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Tak ada gading yang tak retak adalah ungkapan yang paling tepat 
sebagai pembuka guna menyampaikan permintaan maaf Dewan 
Redaksi atas keterlambatan kehadiran Media BPP edisi Januari-

Februari 2013. Namun, kami tidak bermaksud menggunakan pameo 
tentang ‘tak ada gading yang tak retak’ sebagai apologi. Keterlambatan 
penerbitan edisi pembuka di tahun 2013 ini sepenuhnya adalah 
kealpaan kami.

Selanjutnya, tema besar yang kami usung dalam penerbitan Edisi 
Januari-Februari 2013 ini adalah ‘dinamika penerapan kebijakan 
Standar Pelayanan Minimum (SPM) di dalam tata kelola 
penyelenggaraan pemerintahan daerah’.

Melalui kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
diketahui bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi. Pembenahan 
dimaksud mencakup penajaman aturan-aturan teknis koordinasi 
kelembagaan di tingkat pusat antara Kementerian Dalam Negeri  
dengan Kementerian dan Lembaga lainnya, maupun antara 
Kemendagri dengan seluruh Pemerintah Daerah selaku pelaksana 
SPM dimaksud.

Di samping itu, penajaman terhadap isi dari program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh 
daerah atas nama SPM juga belum sepenuhnya sesuai dengan semangat SPM itu sendiri. Secara tentatif, 
bisa dikatakan bahwa sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sebutan SPM ternyata 
bukanlah SPM itu sendiri. Bisa jadi, ia hanyalah seperangkat  kegiatan yang dilaksanakan  untuk memenuhi 
target kinerja di lingkungan SKPD yang melaksanakannya.

Sebagai media yang menjadi penghubung antara BPP Kemendagri dengan para pembaca sekalian, 
kami juga menyajikan satu laporan tentang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Perekayasa di 
Lingkungan BPP Kemendagri. Informasi tentang ini perlu kami ketengahkan karena Menteri Dalam Negeri, 
Gamawan Fauzi, dengan sangat terbuka menyatakan bahwa ‘pembenahan internal BPP Kemendagri harus 
dimulai dari tiga titik krusial, yakni (1) penataan kelembagaan, (2) peningkatan kapasitas tenaga peneliti dan 
perekayasa, termasuk peningkatan kapasitas teknis dan manajerial, serta (3) komitmen kerja para pejabat 
struktural harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Ketiga aspek krusial itu sedang kami benahi dengan 
berpedoman pada kebijakan Mendagri dan Permendagri No. 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kemendagri.

Dengan kebijakan itu, adalah wajar bila Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni, segera 
mengambil langkah dan kebijakan untuk melaksanakan arahan Mendagri tersebut di atas. Supaya bisa 
tampil sebagai lembaga penelitian, maka BPP harus mempertajam semua program dan kegiatan yang 
berorientasi pada peningkatan kualifikasi lembaga. Dalam satu kegiatan Bimbingan Teknis Peneliti dan 
Perekayasa yang dilaksanakan pada bulan Februari 2013 yang lalu, Sekretaris Jenderal dengan jelas 
mengatakan, ‘Ke depan, seluruh kebijakan Mendagri harus dimulai dari kegiatan penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan dengan dukungan data empiris yang sahih. Bagi Sekjen, kebijakan Menteri 
harus diambil berdasarkan perhitungan dan analisis yang mendalam, bukan berdasarkan perasaan.

Itulah pesan penting yang disampaikan oleh Mendagri dan Sekretaris Jenderal kepada Kepala BPP, 
Ahmad Zubaidi, untuk dilaksanakan secara terfokus, konsisten dan bertahap. “Kita memang harus 
melaksanakan semua amanah pimpinan”, tandas Ahmad Zubaidi. Namun, kita tak bisa melakukannya 
sebanyak-banyaknya dalam tempo yang secepat-cepatnya. Kita hanya bisa melakukannya secara bertahap, 
namun dengan langkah-langkah yang pasti dan menjurus ke arah yang diinginkan.

Kepada jajarannya, Kepala BPP Kemendagri, Ahmad Zubaidi, bertamsil, “Semua kita wajib berpikir dan 
harus bertindak. Namun, pikiran dan tindakan  kita harus berangkat dari dan berakhir pada titik yang 
mendorong BPP tampil sebagai pusat kajian yang berwibawa. Center of excellence”, kilahnya. 

Selamat membaca dan selamat menikmati.

dari redaksi

Sahat Marulitua

Redaktur/Sekretaris Badan
Litbang Kemendagri
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laporan utama

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 
dasar, yang berhak diperoleh setiap warga secara 
minimal. SPM adalah bagian dari urusan wajib 
daerah, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 11 
ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang dituangkan secara lebih rinci di 
dalam PP No. 65 tahun 2005 dan Permendagri No. 
6 tahun 2007. Artinya, SPM adalah bagian dari 
urusan wajib daerah yang berkaitan dengan 
pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota.
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Penerapan SPM 
Perlu Berbagai 

Penyesuaian



M
eski telah dicanangkan sejak tahun 
2004, pelaksanaan SPM masih 
menghadapi berbagai kendala, baik 

dari sisi kebijakan maupun implementasi. 
Rangkaian kendala dimaksud terungkap 
dalam hasil penelitian bersama yang 
dilakukan oleh Badan Penelitian dan 
Pengembangan (BPP) Kemendagri dengan 
Magister Administrasi Publik, Universitas 
Gadjah Mada (MAP-UGM), yang difasilitasi 
oleh Gesel lschaft  für Internat ionale 
Zusammenarbeit (GIZ), Jerman. Hasil 
penelitian tersebut dipaparkan pada Acara 
Rapat Pemaparan Hasil Kajian SPM di RSU 
Kemendagri Januari lalu.

Dalam penelitian yang dilakukan 
sepanjang bulan Agustus – Desember 2012 
yang lalu di 7 Provinsi terpilih, Tim Peneliti 
BPP dan MAP-UGM menemukan beberapa 
faktor penghambat SPM, yang terbagi dalam 
dua permasalahan besar, yaitu isu substansi 
dan isu implementasi.

Untuk isu mengenai substansi, 

setidaknya ada dua kajian lanjutan penting 
yang perlu dilakukan segera, karena bisa 
mengungkapkan secara lebih tajam dan rinci 
be rbaga i  kenda la  yang  berpo tens i 
menghambat pelaksanaan SPM. Beberapa 
kendala utama yang sudah diidentifikasi oleh 
Tim Peneliti antara lain adalah tafsir ganda 
tentang konsepsi SPM dan pelayanan dasar, 
mekanisme hubungan kerja pembinaan 
Kemendagri terhadap daerah, peran dan 
fungsi kementerian dan lembaga dalam 
proses pembinaan teknis kepada daerah 
serta pola hubungan kemitraan antara Ditjen 
Otda Kemendagri dengan seluruh K/L yang 
sudah menerbitkan peraturan teknis yang 
menjadi pedoman bagi daerah pelaksana 
kegiatan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil 
penelitian dimaksud juga dipaparkan bahwa 
dari sebagian SPM yang telah dilaksanakan 
oleh daerah terungkap bahwa sejumlah 
kegiatan yang dilaksanakan atas nama SPM 
ternyata bukanlah kegiatan pelayanan dasar. 

laporan utama

Atas: Rapat Hasil Kajian Standar Pelayanan Minimal diselenggarakan di Ruang 
Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, 16 Januari 2013. 
Halaman sebelah: Dr. I Made Suwandi, M.Soc. Sc menekankan perlu ada 
evaluasi dalam pelaksanaan SPM dan penganggaran.

Foto: Eka Novian Gunawan
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Terdapat bukti tentatif untuk mengatakan 
bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
atas nama SPM adalah rangkaian kegiatan 
yang diajukan untuk memperoleh alokasi 
anggaran bagi SKPD pelaksananya. 

Karena itu, Tim Peneliti memberikan 
saran dan masukan tentang perlunya 
ketegasan dalam merumuskan pengertian 
SPM dan konsepsi pelayanan dasar di dalam 
urusan wajib daerah. Ini mengandung makna 
bahwa Kemendagri dan K/L perlu duduk 
kembali untuk membahas dan menyepakati 
kriteria tentang pelayanan dasar dan SPM, 
sehingga tidak lagi memunculkan tafsir 
ganda yang berpotensi merancukan 
kebijakan SPM seolah identik 
dengan peluang SKPD untuk 
mengajukan rencana anggaran 
secara berlebihan. 

T i n d a k  l a n j u t  a t a s 
rekomendasi tentang isu substansi 
ini sempat memunculkan pemikiran 
untuk melakukan revisi atas PP No. 
65 tahun 2005 dan PP No. 38 tahun 
2007. Para peserta aktif yang hadir 
pada acara pemaparan yang 
berlangsung di RSU bulan Januari 
yang lalu mengajukan alasan 
sederhana yang bisa dipahami 
b e r s a m a .  D a r i  s u d u t  t a h u n 
penerbitannya, PP No. 38 tahun 
2007 mestinya lahir lebih dulu 
daripada PP No. 65 tahun 2005. 
Artinya, PP No. 38 tahun 2007 yang 
mengatur tentang pembagian 
urusan antara pemerintah dengan 
daerah adalah aturan hukum induk, 
sedangkan PP No. 65 tahun 2005 
adalah aturan hukum turunannya. 
Terdapat bukti yang cukup kuat 
untuk mengatakan bahwa salah satu 
penyebab terjadinya tafsir ganda tentang 
konsepsi SPM dan pelayanan dasar justru 
adalah tahun kelahiran yang terbalik antara 
kedua PP dimasud. Sebagai aturan induk, 
PP No. 38 tahun 2007 yang terbit belakangan 
telah mengabaikan sejumlah klausul penting 
dari PP No. 65 tahun 2005. 

Terhadap pendapat sepihak tentang 
revisi kedua PP dimaksud, Sekretaris 
Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni, 
kemudian memberikan jalan keluar yang 

sejalan dengan temuan utama dari penelitian 
ini. Bagi Sekretaris Jenderal, permasalahan 
utama kebijakan dan program SPM perlu 
ditelusuri pada aspek implementasi, 
walaupun aspek juridis formalnya dapat 
diselesaikan sambil berjalan. Karena itu, 
Sekretaris Jenderal mengajak semua pihak 
un tuk  membenah i  6  (enam)  aspek 
implementasi yang paling mendesak. 

Aspek implementasi yang pertama 
adalah upaya memperjelas pemahaman K/L 
dan semua pihak terkait tentang peran dan 
kedudukan Kementerian Dalam Negeri 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, sebagaimana diatur di dalam 

P a s a l 
222 UU No. 32 tahun 2004. Sebagai bagian 
d a r i  k e s e l u r u h a n  k e b i j a k a n 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
pelaksanaan Program SPM  juga harus 
tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur 
di dalam Pasal 222 UU No. 32 tahun 2004 
d i m a k s u d .  M e m a n g  d i a k u i  b a h w a 
pemahaman yang bersifat tunggal antar 
semua K/L dengan Kemendagri tentang hal 
ini masih terus perlu disosialisasikan, 
sehingga kecenderungan untuk bertindak 

laporan utama
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secara sangat sektoral bisa 
dihindari sejak dini. 

P e r m a s a l a h a n 
implementasi yang kedua 
a d a l a h  t e n t a n g  p o l a 
hubungan ker ja  antara 
Kemendagri dengan seluruh 
kementerian dan lembaga 
yang telah menerbitkan 
peraturan menteri sektoral 
t e n t a n g  S P M .  P o l a 
hubungan ini harus dirujuk 
kembali pada ketentuan 
Pasal 222 UU No. 32 tahun 
2004 tersebut di atas. Dalam 
bingkai ini, Kementerian 
Dalam Negeri diamanatkan 
untuk mengambil peran 
koordinatif yang bersifat 
komprehensif. Kata kuncinya 
adalah sinergi kebijakan dan 
sinkronisasi program. Pada 
s a a t  y a n g  s a m a , 
kementerian dan lembaga 
la in  mema inkan  pe ran 
sebagai pembina teknis. 

Permasalahan yang 
ketiga adalah soal belum 
m a k s i m u m n y a  u p a y a 
pemerintah untuk melakukan social 
marketing agar pemerintah daerah siap 
melaksanakan SPM sebagai sebuah 
amanah yang bersifat wajib. Namun disadari, 
be lum maks imumnya  upaya  soc ia l 
marketing tentang SPM ini tidak terjadi 
karena komitmen yang rendah, melainkan 
karena masih berkembangnya tafsir ganda 
antara pusat sebagai pembina dan daerah 
sebagai pelaksana tentang makna SPM dan 
konsepsi tentang pelayanan dasar di urusan 
wajib daerah. 

Permasalahan yang keempat adalah 
kurangnya keterlibatan daerah dalam 
perumusan SPM di masing-masing K/L. 
Selain i tu,  intensi tas dan frekuensi 
pembinaan teknis oleh K/L kepada daerah 
dianggap oleh daerah masih sangat 
terbatas. Karena itu, daerah cenderung 
menganggap mereka diperlakukan secara 
tidak adil, karena dipaksa untuk berpikir 

sendiri tentang konsep SPM yang cenderung 
multi tafsir di dalam aturan perundangannya 
dan harus bekerja sendiri dengan bantuan 
bimbingan teknis yang terbatas. 

Permasalahan yang kelima adalah 
masalah belum terintegrasinya SPM dengan 
mekanisme dan instrumen pembiayaannya. 
Sulit menghindari kesan bahwa akibat tafsir 
ganda tentang implementasi kegiatan 
pelayanan dasar di dalam bingkai SPM, 
mekanisme perencanaan dan penentuan 
kegiatan tahunan SPM belum terintegrasi 
dengan  mekan isme dan  ins t rumen 
pembiayaan. Akibatnya, sejumlah kegiatan 
yang dilaksanakan atas nama SPM ternyata 
bukanlah kegiatan SPM i tu sendir i , 
melainkan kegiatan rutin setiap SKPD 
pelaksananya. 

Permasalahan yang keenam adalah 
l u a s n y a  c a k u p a n  S P M ,  s e h i n g g a 
menimbulkan kesan bahwa SPM telah 
ditafsirkan oleh SKPD pelaksana sebagai 

laporan utama
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Kepala BPP Kemendagri, Ahmad Zubaidi saat memimpin rapat evaluasi 
SPM di RSU pada 16 Januari 2013
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laporan utama

7

upaya untuk memperbesar a lokasi 
anggaran tahunan mereka. Karena itu, 
Sekretaris Jenderal Kemendagri sepakat 
dengan salah satu hasil temuan penelitian 
ini, terutama yang berkaitan dengan 
perlunya upaya untuk menyusun manual 
teknis tentang cakupan kegiatan pelayanan 
dasar yang akan dilakukan di bawah 
payung hukum program 
SPM. 

S e l a i n  i t u , 
Sekretaris Jenderal juga 
sepakat untuk mendorong 
semua pihak terkait agar 
s e g e r a  m e n y u s u n 
pedoman teknis tentang 
indikator SPM, sehingga 
jenis kegiatan yang akan 
dilakukan sudah diketahui 
target k iner ja bahkan 
h i n g g a  d a m p a k  d a n 
m a n f a a t n y a  k e p a d a 
masya raka t  sebe lum 
kegiatan itu dilaksanakan. 
D a l a m  k o n t e k s  i n i , 
S e k r e t a r i s  J e n d e r a l 
m e m b e r i k a n  s e b u a h 
analogi bahwa sebagai 
bag ian  da r i  p rog ram 
pemerintah yang tunduk 
pada ketentuan tentang 
anggaran berbasis kinerja, 
m a k a  e m p a t  a s p e k 
kandungan kegiatan SPM 
sudah harus bisa diukur 
pada saat kegiatan itu 
direncanakan. Keempat 
aspek dimaksud adalah 
man (jumlah pelaksana 
k e g i a t a n ) ,  m o n e y 
(anggaran  keg ia tan) , 
material (peralatan dan 
bahan yang diperlukan), dan time (waktu 
yang diperlukan pada saat pelaksanaan 
hingga terbentuknya dampak dan manfaat). 
Karena itu, menurut Sekretaris Jenderal, 
semua kegiatan SPM wajib terintegrasi di 
dalam RPJMD. Bukan berada di luarnya.

Kemendagri Siap Beri Sanksi
Dengan memahami laporan hasil 

penelitian tentang SPM ini, Direktur 
Jenderal Bina Pembangunan Daerah 
Kemendagri, DR. Muh. Marwan, M.Si, 
mengatakan bahwa 'impelementasi SPM di 
daerah harus terus berjalan, sedangkan 
evaluasi dan pembenahan pelaksanaannya 
bisa dilakukan secara simultan'. 

Menurut Dirjen Bangda, peran 
Badan Penelitian dan 
P e n g e m b a n g a n 
K e m e n d a g r i  s e l a k u 
pelaksana dari kegiatan 
penel i t ian in i  adalah 
cukup jelas. Karena itu, 
B a d a n  L i t b a n g 
K e m e n d a g r i  d a p a t 
mengkomun i kas i kan 
hasil penelitian ini kepada 
s e l u r u h  K / L t e r k a i t , 
termasuk kepada Ditjen 
O t d a  s e l a k u 
p e n a n g g u n g j a w a b 
program.  Dar i  sana, 
diskusi terfokus untuk 
melakukan pembenahan 
yang mendasar dapat 
d i r a n c a n g  s e c a r a 
komprehensif. Tapi lebih 
jauh dari itu, Staf Ahli 
Menteri Dalam Negeri, 
Drs. Saut Situmorang, 
M.Sc, menyatakan bahwa 
d a e r a h  y a n g  t i d a k 
m e l a k s a n a k a n  S P M 
s e b a g a i m a n a 
diamanatkan melalui PP 
No. 65 tahun 2005, dapat 
d iber i  sanksi  karena 
belum melaksanakan 
kewa j ibannya  da lam 
kebijakan penyediaan 
layanan dasar kepada 

masyarakat. 
Sementara itu, dalam kaitannya 

dengan laporan hasil penelitian ini, Direktur 
Jenderal Pemerintahan Umum (Dirjen 
PUM) Kemendagri, Dr. I Made Suwandi, 
M.Soc,  Sc. ,  menambahkan bahwa 
'pelaksanaan SPM hingga sejauh ini 
memang perlu dievaluasi. Dan  evaluasi 
dimaksud harus mencakup tata kelola dan 

Daerah yang tidak 
melaksanakan SPM 

sebagaimana 
dialamatkan melalui 
PP No. 65 tahun 2005, 
dapat diberi sanksi 

karena belum 
melaksanakan 

kewajibannya dalam 
kebijakan penyediaan 
layanan dasar kepada 

masyarakat
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k e l e m b a g a a n n y a ,  m e k a n i s m e 
perencanaan dan penganggarannya serta 
aspek-aspek yuridis yang memayunginya'. 
Namun, ia sepakat bahwa evaluasi tersebut 
perlu dilakukan dalam bingkai 'upaya 
peningkatan kinerja, bukan untuk saling 
menyalahkan'. Sikap yang diambil oleh 
Dir jen PUM ini disambut baik oleh 
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) 
Otonomi Daerah, Kemendagri, Susilo. Ia 
menambahkan bahwa 'semua pihak harus 
menyikapi kekurangan dalam pelaksanaan 
SPM yang ada selama ini secara bijak, baik 
d a r i  t a t a r a n  k e b i j a k a n  m a u p u n 
impementasinya'.

Selain itu, Sekditjen Otda juga 
menambahkan bahwa 'penerapan SMP 
harus sesuai dengan amanat konstitusi 
yang berkaitan dengan peningkatan 
kualitas hidup bagi warga negara dan 
perlindungan hak-hak sipil'. Susilo juga 
mengatakan bahwa dari pengalamannya 
selama ikut melaksanakan SPM, ia 
berkeyakinan bahwa program SPM 
sebetulnya sudah berjalan pada rel yang 
benar dan menuju ke arah yang benar. 
Namun, ia menyadari bahwa SPM adalah 
salah satu program yang sangat sulit untuk 
dilaksanakan, karena kita baru belajar 
melaksanakannya hanya dalam beberapa 
tahun belakangan ini saja. Karena itu, sikap 
saling menyalahkan harus dihindari. Ia 
mengajak semua pihak untuk duduk 
bersama dan berpikir serta bekerja 
bersama-sama untuk membenahi SPM ke 
depan. 

Langkah Perbaikan ke Depan 
M e n y i k a p i  d i n a m i k a  y a n g 

berkembang atas laporan hasil penelitian 
ini, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, 
telah memberikan arahan yang sangat 
tegas kepada Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan, Ahmad Zubaidi, untuk 
menyelesaikan kegiatan penelitian tentang 
SPM ini hingga tuntas.  Menteri Dalam 
Negeri bahkan meminta Badan Litbang 
untuk bisa menjawab satu pertanyaan yang 
sangat tajam dan kritis, yakni 'berapa 
banyak daerah yang sudah melaksanakan 
SPM yang mendekati aturan perundangan 
yang memayunginya'. 

Untuk menyambut arahan Menteri 
Dalam Negeri ini, Kepala Badan Litbang 
segera mengambil langkah-langkah yang 
terfokus. Serangkaian rapat pertemuan dan 
diskusi interaktif telah digelar dengan pihak 
MAP-UGM dan GIZ.  Telah d icapai 
kesepakatan bahwa kegiatan ini akan 
dilanjutkan hingga melahirkan dua laporan 
penting, yakni (1) Policy Brief, yang bersifat 
final untuk kebutuhan tingkat pimpinan, 
yang didukung dengan (2) Laporan Akhir 
yang bersifat penuh, yang dilampiri dengan 
data empiris yang diperoleh dari kegiatan 
penelitian.

B i la  kedua laporan in i ,  yang 
diharapkan sudah bisa selesai sebelum 
akhir tahun 2013, sampai ke tangan 
pimpinan Kementerian Dalam Negeri, maka 
langkah selanjutnya akan ditentukan oleh 
kebijakan Menteri Dalam Negeri. Namun, 
secara tentatif bisa dikatakan bahwa ke 
depan, program SPM memang harus 
dibenahi secara komprehensif, dan dengan 
cara yang terkoordinasi, baik vertikal 
maupun horizontal antar K/L yang terlibat 
dan antara Kementerian Dalam Negeri 
dengan K/L yang terkait. Merujuk pada hasil 
penelitian yang sudah dipaparkan, maka 
pemahaman semua pihak terkait tentang 
SPM akan menjadi terang benderang, 
sedangkan mekanisme pelaksanaannya 
diupayakan untuk menjadi lebih mudah dan 
sederhana. 

SPM adalah kewajiban negara untuk 
menyediakan jenis pelayanan dasar 
tertentu, yang terkandung di dalam setiap 
urusan wajib daerah, kepada warga 
masyarakat yang berhak menerimanya, 
dari Sabang hingga Merauke. Yang 
membedakan SPM antar daerah hanyalah 
waktu untuk mencapainya. Daerah yang 
memiliki kapasitas fiskal tinggi wajib 
mencapainya lebih dulu. Sedangkan 
daerah yang memiliki kapasitas fiskal 
menengah ke bawah perlu difasilitasi dan 
dibimbing dengan frekuensi yang sesuai. 
Kalau kedua prinsip ini bisa dilaksanakan 
secara konsisten, maka sanksi bagi daerah 
yang tidak memenuhi capaian kinerja nyata 
pelaksanaan program SPM memang perlu 
diberlakukan. 
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Seperti halnya yang dipaparkan dalam Rapat 
Evaluasi 2012 dan Perencanaan 2013 di 
Ruang Seminar Utama (RSU) Badan Litbang 

Kemendagri pada 22 Januari yang lalu. Dalam 
kegiatan tersebut, terdapat beberapa poin yang 
perlu dibenahi oleh jajaran Kemendagri melihat 
kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada 2012.

Permasalahan di Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Bina Pembangunan Daerah (Bangda)

Menurut Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan 
Daerah, DR. Drs. Sjofjan Bakar, M.Sc ada beberapa 
permasalahan yang terjadi dalam kegiatan yang 
telah dilakukan pihaknya pada tahun 2012.

Salah satunya adalah terkait penyusunan 
kinerja pengelolaan Kebun Raya Daerah. 
Permasalahan ini terkait dengan implementasi 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 tahun 2011 
tentang Kebun Raya ternyata belum diimplementasi 
lsebagaimana mestinya.

 “Perlu disusun sistem pengeloaan kebun raya 
daerah untuk mengimplementasi Perpres ini,” 
katanya.

Permasalahan lainnya yang ditemukan di 
tahun 2012 adalah terkait penyusunan evaluasi 
Dana Alokasi Khusus (DAK ), khususnya tentang 

Sesuai dengan Peraturan Menteri 
(Permen) Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2012 tentang Kebijakan Pengawasan di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah tahun 2013, seluruh jajaran di 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
wajib melakukan evaluasi kinerja 

komponen dalam upaya uraian kegiatan 
dan pelaporan pengawasan di lingkungan 

Kemendagri tahun 2013.
Hal ini untuk mensinergikan dengan 

tujuan melakukan percepatan Reformasi 
Birokrasi (RB) serta peningkatan 

efektivitas pengawasan kegiatan yang 
telah dan akan dilakukan.
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akurasi data teknis keterlambatan terbitnya 
petunjuk teknis yang diperlukan.

Menurut DR. Drs. Sjofjan Bakar, M.Sc, 
pihaknya berharap ada ketegasan mengenai 
legalitas dengan diterbitkannya Perpres untuk 
masalah ini. Selama ini, tambahnya, regulasi dan 
payung hukum yang ada, yang baru berupa Surat 
Edaran Bersama, perlu ditingkatkan menjadi 
Perpres

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) tentang tata ruang, dengan rekomendasi 
adanya fasilitasi dan perlunya mendorong penataan 
tata ruang dan strategis nasional juga perlu 
dilakukan dalam penyusunan indeks kinerja 
pembangunan daerah, di satu sisi kinerja 
pembangunan daerah berkenaan dengan 
ketepatan yang sejalan dengan IKPD sehingga 
diharapkan adanya model pembangunan yang 
sesuai dengan public sector and cyclus society.

Permasalahan di Badan Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat)

Sekretaris Badan Diklat Kemendagri  Drs. 
Sanyoto, M.AP. mengatakan, Badan Diklat perlu 
melakukan kerjasama dengan Badan Penelitian 
dan Pengembangan (BPP)  Kemendagr i .  
Menurutnya hal ini perlu dilakukan mengingat 
Badan Diklat dirasa belum dapat mengukur 
pengaruh Diklat terhadap peningkatan aparatur, 
untuk itu diperlukan peran BPP Kemendagri untuk 
menilainya.

 “Belum pernah ada kajian tentang sejauh 
mana tingkat kompetensi aparatur pusat dan 

daerah, masalah kaitan kompetensi dengan kinerja, 
profesionalisme, dan kinerja karena kami 
mengharapkan adanya peningkatan kualitas 
aparatur serta dalam mengaplikasikan dengan 
baik.,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPP 
Kemendagri Ahmad Zubaidi menanggapi pihaknya 
siap melakukan koordinasi dengan Badan Diklat 
untuk membahas hal tersebut dan 
mengimplementasikannya.

Permasalahan di Dirjen Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Dukcapil)

Ditjen Dukcapil menurut Sekretaris Ditjen 
Dukcapil Elvisu Dailami, pihaknya masih terkendala 
dengan implementasi Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (e-KTP). Menurutnya, Ditjen Dukcapil 
telah mengusulkan mengenai  penert iban 
administrasi kependudukan yang lebih akurat. 

Elvius mengklaim telah memiliki database 
kependudukan, pada 2011 pihaknya telah 
member ikan  NIP kepada  se lu ruh  d inas 
kependudukan sampai dengan penerapan e-KTP 
dengan jumlah lebih dari 174 juta karena potensinya 
lebih dari itu, hal ini disebabkan setiap hari 
masyarakat yang berumur 17 tahun atau belum 17 
tahun namun sudah menikah bertambah terus.

“Permasalahan belum optimalnya e-KTP, 
selain itu dan kesadaran penduduk untuk mengurus 
dokumen masih sangat kurang,” paparnya.

Permasalahan e-KTP ini juga setali tiga uang 
dengan akte kelahiran. Menurutnya pembuatan 
akte diseluruh Dukcapil diberikan gratis tapi 
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Foto-foto: Syailendra Prahaswara

Kiri: ...., Aswin Nasution memberikan paparan kinerja komponennya. 
Kanan:  Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Krementerian Dalam Negeri, Sahat Marulitua 
menyerahkan laporan kinerja tahunan kepada Kepala Biro Perencanaan, Lukman Nulhakim.
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kesadaran masyarakat masih rendah.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk 
melakukan tertib administrasi ini disinyalir karena 
keengganan masyarakat berurusan dengan 
birokrasi yang berbelit dan terkesan mahal, padahal 
selama ini Dukcapil telah memberikan pelayanan 
g r a t i s  u n t u k  p e n g u r u s a n  a d m i n i s t r a s i 
kependudukan.

“Belum ada sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai biaya administrasi yang gratis. Hal ini 
juga sejalan dengan ditemukannya daerah yang 
masih mengambil retribusi untuk pelayanan 
kependudukan, untuk itu kami perlu bantuan BPP 
untuk melakukan kajian tentang bagaimana 
seharusnya Kemendagri mengeluarkan kebijakan 
mengingat sudah adanya otonomi daerah,” 
ungkapnya.

Permasalahan di Ditjen Pemerintahan Umum 
Menurut perwakilan dari Ditjen Pemerintahan 

Umum, ada permasalahan mengenai peran 
G u b e r n u r  y a n g  m e l e k a t  d i  P U M  t a p i 
pelaksanaannya melekat di seluruh komponen 
y a n g  m e l a k u k a n  d e k o n s e n t r a s i ,  m a k a 
konsekuensinya adalah dananya semakin mengecil 
karena tidak maksimalnya penyerapan dana.

Untuk itu perlu adanya kajian kembali fungsi 
Kemendagri dalam penataan pengembangan 
khusus, laut, air, udara, darat karena biasanya 
setelah barang itu selesai yang menikmati adalah 
Kementerian lain.
Permasalahan lainnya adalah mengenai metode 
analisa batas wilayah yang saat ini digunakan yaitu 
Kartografis. Pihak Ditjen PUM meminta agar BPP 
Kemendagri melakukan kajian resiko dan 
keuntungan dengan metode kartografis.

Permasalahan di Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri (IPDN)

Menurut perwakilan dari IPDN, M. Sembiring, 
pihaknya memiliki program studi yang sama di 
cabang-cabang daerah, untuk itu perlu dibuat 
kurikulum yang pasti untuk mencapai hasil 
pendidikan yang akurat.

Untuk itu, M. Sembiring menambahkan perlu 
adanya kerjasama dengan BPP untuk merumuskan 
kurikulum yang tepat sehingga Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang dihasilkan pun nantinya akan 
semakin berkualitas.

 “Kami juga siap menyesuaikan dari segi SDM 
baik dari guru besar dan Doktor, kami juga siap 
untuk bekerjasama dengan BPP,” paparnya.

Saran Staf Ahli Menteri
Menanggapi permasalahan-permasalahan 

tersebut di atas, Staf Ahli Menteri, Saut Situmorang 
mengatakan perlu adanya langkah strategis yang 
segera dilakukan.

Saut mengatakan, setiap komponen harus 
melakukan koordinasi untuk melancarkan 
koordinasi dan kerja yang optimal. Menurutnya, 
Litbang dalam proses kebijakan di setiap proses 
kebijakan dengan adanya koordinasi dengan 
se lu ruh  Komponen  seh ingga  proba l i tas 
dimanfaatkan semakin tinggi.

 “BPP dibentuk untuk semua komponen 
begitupun sebaliknya,” katanya.

Kepala Biro Perencanaan Kemendagri 
Lukmanul Hakim menambahkan, 2012 pihaknya 
meminta semua pihak untuk menelaah pada 
komponen masing-masing agar memanfaatkan 
semua bentuk kajian yang telah dihasilkan di tahun 
2012.

Pihaknya juga meminta agar semua 
komponen dan jajaran di Kemendagri pada 2013 
untuk bekerja pada batas kewenangannya dan 
jangan melakukan kegiatan yang bukan Tugas 
Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

“Mari meningkatkan koordinasi antar 
Komponen agar nantinya berlanjut dengan 
mengoptimalkan kebijakan yang ada. Kita juga 
perlu instrumen yang jelas, perbedaan antara 
penelitian, kajian, dan telaahan sehingga tidak akan 
diketahui mana yang harus dilakukan di BPP atau 
boleh dilakukan oleh komponen,” ujarnya.
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Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan 
PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia 

yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh 
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas  dalam suatu 
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara 
lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

PNS dituntut memil iki  profesionalisme dalam 
melaksanakan setiap bidang kerja yang sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi jabatannya secara strutural organisasi. 
Pelaksanaan pekerjaan yang kredibel merupakan salah satu 
tugas dan kewajiban jabatan yang harus dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan yang ada. 

Stigma masyarakat sering kali dikecewakan oleh kinerja 
PNS, setiap orang tahu bahwa PNS identik dengan birokrasi 
yang berbelit-belit, lamban dalam menyelesaikan pekerjaan, 
menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, 
sigap mencari amplop dan sabetan, datang ke kantor paling 
akhir tapi pulang paling awal, dan sering keluyuran saat jam 
kerja.

Memang tidak menutup mata kalau banyak kasus yang 
menunjukkan kredibilitas PNS yang rendah. Tetapi 
kesalahannya adalah generalisasi (menganggap semuanya 
sama), sesuatu yang digeneralisir biasanya akan menjadi 
keliru.

Menjadi seorang Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), bagi sebagian 

masyarakat Indonesai adalah 
sebuah dambaan, meskipun bagi 
sebagian lagi yang lain mungkin 

keenganan. Menjadi dambaan 
banyak orang sehingga antrian 

pengambilan formulir pendaftaran 
CPNS selalu membludak setiap 

tahun. Orang merelakan apapun 
yang dia miliki untuk menjadi 

seorang PNS, baik uang puluhan 
juta rupiah, harga diri, dan lain 

sebagainya. Meskipun sudah ada 
upaya dari pemerintah untuk 

memperbaiki masalah rekrutmen 
PNS, baik melalui hukuman dan 

perbaikan sistem, tapi tetap saja 
masalah sogok, suap, atau apalah 

namanya adalah fakta yang terjadi di 
masyarakat. 

Menakar Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil 
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Adanya generalisasi seperti itu akan 
menyebabkan kekeliruan yang semestinya antar 
satu profesi dengan profesi yang lain tidak boleh 
saling merendahkan. Karena siapapun tidak suka 
jika profesinya direndahkan. Sederhananya kinerja 
seorang PNS adalah melayani rakyat, bukan 
melayani yang lain dan marilah semuanya berfikir 
apakah ada profesi yang lebih baik dibanding 
mereka yang melayani rakyat.

Terwujudnya kepemerintahan yang baik 
dalam reformasi birokrasi, sistem penilaian, 
termasuk pemberian sanksi terhadap birokrat yang 
bermasalah harus diberlakukan secara tegas. 
Apabila tidak ada sanksi yang tegas, hal tersebut 
akan memicu terus terjadinya pelanggaran aturan 
yang dilakukan oleh PNS. 

Mau tidak mau, jika kinerja PNS ingin lebih 
baik, maka sistem penilaian harus dilakukan. 
Penilaian tersebut bisa diberlakukan meliputi jam 
kerja, produktivitas, serta hasil pekerjaannya secara 
berkesinambungan. Selain hal itu, perlu juga 
diselenggarakan kegiatan seperti seminar ataupun 
lokakarya tentang peningkatan kinerja dan disiplin 
yang melibatkan PNS. 

Selain itu, perencanaan peningkatan kinerja 
PNS perlu dilakukan setiap akan melaksanakan 
kegiatan. Banyak teknik perencanaan kinerja dalam 
bentuk teknik analisis manajemen yang dapat 
membantu PNS untuk meningkatkan kinerjanya, 
beberapa diantaranya adalah teknik analisis 
manajemen SWOT dan Pola Kerja Terpadu.

Beberapa pendekatan insentif dalam bentuk 
remuneration cost (biaya langsung personil) 

terhadap pegawai negeri sipil pada saat ini telah 
banyak dilakukan di berbagai lembaga/organisasi 
pemerintah saat ini baik di tingkat pusat atau 
daerah. PNS yang kinerjanya baik dengan beban 
kerja yang dapat mempertanggungjawabkan dari 
kewajiban bekerja selama 37,5 jam per minggu 
akan mendapatkan insentif  dalam bentuk 
remunerasi. Artinya PNS tersebut harus dapat 
menghasilkan output dan outcome yang jelas dari 
setiap harinya mereka bekerja.

Ingin Remunerasi, 
Laporan Keuangan Harus WTP

R e m u n e r a s i  b a g i  s e b a g i a n 
Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan suatu 
prestasi yang cukup membanggakan. Remunerasi 
diartikan sistem penggajian yang berkaitan dengan 
sistem penilaian kinerja. Tujuan dari remunerasi 
sendiri dimaksudkan untuk memacu prestasi dan 
motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sasaran remunerasi mendorong peningkatan 
profesionalisme dan kinerja PNS serta dorongan 
untuk tidak melakukan korupsi. Selain itu juga 
mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai 
tujuan reformasi birokrasi sesuai dengan amanat 
undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya di 
lapangan, tidak semudah membalikan tangan untuk 
mendapatkan remunerasi, pasalnya banyak K/L 
terganjal oleh persyaratan-persyaratan yang 
d i te tapkan o leh  Kementer ian  Keuangan 
(Kemenkeu).

Salah satu ganjalan yang kerap menghadang 
K/L untuk mendapatkan remunerasi adalah 
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Foto-foto: Dok. KLAP/P

Kiri: Kepala BPP Kemendagri, Ahmad Zubaidi,
memberikan arahan saat menjadi pembina apel pagi.
Kanan Bawah: Suasana apel pagi di BPP Kemendagri. 
Apel pagi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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masalah transparansi laporan keuangan. Banyak 
K/L yang terhadang karena laporan keuangannya 
masih belum masuk dalam kategori Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) setelah dilakukan audit oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai 
gambaran, di akhir 2012 banyak K/L yang belum 
menyerahkan persetujuan DPR terkait Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 
(TA) 2013. 

DIPA K/L seharusnya ditetapkan dalam 
Keputusan Presiden (Keppres) Rincian Anggaran 
Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) dan disahkan 
oleh Menteri Keuangan paling lambat 31 Desember. 
Namun, pada proses Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) 2013, pembahasan komisi 
di DPR dengan K/L pada beberapa K/L dilakukan 
setelah APBN disahkan, bahkan setelah DIPA 
diserahkan oleh Presiden pada 10 Desember 2012.

Pada waktu penyerahkan, sebesar 40,9 % 
atau sekitar Rp 243,11 triliun DIPA K/L masih 
dibintangi. Total belanja K/L yang disetujui dalam 
APBN ialah Rp594,6 triliun. Pembintangan tersebut 
terjadi karena belum mendapatkan persetujuan 
DPR, belum melengkapi data dukung berupa term 
of reference (TOR) dan rencana anggaran biaya 
(RAB), terdapat ketidaksesuaian indikator, tugas 
fungsi, output dan komponen, serta belum 
mendapat penetapan dan izin penggunaan PNBP, 
juga belum ditetapkannya loan agreement dan 
nomer register pinjaman/hibah luar negeri. Tidak 
heran, Kemenkeu bekerjasama dengan BPK benar-
benar memperhatikan laporan keuangan tiap-tiap 
K/L yang akan mengajukan remunerasi agar 
laporan keuangannya WTP. Bahkan, K/L yang telah 
mendapatkan remunerasi bisa saja dicabut 
tunjangannya j ika  laporan keuangannya 
dikemudian hari dianggap bermasalah. Jika 
ditemuakan adanya ketidakwajaran, maka BPK 

dapat memberi rekomendasi kepada Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (KemenPAN RB) untuk mencabut status 
tersebut jika laporan keuangan K/L tersebut turun 
peringkat dari syarat yang ditetapkan yaitu WTP.

Penerapan laporan keuangan dengan status 
WTP merupakan bagian dari syarat yang diberikan 
kepada tiap-tiap K/L untuk menerima remunerasi. 
Persyaratan laporan keuangan WTP sendiri 
merupakan, satu bagian kecil dari tiga syarat utama 
yang diajukan Kemenkeu sebagai syarat menerima 
remunerasi yaitu tiap-tiap K/L harus benar-benar 
melakukan penataan kembal i  organisasi 
l embaganya .  A r t i nya  K /L ha rus  mampu 
menyesuaikan tugas pokok di tiap-tiap K/L. 
Melakukan penyebaran tanggung jawab dan tugas 
ke tiap-tiap fungsi serta memperhatikan tiap-tiap 
struktur agar terjadi pemerataan.

Dua syarat lainnya adalah terlaksananya 
penataan tata kerja dan penataan kembali 
manajemen dan Sumber Daya Manusia. Kedua 
persyaratan tersebut diajukan supaya dalam 
pemberian remunerasi tersebut bisa tepat sasaran. 
Dengan  su l i tnya  mener ima remuneras i , 
seyogyanya pelaksanaan remunerasi juga diikuti 
sikap yang nyata dalam menuntaskan suatu 
pekerjaan secara optimal.

Pene tapan  remuneras i  j uga  ha rus 
mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, 
kesetaraan dan kepatutan sehingga sistem 
remunerasi wajib memperhatikan komponen atas 
individu, komponen atas pekerjaan, dan komponen 
atas kinerja. Untuk itu pembenahan SDM yang ada 
dengan peningkatan keterampilan dan kemampuan 
bekerja sehingga tercapai kegiatan yang 
dilaksanakan. Jadi output yang dicapai adalah hasil 
kerjaan bukan semata kehadiran. 
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Peningkatan Kapasitas 
Lingkup Pusat Litbang

Pembangunan dan Keuangan Daerah

WUJUDKAN SDM YANG 
PROFESIONAL

Meski telah melakukan berbagai kegiatan 
bimbingan teknis tentang kelitbangan, namun Badan 
Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri 
masih merasa banyak kekurangan. Hal tersebut 
disampaikan oleh Kepala BPP Kemendagri, Ahmad 
Zubaidi, dalam sambutannya pada acara Rapat 
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Litbang Lingkup 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang 
diselenggarakan di Jambuluwuk Boutique Hotel, 
Yogyakarta, tanggal 29 Februari – 2 Maret 2013 lalu.

Permasalahan tersebut, menurut Ahmad Zubaidi, 
antara lain adalah bahwa tingkat kemampuan dan 
profesionalisme dalam melaksanakan kegiatan 
kelitbangan belum sesuai dengan harapan, 
kurangnya pemahaman  tentang metodologi 
kelitbangan dan substansi Kelitbangan, khsusunya 
yang berkaitan dengan pertanggung jawaban 
sebagaimana dijabarkan di dalam Permendagri No. 
20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan 
Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan kemampuan 
mamahami substansi kelitbangan, khususnya yang 
menyangkut substansi bidang pembangunan dan 
keuangan daerah. 

Ahmad Zubaidi memaparkan bahwa kekurangan 
yang dialami tersebut terungkap secara nyata, 
terutama pada rentang waktu 2009 – 2010. Jumlah 
rekomendasi hasil kelitbangan bidang pembangunan 
d a n  k e u a n g a n  d a e r a h  b e r a d a  d i  b a w a h 
ketersediaaan anggaran. Jumlah anggaran tersedia 
sebetulnya cukup untuk menghasilkan laporan 
kegiatan yang lebih impresif daripada yang nyata 

dilakukan. 
Namun dalam rentang waktu 2011 – 2012, Pusat 

Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah mulai 
berbenah. Beberapa laporan hasil penelitian dan 
kajian yang dihasilkan telah menunjukkan bukti 
peningkatan kualitas, baik dari sudut teknik penulisan 
laporannya, metodologi yang digunakan serta 
substansi yang dicakup di dalam sejumlah laporan 
hasil penelitian yang sudah diselesaikan. 

Oleh karena itu, menurut Ahmad Zubaidi, dalam 
melakukan kegiatan kelitbangan, pejabat fungsional 
p e n e l i t i  d a n  p e j a b a t  s t r u k t u r a l  y a n g 
bertanggungjawab atas pelaksanaan setiap kegiatan 
kel i tbangan harus mampu memahami dan 
menguasai materi mengenai topik penelitian dan 
pengkajiannya. Kemampuan ini harus tercermin 
sejak tahap penuangan ide, penyusunan proposal 
dan riset desain, metodologi dan penyusunan laporan 
akhir kegiatan yang bersifat runtut dan metodologis, 
sehingga mudah dipahami oleh setiap pembaca. 

Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Litbang 
Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP 
Kemendagri telah menggelar serangkaian rapat yang 
dimaksudkan untuk mencari cara yang sesuai untuk 
meningkatkan kapasi tas kelembagaan dan 
kemampuan individu peneliti lingkup Pusat Litbang 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Salah satu cara yang sudah ditempuh adalah 
b e k e r j a s a m a  d e n g a n  B a d a n  P e r e n c a n a 
Pembangunan Daerah (Bappeda), Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, dan Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal, Kabupaten Sragen, Provinsi 

Peningkatan Kapasitas 
Lingkup Pusat Litbang

Pembangunan dan Keuangan Daerah

WUJUDKAN SDM YANG 
PROFESIONAL
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Penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan kapasitas di lingkungan Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah 
BPP Kemendagri (29/2 s/d 2/3) dilaksanakan untuk mewujudkan SDM yang profesional.
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aktivitas
Jawa Tengah.

Sejalan dengan itu, sebagaimana diutarakan oleh 
Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan 
Daerah BPP Kemendagri, Indrajaya Ramzie, rapat 
yang diselenggarakan di Yogyakarta ini bertujuan 
untuk merumuskan langkah-langkah ke depan yang 
dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk  
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) 
lingkup Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan 
Daerah, sehingga nantinya masukan dari berbagai 
Komponen termasuk para praktisi, teknokrat dan 
akademisi mampu memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi input kegiatan Pusat Litbang 
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

“Hasil dari kegiatan ini diharapkan peningkatan 
kemampuan dan pemahaman seluruf staf Pusat 
Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait 
dengan tugas pokok dan fungsi yang dapat 
dimanfaatkan masing-masing personil serta 
terjaringnya informasi yang bermanfaat bagi 
program-program terutama terkait penelitian, kajian 
maupun forum diskusi lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Indrajaya Ramzie mengatakan 
bahwa kegiatan ini diarahkan pada share knowledge 
dar i  prakt is i  yang berkompeten d i  b idang 
pembangunan dan keuangan daerah serta akademisi 
yang dapat memberikan benefit pada Peningkatan 
Kapas i t as  dan  Kua l i t as  L i t bang  L ingkup 
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Beberapa hal yang dianggap penting untuk 
menjadi materi pembahasan dalam kegiatan ini 
antara lain lesson learn dari stakeholder atau praktisi 
secara langsung berdasarkan experince, dari strategi 
hingga solusi dari permasalahan yang dihadapi pada 
kegiatan operasional organisasinya.

Selain itu peran birokrat dalam kegiatan ekonomi 
di daerahnya, dari mulai peraturan hingga proses 
alokasi anggarannya. Juga peran akademisi dalam 
meningkatkan peran guna turut serta meningkatkan 
kapabilitas penelitian dan pengembangan.

Capacity Building Untuk Tingkatkan Kemampuan
Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat 
diwujudkan dalam bentuk Good Governance. Salah 
satu aspek yang menjadi perhatian utama untuk 
mewujudkan hal tersebut adalah Sumber Daya 
Manusia (SDM) aparatur yang memiliki peran dan 
fungsi penggerak motor pemerintahan.

Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 
dapat berlangsung jika aparatur pemerintahannya 
profesional dan handal, salah satunya adalah dengan 
melakukan peningkatan kapasitas.

Peningkatan kapasitas atau Capacity Building 
(CB) dimaknai sebagai serangkaian upaya untuk 
meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-
bagian yang ada di dalamnya untuk mewujudkan 
organisasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kebijaksanaan pengembangan kapasitas SDM 
aparatur juga harus diproyeksikan pada kemampuan 
dan atau pengetahuan umum, teknis spesifik, 

pengorganisasian tugas, wawasan adminsitrasi serta 
kemauan untuk selalu melakukan pengenalan diri.

BPD DIY Magnet Baru Untuk Investasi
Salah satu narasumber dalam kegiatan ini adalah 

lembaga keuangan Bank Pembangunan Daerah 
(BPD) DIY. Menurut Kepala Bappeda Provinsi DIY, 
Drs. Tavip Agus Rayanto,Msi. Lembaga perbankan 
daerah ini menjadi satu contoh pengelolaan 
keuangan daerah yang cukup berhasil.

Lembaga yang berdiri tahun 1961 ini dengan 
menyandang status Perusahaan Terbatas (PT), Bank 
BPD DIY digadang menjadi bank devisa yang dapat 
mendukung aktivitas ekspor dan impor sekaligus 
dalam rangka menuju regional Champion Bank.

Kinerja Bank BPD DIY pada 2012 juga mencata 
hasil yang cukup baik. Laba perusahaan tercatat 
sebesar Rp139 miliar dari target Rp132 miliar atau 
meningkat 105,01 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
yang dihimpun BPD DIY pada 2012 mencapai Rp4,68 
triliun dari target Rp3,95 triliun atau mencapai 118,54 
persen. Keberhasilan BPD DIY ini juga berdampak 
pada Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) 
Provinsi DIY.

“Ada perubahan mendasar tentang keuangan 
daerah. Tidak bisa lagi berpikir normatif tentang 
keuangan daerah yang berasal dari pusat. Dengan 
adanya BPD, meski belum profesional, uang dari 
seluruh Indonesia dapat diakumulasikan,” paparnya.

Sukses Kabupaten Sragen Kelola Pelayanan Satu 
Atap

Selama ini birokrasi identik dengan kesan 
berbelit-belit dan lama, namun hal tersebut tidak 
berlaku di Kabupaten Sragen. Menurut Kepala Badan 
Per iz inan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Sragen, Tugiyono SH, mengklaim jika 
daerahnya berhasil menerapkan pelayanan publik 
yang efektif dan efisien.

Tugiyono, SH mengatakan, Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen 
menlayani 74 perinizinan dan non perizinan. 
Pihaknya berhasil mengelola manajemen SDm 
melalui pemilihan SDM sesuai kompetensi yang 
dibutuhkan dati Satker Teknis, memilih tenaga kerja 
baru untuk transfer knowledge, membangun tata nilai 
baru sebagaimana tata nilai profesional swasta, 
sistem kaderisasi, pemberian seragam khusus dan 
pemberian intensif khusus.

“Kami menghimbau agar semua SDM bisa terus 
senyum meski banyak masalah, salah satu 
pembinaannya adalah dengan melakukan sarapan 
bersama setiap hari Rabu,” ujarnya.

P ihaknya  j uga  merasa  t e l ah  be rhas i l 
menyelenggarakan Unit Pelayanan Terpadu 
Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dengan 
produknya antara lain:

- Sarase Warga Sukowati yaitu Melati (Melarat 

Tenan Iki), Menur (Menurut Kami Melarat), 

Kenang-Kenangan Negara (Kenanga).

- Rumah Sakit tanpa kelas.
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Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
(BPP) Kementer ian Dalam Neger i  
(Kemendagri) pada pembukaan Bimbingan 

Teknis Peningkatan Kapasitas Peneliti/Perekayasa 
tanggal 7 Februari 2013 menyampaikan bahwa 
“pelaksanaan bimbingan teknis ini karena arahan 
dari Sekretariat Jenderal, kita ditantang mana karya 
kita dan inilah realita yang harus disikapi oleh kita.” 

Pernyataan Kepala BPP Kemendagri 
tersebut yang kemudian menginisiasi lahirnya 
Bimbingan Teknis yang dikhususkan bagi para 
peneliti/perekayasa sebagai wujud memotivasi 
mereka agar mampu menunjukkan kemampuannya 
dengan maksimal.

Reformasi Diri
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah 

Anggraeni, pada saat membuka acara menekankan 
bahwa para peneliti ataupun perekayasa bukan 
untuk perpanjang usia pensiun. Beliau juga 

menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) untuk mendisposisikan hasil penelitian 
Litbang Kemendagri untuk menjadi acuan 
perencanaan oleh setiap komponen. Ini merupakan 
sebuah langkah untuk memfungsikan dan 
mengembalikan citra Badan Litbang dimata para 
perumus kebijakan. 

Diah Anggraeni menekankan Badan Litbang 
juga perlu mereformasi diri sendiri, dengan cara 
yaitu: (1). Litbang harus melakukan sinergi dengan 
komponen-komponen lain, (2). Metodologi 
kelitbangan mayoritas banyak yang menggunakan 
pendekatan kualitatif dan ini tantangan terberat 
bagaimana meningkatkan kualitas kelitbangan 
dengan pendekatan kuantitatif (statistik), (3). 
Kurangnya administrasi penelitian dan kerap kali 
melakukan penelitian daur ulang dan berimbas 
pada plagiasi.

Dalam kesempatan itu, Diah Anggraeni juga 
menandaskan bahwa Mendagri bertekad untuk 

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas 
Peneliti/Perekayasa 

MEMAKSIMALKAN 
POTENSI UNTUK TERDEPAN
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Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni, saat membuka sekaligus memberi pidato pembukaan pada acara 
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Perekayasa di Lingkungan BPP Kemendagri.

aktivitas

memajukan Badan Litbang sebagai leader dari 
setiap komponen berdasarkan Permendagri Nomor 
20 Tahun 2011 yang berfungsi secara maksimal 
sebagai sebuah lembaga yang memiliki tugas 
pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, 
pengembangan, pengkajian, penerapan maupun 
perekayasaan di bidang penyelenggaraan 
pemerintahan dalam negeri. 

Dalam Bimtek yang diadakan oleh BPP 
Kemendagri beberapa waktu lalu, peserta 
berkecimpung selama 4 hari untuk berkompetisi 
dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah. Mekanisme 
topik KTI diusulkan dari masing-masing Kepala 
Pusat di jajaran BPP Kemendagri yang diberikan 
kepada peneliti/perekayasa di bawah naungan BPP 
Kemendagri sesuai dengan kepakaran dan  
penempatan peneliti tersebut.

Proses seleksi peneliti yang ada di 
Lingkungan BPP Kemendagri dilakukan secara 
ketat dengan mengundang narasumber yang 
berkompeten dan ahli dibidangnya seperti Prof. 
Rusdi Muchtar, Apu (LIPI); Prof. DR. Dwi Purwoko 
(LIPI); Prof.Wayan; Dr. Mahmud Thoha, beserta 2 
orang dari Pusbindiklat LIPI yaitu Dra. Elly Eliah, 
M.Si dan Dra. Yuni. Narasumber tersebut bertugas 
menilai hasil tulisan para peneliti dengan 
berdasarkan kaidah ilmiah yang berlaku.

Indikator Penilaian
Pada sesi kegiatan, dibagi 3 kelas sesuai 

dengan tingkat jabatan peneliti/perekayasa. 

Adapun kelas tersebut terdiri dari kelas peneliti 
pertama diikuti 5 orang peneliti yang didampingi 
oleh Dr. Mahmud Thoha, kelas peneliti muda terdiri 
dari 11 orang peneliti dengan instruktur Prof. Rusdi 
Muchtar, Apu. Sedangkan untuk kelas peneliti 
madya diikuti sekitar 11 orang peneliti dan 
didampingi oleh Prof. Dwi Purwoko dan Prof. 
Wayan. 

Berdasarkan hasil penilaian, tim juri 
memberikan catatan yang perlu menjadi perhatian 
kepada para peserta, seperti rancangan penelititan 
yang dibuat dengan judul yang terlalu luas sehingga 
membuat penelitian menjadi lebih sukar diteliti.

Hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan 
menggunakan sub heading pada judul. Latar 
belakang penelitian banyak yang belum mampu 
mengantarkan ke rumusan masalah. Peserta juga 
belum bisa membedakan antara rumusan masalah 
(problem statement) dengan pertanyaan penelitian 
(research question). 

Relevansi antara rumusan masalah dengan 
tujuan penelitian juga menjadi temuan. Beberapa 
tinjauan pustaka yang dipresentasikan peserta 
belum disambungkan dengan kerangka 
teori/konsep. 

Hal yang menjadi catatan selanjutnya yaitu 
hasil dan pembahasan tidak diinterpretasikan dan 
juga tidak dipedomani dengan pertanyaan 
penelitian dan teori. Peserta juga belum mampu 
membangun konsistensi dari judul, masalah, teori, 
metode dan hasil/pembahasan. Selain itu, peserta 
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be lum mampu memanfaatkan  t in jauan  
pustaka/teori dalam pembahasan dan kemampuan 
peneliti untuk merumuskan kesimpulan juga masih 
lemah. Banyak KTI yang hanya menyampaikan 
hasil/data lapangan, tanpa ada pembahasan/ 
interpretasi/penafsiran hasil lapangan.

Dalam penafsiran mestinya digunakan tiga 
unsur: teori, hasil-hasil penelitian terdahulu dan 
kemampuan analisis peneliti/perekayasa. Banyak 
metode yang ditulis lebih ke konsep metode itu 
sendiri. Padahal metode dalam KTI adalah metode 
yang dipakai dalam rangka penelitian yang 
bersangkutan. 

Banyak pula saran yang belum ditulis secara 
operasional, sehingga perlu ada pelatihan dalam 
penulisan saran/rekomendasi/implikasi, untuk 
penelitian kebijakan. Di antara peserta, ada pula KTI 
yang disampaikan belum memenuhi unsur-unsur 
KTI, seperti yang dianjurkan. Tentu itu disebabkan 
ada alasan-alasan tertentu. Selain itu, penulisan 
ucapan terima kasih harus/wajib ada (untuk etika, 
dan memberi penghargaan pada pihak-pihak yang 
berjasa). Hal lain yang menjadi catatan bagi peserta 
adalah daftar pustaka. Daftar pustaka minimal 
terdiri dari 25 judul yang menjadi referensi untuk 
kajian (studi literatur). 

Sistem penilaian para juri terhadap hasil 
tulisan peneliti/perekayasa didasarkan pada 
penilaian berdasarkan pokok-pokok penilaian yang 
sudah diberikan dan kesesuaian dengan acuan 
penulisan KTI oleh LIPI. Predikat penilaian (dengan 

nilai) yang diberikan diantaranya adalah 
memuaskan (8.5 sampai 10), baik (7.5-8.4), sedang 
(6.5-7.4) dan cukup (6-6.4). 

Di akhir acara, juri mereview pelaksanaan 
acara dan mengumumkan penilaian terhadap 
keahlian dan kemampuan peneliti/perekayasa 
berdasarkan KTI yang dibuat. Penilaian yang 
diber ikan merupakan gambaran bahwa 
peneliti/perekayasa selain memiliki kemampuan, 
juga memiliki integritas yang tinggi terhadap 
lembaga sesuai kebutuhan dan keinginan Kepala 
BPP.

Sebagai apresiasi terhadap bimbingan teknis 
ini, penulis berharap di waktu mendatang kualitas 
peneliti tidak lagi diragukan, tetapi dapat 
ditunjukkan dengan karya terbaik buat bangsa ini. 
Bahkan kekonsistenan peneliti/perekayasa terletak 
pada tanggungjawab, dan mau berupaya serta 
mencoba tanpa mengeluh. Karena perubahan itu 
terletak dari diri sendiri, dan orang lain hanya bisa 
menilai perubahan itu dengan memberikan nilai 
positif terhadap keberadaan peneliti/perekayasa. 
(Ray Septianis Kartika)
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Standar Biaya Keluaran (SBK) 
Harus Berpedoman pada SBU

 

Standar Biaya Umum (SBU) merupakan satuan 
biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai 
biaya masukan dan atau indeks satuan biaya 

keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas 
kementerian/lembaga dan/atau lintas wilayah. SBU 
memiliki peranan penting yakni sebagai sarana 
penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran 
dalam suatu kegiatan. Dengan adanya SBU 
diharapkan pengeluaran memiliki prinsip efisiensi 
(sesuai) dan efektifitas (tepat guna/sasaran).

Konsep Standar Biaya Keluaran (SBK) perlu 
disesuaikan sehingga usulan SBK disusun 
berdasarkan standar biaya masukan yang berlaku, 
serta data dukung yang diperlukan dan dilengkapi 
dengan kerangka acuan kerja (KAK/TOR). Adapun 
proses dalam menyusun SBK, yaitu:
· Identifikasi output sesuai kriteria;
· menentukan output yang akan diusulkan;
· Menyusun KAK;
· Menentukan tahapan yang diperlukan dalam 

mencapai output;
· I d e n t i fi k a s i  t a h a p a n  s e b a g a i  b i a y a 

utama/pendukung ;
· Menyusun RAB;
· Meneliti penerapan BAS, kewajaran alokasi 

pada RAB;
· Menyimpan ADK RAB;
· Menyusun Rekapitulasi Usulan; dan 
· Menyampaikan usulan kepada Menkeu.

P a d a  Ta h u n  2 0 1 3 ,  p a d a  B a d a n 
Pengembangan dan Penelitian Kementerian Dalam 
Negeri (BPP Kemendagri), anggaran yang telah 
ditetapkan dalam SBK adalah besaran biaya yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran 
kegiatan yang merupakan akumulasi biaya 
komponen masukan kegiatan yang telah disusun 
oleh Unit kerja pada pusat dilingkup BPP serta 
berfungsi sebagai estimasi yang merupakan 

Standar Biaya Keluaran (SBK) 
Harus Berpedoman pada SBU

 
Standar Biaya Keluaran 

(SBK) merupakan standar 
biaya yang digunakan 

untuk kegiatan yang 
khusus dilaksanakan 

Kementerian 
Negara/Lembaga atau di 

wilayah tertentu, untuk 
memperlancar 

penyusunan SBK harus 
berpedoman pada 

Standar Biaya Umum 
(SBU). Dengan adanya 

SBU diharapkan 
pengeluaran memiliki 

prinsip efisiensi (sesuai) 
dan efektifitas (tepat 

guna/sasaran).



perkiraan besaran biaya yg dapat dilampaui 
disesuaikan dengan harga pasar & ketersediaan 
alokasi anggaran dengan mengacu pada ketentuan 
U U .  A n g g a r a n  t e r s e b u t  d i t o t a l k a n  R p . 
7.400.000.000,- untuk 4 Pusat BPP dengan output 
kegiatan 8 Laporan dan 4 Rekomendasi dengan 
durasi waktu pelaksanaan antara 1 bulan s/d 6 
bulan disesuaikan dengan kegiatannya.

Arah kebi jakan SBK mengupayakan 
tersusunnya standar biaya suatu kegiatan yang 
te rd i r i  a tas  tahapan  pe laksanaan  yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. 
Standar Biaya tersebut yang nantinya dapat 
d igunakan  sebaga i  angka  dasar  da lam 
perencanaan pengalokasian dana untuk tahun 
berikutnya. Usulan SBK dilengkapi dengan 
Rekapitulasi Usulan SBK, Kerangka Acuan 
Kegiatan, Rincian Anggaran Biaya, dan data 

pendukung lain yang diperlukan.
Sesuai dengan amanat Undang Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
menyatakan  bahwa pengelolaan Keuangan 
Negara  dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk mewujudkan amanat tersebut, 
sebagai upaya pemantapan pelaksanaan 
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 
(KPJM), telah dilakukan Revisi Peraturan 
pemer in tah No.  21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dengan PP No. 
90 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 21 
Tahun 2004. 

Dalam peraturan pemerintah tersebut,  diatur  

telaah
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Gambar 1. Standar Biaya Keluaran Bpp Ta 2013

Gambar 2. Rencana Standar Biaya Keluaran BPP 
Tahun Anggaran 2014



antara lain tentang penerapan konsep anggaran 
bergulir (rolling budget) dan konsep penghargaan 
dan hukuman (reward and  punishment). 
Penerapan anggaran bergul ir  merupakan 
perwujudan Pelaksanaan KPJM, sedangkan 
penerapan konsep reward and punishment  
merupakan bagian dari pemantapan  pelaksanaan  
PBK.

Pemantapan penerapan  KPJM dilakukan 
dengan diterapkannya proses alokasi  anggaran 
yang bersifat rolling budget dengan menyusun 
anggaran tahun 2014. Proses rolling budget 
dilakukan  dengan menyusun  anggaran  tahun  
2014 berdasarkan  perkiraan  maju  (forward 
estimate) yang telah  dibuat pada tahun anggaran 
2013.  Standar  biaya merupakan salah satu 
instrumen dalam penerapan PBK. Pada pasal 
5ayat (3) PP Nomor 90  tahun 2010 dinyatakan 
“Penyusunan RKA KL sebagaimana dimaksud  
Ayat  (1) menggunakan instrumen  indikator 
kinerja,  standar biaya,  dan evaluasi kinerja”.  

Hal yang mendasar perlu dilakukan dalam 
PBK adalah adanya upaya untuk memastikan 
seluruh sumber daya (terutama dana) yang 
digunakan secara efektif dan efisien untuk 
menghasilkan kinerja yang dibutuhkan langsung 
oleh masyarakat. Kinerja tersebut merupakan 
manfaat yang dapat dirasakan atau diberikan dari 
produk (outcome) yang dihasilkan oleh kegiatan-
kegiatan yang dilakukan K/L. Hal ini menjadi 
tanggungjawab instansi pemerintah merujuk pada 
prinsip PBK yaitu "Let The Manager Manage". 

Pr ins ip  in i  bermakna bahwa da lam 
pemantapan penerapan PBK, Menteri atau Ketua 
Lembaga bertindak selaku COO (Chief Operating 
O ffice r )  be r t anggung jawab  penuh  a tas 
pengelolaan anggaran agar memenuhi kaidah 
pengelolaan keuangan negara menuju pada 

prinsip Good Governance.
Evaluasi terhadap penerapan Standar Biaya 

Masukan dan Standar Biaya Keluaran maka 
dilakukan penyempurnaan terhadap SBM dan SBK 
besrta aplikasinya SBK yang selama ini dikenal 
sebagai standar biaya bersifat khusus adalah 
b e s a r a n  b i a y a  y a n g  d i b u t u h k a n  u n t u k 
menghasilkan keluaran kegiatan yang merupakan 
akumulasi biaya komponen masukan. 

Oleh: Drs. Matheos Tan, MM. 
(Penulis adalah Kapala Bagian Keuangan pada 

BPP Kemendagri)

Gambar 3. Realisasi Anggaran BPP TA. 2013 per 28 Mei 2013 
Realisasi Anggaran BPP TA. 2013 per 28 Mei 2013
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profil

Keinginan pemerintah untuk 
menghasilkan peraturan maupun 

kebijakan melalui sebuah penelitian 
yang difasilitasi oleh sebuah lembaga 

penelitian sepertinya mulai terlihat 
hasilnya.

Mesk i  mas ih  banyak  daerah  yang  be lum 
memaksimalkan keberadaan Badan Penelitian dan 
Pengembangan (Balitbang), namun bagi Provinsi 

Kalimantan Timur, keberadaan lembaga ini sungguh 
membantu daerah untuk menghasilkan berbagai peraturan 
maupun kebijakan yang berkualitas.

Tidak heran Balitbang Kalimantan Timur mampu 
mencetak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
mampu berbicara banyak di tingkat nasional melalui 
kebijakan yang dihasilkan melalui Balitbang untuk 
membentuk SKPD yang berkualitas.

Sejarah Balitbang Kalimantan Timur
Balitbang Kalimantan Timur berdiri tahun 2000, 

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 09 Tahun 2000. 
Balitbang Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah dibidang penelitian dan pengembangan.

Hingga saat ini, ada empat lembaga penelitian di 
Kalimantan Timur, yaitu Balitbangda Provinsi Kalimantan 
Timur, Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara, Balitbang 
dan Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kabupaten Kutai 
Timur dan Balitbang dan Diklat Kota Samarinda.

Sementara Litbang pusat yang ada di Kalimantan Timur 
antara lain BPTP ( Balai Pengkajian Teknologi Pertanian), 
Balai Besar Dipterokerapa (Kehutanan), Baristandag ( Balai 

Balitbangda Kalimantan Timur 

BERHASIL LAHIRKAN 
SKPD KOMPETITIF
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Riset Standarisasi Perindag).
Sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2007 

kegiatan-kegiatan kelitbangan yang dapat 
dilakukan oleh lembaga litbang didaerah meliputi 
b idang  kepegawaian,  ke lembagaan dan 
pengawasan, bidang pembangunan daerah, bidang 
keuangan daerah, bidang kesatuan bangsa dan 
politik, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang 
pemerintahan yang menjadi  kewenangan 
Pemerintahan Daerah, bidang kependudukan, 
bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta kajian atas masalah-masalah aktual dan 
mendesak lainnya.

Balitbangda Kalimantan Timur memiliki 
tujuan-tujuan yang akan dituju, seperti peningkatan 
kinerja SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Timur 
dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 
Menimbulkan daya saing yang sehat antar SKPD 
untuk melahirkan inovasi-inovasi dalam melayani 
masyarakat.

Dalam rangka memberikan motivasi dan 
penghargaan atas peran serta tersebut dibutuhkan 
pemberiaan penghargaan atas sumbangsih yang 
telah diberikan oleh SKPD dalam pelaksanaan 
tupoksinya. Di sisi lain, pemberian penghargaan ini 
dapat dijadikan sebagai wahana bagi monitoring 
dan evaluasi kepada SKPD lingkup Provinsi 
Kalimantan Timur untuk meningkatkan kinerja di 
masa mendatang.

Dengan adanya pemberian penghargaan ini 
bertujuan sebagai wahana monitoring dan evaluasi 
terhadap kinerja SKPD lingkup Provinsi Kalimantan 
T i m u r  d a l a m  m e n d u k u n g  p e l a k s a n a a n 
pembangunan daerah di Kalimantan Timur, serta 
memberikan motivasi dan apresiasi bagi SKPD 

l ingkup Provinsi  Kal imantan Timur untuk 
memberikan kinerja yang lebih baik di masa 
mendatang. 

Tak Luput dari Masalah
Kesuksesan yang diraih oleh Balitbangda 

Kalimantan Timur tidak luput dari asas dasar 
pelaksanaan, yaitu:
• Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 88 

Tahun 2012 Tanggal 26 Desember 2012 Tentang 
Pedoman Penilaian SKPD Terbaik di Lingkup 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

• Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 
Nomor 002.7/K.788.2012 Tanggal 7 November 
2012 Tentang Pembentukan Tim Penilai SKPD 
Terbaik di Lingkup Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur.

Meski bisa dikatakan sudah cukup berhasil, 
namun keberadaan Balitbang Kalimantan Timur 
bukan tanpa masalah. Struktur organisasi 
Balitbangda meskipun sudah didukung oleh 
seperangkat peraturan dan Undang-Undang (UU) 
seperti UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 18 
Tahun 2002 dan terakhir Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 79 Tahun 2005 tentang Perencanaan 
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan 
Daerah, namun perbedaan persepsi antar berbagai 
pihak mengakibatkan kelembagaan dan bentuk 
organisasi masih dalam penataan  mencari bentuk 
yang paling  sesuai.

Selain itu, ada beberapa kendala internal lain 
yang menjadi batu sandungan bagi Balitbangda 
Kalimantan Timur, seperti kendala Sumber Daya 
Manusia (SDM), kendala jejaring kerja dan kendala 
Anggaran.

profil
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Kendala eksternal juga menjadi sandungan bagi 
Balitbangda Kalimantan Timur, pasalnya belum 
semua stakeholders memahami Tugas Pokok dan 
Fungsi (Tupoksi) Balitbang Kalimantan Timur 
sehingga sering terjadi mispersepsi terhadap badan 
ini yang mengakibatkan koordinasi menjadi 
terhambat. 

Masih adanya duplikasi tupoksi antara 
lembaga Balitbangda dengan lembaga daerah 
lainnya juga sering menyebabkan terjadinya 
tumpang tindih kegiatan sejenis dan kurang 
intensi fnya koordinasi ,  ser ta  pembinaan 
kelitbangan yang menjadi tugas pokok Balitbangda.

Meski banyak hambatan yang menghadang, 
namun para pemangku kepentingan di Balitbangda 
Kalimantan Timur terus memperbaiki  dan 
menyempurnakan segala aspek yang mendukung 
output keberadaan Balitbangda Kalimantan Timur.

Balitbangda Kalimantan Timur kedepan 
diharapkan dapat menjadi lembaga agent of change 
by knowledge yakni lembaga yang menjadi agen 
perubahan melalui penerapan ilmu dan teknologi 
yang berbasis pada kemampuan nalar dan analisis 

secara akademis. Untuk itu lembaga 
Balitbangda harus bergerak dari struktural yang 
birokratis bergeser menjadi bersifat fungsional 
partisipatif.

Dukungan SDM Balitbangda juga menjadi hal 
yang d iperhat ikan dalam perkembangan 
Balitbangda Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan 

agar dapat mengembangkan organisasi menjadi 
agent of change by knowledge . Ketersediaan 
tenaga baik secara kualitas dan kuantitas masih 
perlu dibarengi dengan perubahan mindset/pola 
pikir dari pegawai menunggu komando menjadi 
SDM yang berinisiatif/berinovasi tinggi.

Penguatan SDM mutlak diperlukan dalam 
menjalankan misi dan strategi yang telah 
ditetapkan, oleh karena itu diharapkan ke depan, 
baik secara kualitatif maupun kuantitatif jumlah 
pejabat fungsional peneliti harus ditingkatkan agar 
lembaga ini menjadi lebih profesional dan 
proporsional. Beberapa langkah yang diambil 
adalah :
1. Melakukan upgrading terhadap SDM yang ada 

agar kompeten dan profesional;
2. Mengusulkan kepada Pemrov Kaltim untuk 

merekrut PNS sebagai calon pejabat fungsional 
peneliti sesuai dengan kebutuhan lembaga ini. 
Paling tidak sesuai dengan kompetensi yang 
dibutuhkan dalam bidang Ekonomi dan 
Pembangunan, Kemasyarakatan, Kesehatan, 
Hukum & HAM, Sumberdaya Alam dan 
Teknologi, Pemerintahan dan Aparatur serta 
Konstruksi.

3. Balitbangda telah komitmen untuk membuat 
target merekrut PNS sebanyak 50 orang 
peneliti sampai tahun 2014 bekerjasama 
dengan BKD Prov. Kaltim. 

Output Balitbangda Kalimantan Timur
Adapun juga beberapa kesuksesan yang 

telah dihasilkan oleh Balitbangda Kalimantan Timur. 
Untuk kategori Penerapan Sakip, SKPD Pelaksana 
Urusan Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan, 
Pengelolaan Kepegawaian, SKPD Inovatif dan 
Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 Juara I s/d III mendapatkan trophy dan piagam 

penghargaan 
 Juara IV s/d VI mendapat piagam penghargaan.
 Untuk kategori keseluruhan:
 Juara I mendapatkan Piala Bergilir Gubernur, 

trophy dan piagam penghargaan 
 Juara II s/d VI mendapat trophy dan piagam 

penghargaan 
Peraih Penghargaan SKPD Terbaik

 Penilaian SKPD Terbaik di Lingkup Pemprov 
Kaltim telah dilaksanakan 3 tahun terakhir 
dengan daftar pemenang sebagai berikut :

Tahun SKPD Terbaik
( Juara 1 Kategori Keseluruhan )

2011

2010

2012

Badan Perpustakaan Prov. Kaltim

Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim 

RSUD A. Wahab Syahranie 
Samarinda 

Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur,
...., saat menyampaikan profil Balitbangda 
Kalimantan  Timur dalam acara Seminar Nasional ...
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FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD): Mengelola Pelaporan dan Penulisannya
Penulisan laporan merupakan 

bagian akhir dari tahapan penyelenggaraan 
kelompok diskusi terfokus (FGD). Demi 
mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk 
p r o s e s  p e n g a m b i l a n  k e p u t u s a n 
“kelitbangan”, maka hasil penyelenggaraan 
FGD perlu dituliskan dalam bentuk laporan. 
Sampai saat ini, masih banyak diantara 
para penyelenggara FGD yang belum 
mengetahui dan bahkan memahami 
pentingnya menyusun laporan hasil 
pelaksanaan FGD. Implikasinya, banyak 
hasil FGD yang tidak terdata, terekam, dan 
tersimpan dengan baik, sehingga tidak 
mengherankan apabila sebagian besar 
hasil FGD tidak sampai pada fase tindak 
lanjut.

Pembahasan FGD dalam konteks 
methodology brief, didasari oleh semangat 
perubahan untuk meningkatkan kualitas 
SDM peneliti/perekayasa melalui “Media 
BPP” ini. Sasarannya adalah peningkatan 
kualitas produk “Kelitbangan” yang layak 
publikasi dan bermanfaat bagi para 
pemangku kepentingan. Penulisan laporan 
merupakan produk te rakh i r  da lam 
r a n g k a i a n  t a h a p a n  F G D . 
Peneliti/perekayasa wajib mengetahui dan 
memahami cara pelaporan dan mekanisme 
penulisannya, sehingga laporan FGD 
memberikan nilai tambah dan bermanfaat 
bagi penggunanya.
Pelaporan

P a d a  s e t i a p  a k h i r  s e s i 
penyelenggaraan FGD dilakukan pelaporan 
(reporting). Dalam konteks ini, pelaporan 
m e m i l i k i  m a k n a  s e b a g a i  p r o s e s 
penyampaian hasil, temuan lapangan 
berupa data/informasi terbaru yang muncul 
pada saat FGD dilaksanakan dan telah 
dilakukan analisis. Idealnya, penulisan 
laporan dilakukan segera setelah FGD 
berakhir. Banyak ide dan konsep yang 
masih tersimpan dengan baik dan segar 
dalam ingatan kita yang perlu segera 
dituangkan dalam bentuk laporan tertulis 
meskipun telah dilakukan perekaman. 

 

 

 

 

Langkah Uraian Kegiatan 

1 memroduksi transkripsi verbatim dari seluruh proses diskusi 
(transkripsi yang telah lengkap kemudian disandingkan dengan notula 
yang ditulis notulen untuk diperiksa kembali agar hasilnya sama). 

2 memberikan kode terhadap data transkripsi hasil diskusi, termasuk 
memilah dan mengelompokkan berdasarkan kategorisasi yang telah 
ditetapkan (pemberian kode dapat dilakukan secara manual dengan 
cara “memotong dan menempelkan” (cutting and pasting). 

3 menyiapkan paket piranti lunak pengolah data untuk memroses data. 

4 memisahkan data hasil proses analisis berdasarkan klasifikasi:  
a. Level dasar atau pertama, menggambarkan jumlah dan jenis data 

serta menjelaskan apa yang dikatakan, tanpa adanya asumsi; 
b. Level kedua, menginterpretasi data, termasuk tema-tema secara 

komprehensif (atau perspektif), menciptakan hubungan diantara 
tema-tema, mendemonstrasikan bagaimana tema-tema tersebut 
memunculkan dan menurunkan suatu teori baru berbasis data.  

5 menggunakan model untuk mengilustrasikan hubungan dan pengaruh 
yang setara dari setiap klasifikasi data dan tema yang dibangun. 

Matriks 1
Langkah Analisis Data 

Suhaimi dalam Focus Group Discussion – 
Panduan Bagi Peneliti Studi Kualitatif Studi 
Dampak Sosial Krisis Moneter Kerjasama BPS-
ADB (1999, hal. 8-9) menyatakan bahwa 
keseluruhan hasil FGD harus dikomunikasikan 
oleh peneliti kepada pembaca melalui laporan 
yang credible dari segi isi maupun teknik. 
Laporan itu sekaligus menggambarkan kinerja 
peneliti, sebingga perlu disiapkan secara cermat. 
Begitu diskusi dengan suatu kelompok FGD 
selesai, maka peneliti (dan asisten jika perlu) 
harus segera memeriksa kelengkapan cacatan-
catatan tambahan (hampir selalu diperlukan 
u n t u k  m e n a m b a h  p e n j e l a s a n )  d a n 
mengorganisasikannya sedemikian rupa, 
sehingga mempermudah pembuatan laporan 
awal. Pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan 
segera tanpa menunggu hari esok karena ada 
risiko terlupakan. Laporan awal itu pada 
umumnya harus diedit berulang kali sebelum 
menjadi laporan akhir. (Idealnya laporan akhir 
dilengkapi transkripsi diskusi).

Sebelum proses pelaporan, peneliti wajib 
t e r l e b i h  d a h u l u  m e l a k u k a n  a n a l i s i s 
data/informasi yang diperoleh. Transkrip diskusi 
merupakan acuan bagi set iap jawaban 
pertanyaan penelitian sebagaimana matriks 
langkah analisis data FGD.

Sumber: B� erbagai Sumber. Data Diolah. Jakarta 2013
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FGD mengandalkan perkataan untuk dapat membentuk sebuah pola yang disebut juga ”tema atau 
perspektif”. Debus (1988) dalam Focus Group Discussion (M. Escalada and K.L. Heong, 2011) memandu 
analisis data FGD (Matriks 2).

N o.  Pros e dur A na lis is Da ta  H as il  FG D 

1 . R u m u skan  re n can a  a na lis is terh a da p : 
a . L a ta r b ela kan g  p en e litia n 
b . T ujua n  p e ne lit ia n  
c. M e to d e pe n elitian  
d . R in cian  da n  d etail d isku si 
e . Pa n du a n kelo m po k d iskusi terfo kus (F GD ) 

2 . An a lis is is i m a te ri kelo m po k d isku si d e n ga n  ca ra: 
a . M e ng ka ji ke m b a li ca ta ta n -catatan  se lam a  p ro ses d isku si 
b . M e nd e n ga rka n kem b a li p ro ses disku si yan g  te la h d ire kam  
c. M e ng e lo m p o kkan  te m u an -te m u an  p e ne lit ia n  be rd asa rka n ka te g ori 

a ta u te m a  p oko k ya n g te la h  d ite tap ka n 
d . M e ng ide n tifika si pe rb ed a an  p o sisi d a ri se tiap  tem u a n 
e . M e ran g ku m  set ia p  pe rb ed a an  p osisi da n  yan g  disa m p aika n o leh  

se tia p p e se rta 
f.  M e ng u m p ulka n se tiap  risa lah  disku si ya ng  m en g ga m b a rkan  ad a nya  

p e rb e d aa n  p osisi 

3 . L a ku kan  sin te sa te rha d ap  m a te ri h a sil d isku si d e ng a n cara : 
a . M e ng ka ji ke m b ali set ia p  catatan  h asil disku si ya n g d ibu a t o le h  

m o de ra to r 
b . M e ng ide n tifika si id e -id e  ya ng  t im b u l pa d a saa t d isku si 
c. M e ng inte rpre ta sikan  set ia p  ga g asa n  yan g t im b u l b e rda sa rkan  

te m u a n-tem u a n da lam  disku si 
 

Matriks 2
Panduan Analisis Data FGD

Sumber:  Debus, M. (1988), A Handbook For Excellence In Focus Group Research. HEALTHCOM 
Project Special Report Series. Washington, D.C.: Porter/Novelli – Dalam M. Escalada and K.L. 
Heong “Focus Group Discussion” diunduh pada hari Jumat, 27 Mei 2013 dari: 
globalhealthcommunication.org/.../handbook_for_excellence_in_focus_. 

Substansi Laporan

S e i r i n g  s e l e s a i n y a  a n a l i s i s  d a t a 
sebagaimana Matriks 2, pelaporan FGD dapat 
d imu la i  dengan  mendesk r ips i kan  tu juan 
penyelenggaraan FGD, proses seleksi dan 
komposisi masing-masing peserta kelompok 
diskusi, dan proses komentar yang timbul selama 
diskusi. Melalui deskripsi ini, pembaca dapat menilai 
sejauhmana validitas temuan penelitian hasil FGD 
yang telah dilaporkan. Langkah selanjutnya adalah 
memresentasikan hasil temuan sesuai dengan 
daftar permasalahan atau topik diskusi yang 
mengarah pada upaya pencapaian tujuan FGD. 
Memberikan tanda baca pada setiap pernyataan 
penting akan memudahkan pembaca menelusuri 
jalannya diskusi dan argumentasi yang terjadi 
selama proses diskusi. Hal menarik lainnya adalah 
melampirkan daftar pertanyaan sebagai suatu 
ilustrasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi 
ketepatan arah penyelenggaraan FGD.

Dalam menyiapkan laporan hasil FGD, 
penulisannya agar dilakukan secara naratif dan 
menggunakan beberapa tanda baca sebagai 
ilustrasinya. Melaporkan hasil diskusi secara sekuen 
berdasarkan urutan pertanyaan atau berdasarkan 
tema yang menjadi pokok diskusi. Selain itu, laporan 
akan menjadi lebih baik manakala penulis laporan 
juga meminta saran dan pertimbangan dari peneliti 
lainnya untuk melakukan verifikasi. Sebelum 
menuntaskan laporan, sebaiknya dilakukan reviu 
terhadap seluruh materi laporan.

FGD tidak dimaksudkan untuk membuat 
generalisasi berdasarkan angka saja, melainkan 
memberikan pelaporan yang jelas dan terperinci 
tentang suasana kebatinan pada saat diskusi dan 
apa yang dipikirkan peserta FGD. Laporan FGD 
yang baik dan profesional akan menghasilkan 
informasi yang akurat, sehingga pengambilan 
keputusan melahirkan kebijakan yang lebih 
berkualitas. (Herie Saksono)

N o .  M eto d e  T i n d a k an  

1 . G u na k a n s tra te g i  
k o m u n ik a s i  

1 . P ik i rk a n s tra te g i  k o m u n ik a s i  y a ng  d ipe r luk a n . 
2 . M an fa a tk a n v ar ia s i k om un ik as i : e -m a i l,  k a r tu  

po s , te le p on , d l l . 
2 . G u na k a n po la  

p e lap o ran  y a n g 
t e pa t ag a r  d ap a t 
m em b a nt u  pe s e r ta  
m ew u ju d k an  
h a ra pa n ny a  

1 . T a ny a k a n k ep a da  p e n gg un a , po la  pe lap o ran  
s ep e r ti  a pa  ya n g d iin g in k an . 

2 . In fo rm as i  a p a y an g  d ibu tu h k an ?  
3 . A pa  y a n g d ih ara p k an  d a r i  lap o ran  F G D  o le h  

org a n is a s i?  

3 . B e r ik a n 
p e n c era h an  

1 . La p ora n  h aru s  d a pa t  m e n in gk a tk a n  
pe m a ha m a n pe n g gu na . 

2 . D a y a  g un a  m e n ja d i p e n ting  u n tu k  p en c e rah a n 
da n  m e nd a pa tk a n  p en g et a hu a n ba ru . 

4 . B u a tla h  bu ti r -b u t ir  
y a n g 
m en g es a n k an  d a n 
t e rk en a ng  

1 . B an tu  p e s er t a  m en g in g at  b u ti r -bu ti r  p o k ok   
2 . T e r la lu  ba n y ak  bu t ir -b u t ir  a k an  m e n gh i la n gk a n  

m ak n a  
3 . M u la ila h  de n ga n  b u ti r -bu ti r  y a n g pa l in g  p en tin g  

da n  d iik u ti  d en g a n p r io r i ta s  b e r ik u t ny a  
5 . G u na k a n na ra s i 

a t au  f o rm a t 
d e n ga n  b ut ir -b u ti r   

1 . P en u lis a n la p ora n  d ap a t m en g gu n ak a n  fo rm a t 
na ra s i a t au  f o rm a t  bu t ir -b u t ir  

2 . J an g an  m e n ge ju t k a n pe n gg u na  d e ng a n 
m em a k a i fo rm at  y a n g tid a k  s e s u a i  d e ng a n 
ha ra pa n n ya  

6 . B e r ik a n pe m ik ira n  
u n tu k  p e la p ora n  
l is an  

1 . La p ora n  l is a n  w a j ib  d is a m p aik a n s ec a ra  je la s  
da n  te p at  

2 . La p ora n  l is a n  w a j ib  m em be r ik an  p e lu a ng  u n tu k  
pe r ta n y aa n -pe r t an y aa n  y a n g m en g in d ik a s ik an  
pe n ting n y a pe n e li tian  d a n  m a k na  t em u a nn y a . 
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daerah

Tercatat ada 19 UU Pembentukan Daerah 
Otonom Baru yang diserahkan oleh Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. 

Ke 19 UU Daerah Otonom Baru tersebut 
merupakan UU yang telah disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari 19 UU Pembentukan Daerah Otonom 
Baru tersebut terdiri dari pembentukan 1 provinsi, 
dan 18 kabupaten/kota. Satu-satunya provinsi 
yang terbentuk adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut Gamawan Fauzi, pembahasan 
Rancangan Undang-Undang Pembentukan 
Daerah Otonom Baru dilakukan bersama antara 
pemerintah dengan DPR sejak Oktober 2012 
hingga Desember 2012.

Pembahasan dan penetapan keputusan 
bersama ini memerlukan pemikiran yang panjang 
dan perhitungan yang matang mengingat masih 
terdapatnya beberapa permasalahan yang 
terungkap pada saat pembahasan, khususnya 
menyangkut masalah batas wilayah.

“Untuk itu, penetapan daerah otonom baru 
memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam 

memutuskannya, terlebih jika masih terdapat 
permasalahan batas wilayah yang berpotensi 
menimbulkan konflik horizontal dikemudian hari,” 
katanya pada acara penyerahan UU Daerah 
Otonom Baru, Februari lalu.

Gamawan Fauzi juga mengatakan, bahwa 
pembentukan daerah Otonom Baru ini bukan 
semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan 
politik lokal, namun juga diharapkan dapat 
mempercepat laju pertumbuhan perekonomian 
melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih 
efektif dan efisien serta membuka aksesibilitas  
daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat 
da lam keh idupan  yang  demokra t i s  dan 
bermartabat.

Dengan telah ditetapkannya ke 19 Daerah 
Otonom Baru ini, Mendagri meminta pihak-pihak 
terkait segera menindaklanjuti, langkah-langkah 
berikut aturan perundangan yang berlaku.

Gamawan Fauzi juga meminta agar pihak-
pihak terkait memikirkan hal-hal strategis lainnya, 
seperti yang tertuang dalam Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 

KEMENDAGRI RAMPUNGKAN 

PAYUNG HUKUM 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEMENDAGRI RAMPUNGKAN 

PAYUNG HUKUM 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
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daerah

Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah, untuk melakukan pengisian 
keanggotaan DPRD sesuai hasil Pemilihan Umum 
(Pemilu) legislatif 2014 dalam rangka efektifitas 
serta mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) yang berkaitan dengan penetapan 
Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilu legislatif 
2014.

Gamawan fauzi menambahkan, guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan agenda 
politik nasional pada tahun 2014, pelaksanaan 
pemilihan Kepala Daerah di daerah baru tersebut 
diselenggarakan pada tahun 2015, setelah 
dilakukan pengisian keanggotaan DPRD di Daerah 
Otonom baru.

“Selain itu juga, pemerintah meminta agar 
penggunaan sumber-sumber pendanaan bagi 
daerah baru tersebut agar diprioritaskan untuk 

pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan 
yang menunjang kemudahan pelayanan kepada 
masyarakat, dan jangan memprioritaskan untuk 
pembelian kendaraan, pembangunan rumah 
jabatan dan gedung perkantoran yang megah,” 
pesannya.

11 Daerah Otonomi Baru Telah Diresmikan
Dari 19 Daerah Otonomi Baru yang telah 

disetujui, 11 diantaranya telah diresmikan oleh 
Menteri Dalam Negeri. 11 daerah tersebut terdiri 
dari 1 provinsi dan 10 kabupaten.

Gamawan Fauzi mengatakan, para pejabat 
di daerah baru tersebut agar melakukan koordinasi 
dengan wilayah induknya dilakukan secepat 
mungkin sesuai dengan peraturan. Dana yang ada 
juga harus digunakan seefisien mungkin dan 
dialokasikan untuk kepentingan rakyat.

"Hal pertama yang harus dilakukan adalah 
pembangunan sarana dan prasarana di wilayah 
masing-masing, demi kepentingan masyarakat," 
ujarnya.

Para kepala daerah baru juga hanya 
sebagai pejabat sementara. Mereka akan 
menjabat selama setahun. Nantinya para 
pemimpin daerah baru tersebut akan dipilih sesuai 
dengan mekanisme yang ada yaitu melalui 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Meski begitu, para pejabat sementara 
tersebut jika kinerjanya bagus bukan tidak mungkin 
akan diperpanjang jabatannya, sedangkan untuk 
kelengkapan aparatur negara, Gamawan Fauzi 
meminta para kepala daerah baru memanfaatkan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari wilayah induk.

Kalimantan Utara Provinsi Baru di Indonesia
Dari 19 Daerah Otonom Baru, Kalimantan 

Utara menjadi satu-satunya provinsi baru yang 
terbentuk. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara 
disebutkan, Provinsi Kalimantan Utara berasal dari 
sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang 
terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, 
Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten Tanah Tidung.

Adapun batas wilayah provinsi ini adalah 
sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian 
Sabah, Malaysia, sebelah Timur berbatasan 
dengan Laut  Sulawesi ,  sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, 
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, dan Kabupaten Berau, Provinsi 
Kaltim, dan sebelah Barat berbatasan dengan 
Negara Bagian Serawak, Malaysia.

Ibukota Provinsi Kalimantan Utara akan 
berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten 
Bulungan, sesuai dengan bunyi Pasal 7 UU Nomor 
20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi 
Kalimantan Utara itu.
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S e m e n t a r a  i t u ,  u n t u k  m e n u n j a n g 
operasional provinsi baru ini, dalam UU Nomor 20 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi 
Kalimantan Utara juga diamanatkan bahwa 
Pemer in tah  Kabupa ten  Bu lungan  un tuk 
member ikan h ibah berupa uang kepada 
pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 
Rp 50 miliar selama 2 tahun berturut-turut, serta 
untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan/atau 
Wakil Gubernur Kalimantan Utara pertama kali 
sebesar Rp 20 miliar.

Sementara Kota Tarakan diwajibkan 
memberikan hibah Rp 35 miliar untuk tahun 
pertama (tahun kedua ditentukan kemudian) 
penyelenggaraan pemer in tahan Prov ins i 
Kalimantan Utara, dan Rp 15 miliar untuk Pemilihan 
Gubernur/Wakil Gubernur pertama kali. 

Kabupaten Nunukan sebanyak Rp 35 miliar 
untuk penyelenggaraan pemerintahan (tahun 
pertama, tahun kedua ditentukan kemudian) dan 
Rp 15 miliar untuk Pemilihan Gubernur/Wakil 
Gubernur pertama kali.

Kabupaten Malinau akan menghibahkan 
uang sebesar Rp 45 miliar untuk tahun pertama 
(tahun kedua ditentukan kemudian) untuk 
penyelenggaraan pemerintahan provinsi, dan Rp 
15 miliar untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur 
pertama kali.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Tanah 
Tidung member ikan  Rp 10  mi l ia r  un tuk 
penyelenggaraan pemerintahan provinsi (tahun 
pertama), dan Rp 5 miliar untuk pemilihan 
Gubernur/Wakil Gubernur pertama kali. 

Dalam Peraturan Pemerintah 41/2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kaltara 
masuk dalam kategori yang mendapat skor 40-70. 
Dalam hal ini, skor Kaltara adalah 61.

Itu berarti, Sekretariat Provinsi Kaltara 
maksimal memiliki tiga asisten, 15 dinas, dan 10 
lembaga teknis. Tahap awal, Kaltara hanya 
membentuk delapan dinas dan beberapa lembaga 
teknis.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan 
Olahraga, Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana, 
d a n  P e m b e r d a y a a n  P e r e m p u a n ,  D i n a s 
Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, 
Komunikasi, dan Informatika, Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas 
Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, 
dan terakhir, Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM).

Di luar dinas-dinas itu, ada juga lembaga 
teknis seperti Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian 

Daerah, Kesbangpol, Badan Penanggulangan 
Bencana, dan Badan Lingkungan Hidup.

Dalam pembentukan Provinsi Kalimantan 
Utara, Gamawan Fauzi juga menunjuk Irianto 
Lambrie sebagai pejabat sementara (pjs) Gubernur 
Kalimantan Utara.Sebelumnya Irianto Lambrie 
menduduki jabatan sebagai Skeretaris Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur.  (F.Dasa Saputra)

Daftar 19 Daerah Otonomi Baru

1. Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan, 
Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, 
Malinau)

2. Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi 
Kalimantan Timur (pemekaran Kab Kukar)

3. Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi 
Sumatera Selatan

4. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 
Provinsi Sumatera Selatan

5. Kabupaten Malaka Provinsi Nusa 
Tenggara Timur

6. Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa 
Barat

7. Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku 
Utara

8. Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 
Lampung

9. Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi 
Sulawesi Barat

10. Kabupaten Banggai Laut Provinsi 
Sulawesi Tengah

11. Kabupaten Morowali Utara Provinsi 
Sulawesi Tengah

12. Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi 
Sulawesi Tenggara

13. Kabupaten Kolaka Timur Provinsi 
Sulawesi Tenggara

14. Kabupaten Buton Selatan Provinsi 
Sulawesi Tenggara

15. Kabupaten Buton Tengah Provinsi 
Sulawesi Tenggara

16. Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi 
tenggara

17. Kota Raha Provinsi Sulawesi Tenggara
18. Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi 

Papua Barat
19. Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi 

Papua Barat

daerah
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diskusi

PROBLEMA
BERDISKUSI

alam setiap organisasi, 
komunikasi merupakan elemen 
yang sangat penting. Informasi 
menjadi sumber daya dalam 
menggerakan suatu organisasi. 
Selalu ada proses interaksi 
saling menukar informasi demi 
melaksanakan tugas dan 
menempuh tujuan organisasi. 
Bila mengambil definisi 
organisasi dalam arti luas, maka 
setiap individu pasti hidup dalam 
organisasi. Mulai dari keluarga, 
teman, komunitas, dan 
lingkungan kerja merupakan 
contoh organisasi. Seperti 
halnya seorang individu pasti 
dilahirkan dan hidup dalam 
organisasi, maka komunikasi 
pun pasti ada dan pasti 
dibutuhkan dalam setiap 
organisasi.

Oleh: Eka Novian Gunawan

D
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diskusi

Begitu banyak peneliti yang menjelaskan alasan, 
proses, hingga efek komunikasi dalam organisasi. 
Banyak pula temuan yang menyebutkan 
keberhasilan suatu proses komunikasi dapat 
melahirkan organisasi yang baik pula. Pun 
sebaliknya, kemandekan komunikasi dapat 
mengakibatkan kegagalan organisasi dalam 
menuntaskan tujuannya. 

Komunikasi diperlukan untuk memecahkan 
persoalan organisasi. Diskusi seperti rapat  sebagai 
salah satu bentuk interaksi komunikasi merupakan 
wahana untuk menyelesaikan masalah organisasi. 
Dengan diskusi setiap anggota menyampaikan 
in formasi  untuk mendapatkan gambaran 
permasalahan secara utuh. Setiap anggota menjadi 
komunikator sekaligus komunikan. Masing-masing 
anggota menyampaikan informasinya dengan gaya 
masing-masing pula. Tak jarang 
dalam sebuah rapat akan terjadi 
singgungan yang diakibatkan oleh 
gaya berkomunikasi seseorang.

Gaya berkomunikasi seseorang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
B i l a  m e l i h a t  d a r i  d i m e n s i  
pembuatan dan penerimaan pesan, 
karak ter is t ik  berkomunikas i  
seseorang bisa ditentukan oleh 
sifat-sifat psikologis, keadaan-
keadaan lingkungan, dan proses-
proses individu.

Pernahkah pembaca berada 
dalam sebuah diskusi yang mandek 
karena setiap anggotanya kukuh 
mempertahankan pendapatnya 
sekaligus menyalahkan pendapat 
lainnya? Bila ya, kemungkinan 
besar dalam kelompok tersebut terdapat komunikator 
bertipe argumentativeness. Orang seperti ini 
cenderung ingin terlibat dalam topik-topik 
kontroversial dengan mempertahankan pendapatnya 
sendiri sekaligus berupaya membuktikan pendapat 
yang bertentangan sebagai pendapat yang salah. 

Dominic Infante, pencetus teori ini beranggapan 
bahwa sebenarnya argumentasi bersifat konstruktif 
karena dapat meningkatkan kredibilitas, melihat 
sudut pandang yang berbeda, meningkatkan 
pembelajaran, serta menegakkan ketegasan. Namun 
menurut Profesor di Universitas Kent, Amerika 
S e r i k a t  i n i ,  s e s e o r a n g  y a n g  b e r t i p e  
argumentativeness juga cenderung destruktif. 
Karena tabiat ingin mengamankan pendapatnya 
dengan cara membuktikan pendapat orang lain yang 
bertentangan salah,  komunikator  bert ipe 
argumentativeness sering mengundang permusuhan 
dengan menurunkan kredibilitas lawan bicara, 
menyerang ide dan keyakinan, melakukan agresi 
verbal seperti penghinaan, kata-kata tak senonoh, 
ancaman, serta ledekan yang bersifat emosional, 
j u g a  d e n g a n  a g r e s i  n o n v e r b a l  s e p e r t i  

menengadahkan dagu seperti meremehkan dan 
menantang, tersenyum dan tertawa sinis, atau juga 
sengaja tidak memperhatikan lawan bicara. Akhirnya 
lawan bicaranya akan berada dalam situasi marah, 
tersakiti perasaannya, hingga terjebak dalam 
keadaan memalukan di depan umum.

Da lam menanggap i  t i pe  komun ika to r  
argumentativeness, hal yang biasa dilakukan ialah 
dengan menjadi low argumentativeness, yakni 
menarik diri dari adu debat, menghindari konflik, dan 
tidak menyuarakan ketidaksetujuan. Namun reaksi 
dengan low argumentativeness ini tidaklah tepat. 
Akan tercipta hubungan organisasi yang tidak sehat, 
ketika seseorang aktif memaksakan kehendaknya 
sedangkan lainnya pasif menyatakan pendapatnya 
karena takut diserang. Tidak ada diskusi dan 
kompromi bersama, yang akan tertinggal ialah 

ancaman perpecahan dan 
konflik yang jauh lebih besar 
yang setiap saat dapat 
meledak.

M e n u r u t  I n f a n t e ,  
komunikasi yang bersifat 
argumentativeness harus 
d i t a r i k  m e n u j u  t i t i k  
keseimbangan agar diskusi 
menjadi konstruktif. Agar 
menuju titik keseimbangan 
langkah yang perlu dilakukan 
ialah mengurangi debat kusir 
di luar objek permasalahan, 
mengkarantina atau fokus ke 
objek permasalahan dan 
mengatur agresivitas verbal. 
Pernyataan seperti,  “ Kita 
tidak akan pernah berdiskusi, 

kecuali jika kita saling mendengarkan pendapat 
masing-masing dulu dan tidak menyerang”, dapat 
dilakukan sebelum diskusi dimulai untuk mencapai 
titik keseimbangan tersebut. 

Mampu menahan diri dan mengidentifikasi 
dengan cepat bila diskusi berbelok ke arah desktruktf 
dan tidak berguna dengan ucapan seperti, “Diskusi ini 
ingin mencari solusi permasalahan A, bukan untuk 
menilai atau mendakwa pribadi si X”. Atau “Anda tidak 
perlu berteriak atau mengolok-olok kami. Perkataan 
dan makna perkataan anda sudah kami tangkap kok”, 
merupakan langkah-langkah mengatur agresivitas 
verbal yang biasanya terlontar dari komunikator tipe  
argumentativeness.

Untuk mencapai titik keseimbangan, langkah 
internal dari seorang komunikator argumentativeness 
juga perlu dilakukan. Hendaknya ia menyadari gaya 
komunikasinya kepada orang lain. Orang tersebut 
dapat melaksanakan self control dan mengurangi 
agresivitas verbal maupun nonverbal demi 
tercapainya diskusi yang mengalir dan saling 
melengkapi.

Gaya berkomunikasi 
seseorang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Bila 
melihat dari dimensi 

pembuatan dan 
penerimaan pesan, 

karakteristik 
berkomunikasi 

seseorang ditentukan 
oleh sifat-sifat psikologis, 

keadaan-keadaan 
lingkungan, dan proses-

proses individu.
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inadv

Argumentasi bersifat 
konstruktif karena dapat 
m e n i n g k a t k a n  
kredibilitas, melihat 
sudut pandang yang 
berbeda, meningkatkan 
pembelajaran, serta 
menegakkan ketegasan

make it fast
make it right

make it simple
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Tips Melakukan 
Penelitian di Lapangan

rehat

Penelitian tentunya bukan hal yang asing 
untuk didengar. Penelitian berarti pencarian 

teori, pengujian teori, atau pemecahan 
masalah, dan tentunya banyak tantangan 
yang ditemui ketika melakukan penelitian. 

Misalnya sulit dalam mencari bahan, motivasi 
yang menurun, stuck pada suatu poin 

tertentu, dan sebagainya. Pada dasarnya, 
penelitian bermanfaat untuk memecahkan 
masalah-masalah  praktis. Hampir semua 

lembaga yang ada di masyarakat, baik 
lembaga pemerintahan maupun lembaga 

swasta, menyadari manfaat ini dengan 
menempatkan penelitian dan pengembangan 

sebagai bagian didalam organisasi mereka. 

Manfaat penelitian dapat bersifat praktis, 
misalnya mempermudah pengambilan 
kebijakan atau keputusan, dan bersifat 

teoretis. Manfaat penelitian perlu dikemukakan 
agar diketahui hasil yang hendak dicapai dari 
penelitian dan untuk siapa hasil penelitian 
tersebut digunakan.

Untuk menemukan masalah penelitian dari 
sumber-sumber yang telah didapatkan 
dilapangan, perlu adanya dukungan sikap 
seorang peneliti, yaitu sikap mandiri dalam 
menemukan dan mengolah permasalah 
penelitian. Memang bukan suatu hal yang mudah, 
akan tetapi bukan hal yang terlalu sulit juga. 
Sikap kemandirian akan dapat dicapai oleh 
peneliti apabila peneliti bersifat aktif dalam 
mencari dan menemukan masalah. 

Berikut ini adalah tips bagaimana agar 
penelitian yang kita lakukan dapat berjalan 
dengan mudah dan sesuai dengan tujuan dari 
penelitian kita.

Permasalahan yang aktual
Pertama kita lihat adalah kita harus dapat 

mencari peristiwa apa yang sedang terjadi pada 
saat sekarang ini, seperti contohnya di BPP 
Kemendagri yang berkaitan dengan 
pemerintahan desa, maka kita harus dapat 
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rehat
mencari permasalahan yang sedang terjadi di 
desa itu seperti apa, sebagai contoh RUU Desa 
atau tentang Bumdes, dan yang terkait dengan 
isu-isu yang ada di desa, maka permasalahan 
seperti itulah yang kita angkat, dan itulah yang 
menjadikan tema dan bukan topik, untuk kita 
angkat didalam penelitian kita.

Mengetahui kendala apa yang akan muncul
Kendala yang muncul dilapangan itu bisa 

berbeda-beda, dan juga tergantung dari 
kemampuan peneliti itu sendiri, anggaran (biaya) 
dapat juga menjadi kendala ketika melakukan 
penelitian. Lalu juga terkadang waktu, menjadi 
sebuah kendala didalam penelitian. Waktu 
penelitian itu rata-rata 7 hari sudah terlalu lama 
padahal jika kita lihat penelitian kualitatif itu 
memakan waktu hingga 3 bulan maksimalnya, itu 
salah satu kendala untuk memperoleh data lebih.

Mengatasi kendala yang datang
Kendala waktu merupakan menjadi 

masalah yang krusial dalam sebuah penelitian, 
untuk mensiasatinya kita harus memiliki strategi 
dalam mengatasi kendala waktu tersebut, apabila 
waktu yang kita miliki hanya sedikit dalam 
melakukan penelitian sehingga kita tidak dapat 
melakukan wawancara secara langsung, maka 
pertanyaan kita dapat dititipkan kepada 
narasumber kita yang akan dituju atau dapat juga 
pertanyaan kita dikirimkan melalui email kepada 
narasumber kita. Seperti contoh apabila kita ingin 
mewawancarai seorang pejabat suatu instansi 
sebagai narasumber untuk data pelengkap 
penelitian kita, apabila narasumber kita tersebut 
tidak dapat melakukan wawancara langsung 
dengan kita. Maka sebaiknya pertanyaan kita 
tersebut dititipkan kepada instansi narasumber 
kita berada atau dapat juga kita meminta alamat 
email ataupun fax untuk mengirim pertanyaan kita 
kepada narasumber yang ingin kita tuju.

Selain itu apabila dalam melakukan 
penelitian kita bekerja tim maka kita dapat 
berbagi tugas, misalkan kita mewawancari 
informan sekitar 10 orang, maka kita berbagi 
tugas dengan tim dibawahnya. 1 orang dalam tim 
mewawancarai 2 sampai 3 orang, serta ada juga 
yang bertugas untuk mencari data sekundernya.

Memiliki alat pendukung 
Penelitian yang bersifatnya wawancara 

maka kita harus menyiapkan tape recorder, serta 
kita harus memiliki pengetahuan tentang 
penelitian yang sedang kita lakukan. Kamera 
digital juga dapat menjadi alat pendukung untuk 
membuat dokumentasi peristiwa-peristiwa yang 
terkait dengan penelitian kita.

Tentukan lokasi untuk penelitian
Cara menentukan lokasi dapat ditentukan 

secara metodologis, dapat juga secara random, 
ataupun dengan secara purposive. Menyesuaikan 
dengan anggaran juga merupakan hal yang 
terpenting yang harus dipertimbangkan dalam 
menetukan sebuah penelitian. Selain itu untuk 
penentuan lokasi ini kita juga harus dapat 
mengundang seorang narasumber sebagai untuk 
bahan masukan, daerah mana yang sekiranya 
dapat kita jadikan sebagai lokasi untuk penelitian.

Tentukan responden/informan sebagai 
informasi data penelitian

Kita perlu memilih informan yang benar-
benar lulus kualifikasi yang bisa kita dapatkan 
informasi yang lebih detail, misalkan kita ingin 
membahas mengenai BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa) otomatis kita akan 
mengambil sampel yaitu Kepala Desanya atau 
juga masyarakatnya, itu semua adalah 
merupakan link-link mendapatkan informasi untuk 
melengkapi data penelitian kita.

Kenali karakteristik responden/informan kita
Responden yang pantas kita wawancarai 

tidaklah harus memiliki pendidikan yang tinggi 
melainkan dia berpengalaman dan paham apa 
yang ingin kita dapatkan informasi. Karena tidak 
berarti orang yang memiliki pendidikan yang 
tinggi memiliki pengetahuan yang lebih, sebab 
pendidikan yang tinggi sifatnya hanya 
pendukung, dan juga sebaikanya dalam 
melakukan wawancara kita jangan terlihat terlalu 
formal, melainkan lebih melakukan kepada 
pendekatan, jika terlalu formal biasanya informan 
kita menjawab pertanyaan kita akan terlalu hati-
hati, dan tidak apa adanya.

Bersikap baik dengan responden/informan 
penelitian

Faktor utama yang terpenting dalam 
melakukan wawancara dengan Responden 
adalah sikap kita (sopan santun) serta beretika 
yang baik. Karena apabila kita bersikap baik 
kepada mereka maka responnya akan positif 
kepada kita. selain itu juga kita harus dapat 
mengetahui keadaan sosial budaya dari informan 
kita. Menjaga hubungan baik itu tidak hanya 
dilapangan, pada saat pasca risetpun kita juga 
harus tetap menjaga hubungan baik, karena itu 
akan berkelanjutan. Ada kemungkinan pada saat 
riset berikutnya kita membutuhkan kembali data-
data dari mereka jadi kita harus menjaga 
hubungan baik. Dari penelitian ini selain kita 
harus bersikap baik, kita juga tidak boleh 
menyulitkan orang yang kita jadikan sebagai 
responden/informan didalam penelitian kita.
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Bagaimana produktivitas kerja Anda saat ini? 
apakah Anda termasuk orang yang mau 
berkembang dan berusaha menjadi yang 
terbaik. Menjadi produktif sudah tentu 
menjadi keinginan banyak orang, tetapi 
sering kali tidak banyak orang yang bisa 
melakukannya dengan sungguh-sungguh. 
Mungkin untuk melakukan hal tersebut begitu 
banyak halangan baik dalam diri maupun dari 
luar, karena seperti yang Anda tahu bahwa 
produktivitas berhubungan dengan 
kesuksesan Anda.

Begitu banyak orang yang belum sadar 
bahwa produktivitas sangat penting bagi 
kesuksesan. Banyak orang yang 

mengabaikan hal tersebut, seperti contoh: 
misalnya saat Anda bekerja dan tugas Anda 
belum selesai, Anda justru melakukan hal yang 
mungkin bahwa hal tersebut tidak menggangu 
pekerjaan Anda, seperti buka account Facebook, 
Twitter, Youtube, atau sebagainya, padahal hal 
tersebut sangat mengganggu sekali pada 
konsentrasi Anda, sehingga pekerjaan Anda 
menjadi terhambat karena waktu yang Anda 
buang sia-sia (meskipun hanya sebentar).

Produktivitas kerja merupakan suatu unsur 
penting dalam suatu lingkungan kerja yang 
menjadi impian dari setiap pemimpin. Tapi bukan 
hal yang mudah meningkatkan produktivitas 
kerja. Tuntutan pimpinan terhadap bawahan 
untuk bekerja secara maksimal bukanlah hal 
yang bijaksana, malah dapat membuat bawahan 
menjadi patah semangat atau kondisi fisiknya 
menurun. 

Hal ini ditentukan oleh kondisi produktivitas 
individu baik secara pribadi maupun kondisi 
tempat kerja. Produktivitas sebagai pribadi dan 
sebagai bagian dari tempat kerja dipengaruhi 
oleh faktor intern dan faktor ekstern. Untuk itu kita 
harus mengetahui bagaimana cara memompa 
produktivitas kerja agar misi tempat kita bekerja 
dapat tercapai. 

Nah Berikut ini 10 cara terbaik 
meningkatkan produktivitas kerja, sehingga hidup 
Anda akan jauh lebih baik untuk masa depan 
Anda:

1.  Tuliskan rencana kerja Anda. 
Sebaiknya tulis di kertas atau papan yang 

mudah terlihat. Bukan di alat elektronik seperti 
handphone. Dalam setiap daftar rencana kerja 

rehat

TIPS
MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS

KERJA

TIPS
MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS

KERJA
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Anda, tentukan prioritas kerja anda. Buat prioritas 
dari yang menurut anda paling penting sampai 
yang kurang penting. Tugas yang paling penting 
dan mendesak menjadi prioritas pertama yang 
harus diselesaikan. Baru kemudian diikuti tugas 
lainnya yang penting, yang mendesak, dan baru 
pada skala terakhir adalah yang tidak penting dan 
tidak mendesak. Lalu apa bedanya antara 
pekerjaan penting dan yang mendesak? 

Pekerjaan yang penting biasanya terkait 
dengan pencapaian tujuan Anda. Sedangkan 
pekerjaan yang mendesak cirinya harus segera 
diselesaikan saat itu juga. Lalu mengapa yang 
penting lebih didahulukan daripada yang 
mendesak? Dari formula penentuan prioritas 
seperti yang lazim digunakan oleh ahli 
manajemen di atas, sebabnya karena pekerjaan 
yang penting punya nilai yang mendekatkan pada 
tercapainya tujuan anda. Artinya, ketika hal 
tersebut dilakukan, ada perubahan dibanding 
sebelum anda melakukannya. Sementara, 
pekerjaan yang mendesak atau urgen sifatnya 
lebih karena keterdesakan kondisi sehingga 
harus diselesaikan saat itu juga, sedang kalau 
dilihat dari nilai pekerjaan tersebut sebenarnya 
kurang strategis.

2.  Tuliskan aktivitas yang harus Anda hindari. 
Selain memiliki daftar pekerjaan yang harus 

Anda lakukan, tuliskan juga aktivitas tidak 
produktif yang harus anda hindari. Misalkan 
nonton televisi tanpa kenal waktu. Dan berjanjilah 
anda tak melakukan aktivitas-aktivitas tersebut 
sebelum pekerjaan-pekerjaan anda selesai.

3.  Fokus pada apa yang Anda kerjakan. 
Satu pekerjaan, satu waktu! Sulit kalau Anda 

melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan. 
Sebab fokus Anda akan terbagi. Mulai dari tugas 
prioritas anda. Pusatkan perhatian dan 
konsentrasi anda untuk mengerjakan pekerjaan 
tersebut sebaik-baiknya. Jangan berpindah ke 
pekerjaan lain sebelum selesai. 

Jika Anda lelah dengan segala macam 
gangguan, segera singkirkan saja. Jika kantor 
Anda terlalu ramai, misalnya karena suara orang 
mengobrol, gunakan earphone dan dengarkan 
lagu kesukaan Anda sambil bekerja. Jika media 
sosial, e-mail pribadi, dan ponsel mengganggu 
fokus Anda, coba sisihkan mereka selama waktu 
kerja. Ingat, fokus!

4.  Lakukan pemanasan. 
Sebagian orang kadang memerlukan 

pemanasan sebelum bekerja. Misalnya dengan 
minum kopi atau teh terlebih dulu. Bila Anda 
termasuk orang yang memerlukan pemanasan 
sebelum beraktivitas, lakukan saja. Yang penting, 
itu bisa membuat Anda lebih enjoy dalam bekerja.

5.  Tetapkan batas waktu.
Ini akan mendorong Anda untuk 

mengerjakan setiap pekerjaan dengan cepat.

6.  Tandai pekerjaan yang selesai. 
Setiap daftar pekerjaan yang sudah selesai, 

tandailah. Boleh dengan memberi centang atau 
mencoretnya. Ini akan memacu Anda untuk 
segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan 
berikutnya.

7.  Belajar membaca cepat. 
Tingkatkan terus kecepatan membaca Anda. 

Salah satunya yaitu dengan cara menangkap dan 
mengenali kata. Dalam proses membaca, mata 
bertindak sebagai indra yang menangkap kata-
kata dalam bahan bacaan. Kata-kata tersebut 
kemudian dikirim ke otak untuk dikenali sebagai 
sebuah kosa kata, kelompok kata, maupun 
pemahaman sebuah kalimat. 

Dalam membaca cepat kemampuan 
mengenali kata adalah dasar. Ketika Anda melihat 
sekumpulan huruf lewat mata dan mengirimkan ke 
otak, maka akan ada proses pengenalan terhadap 
kata-kata tersebut terlebih jika Anda pernah 
mengenal kosa kata tersebut sebelumnya. Itu 
mengapa orang yang rajin membaca memiliki 
kecepatan yang relatif lebih cepat dibandingkan 
orang yang jarang baca karena kekayaan kosa 
kata yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam teknik 
membaca cepat, kita akan melatih kecepatan 
mengenali berbagai kosa kata tersebut.

8.  Mengetik lebih cepat.
Mungkin anda pernah melihat seseorang 

mengetik dengan cepat dan lincah menari-nari 
diatas keyboard, hal tersebut bukanlah faktor 
kebetulan tapi orang tersebut tahu bagaimana 
cara mengetik cepat atau cara cepat mengetik 10 
jari dengan tepat dan benar. Maksimalkan 
kesepuluh jari Anda dan hapalkan shortcut khusus 
yang akan membantu Anda mengetik lebih cepat.

9.  Ambil istirahat.
Tentukan waktu untuk beristirahat. Misalkan 

setiap dua jam sekali anda mengambil istirahat 15 
menit. Ini bisa Anda gunakan untuk meregangkan 
otot atau meminum teh hangat.

10.  Patuhi peraturan Anda. 
Rencana-rencana kerja yang sudah Anda 

buat tadi bukan hanya untuk dipajang saja. Patuhi 
dan lakukanlah dengan sebaik-baiknya.

Ingat bahwa produktivitas terkait dengan 
penghasilan, jika produktivitas atau performance 
Anda bagus didalam kantor maka penghasilan 
Andapun pasti akan meningkat. Jadi sungguh-
sungguhlah dalam menjalani hidup ini, karena 
semua kesuskesan berada ditangan Anda.
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Ya, tanah memang menjadi investasi yang 
menggiurkan karena nilainya tidak pernah 
surut. Dengan berinvestasi di tanah, 

seseorang dapat menikmati keuntungan yang 
berlipat tanpa harus mengeluarkan biaya untuk 
melakukan perawatan.

Namun se i r i ng  be r ja lannya  wak tu , 
masyarakat mulai menggeser bentuk investasi 
mereka ke dalam bentuk lain yang non riil, seperti 
misalnya investasi di pasar modal melalui berbagai 
macam produk yang ada di pasar modal.

Sayangnya masih belum banyak masyarakat 
Indonesia yang mengetahui atau merasakan 
nikmatnya hasil investasi dari pasar modal. 
Padahal, pasar modal Indonesia termasuk yang 
seksi di mata investor asing karena dalam 
beberapa tahun terakhir pasar modal Indonesia 
masuk dalam tiga besar pasar modal yang memiliki 
perkembangan paling baik di Indonesia.

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti 
pembelian dari modal barang yang t idak 
dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang 
akan datang dengan tujuan mendapatkan 
keuntungan yang berlipat barang produksi. 

Banyak masyarakat Indonesia, khususnya 
yang berada di ujung usia produktif, bingung untuk 
menentukan jalan yang ditempuh untuk menikmati 

masa taunya. Tidak heran, banyak orang, saat di 
usia produktif melakukan berbagai investasi untuk 
menjamin masa tuanya, seperti investasi logam 
mulia ataupun dalam bentuk tanah.

Pengertian atau definisi investasi secara 
sederhana adalah menempatkan uang atau dana 
dengan harapan untuk memperoleh tambahan 
atau keuntungan atas uang atau dana tersebut.

Menurut wikipedia Indonesia, investasi 
adalah suatu istilah dngan beberapa pengertian 
yang berhubungan dengan keuangan dan 
ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan 
akumilasi suatu bentuk aktiva dengan suatu 
harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. 
Terkadang, investasi disebut juga penanaman 
modal.

Investasi sendiri terbagi dalam dua kategori 
besar, yaitu Real assets (aset riil), seperti gedung, 
kendaraan, mesin, tanah dan sebagainya dan yang 
kedua adalah Financial Assets (aset keuangan), 
seperti investasi dalam bentuk surat-surat 
berharga, seperti obligasi, saham maupun forex.

Untuk investasi yang kedua (Financial 
Assets) menjadi salah satu alternatif yang cukup 
menjanjikan, namun sayangnya, masayarakat 
Indonesia masih belum terlalu familiar.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang 

ragam

Ada banyak hal yang dapat 
dilakukan untuk melakukan 

investasi. Untuk masyarakat 
Indonesia yang masih 

menganut paham 
tradisional, tanah menjadi 

pilihan investasi yang 
menjadi pilihan utama.

PASAR MODAL, 
ALTERNATIF 
UNTUK BERINVESTASI
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tercatat sekitar 250 juta penduduk, memiliki 
fundamental yang cukup bagus dalam hal 
perekonomian. Meskipun masih dipandang 
s e b a g a i  n e g a r a  b e r k e m b a n g ,  n a m u n 
perekonomian Indonesia, khususnya pasar modal 
Indonesia mampu berbicara banyak di kancah 
dunia.

Hal ini bisa dilihat dengan masuknya pasar 
modal Indonesia ke dalam tiga besar dunia sebagai 
negara yang memiliki perkembangan tercepat dan 
tertinggi di dunia. Ini dapat terjadi karena Indonesia 
dibantu oleh besarnya penyerapan domestik 
terhadap barang-barang konsumsi, sehingga 
Indonesia tidak terpengaruh terlalu besar pada 
krisis yang terjadi di benua biru Eropa.

Edukasi kurang, investor lokal minim
Ditengah terus meningkatnya Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia 
(BEI), ada ironi tersendiri jika kita mengamati pasar 
modal Indonesia.

Pasalnya, berdasarkan data BEI kepemilikan 
saham investor asing di pasar modal dalam negeri 
masih mendominasi perdagangan saham di bursa 
Indonesia. Angka investor asing mencapai 58 %, 
sementara sisanya baru investor dalam negeri 
(domestik). 

"Dari akhir tahun 2008, investor asing 
menjadi pemilik mayoritas dari total perdagangan 
saham di pasar modal. Investor asing memiliki lebih 
d a r i  7 0 %  s a h a m  k e p e m i l i k a n  y a n g 
diperdagangkan," kata Direktur Utama BEI, Ito 
Warsito dalam beberapa kesempatan.

Jumlah investor dalam negeri masih kurang 
dari 1 % jumlah penduduk Indonesia yang 
jumlahnya sekitar 250 juta. Hal ini berbanding 
terbalik dengan negara-negara tetangga seperti 
Malaysia yang jumlah investor domestiknya 
mencapai 20 persen dari jumlah penduduk, apalagi 
Singapura yang tercatat jumlah investornya sekitar 
30 % dari jumlah penduduk negara kepulauan 
tersebut.

Masih minimnya jumlah investor domestik di 
Indonesia, terjadi karena beberapa hal, namun 
yang paling utama adalah karena masih asingnya 
masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar 
modal.

Banyaknya kasus-kasus investasi fiktif yang  
merugikan ribuan nasabah dengan nilai miliaran 
rupiah, menjadi traumatik tersendiri bagi sebagian 
masyarakat Indonesia. Padahal hal ini terjadi 
karena masih minimnya edukasi tentang investasi 
di pasar modal.

Sesuai dengan prinsip ekonomi, keuntungan 
besar pastinya akan memiliki resiko yang besar 
(high gain high risk), namun bukan berarti investasi 
yang memiliki hasil yang besar pasti akan 
menimbulkan kerugian terus menerus.

Dengan pengetahuan yang cukup dan 
mengert akan resiko investasi, aksi penipuan yang 
kerap terjadi dan menimbulkan preseden buruk 
tentang investasi di pasar modal pasti akan bisa 
dihindari.

Cermat memilih investasi di pasar modal 
“Dont put your egg in one basket,” kalimat 

tersebut adalah wejangan untuk seseorang yang 
ingin memulai investasi. Secara harfiah, arti dari 
kalimat tersebut adalah jangan menaruh investasi 
anda hanya dalam satu bentuk produk investasi.

Begitu juga di pasar modal, ada banyak 
produk investasi pasar modal yang dapat kita 
manfaatkan agar bisa menjadi lumbung kita 
meraup keuntungan. Secara umum ada tiga 
produk investasi utama di pasar modal, antara lain 
yaitu saham, obligasi, dan reksa dana.

Ket iga produk pasar  modal  d i  a tas 
merupakan bentuk-bentuk produk yang dapat kita 
manfaatkan untuk melakukan investasi. Masing-
masing produk memiliki kelebihan dan kekurangan 
masiang-masing tergantung karakteristik pemodal 
dalam berinvestasi. Namun yang pasti, sesuai 
hukum ekonomi,  produk i investas i  yang 
menjanjikan keuntungan besar maka akan memiliki 
resiko yang besar. Jadi tergantung anda untuk 
memiliih produk investasi, apakah anda seorang 
yang berani menerima resiko untuk mendapatkan 
keuntungan yang besar, atau anda lebih memilih 
bermain aman meski keuntungannya tidak begitu 
besar.

Buat ilustrasi seperti ini
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teropong

Penertiban tersebut rencananya akan diatur dalam revisi Undang-
undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

"Kami, melalui revisi UU Pemda, akan memasukkan klausul, agar 
jangan ada transfer kekuasaan yang langsung dari ayah ke anak, dan dari 
suami ke istri. Hal ini sudah sering terjadi di berbagai Pilkada, dan muncul 
kesan hal itu menciptakan politik dinasti," kata Menteri Dalam Negeri 
(mendagri) Gamawan Fauzi, sebelum acara perayaan Natal dan Tahun 
Baru Bersama Keluarga Besar Kemdagri, di Jakarta, Rabu (9/1).

Menurut Gamawan, usulan tersebut berasal dari publik yang 
khawatir lahirnya politik dinasti. Usulan tersebut menurutnya ditampung 

oleh Kemdagri, demi perbaikan demokrasi di Indonesia.
“Nanti akan kita bahas usulan tersebut bersama DPR. Kalau DPR menyatakan setuju, ya, larangan 

tersebut akan berlaku," ujarnya. 
Sumber: Suara Pembaruan | Kamis, 10 Januari 2013 

Mendagri: 
Transfer Kepemimpinan 
Ayah ke Anak 
akan Ditertibkan

Alasan yang utama, setelah dianalisis, RUU Provinsi Kepulauan itu 
bertentangan dengan konsep negara kepuluan. Sebab tak mungkin di 
dalam negara kepulauan berdiri provinsi kepulauan. Atas dasar itu, 
pemerintah belum mengambil sikap setuju terhadap RUU hasil inisiatif 
DPR tersebut," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, 
Djohermansyah, di Jakarta, Minggu (20/1). 

Menurut mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu, klausul 
tentang provinsi kepulauan bisa akomodasi dengan cara dimasukan dalam revisi UU tentang 
Pemerintahan Daerah yang sekarang sedang dibahas dengan DPR. Atau RUU itu tetap menjadi RUU 
tersendiri dengan catatan hal-hal yang kontroversi dalam rancangan regulasi itu sudah dicarikan titik 
temunya. ags/P-3
Sumber :Koran Jakarta | Senin, 21 Januari 2013 

Kemendagri 
Masih Mengkaji 
RUU Provinsi Kepulauan

"Kalau itu sudah selesai artinya Perpu mungkin tidak perlu. Kita masukkan saja (pengajuan Pilkada, 
red) dalam undang-undang (UU Pilkada) itu," ujar Gamawan di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (22/1).

Tapi jika RUU Pilkada tak bisa diselesaikan April tahun ini, maka Mendagri akan mengusulkan ke 
Presiden agar menerbutkan Perpu. Dalam waktu dekat ini Mendagri akan melaporkan persoalan payung 
hukum pengajuan Pilkada dan alternatifnya ke Presiden. 

Sejauh ini, menurut Gamawan, ada 43 pilkada di tahun 2014 yang akan dimajukan ke 2013. Meski 
Pilkadanya digelar tahun ini, kata Gamawan, tapi pelantikan kepala daerah terpilih tetap dilakukan pada 
2014, atau bersamaan dengan habisnya masa jabatan kepala daerah.

"Dia tetap saja pelantikannya tepat waktu cuma pemilihannya saja yang dipercepat. Jadi tidak ada 
kurang dari lima tahun jabatan kepala daerah itu," jelas Gamawan.
Sumber :Jawa Pos | Rabu, 23 Januari 2013 

Mendagri Ingin Pembahasan 
RUU Pilkada Dikebut
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Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi 
Birokrasi Azwar Abubakar, jumlah PNS hingga saat ini masih berlebih.

"Sekarang dikurangi outputnya dengan yang ada saat ini bakal disaring 
sambil pensiun, kalau langsung diberhentikan tidak bisa," kata Azwar Abubakar di 
kantor wakil presiden (wapres), Jakarta, Senin (11/2).

Dia mengatakan dalam lowongan CPNS juga tidak akan diakomodir 
pengangkatan honorer, oleh karena itu harus melalui lowongan dan ujian yang 
diberlakukan pada masing-masing kementerian dan dinas.

"Langkah yang akan dilakukan adalah yang diterima itu yang dibutuhkan," 
kata dia lagi.

Selain menyeleksi ketat lowongan cpns, lanjut Azwar, pihaknya akan 
memberikan pelatihan-pelatihan dan peningkatan kemampuan kompetensi dari 
segi Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian, reformasi aparatur negara 
dapat terus berjalan.
Sumber :Berita Satu | Selasa, 12 Februari 2013 

“Ya kemarin sudah dari Mendagri. Tapi tidak hapal saya. Banyak," ujar Joko Widodo usai menghadiri 
penghargaan dari Radio Elshinta sebagai News Maker tahun 2012 yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 
Selasa (19/2/2013).

Joko Widodo mengungkapkan, setelah dikoreksi oleh Mendagri, tahap selanjutnya akan dibahas 
oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Dewan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. 

Tahap pembahasan di tingkat Eksekutif dan Legislatif daerah ini menurut pria yang akrab disapa 
Jokowi tidak akan memakan waktu yang lama.

"Satu dua hari ini akan dikoreksi, lalu nanti hari ketiga akan diserahkan," ucap Jokowi.
Setelah dikoreksi dan diserahkan, maka Jokowi optimis bahwa APBD Provinsi DKI Jakarta dapat 

digunakan sepenuhnya minggu depan.
"Minggu depan lah bisa digunakan. Dipanya (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) sudah bisa 

diserahkan," tutur Jokowi
 Gubernur DKI Jakarta, meninjau pengerukan Kali Pakin di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan 

Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (18/2/2013). Pengerukan sungai merupakan salah satu program 
unggulan Jokowi yang masuk dalam program normalisasi sungai. Di sejumlah titik, selain menambah 
kedalaman, sungai-sungai juga akan diperlebar sekitar 25-50 meter di kedua sisinya. 
Sumber :Tribun | Rabu, 20 Pebruari 2013 

Gaji presiden pun sekarang sekitar Rp 50 juta, gaji gubernur Rp 8,7 juta, dan gaji bupati/walikota Rp 6,2 
juta. Sementara itu, tunjangan daerah buat sekda ada yang mencapai Rp 50 juta.

"Itu baru tunjangan daerah, belum termasuk gaji dan tunjangan jabatan. Kalau berlaku full 
(remunerasi) seperti di Kementerian Keuangan sekda bisa dapat tambahan sampai Rp 40 juta. Presiden 
saja Rp 50 juta sekian," katanya, Jumat (22/2).

Menurutnya, pembahasan mengenai kenaikan gaji pejabat publik ini tidak sebatas kenaikan gaji 
bupati/wali kota saja. Melainkan sampai ke tingkat pejabat publik lain. Seperti MPR, DPR, DPD.

"Karena ini menyangkut dengan pejabat negara, bukan hanya bupati saja, tapi juga mulai dari MPR, 
DPR, DPD. Secara menyeluruh jangan ada yang terlalu jomplang antara gaji pejabat negara yang satu 
dengan pejabat negara yang lain," jelas Gamawan.

Ia menambahkan, realisasi kenaikan gaji pejabat daerah dan pejabat negara ini tidak perlu 
menunggu APBN perubahan. Sebab, Dalam APBN sebelumnya sudah ada dan diatur. 

"Penambahannya tidak banyak karena sudah ada pengurangan. Yakni dari honor dan lain-lain," ujar 
Gamawan yang menolak menyebutkan secara pasti waktu pelaksanaan kenaikan gaji pejabat.
Sumber :Republika | Senin, 25 Pebruari 2013 

Pemerintah Bakal Selektif 
Buka Lowongan Posisi PNS

Mendagri Sudah Evaluasi, Jokowi Siap Gunakan APBD

Mendagri: Gaji Pejabat Sangat Jomplang
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Provinsi DKI Jakarta mempunyai 
program baru dalam memilih 

Camat dan Lurah yakni melalui 
lelang jabatan. Tanggal 8 April 

2013 lalu, pendaftaran promosi 
terbuka atau lelang jabatan 

camat dan lurah telah dibuka. 
Bagaimana masyarakat Jakarta 

menanggapi hal tersebut?

Jakarta dan 
Lelang Jabatan

#1 #2 #3

#1
Hendy | 24 tahun | Pegawai swasta
Dengan adanya sistem seperti itu bisa mengetahui apakah mereka pantas atau tidak menjadi 
seorang camat ataupun lurah, dan ini sangat efektif. Lelang seperti ini dapat mempercepat 
regenerasi jabatan struktural dengan mekanisme yang bisa dipantau langsung masyarakat. 
Itu sebabnya saya sangat mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan juga dengan 
adanya sistem lelang jabatan seperti ini dapat mengurangi KKN. Karena beberapa waktu lalu 
saya pernah mendegar kabar, bahwa pernah ada camat dan lurah yang kenal  akrab dengan 
walikotanya, karena mereka saling kenal, akhirnya merekalah yang dipilih menjadi camat dan 
lurah. Dengan adanya lelang jabatan seperti ini akan benar-benar tersaring camat dan lurah 
yang berkualitas. Harapan saya sebagai masyarakat, Jakarta harus jauh lebih baik dan lebih 
bagus dari sekarang dengan pemimpin yang juga lebih kompeten hasil dari saringan test-test 
lelang jabatan yang dibuat oleh Bapak Jokowi-Ahok.

Saya belum begitu paham proses pelaksanaan lelang jabatan Camat dan Lurah ini, karena  
jujur saya nyatakan selama ini saya tidak begitu memperhatikannya. Tapi dengan adanya 
lelang jabatan Camat dan Lurah ini saya yakin tujuannya adalah untuk mendapatkan 
pemimpin yang mampu menguasai masalah dan melayani masyarakat dengan baik. Selain 
itu, program ini juga mendorong warga untuk tahu siapa pemimpinnya. 
Kelebihan dari program ini adalah pemilihan yang akan berlangsung transparan dimana 
warga bisa mengenal siapa calon yg mereka pilih. Selain itu, para pendaftar akan melalui 
serangkaian seleksi yang akan menguji kemampuan mereka. Kekurangan dari program ini 
adalah karena program ini baru dan belum diuji coba skala kecil. Artinya kekhawatiran adanya 
kesalahtanggapan ide dan konsep saya rasa besar kemungkinannya untuk terjadi.
Saya sangat berharap program ini menjadi program yang benar-benar transparan, tidak 
makan waktu, webnya nanti tidak susah diakses. Selebihnya, semoga program ini dapat 
menemukan Camat atau Lurah berkualitas yang mampu mengemban amanah dengan baik 
agar terciptanya masyarakat yang rukun, harmonis, dan terjaga keamanan serta 
kesejahteraannya.

#2
Evrida Fadillah | 25 tahun | Wiraswasta

Menurut saya sistem lelang jabatan hanya akan merusak tatanan birokrasi yang ada. Kurang 
efektif sebab pasalnya, posisi lurah dan camat di DKI Jakarta bukan jabatan politis, melainkan 
jabatan karier. ”Jabatan karier tidak seharusnya dilelang. Saya tidak setuju, nanti bisa memicu 
persoalan yang memengaruhi kualitas pelayanan publik. Harapan saya semoga pemerintah 
dapat membuat program yang lebih baik lagi daripada lelang jabatan seperti ini, tanpa harus 
mengubah sistem birokrasi yang ada.

#3
Priyanto | 40 tahun | Dosen Perguruan Tinggi Swasta
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Takutlah
Kepada 
Tuhan
Buku  : Hoegeng, Oase di Tengah Prilaku 
    Koruptif Para Pemimpin Bangsa
Karya : Aris Santoso, 
    Ery Hasudungan Sirait, 
    Imran Hasibuan
Penerbit : Bentang
Pengantar : Asvi Warman Adam, 
    Sejarawan dan 
    Peneliti LIPI
Penyunting : Stanley
Cetakan I : April 2009

elakangan media massa di Indonesia Bbanyak dihiasi oleh pemberitaan yang 
mengungkap tentang rekening “gendut” 

oknum Polisi di Papua yang jumlahnya 
mencapai Rp1,5 triliun.

Cukup fantastis bagi seorang Anggota 
Polisi yang masih berpangkat Ajun Inspektur 
Polisi yang gaji bulanannya masih berkisar 
diantara Rp3-Rp5 juta. Hasil penyelidikan 
Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) kemudian 
mendapati bahwa si oknum Polisi tersebut 
memiliki bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) 
ilegal.

Kasus ini merupakan satu kasus dari 
puluhan, ratusan bahkan ribuan kasus korupsi 
yang dilakukan oleh aparat, politikus maupun 
pejabat di Indonesia. Kasus ini juga membuat 
kita rindu kana sosok yang jujur, seperti yang 
pernah kita temui dalam diri mantan Kepala 
Polisi Republik Indoensia (Kapolri) Hoegeng.

Sebagai seorang Polisi, soal kejujuran, 
Polisi mana yang bisa menandingi mantan 
Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santosa. 
Selama karirnya di Kepolisian, Hoegeng 
bekerja keras mengungkap berbagai kasus 
besar. Dia juga yang membersihkan polisi dari 

korupsi dan suap.
Sikap seperti yang dimiliki Hoegeng itulah 

yang tidak diwarisi oleh polisi dijaman 
sekarang, sehingga sosok Hoegeng menjadi 
simbol polisi yang jujur yang penuh dedikasi 
dan integritas yang pernah dimiliki Kepolisian 
Republik Indonesia.

Hoegeng Imam Santoso merupakan 
putra sulung dari pasangan Soekario Kario 
Hatmodjo dan Oemi Kalsoem. Beliau lahir pada 
14 Oktober 1921 di Kota Pekalongan. Hoegeng 
kecil dididik dalam keluarga yang menekankan 
kedisiplinan dalam segala hal.

Hoegeng mengenyam pendidikan 
dasarnya pada usia enam tahun pada tahun 
1927 di Hollandsch Inlandsche School (HIS). 
Tamat dari HIS pada tahun 1934, ia memasuki 
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), 
yaitu pendidikan menengah setingkat SMP di 
Pekalongan. Pada tahun 1937 setelah lulus 
MULO, ia melanjutkan pendidikan ke 
Algemeene Middlebare School (AMS) 
pendidikan setingkat SMA di Yogyakarta. Pada 
saat bersekolah di AMS, bakatnya dalam 
bidang bahasa sangatlah menonjol. Ia juga 
dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan 
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bergaul dengan siapa saja tanpa sungkan-
sungkan dengan tidak mempedulikan ras atau 
bangsa apa.

Kemudian pada tahun 1940, saat usianya 
menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan 
kuliahnya di Recht Hoge School (RHS) di 
Batavia. Tahun 1950, Hoegeng mengikuti 
Kursus Orientasi di Provost Marshal General 
School pada Military Police School Port 
Gordon, George, Amerika Serikat. Dari situ, dia 
menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa 
Timur di Surabaya (1952). Lalu menjadi Kepala 
Bagian Reserse Kriminil  Kantor Polisi 
Sumatera Utara (1956) di Medan. Tahun 1959, 
mengikuti pendidikan Pendidikan Brimob dan 
menjadi seorang Staf Direktorat II Mabes 
Kepolisian Negara (1960), Kepala Jawatan 
Imigrasi (1960), Menteri luran Negara (1965), 
dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti 
tahun 1966. Setelah Hoegeng pindah ke 
markas Kepolisian Negara kariernya terus 
menanjak. Di situ, dia menjabat Deputi Operasi 
Pangak (1966), dan Deputi Men/Pangak 
Urusan Operasi juga masih dalam 1966. 
Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat 
menjadi Kepala Kepolisian Negara (tahun 
1969, namanya kemudian berubah menjadi 
K a p o l r i ) ,  m e n g g a n t i k a n  S o e t j i p t o 
Joedodihardjo.

 Keberanian Hoegeng untuk membabat 
habis akar korupsi di instansinya bukanlah 
suatu hisapan jempol. Keberaniannya untuk 
berkata jujur juga tidak pandang bulu. Terbukti 
a d a  d u a  k a s u s  b e s a r  d u a  k a s u s 
menggemparkan masyarakat. Pertama kasus 
Sum Kuning, yaitu pemerkosaan terhadap 
penjual telur, Sumarijem, yg diduga pelakunya 
anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. 
Ironisnya, korban perkosaan malah dipenjara 
oleh pol is i  dengan tuduhan memberi 
keterangan palsu. Lalu merembet dianggap 
terlibat kegiatan ilegal PKI. Nuansa rekayasa 
semakin terang ketika persidangan digelar 
tertutup. Wartawan yg menulis kasus Sum 
harus berurusan dengan Dandim 096.

Hoegeng bertindak. Dirinya menegaskan 
agar tidak gentar menghadapi orang-orang 
gede siapa pun. “Kita hanya harus takut kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, walaupun 
keluarga sendiri, kalau salah tetap kita tindak”. 
Geraklah The sooner The better.

Kasus lainnya yg menghebohkan adalah 
penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai 
miliaran rupiah oleh Robby Tjah Jadi. Berkat 
jaminan, pengusaha ini hanya beberapa jam 
mendekam di tahanan Komdak. Sungguh 
berkua sanya si penjamin sampai Kejaksaan 
Jakarta Raya pun memetieskan kasus ini. Tapi, 
Hoegeng tak gentar. Di kasus penyelundupan 
mobil mewah berikutnya, Robby tak berkutik. 

Pejabat yang terbukti menerima sogokan 
di tahan.  Rumor yg santer,  gara-gara 
membongkar kasus ini pula yg menyebabkan 
Hoegeng di pensiunkan, 2 Oktober 1971 dari 
jabatan kapolri. Kasus ini ternyata melibatkan 
sejumlah pejabat dan perwira tinggi ABRI.

Kesederhanaan Hoegeng juga terlihat 
dari keengganannya untuk menggunakan 
barang-barang yang didapat dari hasil 
keringatnya atau inventaris dari intansinya. 
Hoegeng memang seorang yang sederhana, ia 
mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti 
disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang 
untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai 
anak seorang Kapolri. “Bahkan anak-anak tak 
berani untuk meminta sebuah sepeda pun,” 
kata Merry Roeslani, istri Hoegeng.

Salah satu anak Hoegeng, Aditya 
mengatakan suatu ketika sebuah perusahaan 
motor mengirimkan dua buah motor, sang ayah 
s e g e r a  m e m i n t a  a j u d a n n y a  u n t u k 
mengembalikan barang pemberian itu. 
“Padahal saya yang waktu itu masih muda 
sangat menginginkannya,” kenang Didit.

Keberanian Hoegeng untuk menentang 
ketidakadilan dan rekayasa politik juga yang 
k o n o n  m e n y e b a b k a n  d i r i n y a  h a r u s 
menghabiskan masa pensiunnya dalam 
bayang-bayang kecurigaan petinggi negara.

Memasuki masa pensiun Hoegeng 
menghabiskan waktu dengan menekuni 
hobinya sejak remaja, yakni bermain musik 
Hawaiian dan melukis. Lukisan itu lah yang 
kemudian menjadi sumber Hoegeng untuk 
membiayai keluarga. Karena harus anda 
ketahui, pensiunan Hoegeng hingga tahun 
2001 hanya sebesar Rp.10.000 saja, itu pun 
hanya diterima sebesar Rp.7500.

Pada 14 Juli 2004, Hoegeng meninggal 
dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, 
Jakarta dalam usia yang ke 83 tahun. Ia 
meninggal karena penyakit stroke dan jantung 
yang dideritanya. Hoegeng mengisi waktu 
luang dengan hobi melukisnya.

Kisah hidup seorang Polisi bernama 
Hoegeng memang menjadi sebuah dambaan 
bagi sebagian rakyat Indonesia yang merasa 
merindukan sosok pejabat yang sederhana, 
jujur dan berani. Entah apakah akan ada 
Hoegeng-Hoegeng lain di Indonesia ini.

Kelangkaan sosok Hoegeng ini pula yang 
pernah dijadikan anekdot oleh Mantan 
Presiden Abdurachman Wachid dengan kata-
katanya, "Di Indonesia polisi yang jujur cuma 3, 
polisi tidur, patung polisi dan Hoegeng". (F.Dasa 
Saputra
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MEMAHAMI 
BLUSUKAN 

ALA JOKOWI
(Border Thinker)

MEMAHAMI 
BLUSUKAN 

ALA JOKOWI
(Border Thinker)

e lakangan  b lusukan  seca ra  re to r i ka  Bdipergunjingkan oleh banyak orang dan media 
baik cetak maupun elektronik. Istilah ini muncul 

sewaktu Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjabat 
sebagai gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
(DKI) Jakarta memasuki dan melihat keadaan dan 
kondisi masyarakat secara langsung pada beberapa 
kelurahan di wilayah ibukota Jakarta.

Beberapa orang mulai mempertanyakan apakah 
yang dilakukan Jokowi itu model belaka, apakah 
sungguh-sungguh atau sandiwara, bahkan ada yang 
curiga sebagai alat membangun citra kerakyatan 
seorang pemimpin. Seorang Kepala Daerah pada 
umumnya dipertanyakan oleh berbagai kelompok 
kepentingan, apakah kebijakan publik yang dibuat dan 
dirumuskan berdasarkan data dan fakta lapangan atau 
dirumuskan di atas meja secara teoritik tanpa 

Oleh: Sunaryo, MURP.Oleh: Sunaryo, MURP.
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mengetahui kondisi dan situasi di lapangan.

Berbeda dengan pendekatan kebijakan 
publik di Indonesia pada umumnya, saat ini yang 
mengadopsi paksa manajemen perusahaan 
swasta dan indikator-indikator ekonomi sebagai 
alat ukur utamanya, pendekatan blusukan ala 
Jokowi tidak menitikberatkan pada perangkat 
tertentu yang digunakan dalam pelayanan publik. 
Tetapi menukik pada manusia sebagai subyek 
utamanya yakni manusia dihargai sebagai 
manusia (bukan sekedar voters )  yang 
memungkinkan terjadinya komunikasi dari hati ke 
hati sehingga terjadinya sambung rasa antara 
pejabat publik dan rakyatnya.

Pendekatan ini merupakan perbaikan 
pendekatan Town Hall Meeting rembug desa-ala 
Presiden Clinton sewaktu menjadi Gubernur 
Arkansas dan Presiden AS-menjadi on site meeting 
yakni anjangsana, pertemuan tatap muka dengan 
masyarakat di lokasi dimana persoalan yang ada 
berdampak terhadap hidup dan kehidupan mereka 
secara langsung.  

Pada derajat tertentu, blusukan menutup 
kelemahan yakni kehampaan demokrasi liberal 
yang diterapkan di Indonesia (saat ini) yang 
impersonal (tidak ada sambung rasa antara yang 
dipilih dan yang memilih) menjadi demokrasi 
sambung rasa.

Blusukan menstranformasi demokrasi formal 
yang kering menjadi demokrasi substantif yang 
ramah dan tidak hanya bermakna bagi yang terpilih 
tetapi juga yang memilih. Blusukan, artinya mau 
masuk sampai dalam. 

“Sampai dalam” secara harfiah melihat titik 
masalah secara detail, meski harus melalui lorong-
lorong diperkampungan kumuh. Jokowi melakukan 
blusukan  secara berulang-ulang dalam 
pelaksanaan kerja sehari-hari. Proses ini 
memungkinkan Jokowi bisa keluar dari posisinya 
sebagai “penguasa dan administrator” Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta menjadi “rakyat biasa” dan 
melihat masalah dari kacamata rakyat.  

Blusukan bagi Jokowi mempunyai arti 
penting bagi dirinya, tidak hanya sekedar 
mengetahui keadaan dan situasi masyarakat di 
lapangan secara riil, tetapi manifestasi filsafat tepa 
slira. Dengan blusukan memungkinan Jokowi 
membawa masuk permasalahan dari kacamata 
masyarakat (luar) ke (dalam) dunia birokrasi 
pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.  

Sebagai aparat pemerintah, Ia menjadi wujud 
“kehadiran negara” pada saat diperlukan oleh 
warganya benar-benar dapat dirasakan. 
Kemampuan dan kemauan keluar-masuk dan 
bergerak keatas-kebawah, tidak hanya membuat 
Jokowi secara naluriah bisa berdialog dengan 
masyarakat, tetapi juga memungkinkan berdialog 
dengan diri-sendiri secara terus menerus. 

Menurut Walter Mignolo seorang pemikir dari 
Amerika Latin, cara pikir Jokowi yang demikian 
maka Dia dapat dikategorikan sebagai border 
thinker, pemikir lintas (terjemahan penulis). Pemikir 
lintas adalah seorang yang mampu melihat diri 
sendiri dari sudut pandang orang lain dan mampu 
merasakan penderitaan orang lain.  

Jokowi dalam melakukan blusukan terlihat 

biasa atau effortless, tanpa memaksakan diri untuk 
melakukannya, alamiah dan apa adanya. Hal ini 
memungkinkan bagi Jokowi karena dia mempunyai 
dan mempraktekan filsafat tepa slira. Praksis tepa 
slira mampu membuat  seseorang membuka pintu 
hatinya dan bisa merasakan ketidaknyamanan, 
kekurangan, kegalauan, dan penderitaan yang 
dialami orang lain seolah-olah hal tersebut 
dirasakan oleh dirinya sendiri.

Dengan demikian, pemikir lintas akan selalu 
berpikir dan bertindak secara dialogis.  Secara 
ilmiah aplikasi blusukan, Jokowi membuat teori dan 
praktek transdental, artinya menjadikan teori dan 
praktek menyatu secara dinamis. 

Praktek digunakan untuk merumuskan teori 
dan teori digunakan dalam praktek, sehingga pola 
berpikir dari kongkrit ke abstrak dan sebaliknya dari 
abstrak ke kongkrit mengalir dengan sendirinya. 
Teori  dirumuskan dari  praktek, praktek 
menghasilkan teori baru. Praktek berbasis teori 
baru akan menghasilkan hasil praktek yang lebih 
baik. Prakek yang baru akan menghasilkan 
pemahaman (teori) baru yang lebih baik. Teori baru 
diaplikasikan dalam praktek menghasilkan praktek 
baru yang lebih baik. Hubungan siklus (cyclical) 
antara teori dan praktek akan menghasilkan 
kualitas kebenaran yang lebih baik secara terus 
menerus.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
blusukan adalah upaya penyelenggara pemerintah 
untuk menjemput masalah, memahami, dan 
mencari solusi yang sesuai dengan lingkungan fisik 
dan sosial serta kemampuan penganggaran 
secara partisipatif. Data dan masalah kongkrit dari 
blusukan digunakan sebagai dasar perumusan 
kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang 
abstrak. 

Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan 
merupakan evidence based policy atau kebijakan 
berdasar bukti-bukti kongkrit dari lapangan secara 
partisipatif dan bukan kebijakan yang dirumuskan 
di atas meja oleh pejabat publik secara abstrak dan 
ekslusif. Evidence based policy adalah kebijakan 
publik yang dapat diukur keberhasilan atau 
kegagalannya sehingga pelaksana kebijakan akan 
lebih bertanggung jawab secara substantif.

Blusukan bukan reaksi dari suatu aksi yang 
ditimbulkan dari luar tetapi merupakan cara Jokowi 
untuk mewujudkan visinya dalam menjawab 
berbagai persoalan yang dihadapi warga Jakarta. 
Jokowi melakukan blusukan atas kemauan, 
pilihan, dan inisiatifnya sendiri, yang dilakukan 
berdasarkan kesadaran diri tanpa tekanan dari luar 
baik sosial, fisik, ataupun psikis.  

Jadi blusukan  bagi Jokowi adalah 
pandangan hidup, manifestasi diri, dan metodologi.   
Sebagai metodologi berarti blusukan dapat 
direplikasi oleh orang lain dengan semangat 
menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar 
melampaui kepentingan pribadi, kelompok (klik 
politik), dan partai politik. (Sunaryo Ph.D)
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Mendengar Struktural dan Fungsional terbesit dalam benak 
kita beban yang ditanggung keduanya sangatlah berat. 
Sebuah lembaga tidak akan bisa berjalan dengan baik 

tanpa adanya campur tangan dari keduanya. Mempererat garis 
koordinatif dan menjalin komunikasi serta memberikan 
kepercayaan penuh kepada mereka dengan tidak meninggalkan 
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing dirasakan 
suatu hal yang sangat berharga ditengah adanya anggapan minor 
yang membuat “struktural dan fungsional” saling kontradiksi. 

Perbedaan pemahaman dan adanya faktor ketidak 
mengertian yang terkadang memicu konflik internal dalam sebuah 
lembaga menjadikan isyarat perlu adanya rasa karsa senasib 
sepenanggungan untuk mencintai dan menjunjung lembaga 
dalam kondisi apapun.

STRUKTURAL 
DAN FUNGSIONAL,

MARI MEMBANGUN 
KERJASAMA

Oleh: Ray Septianis Kartika, M.Si

50



opini
Bila kita kaji lebih dalam lagi, struktural yang 

lebih bermain dalam ranah administrasi sedangkan 
fungsional yang banyak berbicara substansi, 
menjadi sumber kekuatan apabila penyelesaian 
tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka 
dapat diselesaikan secara bersama-sama. 
Pemberian kepercayaan kepada kedua peran ini 
menuntut konsekuensi yang sangat besar dan 
sangat rawan terjadinya konflik. Dan bila hal ini 
sampai terjadi, dipastikan sebuah lembaga akan 
mengalami disharmonisasi. 

Seperti yang diucapkan Bapak Achmad 
Zubaidi selaku Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) dalam sebuah kegiatan Apel, pada 
tanggal 2 Januari 2013, mengangkat hal 
pentingnya membangun garis koordinatif yang 
lebih erat antara struktural dan fungsional, 
struktural sebagai pelayan yang melayani 
fungsional harus duduk bersama dan melupakan 
masa lalu di Tahun 2012, sepenggal sambutan 
yang beliau sampaikan kepada pegawai BPP 
Kemendagri.

Membangun kebersamaan in terna l  
dirasakan momentun yang paling tepat agar BPP 
Kemendagri menjadi terdepan. Tidak ada garis 
pembatas antara struktural dan fungsional, tetapi 
merapatkan dan saling mendukung tugas masing-
masing guna mencapai satu tujuan, yaitu 
memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi 
masyarakat merupakan satu hal yang harus 
ditekankan kepada segenap pegawai yang 
bernaung di bawah Lembaga BPP Kemendagri.

Oleh karenanya tidak saling menyalahkan 
tetapi menyatukan tekad dan saling melengkapi 
kekurangan dan kelemahan masing-masing 
menjadi agenda terpenting di tahun ini dan tahun 
kedepannya, karena walau bagaimanapun 
lembaga BPP Kemendagri adalah harus bersama-
sama kita cintai, jangan memperkuat ego dengan 
mengenyampingkan misi dan melupakan Tupoksi 
kita yang sebenarnya. Dan bukan lagi menoleh 
pada masa lalu, tapi menjadikan masa lalu sebagai 
pembelajaran agar menjadikan lembaga BPP 
Kemendagri menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Jalinan Struktural dan Fungsional
Mencermati hal tersebut ada beberapa hal 

yang perlu terjalin agar struktural dan fungsional 
dapat seiring dan sejajar baik dalam berpikir 
ataupun bertindak, diantaranya yaitu: (1). Lebih 
mengutamakan kepentingan golongan bukan 
kepentingan pribadi serta mengenyampingkan ke-
egoan dan menghilangkan persepsi negatif 
thinking kepada “struktural ataupun fungsional“, 
(2). Mengakomodir apa yang menjadi keinginan 
“struktural dan fungsional”  dengan membicarakan 
hal yang terbaik bagi lembaga dan menuntaskan 
permasalahan internal dengan sesegera mungkin, 
(3). Mengadopsi azas transparansi dan akuntabel 
terutama dalam pengelolaan anggaran sehingga 
tidak ada lagi praduga tak bersalah di antara 
keduanya, (4). Saling menghormati tugas masing-
masing dengan kesadaran penuh menyadari 
bahwa keduanya sama-sama saling membutuhkan 
dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya 

koordinasi yang erat, (5). Memahami tugas pokok 
dan fungsi BPP Kemendagri yang tersirat pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 
Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah  pasal 1 ayat 10 yang menyiratkan bahwa 
BPP Kemendagri adalah komponen Kemendagri 
yang memil iki  tugas pokok dan fungsi 
menyelenggarakan penelitian, pengembangan, 
pengkajian, penerapan, perekayasaan dan 
pengoperasian serta administrasi dan manajemen 
kel i tbangan di bidang penyelenggaraan 
pemerintahan dalam negeri. 

Atas dasar itulah melalui tulisan ini, 
setidaknya dapat mengeliminir terjadinya 
disharmonisasi yang mudah terjadi antara 
struktural dan fungsional. Bukan berarti ingin 
mengungkapkan aib yang ada tetapi ini lebih 
kepada pembelajaran dan pencerahan buat kita 
semua bahwa menjunjung tinggi rasa hormat baik 
itu kepada struktural ataupun fungsional solusi 
yang sangat akurat. Mengingat keduanya saling 
mempengaruhi dan saling membutuhkan. Tanpa 
adanya saling menyudutkan dan gesekan-gesekan 
konflik, tetapi lebih kepada menunjukkan karya, 
meski berbeda tugas tetapi memiliki tujuan yang 
sama. Semoga bermanfaat !!!

Redaksi Media BPP menerima tulisan/artikel 
opini dengan tema bebas (tulisan tidak 

mengandung unsur SARA) dengan panjang 
tulisan minimal 3500 karakter tanpa spasi 
margin tulisan normal. Tulisan dikirim ke 

Bagian Redaksi Media BPP di alamat email 
redaksimediabpp@gmail.com

Tim redaksi berhak melakukan editing 
tulisan tanpa mengurangi substansi tulisan.

Tulisan yang dimuat akan mendapat 
imbalan.
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catatan

Rangkaian kata tersebut merupakan idiom dari 
bahasa Inggris yang bila diartikan kurang 
lebih bermakna menyatakan sesuatu yang 

orang lain sudah pasti tahu atau sesuatu tersebut  
sudah sangat jelas tanpa perlu lagi dikemukakan. 
Sebagai contoh seseorang yang berseru kepada 
teman-temannya, “Hei kawan lihat rumput di 
padang itu berwarna hijau”. Semua orang telah 
mengetahui bahwa sejatinya rumput itu pasti 
berwarna hijau, kebenaran mengenai “rumput 
berwarna hijau” tidak perlu dikemukakan lagi 
karena hal tersebut sudah menjadi kebenaran 
universal.

 Komentar stating the obvious seperti 
mengolok-olok logika sehat khalayak dengan 
meremehkan tingkat kecerdasan khalayak. 
Celakanya elit politik, pejabat publik, hingga para 
calon pemimpin dan calon wakil rakyat gemar 
mempraktekan “basa-basi” ini. Banyak komentar 
seperti, “Hukum harus ditegakkan”, “Pendidikan 
untuk semua!”, “Kesehatan untuk setiap lapisan 
masyarakat!” yang berhenti pada tataran basa-
basi. Alih-alih mengedepankan program atau cara 
mewujudkan semua ucapan tersebut yang akan 
jauh lebih konkrit dan terukur, mereka malah 
enggan berbicara program  karena mungkin 
mereka tidak memiliki program konkrit dan terukur, 
sehingga yang bisa disampaikan ialah kebenaran 
umum yang semua orang juga sudah tahu. 

Dalam bidang penelitian, hampir di setiap 
acara yang berhubungan dengan dunia penelitian 
dan pengembangan selalu lahir kesepakatan baik 
tertulis maupun tak tertulis bahwa riset itu penting. 
Negara yang maju ialah negara yang risetnya juga 
maju, tak ada negara maju tanpa riset yang 
mumpuni. Benarkah demikian? Apakah riset 
diperlukan sebagai inti atau penopang dari 
pembangunan dan kebijakan-kebijakan publik? 
Apakah petikan “Riset  mutlak dibutuhkan oleh 
setiap bangsa dan negara agar menjadi bangsa 
dan negara yang maju” ialah kebenaran universal 
dan sudah sangat jelas tanpa perlu dikemukakan 
lagi?

Bila kita menjawab tidak, maka diskusi usai 
sampai disini. Namun bila kita menjawab ya, 
dimanakah posisi bidang riset di Indonesia? 

Stating 
The Obvious
Oleh: Eka Novian Gunawan

Apabila ukurannya ialah rasio jumlah peneliti, rasio 
jumlah lembaga negara dan swasta dalam bidang 
riset, anggaran riset, sistem penganggaran khusus 
bagi riset, tingkat kesejahteraan periset, hak cipta 
dan kekayaan intelektual dari hasil riset, dan jumlah 
riset yang dihasilkan berbanding dengan jumlah 
riset yang dimanfaatkan, maka posisi bidang riset 
masih dalam tataran stating the obvious. Berat 
dikatakan, namun itulah fenomena yang ada.

Disini kita hendaknya tidak mencari kambing 
hitam, melainkan menumbuhkan kesadaran dan 
bersama-sama melihat lebih dalam dan lebih lama 
mengenai permasalahan dunia riset. Sudah sangat 
mendesak dibutuhkannya sebuah road map atau 
grand design dunia riset di Indonesia. Di dalamnya 
harus memuat infrastruktur dan supratruktur 
b i d a n g  r i s e t  y a n g  j e l a s ,  t e g a s ,  d a n  
berkesinambungan. Apabila Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Penelitian 
Pengembangan, Dan Penerapan  I lmu 
Pengetahuan Dan Teknologi yang menjadi road 
map bidang riset di Indonesia selama ini belum 
menjawab permasalahan jumlah peneliti, tingkat 
kesejahteraan peneliti, dan pertanyaan lainnya di 
seperti dijabarkan di atas, perlu dievaluasi lagi 
apakah sudah diatur secara tegas, membutuhkan 
turunan aturan lain, atau penerapannya yang 
masih sulit?

Kiranya pertemuan-pertemuan lembaga 
penelitian pemerintah lintas kementerian dan lintas 
daerah perlu memberi porsi lebih terhadap 
penyelesaian permasalahan yang menganga di 
d e p a n  m a t a  d e n g a n  m e m b u a t  a t a u  
menyempurnakan grand design beserta aturan 
turunannya yang lebih bersifat konkrit dan teknis. 
Jalinan komunikasi dan forum perlu diperkuat dan 
diintensifkan ke arah pembangunan sistem bidang 
penelitian dan pengembangan. Mengurangi debat 
kusir dan menghindari ego sentris perebutan 
kewenangan diantara lembaga riset pemerintah 
mutlak diperlukan guna membangun jalur yang 
bisa digunakan bersama. Kita semua tentunya 
sepakat bahwa untuk membangun bidang riset 
tidak dengan komentar belaka, apalagi komentar 
yang meremehkan logika sehat kita. 
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dengan Menghindari Praktik Suap!
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