. Kajian ini dianggap 
penting dan relevan dalam melihat konteks kekinian di Indonesia. Kajian 
ini akan membahas mengenai inovasi daerah pada daerah lokus, 
bagaimana kendala inovasi daerah itu muncul, dan bagaimana stratagi 
untuk mengatasi kendala itu. Dalam konteks itu, inovasi di pemerintahan 
daerah dimaksudkan dalam rangka kewajiban negara menyediakan 
pelayanan publik bagi warganya. Dalam pertimbangan UU Republik 
Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga disebutkan 
negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, dalam kerangka pelayanan 
publik yang merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Kementerian Dalam Negeri akan mendorong percepatan 
ketertinggalan pembangunan sebuah daerah dengan melakukan 
percepatan pembangunannya melalui inovasi daerah. 

B. Tujuan  

Kabupaten Bangkalan sudah memiliki inovasi di masyarakat yang sudah 
terlaksana, akan tetapi belum terinventarisir secara baik. Salah satunya 
adanya penerapan aplikasi pelayanan bagi masyarakat seperti Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Perencanaan 
Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan (SIRENDA), e-ASET, dll. 
Beberapa inovasi daerah di Kabupaten Bangkalan sudah terlaksana 
sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Akan tetapi, inovasi-
inovasi yang telah terlaksana di tengah masyarakat kurang teratur. Masih 
perlu berbagai perbaikan dan penyempurnaan agar inovasi daerah 
tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar 
pelaksanaan inovasi daerah dapat tercapai sesuai dengan tujuan awal dan 
bermanfaat secara maksimal di masyarakat. 

C. Permasalahan 

Tantangan terberat dalam pemberian pelayanan publik adalah bukan 
hanya menciptakan inovasi baru, tetapi kemampuan instansi pemerintah 
daerah dapat melakukan replikasi hasil inovasinya. Dewasa ini telah 
banyak inovasi berhasil diciptakan, dan hampir semuanya berhubungan 
dengan kecepatan, perbaikan, dan sistem teknologi informasi. Kendati 
begitu, belum semua inovasi di daerah dapat diaplikasikan dengan baik di 
tempat lain. Tujuan kajian ini memberikan gambaran standar kesiapan 
pemerintahan daerah dalam melakukan replikasi inovasi daerah. Lokasi 
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kajian dilakukan di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bangkalan dan 
Kabupaten Lombok Barat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
studi kasus. Teknik pengumpulan data utama dilakukan dengan dengan 
melakukan wawancara mendalam, data sekunder serta pengamatan. 
Untuk menguji keabsahan data, dalam kajian ini dilakukan triangulasi 
sumber data. Hasil dalam kajian ini menjelaskan tentang situasi terkait 
inovasi daerah pada ketiga tempat tersebut. Adapun kendala dalam 
berinovasi adalah permasalahan seputar infrastruktur, sumber daya 
manusia dan dukungan regulasi. Untuk membuat inovasi berkelanjutkan 
adalah pertama, penting untuk mengukur kepuasan pengguna yang dalam 
hal ini adalah pelayanan publik. Kedua adalah memahami inovasi dalam 
perkembangan dunia digital, dan ketiga adalah meningkatkan 
keterampilan bagi pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan 
khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik 

D. Pokok-Pokok Hasil Analisa  

Pemerintah daerah saat ini dituntut untuk melakukan pembaharuan dalam 
berbagai sektor sebagai salah satu langkah mengatasi tuntutan 
masyarakat dalam ranah pengadaan pelayanan publik yang lebih baik. 
Inovasi merupakan keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan 
semakin bermakna dan dipercaya oleh masayarakatnya. Keberadaan 
pemerintah daerah dimaksudkan untuk menghasilkan output yaitu 
penyelenggaraan pemerintahan yang dicapai melalui pemberdayaan 
masyarakat, peran serta masyarakat,  dan peningkatan daya saing 
daerah. Karenanya, inovasi daerah merupakan suatu hal yang sangat 
penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya 
perkembangan teknologi yang semakin meningkat serta adanya reformasi 
indusrti 4.0 memunculkan salah satu ide adanya smart city. Smart city 
merupakan konsep tatanan kota pintar yang dapat berperan dalam 
menyediakan pelayan publik yang efektif serta efisien, cepat dan tepat. 
Selain itu smart city juga berfungsi sebagai sarana memperbaiki sumber 
daya manusia yang lebih berkompeten. Smart city diharapkan bukan 
hanya mengenai pengelolaan tekonologi yang handal, namun juga 
mengenai bagaimana cara mengedepankan sosio-kultural yang beringan 
dengan kemajuan kota itu sendiri. 

Dilihat dari data ketiga kabupeten tersebut kebutuhan pemerintah masih 
dalam lingkup aplikasi-aplikasi yang direncanakan pada rancangan model 
replikasi 2019. Aplikasi ini sangat diperlukan oleh pemerintah daerah 
untuk meningkatkan transparansi kinerja pemeritah serta meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Adanya keinginan 
untuk melahirkan sebuah inovasi baru berupa aplikasi (berbasis digital) 
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harus diimbangi dengan sarana serta prasarana yang memadahi. Sesuai 
dengan data yang diperoleh dilapangan dari ketiga kabupaten tersebut 
Kabupaten Seluma merupakan daerah yang belum memiliki komputer 
yang mencukupi. Walaupun sumber internet dari Kabupaten Seluma lebih 
tinggi daripada kedua daerah yang lain.  

Selain itu, data dilapangan yang diperoleh oleh peneliti juga menunjukkan 
bahwa Kabupaten Lombok Barat masih memerlukan banyak inovasi dalam 
rangka mengadakan pelayan publik. Adanya banyak inovasi yang 
diperlukan Kabupaten Lombok Barat. Diantaranya adalah Aplikasi Pajak 
Daerah. Aplikasi pajak daerah akan menghadirkan kemudahan masyarakat 
untuk mengetahui informasi tentang perpajakan daerah secara aktual dan 
efisien. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan konsultasi pajak 
daerah hingga mengunduh pengaturan pajak daerah dengan akses 
kapanpun dan dimanapun melalui gadget real time selama 24 jam. 
Aplikasi pemungutan pajak secara online diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan daerah karena menawarkan kemudahan dalam membayar 
pajak. Kabupaten Lombok Barat memerlukan aplikasi ini untuk menunjang 
pendapatan daerah serta meringkas serta mempermudah prosedur 
pembayaran pajak. 

Inovasi kedua adalah inovasi Aplikasi Pariwisata. Aplikasi pariwisata 
merupakan platform yang dikembangkan untuk menyajikan informasi 
suatu objek wisata, kawasan wisata ataupun wahana di suatu kawasan 
wisata di Indonesia. Sistem aplikasi ini juga menyajikan beberapa 
informasi yang menunjang aktifitas kepariwisataan, diantaranya tentang 
transportasi, perhotelan, tiketing, dan akomodasi. Kabupaten Lombok 
Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata yang sangat tinggi. 
Dengan berjalan baiknya wisata daerah, dapat merambat pada 
peningkatan penghasilan daerah serta meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat dari sektor industri kecil yang ada akibat dari adanya 
pariwisata. 

Sedangkan inovasi yang lainya Aplikasi Database kemiskinan. Aplikasi 
database masyarakat miskin adalah penyimpanan data kemiskinan dalam 
suatu daerah yang berfungsi untuk membantu proses pencarian data 
masyarakat miskin dalam rangka upaya peningkatan kehidupan 
masyarakat miskin. Inovasi Aplikasi Musrenbang desa-kab. Musrenbang 
adalah hasil yang paling penting terhadap usulan program yang paling 
prioritas dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan 
kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah 
Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai (Sikerja). Aplikasi sikerja 
merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyesuaikan mekanisme 
pembayaran tunjangan yang lebih obyektif melalui penilaian kinerja 
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individu berdasarkan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja 
serta menjadi dasar perhitungan produktifitas kerja dalam pemberian 
tunjangan kerja. Aplikasi ini dimaksudkan agar pendapatan yang diterima 
oleh pegawai setara dengan apa yang dikerjakan selama satu bulan. 
Kabupaten Lombok Barat memerlukan aplikasi ini untuk meningkatkan 
kinerja SDM aparatur yang ada di Daerahnya. 

Sedangkan pada Kabupaten Seluma Pemerintah Daerah mengininkan 
adanya aplikasi yang mengatur mengenai APBD serta Laporan 
Pertanggungjawaban yang dapat dilaporkan secara tepat waktu. Adanya 
keinginan untuk membentuk suatu inovasi tata kelola berbasis digital 
Kabupaten Seluma masih perlu meningkatkan kerja sama dalam rangka 
mengadakan penelitian serta perlunya Pemerintah Daerah untuk 
meningkatkan sarana prasarana yang ada pada Daerah. Hal tersebut 
dilakukan agar inovasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 
serta dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan ataupun pelayanan 
yang diberikan untuk masyarakat. 

E. Rekomendasi 

1. Rekomendasi pertama, kesiapan pemerintahan daerah dengan 
melembagakan inovasi daerah. Dukungan kebijakan menjadi penting 
untuk memberikan kesiapan pemerintahan daerah dalam 
melembagakan inovasi daerah dalam produk replikasi yang akan 
diterapakan pada daerah lokus. Kebijakan dalam mendukung proses 
transfer replikasi adalah dengan mengeluarkan misalkan SK Tim 
replikasi hasil inovasi daerah. 

2. Rekomendasi kedua, adalah kelembagaan. kelembagaan merupakan 
sekumpulan aturan main (rules of game) dan tata cara yang berperan 
dalam pengaturan dan pengalokasian sumber daya secara efisien dan 
berkelanjutan.  Kelembagaan tercipta dengan adanya dukungan 
regulasi tentang inovasi daerah. Kelembagaan harus dibuat dalam 
kelembagaan pemerintahan dan sosial. Kelembagaan pemerintahan 
daerah dibuat dalam rangka menumbuhkan budaya pelayanan public 
dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

3. Rekomendasi ketiga, mengatasi kendala dengan investasi. Untuk 
mengatasi masalah dalam inovasi daerah sebaiknya dibutukan 
investasi dalam bidang inftrastruktur informasi dan teknologi. 
Investasi ini merupakan modal kapital dalam meneyelaraskan program 
dan kegiatan khususnya dalam layanan pemerintahan. Investasi dapat 
berupan pengembangan kompetensi SDM dengan membuat Pamong 
Inovasi Daerah, perbaikan infrastruktur dan memperluas invetasi pada 
sebuah jaringan yaitu penumbuhan budaya inovasi pada pegawai 
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pemerintahan, pelibatan masyarakat, pihak swasta dan akademisi, 
serta pelibatan media massa. Investasi dalam inovasi daerah diartikan 
dengan mengumpulkan talenta terbaik sebagai innovator sebagai 
bentuk dukungan program replikasi. Investasi ini dapat dilakukan baik 
dalam tangible assets dan intangible assets. Aset berwujud (tangible 
assets) adalah kekayaan yang dapat dimanifestasikaan secara fisik 
dengan menggunakan panca indera. Contoh dari aset berwujud yaitu, 
misalkan jaringan fiber optic, computer, dan internet dan Aset tidak 
berwujud (intangible assets) adalah kekayaan yang manifestasinya 
tidak berwujud secara fisik yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau 
tidak bisa diukur secara fisik, namun dapat diidentifikasi sebagai 
kekayaan secara terpisah, dan kekayaan ini memberikan manfaat 
serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses 
usaha atau melalui waktu misalkan seperti budaya berinovasi di 
pemerintahan daerah. 

4. Rekomendasi keempat, Penerapan Standar Minimum Replikasi Hasil 
Inovasi Daerah. Untuk menerapkan inovasi daerah khususnya dalam 
bidang teknologi informasi sebaiknya harus kriteria minimal. Kriteria 
minimal ini mencakup penyiapan sarana perangkat keras, perangkat 
lunak, jaringan dan memiliki kompetensi SDM yang memadai. Standar 
dibuat pada dasarnya merupakan akumulasi dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah disepakati oleh berbagai pihak 
merupakan salah satu pendorong dan pijakan inovasi. Persyaratan 
yang telah ditetapkan di dalam sebuah standar tentunya akan 
memudahkan bagi para replikator untuk mengidentifikasi nilai tambah 
yang dikehendaki oleh masyarakat. Selain itu produk replikasi hasil 
inovasi yang dihasilkan tetap memperhatikan norma dan nilai-nilai 
yang ada dalam pelayanan publik. 
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