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STORY DAERAH

Lakukan penyegaran dan pemberian reward, Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) melakukan pergeseran dan pemberian promosi beberapa pejabat 
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Salam Redaksi…..

INDONESIA merupakan negara yang seksi di mata investor. Hal itu 
bisa dilihat dengan terus meningkatnya Kawasan-Kawasan Industri 
di pinggiran kota. Selain itu Indonesia juga terus mengembangkan 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di beberapa daerah yang memiliki 
lokasi strategis.

Besarnya peluang investasi yang masuk ke Indonesia, menjadi pendo-
rong bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini 
terkait dengan akan meningkatnya perekonomian daerah yang dimasuki 
investasi.

 Sayangnya, meski ekonomi Indonesia sudah kembali menunjuk-
kan pertumbuhan ekonomi yang positif pasca bangkit dari krisis ekonomi, 
namun hingga saat ini pertumbuhannya rata-rata per tahun relatif masih 
lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang juga pernah terkena 
dampak krisis ekonomi serupa.

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia, 
mulai dari masalah keamanan, tidak adanya kepastian hukum, kondisi infra-
struktur, hingga kondisi perburuhan yang semakin buruk. Untuk itulah diper-
lukan efektivitas kebijakan investasi yang sangat mempengaruhi keputusan 
investor untuk melakukan investasi. 

Potensi peningkatan kesejahteraan perekonomian melalui efektivitas ke-
bijakan ini tentu saja harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah melalui 
birokrasi yang mumpuni dalam memberikan pelayanan, khususnya terkait 
perizinan dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pelayanan merupakan salah satu wujud dari fungsi pemerintah sebagai 
bukti pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu pelayanan harus selalu 
prima. Namun sayangnya kualitas pelayanan di Indonesia masih diang-
gap cukup rendah kualitasnya karena dianggap berbelit-belit, sulit diakses, 
prosedur yang rumit, tidak adanya kepastian waktu serta kurangnya keter-
bukaan biaya pelayanan.

Untuk itulah Redaksi Media BPP dalam Edisi 1 Tahun 2014 ini mencoba 
untuk mengangkat tema tulisan utama tentang PTSP. Dalam tiga tulisan 
utama yang disajikan, Redaksi mengangkat secara umum pengertian ten-
tang PTSP sebagai usaha pemerintah unuk menyunat proses birokrasi yang 
berbelit-belit.

Redaksi juga melakukan liputan langsung ke Kota Pekalongan, yang Re-
daksi lihat memiliki perkembangan yang cukup bagus dalam hal pelayanan 
publik, khususnya pemberian perizinan.

Oleh-oleh lain dari Kota Pekalongan, Redaksi juga mencoba menga-
jak pembaca untuk membuka mata tentang keberhasilan Kota Pekalongan 
dalam mengembangkan E-Government dengan memanfaatkan Free Open 
Source Software (FOSS). Bagi sebagian daerah, penerapan E-Government  
mungkin masih sebatas wacana, namun Kota Pekalongan sudah berhasil 
mengaplikasikannya sejak beberapa waktu lalu.

Dalam Edisi 1 Tahun 2014 ini, Redaksi juga menampilkan liputan menge-
nai pelantikan Eselon IV di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengemban-
gan Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya, dengan kerendahan hati, Tim Redaksi Redaksi berharap agar 
kehadiran Media BPP ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber infor-
masi bagi seluruh pembacanya. Selamat menikmati…….. 

Tim Redaksi
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laporan utama

B
esarnya peluang investasi yang masuk 
ke Indonesia, menjadi pendorong bagi 
pemerintah untuk meningkatkan kese-
jahteraan rakyatnya. Hal ini terkait dengan 

akan meningkatnya perekonomian daerah yang 
dimasuki investasi.

Sayangnya, meski ekonomi Indonesia sudah 
kembali menunjukkan pertumbuhan ekonomi 
yang positif pasca bangkit dari krisis ekonomi, 
namun hingga saat ini pertumbuhannya rata-rata 
per tahun relatif masih lambat dibandingkan neg-
ara-negara tetangga yang juga pernah terkena 
dampak krisis ekonomi serupa.

Salah satu penyebab masih rendahnya per-

tumbuhan ekonomi Indonesia adalah masih be-
lum intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus 
investasi dari luar terutama dalam bentuk pena-
naman modal asing (PMA). 

Banyak sekali faktor-faktor yang sebagian be-
sar saling terkait satu sama lainnya dengan pola 
yang sangat kompleks yang menyebabkan lam-
batnya pemulihan investasi di Indonesia hingga 
saat ini. Faktor-faktor tersebut mulai dari masalah 
keamanan, tidak adanya kepastian hukum, kondi-
si infrastruktur, hingga kondisi perburuhan yang 
semakin buruk. Untuk itulah diperlukan efektivitas 
kebijakan investasi yang sangat mempengaruhi 
keputusan investor untuk melakukan investasi. 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

USAHA PEMERINTAH SUNAT 
BIROKRASI BERBELIT-BELIT
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Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya 
Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Tidak 
heran jika Indonesia mampu menarik banyak investor untuk 
datang dan menanamkan modalnya di negara yang memiliki 
julukan Zamrud Khatulistiwa ini.
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laporan utama

Potensi peningkatan kesejahteraan pereko-
nomian melalui efektivitas kebijakan ini tentu 
saja harus disikapi dengan bijak oleh pemer-
intah melalui birokrasi yang mumpuni dalam 
memberikan pelayanan, khususnya terkait 
perizinan dengan adanya Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP).

Pelayanan merupakan salah satu wujud 
dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengab-
dian kepada masyarakat. Untuk itu pelayanan 
harus selalu prima. Namun sayangnya kualitas 
pelayanan di Indonesia masih dianggap cukup 
rendah kualitasnya karena dianggap berbelit-
belit, sulit diakses, prosedur yang rumit, tidak 
adanya kepastian waktu serta kurangnya ket-
erbukaan biaya pelayanan.

Pengertian PTSP dapat diartikan sebagai 
kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan 
dan non perizinan yang proses pengelolaanya 
mulai dari tahap permohonan sampai ke ter-
bitnya dokumen yang dilakukan dalam satu 
tempat.

Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dis-
elenggarakan pada satu tempat yang meliputi 
berbagai jenis pelayanan yang memiliki keter-
kaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 
Pola ini hakekatnya hampir sama dengan pola 
penyelenggaraan pelayanan terpusat, peny-
elenggaraan yang dilakukan pada satu tempat 
atau lokasi tertentu, dilayani melalui satu pintu.

Jenis pelayanannya meliputi pelayanan 
yang prosesnya memiliki keterkaitan dengan 
perizinan yang lain, artinya ada keterkaitan an-
tara kewenangan pelayanan perizinan yang di-
miliki oleh satu dinas/instansi tertentu yang di-

padukan dan dikoordinasikan oleh 
satu dinas/instansi atau Unit Pelay-
anan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PTSP mengelola administrasi 
perizinan dan non perizinan dengan 
mengacu pada prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, dan keaman-
an berkas. Dalam pengertian sem-
pit, pelayanan terpadu dapat berarti 
sebagai satu instansi pemerintah 
yang memiliki semua otoritas yang 
diperlukan untuk memberi pelbagai 
perizinan  (licenses, permits, ap-
provals dan clearances).

Dikutip dari ptsp-nasional.
blogspot.com, Kesederhanaan, ker-
inganan dan kemudahan layanan 
yang diinginkan pemerintah ter-
hadap keberadaan PTSP, termasuk 
dalam memberikan:

Layanan semua jenis perizinan 
penanaman modal (termasuk penanaman 
modal dengan skema kerja sama Pemerintah 
atau pemerintah daerah dengan badan usaha) 
sampai investor dapat merealisasikan proyek 
investasinya;

Layanan non-perizinan penanaman modal 
(termasuk penanaman modal dengan skema 
kerja sama Pemerintah atau pemerintah dae-
rah dengan badan usaha) yang meliputi pener-
bitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa 
izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal, 
insentif, kemudahan lainnya dan informasi 
penanaman modal;

Layanan pengaduan masyarakat tentang 
hambatan pelayanan PTSP penanaman modal;

Layanan kemudahan pelaksanaan keg-
iatan penanaman modal, termasuk memberi-
kan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan 
dan non-perizinan yang terkait dengan pelak-
sanaan penanaman modal.

Sekilas PTSP
Penataan perizinan dengan menerapkan 

PTSP sebagai efektivitas kebijakan merupakan 
salah satu wujud dari implementasi Reforma-
si Birokrasi (RB) yang dilakukan pemerintah 
dalam sektor ekonomi.

Birokrasi yang berbelit-belit membuat in-
vestor seperti pepatah “memakan buah si-
malakama”; disatu sisi keberadaan investor 
merupakan salah satu sumber penyumbang 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
namun di sisi yang lain investor merasa ke-
beratan jika terlalu banyak jenis pungutan, baik 
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yang resmi maupun yang tidak resmi. Untuk 
itulah penataan birokrasi terkait perizinan di-
lakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan 
agar dapat membentuk iklim investasi yang 
bagus di Indonesia. 

Jika dilihat ke belakang, sebenarnya pe-
nataan birokrasi terkait perizinan ini juga tidak 
lepas dengan bergulirnya otonomi daerah. 
Fakta yang ada di lapangan, pasca dibuka-
nya kran otonomi daerah sejak Tahun 1999, 
telah memunculkan dampak negatif, khusus-
nya terkait masalah investasi.

Otonomi daerah menimbulkan ego ke-
daerahan yang justru menghambat masuk-
nya investor. Otonomi daerah membuat 
masing-masing daerah memiliki wewenang 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya. Daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan ma-
syarakat melalui peningkatan kapasitas dae-
rah sehingga mempunyai daya saing yang 
kompetitif.

Namun sayangnya, birokrasi yang berbe-
lit-belit membuat perizinan menjadi satu mo-
mok tersendiri bagi investor untuk masuk ke 
Indonesia. Pelaksanaan otonomi derah men-
imbulkan “raja-raja” kecil di struktur birokrasi 
sehingga pengurusan perizinan menjadi salah 
satu penghambat. 

Birokrasi yang terkesan setengah matang 
menciptakan ketidakpastian biaya dan lama-
nya waktu berurusan dengan perizinan dan 
birokrasi. Padahal peningkatan daya saing 
melalui peningkatan investasi, kelembagaan 
dan kebijakan pemerintah sangat menentu-
kan kondisi iklim investasi.

Memahami akan pentingnya iklim investa-
si yang kondusif inilah, maka Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka 
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
peningkatan investasi secara kelembagaan, 
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) No 24 Tahun 2006 tentang Pe-
doman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu.

Sebagai gambaran, Permendagri ini lahir 
sebagai respon positif dari peraturan serupa 
yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 
Tahun 2004 mengenai Penyelenggaraan Pen-
anaman Modal (PMDN/PMA) Melalui Sistem 
Pelayanan Satu Atap oleh Presiden saat itu, 
Megawati Soekarno Putri. Dampak dari Kep-
pres ini sendiri adalah munculnya kebijakan 
terkait penyelenggaraan penanaman modal 
yang terkait dengan perizinan dan fasilitas 

penanaman modal dalam rangka PMDN dan 
PMA, seluruhnya harus melalui Badan Koordi-
nasi Penanaman Modal (BKPM).

Kembali ke Permendagri No 24 Tahun 
2006, dalam pasal 1 ayat 11, disebutkan jika 
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan periz-
inan dan non perizinan yang proses pengelo-
laannya mulai dari tahap permohonan sampai 
ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan 
dalam satu tempat.

PTSP atau yang dikenal juga dengan one 
stop service secara teoritik dapat meningkat-
kan kualitas pelayanan perizinan dalam bi-
dang investasi, melalui penyederhanaan per-
izinan dan percepatan waktu penyelesaian.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan 
kebijakan terkait investasi dengan mengelu-
arkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per-
mendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu 
Pintu dalam rangka efisiensi dan efektivitas 
pelayanan perizinan, yang selanjutnya petun-
juk mengenai badan organisasi dan tatakerja 
unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah 
yang tertuang dalam Permendagri No 20 Ta-
hun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan 
Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di 
Daerah.

PTSP Menyingkat Proses Birokrasi Perizinan
Bermunculannya peraturan yang melaku-

kan penataan terkait perizinan berdampak 
pada keharusan setiap pemerintah daerah, 
baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, 
untuk segera membentuk unit pelayanan per-
izinan terpadu dalam meningkatkan pelayan-
an masyarakat di bidang perizinan.

Dalam Permendagri No 24 Tahun 2006 
juga dijelaskan jika penyelenggara PTSP 
adalah perangkat daerah yang memiliki tugas 
pokok dan fungsi mengelola semua bentuk 
perizinan dan non perizinan di daerah dengan 
sistem satu pintu. Dengan adanya peraturan 
ini, maka kewenangan peizinan dan non periz-
inan yang saat ini tersebar di berbagai dinas/

laporan utama
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instansi digabungkan atau disatukan menjadi 
tugas, fungsi dan wewenangnya. Oleh karena 
itu, maka terjadi perubahan mendasar pada 
struktur organisasi pemerintah daerah.

Permendagri dimaksud, pada hakekatnya 
adalah dalam upaya penyederhanaan pela-
yanan terpadu sesuai dengan instruksi Pre-
siden No 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebi-
jakan Perbaikan Investasi. Tujuannya adalah 
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
peningkatan investasi, dengan memberikan 
perhatian yang lebih besar pada peran usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Beberapa poin penting dalam Permendag-
ri ini yang berhubungan dengan penyelengga-
raan pelayanan perizinan di daerah antara lain 
mengatur dan memberi arahan bagi daerah.

Peraturan ini kemudian disempurnakan 
oleh munculnya Peraturan Presiden (perpres) 
No 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu di Bidang Penanaman Mod-
al. Dalam peraturan ini, pada pasal 1 ayat 4 
dijelaskan jika PTSP adalah kegiatan penye-
lenggaraan suatu perizinan dan non perizinan 
yang mendapat pendelegasian atau pelim-
pahan wewenang dan lembaga atau instansi 
yang memiliki kewenangan.

Penerapan PTSP di tingkat Pemerintah 
Daerah tentu saja membutuhkan landasan hu-
kum dalam implementasi di lapangan. Untuk 
itu landasan hukum yang dapat digunakan 
oleh daerah sebagai acuan apabila Pemer-
intah Daerah ingin melakukan peningkatan 
kualitas pelayanan publik yaitu Peraturan 
Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedo-
man Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal.

Multiplayer Effect PTSP
Harapan yang ingin dicapai dengan pem-

berlakukan PTSP ini adalah mendorong per-
tumbuhan ekonomi melalui peningkatan in-
vestasi dengan memberikan perhatian yang 
lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, 
dan menengah. 

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas 
layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan 
terwujud pelayanan publik yang cepat murah, 
mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di 
samping untuk meningkatkan hak-hak ma-
syarakat terhadap pelayanan publik.

Melalui penciptaan iklim investasi yang 
kondusif, diharapkan dapat memberikan man-
faat yang berkaitan secara positif. Pemberian 
pelayanan melalui PTSP diharapkan dapat 
menarik investor lebih banyak lagi ke daerah. 

Meningkatnya investasi ini tentu saja akan 
berdampak terhadap peningkatan pengem-
bangan usaha dan ketersediaan lapangan 
kerja serta pemberdayaan masyarakat serta 
kemitraan dalam peningkatan perekonomian 
di daerah.

Dengan pengurusan administrasi berbasis 
teknologi informasi, input data juga cukup di-
lakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan 
simultan. Dengan adanya kelembagaan Pelay-
anan Terpadu Satu Pintu, seluruh perizinan 
dan non perizinan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu 
lembaga.

Kondisi ideal yang diharapkan dari pelak-
sanaan PTSP adalah mempersingkat proses 
perizinan dan non perizinan, terjaminnya 
kepastian hukum, transparansi biaya serta 
ketepatan dalam waktu pelayanan.

Selain itu FPTSP juga memiliki fungsi tidak 
hanya sebagai penyelenggara pelayanan per-
izinan dan non perizinan namun juga berfung-
si sebagai penyusun menyusun peta investasi. 

Peta investasi merupakan sumber informa-
si untuk untuk mengetahui potensi dan pelu-
ang investasi pada suatu daerah. Data yang 
dihimpun dalam peta investasi harus akurat 
dan benar. Karena akurasi data dalam data 
base peluang investasi selama ini memang 
masih lemah, sehingga para investor yang 
awalnya merespon data investasi dengan an-
tusias pada akhirnya dihadapkan kenyataan di 
lapangan jauh berbeda. 

Kemampuan daerah mengimplemetasikan 
kebijakan PTSP dibidang penanaman modal 
secara konsisten juga benar-benar akan men-
jawab permasalahan pelayanan perizinan dis-
uatu daerah sehingga menimbulkan image yang 
positif yang mampu membuka lebar pintu pelu-
ang investasi bagi investor yang potensial.

Image yang positif dapat mempenga-
ruhi investor untuk datang dan melakukan 
investasi ini akan berkembang menuju per-
baikan kualitas  penyelenggaraan pelayanan 
penanaman modal. Selain itu, terbentuknya 
image positif memberikan nilai (value) bagi 
daerah karena kemampuannya memproses 
izin dengan cepat membuka kesempatan 
yang lebih luas bagi daerah menjual peluang 
investasinya. 

 Sistem elektronik pelayanan perizinan dan 
nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM 
dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non De-
partemen yang memiliki kewenangan perizinan 
dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM akan 
semakin menambah nilai PTSP. 

laporan utama
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H
al ini sesuai Instruksi Pres-
iden Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Paket Kebijakan Per-
baikan Iklim Investasi. Penye-

derhanaan pelayanan yang dimaksud 
adalah upaya penyingkatan terhadap 
waktu, prosedur, dan biaya pemberian 
perizinan dan non perizinan. 

Menurut Kabid Ekonomi Daerah 
Pusat Keuangan Daerah Badan Pene-
litian dan Pengembangan Kementerian 
Dalam Negeri (Keuda BPP Kemendag-
ri) Endang Basuni, SH, penyederha-
naan pelayanan didasarkan pada Pe-
nyelenggaraan PTSP. Hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas layanan 
publik, dan memberikan akses yang 
lebih luas kepada masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan publik. 

Adapun sasarannya antara lain un-
tuk terwujudnya pelayanan publik yang 
cepat, murah, mudah, transparan, pas-
ti, dan terjangkau, serta untuk menin-

gkatkan hak-hak masyarakat terhadap 
pelayanan publik.

Upaya untuk mewujudkan pening-
katan kualitas pelayanan publik pada 
penyelenggaraan PTSP, kiranya perlu 
adanya suatu ukuran-ukuran yang 
dapat diukur dan dinilai terkait dengan 
kinerja Badan/Dinas/Kantor PTSP

Kinerja (performance) suatu organ-
isasi adalah suatu konsekuensi tuntu-
tan masyarakat terhadap kebutuhan 
akan pelayanan prima atau pelayanan 
yang bermutu tinggi.  Mutu tidak ter-
pisahkan dari standar, karena kinerja 
diukur berdasarkan standar. Melalui 
kinerja aparatur, diharapkan dapat 
menunjukkan kontribusi profesional-
nya secara nyata dalam meningkatkan 
mutu pelayanan publik secara umum 
pada organisasi tempatnya bekerja, 
dan dampak akhir bermuara pada 
kualitas hidup dan kesejahteraan ma-
syarakat.

Kata kinerja (performance) dalam 
konteks tugas, sama dengan prestasi 
kerja. Para pakar banyak memberikan 
definisi tentang kinerja secara umum, 
dan dibawah ini disajikan beberapa di 
antaranya: (1) Kinerja adalah catatan 
tentang hasil-hasil yang diperoleh dari 
fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan 
tertentu selama kurun waktu tertentu 
(Bernardin dan Russel, 2003); (2) Kin-
erja adalah keberhasilan seseorang 
dalam melaksanakan suatu pekerjaan 
(As’ad, 2001); (3) Kinerja adalah pe-
kerjaan yang merupakan gabungan 
dari karakteristik pribadi dan pengor-
ganisasian seseorang (Kurb, 2006); 
dan (4) Kinerja adalah apa yang dapat 
dikerjakan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya (Gilbert, 2007).

Kinerja mengandung 2 (dua) kom-
ponen penting yaitu: (1) Kompetensi,  
yaitu individu atau organisasi memiliki 
kemampuan untuk mengidentifikasikan 
tingkat kinerjanya; dan (2) Produktivi-
tas, yaitu kompetensi tersebut diatas 
dapat diterjemahkan kedalam tindakan 
atau kegiatan-kegiatan yang tepat un-
tuk mencapai hasil kinerja (outcome). 

Dari berbagai pengertian terse-
but diatas, dapat dikatakan bahwa 
pada dasarnya kinerja menekankan 
apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi 
suatu pekerjaan atau apa yang keluar, 
yaitu output, outcome, dan impact. Bila 
disimak lebih lanjut apa yang terjadi 
dalam sebuah pekerjaan atan jabatan 
adalah suatu proses yang mengolah 
input menjadi output (hasil kerja), out-
come, dan impact melalui suatu pro-
cess yang baik. Penggunaan indika-
tor kunci untuk mengukur hasil kinerja 

PEDOMAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN KINERJA 

PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU (PTSP)
SUATU KONSEP PEMIKIRAN

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan 
memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu 
dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu.

laporan utama
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individu, bersumber dari fungsi-fungsi 
yang diterjemahkan dalam kegiatan/
tindakan dengan landasan standar 
yang jelas dan tertulis. Mengingat 
kinerja mengandung komponen kom-
petensi dan produktivitas hasil, maka 
hasil kinerja sangat tergantung pada 
tingkat kemampuan individu dalam 
pencapaian- nya.

Menurut Gibson (2007), ada 3 (tiga) 
faktor yang berpengaruh terhadap 
kinerja seseorang, yaitu: (1) Faktor in-
dividu, yakni kemampuan, keterampi-
lan, latar belakang keluarga, pen-
galaman tingkat sosial, dan demografi 
seseorang; (2) Faktor psikologis, yakni 
persepsi, peran, sikap, kepribadian, 
motivasi, dan kepuasan kerja; dan (3) 
Faktor organisasi, yakni struktur organ-
isasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 
sistem penghargaan (reward system).

Jadi, kinerja ataupun performance 
dari organisasi adalah gambaran 
mengenai tingkat pencapaian sasa-
ran ataupun tujuan organisasi sebagai 
process penjabaran dari visi dan misi, 
yang mengindikasikan tingkat keber-
hasilan dan kegagalan pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan program dan 
kebijakan yang ditetapkan. Kinerja 
organisasi adalah sejumlah keluaran 
(output) berupa barang atau jasa yang 
dihasilkan dari kegiatan dari pelaksa-
naan tugas pokok dan fungsi.  Wujud 
kinerja organisasi dapat berwujud me-
ningkatnya jumlah pelanggan, barang  
persediaan dan investasi, dan seb-
againya.

Untuk mengetahui tingkat kema-
juan kinerja organisasi diperlukan 
suatu indikator atas keberhasilan yang 
diraih. Konsep-konsep pengukuran 
kinerja organisasi (key performance 
indicators) telah berkembang seja-
lan dengan  spirit perubahan untuk 
memperbaiki kinerja organisasi, Spirit 
perubahan dimaksud adalah sebuah 
process (proses) dengan pola orientasi 
manajemen dari pola yang berorientasi 
pada masukan (input) kepada pola 
yang berorientasi hasil, dampak, dan 
manfaat kegiatan (output, outcomes, 
dan impact atau benefit) (A’sad, 2001). 
Artinya, sukses sebuah organisasi ti-
daklah terletak pada banyaknya jum-
lah program dan tersedianya sejumlah 

dana maupun sumberdaya yang ada. 
Prinsip yang berorientasi pada 

hasil merupakan salah satu dari 10 
(sepuluh) prinsip reinventing govern-
ment, sebagaimana dicanangkan Os-
borne dan Gabler (2002), yaitu bahwa 
organisasi publik diharapkan mampu 
mengembangkan paradigma kewi-
rausahaan yang berorientasi pada ha-
sil yang dicapai, serta membiayai hasil 
bukan masukan (funding outcome not 
input). 

Adapun kinerja utama adalah 
berkaitan dengan hal apa yang akan 
diwujudkan oleh organisasi, atau un-
tuk mewujudkan tujuan dan sasaran, 
organisasi apa yang perlu dibentuk, 
yang menjadi core area/business dan 
tertuang dalam tugas dan fungsi serta 
kewenangan utama organsasi. Dengan 
demikian, kinerja utama terkandung 
dalam tujuan dan sasaran strategis or-
ganisasi. Dalam kaitan ini, maka indi-
kator kinerja utama adalah merupakan 
ukuran keberhasilan dari tujuan dan 
sasaran strategis organisasi. Dengan 
kata lain, indikator kinerja utama digu-
nakan sebagai ukuran keberhasilan 
organisasi. 

Konsepsi tersebut diatas sejalan 
dengan landasan filosofis bangsa kita, 
yaitu  dalam pembukaan Undang-un-
dang Dasar 1945 dinyatakan bahwa 
tujuan Negara Republik Indonesia 
adalah melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Dengan argumen ini, dapat 
dikatakan bahwa sukses atau gagal-
nya penyelenggara pelayanan publik 
dalam melayani  masyarakat diukur 
berdasarkan tujuan di bentuknya or-
ganisasi tersebut sebagaimana tertu-
ang dalam nomenklatur pendirian or-
ganisasi itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka 
ada 5 (lima) kinerja yang akan diukur, 
yaitu: (1) input, (2) process, (3) output, 
(4) outcome, dan (5) impact.

 
Indikator Kinerja

Indikator kinerja mengandung dua 
pengertian, yaitu “indikator” dan “kin-
erja”. Pengertian atau definisi indika-
tor, menurut (Green, 2002) adalah 

variabel-variabel yang mengindikasi-
kan atau memberi petunjuk kepada 
kita tentang suatu keadaan tertentu, 
sehingga dapat digunakan untuk men-
gukur perubahan. 

Dari definisi di atas menunjukkan 
bahwa indikator adalah variabel yang 
dapat digunakan untuk mengevaluasi 
keadaan atau status dan memungkink-
an di lakukannya pengukuran terhadap 
perubahan-perubahan yang terjadi. 
Suatu indikator tidak selalu menjelas-
kan keadaan secara keseluruhan, 
tetapi kerapkali hanya memberi petun-
juk (indikasi) tentang keadaan secara 
keseluruhan tersebut sebagai suatu 
perkiraan. Dapat dikatakan pula bah-
wa indikator bukanlah ukuran exact, 
melainkan indikasi dari keadaan yang 
disepakati bersama oleh anggota or-
ganisasi yang akan dijadikan sebagai 
alat ukur. 

Berdasarkan pengertian-penger-
tian atau definisi-definisi di atas, maka 
pengertian indikator kinerja dapat 
dipahami sebagai sesuatu yang dija-
dikan alat ukur kinerja atau hasil yang 
dicapai. Atau, indikator kinerja adalah 
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapa-
ian suatu kegiatan dan sasaran yang 
telah ditetapkan. Indikator kinerja 
memberikan penjelasan, baik secara 
kuantitatif maupun secara kualitatif, 
mengenai apa yang diukur untuk me-
nentukan apakah tujuan sudah terca-
pai. Selain itu, indikator kinerja dapat 
pula diartikan sebagai sesuatu yang 
mengindikasikan terwujudnya kinerja 
yang diinginkan, atau ukuran kinerja 
yang digunakan untuk mengetahui 
perkembangan upaya dalam menca-
pai hasil dan hasil kerja yang dicapai. 
Konkritnya, indikator kinerja adalah 
ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif 
yang menggambarkan tingkat penca-
paian suatu sasaran atau tujuan yang 
ditetapkan organisasi. Jenis-jenis indi-
kator kinerja adalah: input, proses atau 
kegiatan, output, outcome, dan impact 
(Solihin, 2012).

Oleh karena itu, indikator kinerja 
harus merupakan sesuatu yang akan 
dihitung dan diukur serta digunakan 
sebagai dasar untuk menilai atau me-
lihat tingkat kinerja baik dalam tahap 

laporan utama
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perencanaan (ex-ante), tahap pelak-
sanaan, maupun tahap setelah keg-
iatan selesai dan berfungsi (ex-post). 
Selain itu, indikator kinerja digunakan 
untuk meyakinkan bahwa kinerja hari 
demi hari organisasi/unit kerja yang 
bersangkutan menunjukkan kemajuan 
dalam rangka menuju tujuan dan sasa-
ran yang telah ditetapkan dalam per-
encanaan strategis. Dengan demikian, 
tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita 
untuk menilai kinerja (keberhasilan atau 
ketidak berhasilan) kebijakan/program/
kegiatan dan pada akhirnya sulit juga 
untuk menilai kinerja instansi/unit kerja 
pelaksananya. 

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja
Sebelum menetapkan seperang-

kat indikator kinerja, terlebih dahulu 
perlu diketahui syarat-syarat yang ha-
rus dipenuhi oleh suatu indikator kin-
erja. Syarat-syarat yang berlaku untuk 
semua indikator kinerja tersebut adalah 
sebagai berikut: (1) Spesifik, (2) Dapat 
dicapai, (3) Relevan, (4)  menggambar-
kan sesuatu yang diukur, dan (5) Dapat 
dikuantifikasi dan diukur.

Tipe dan Jenis Indikator Kinerja
Berdasarkan tipenya, indikator kin-

erja dapat dibagi menjadi: (1) Kualitatif, 
yaitu menggunakan skala (misal: baik, 
cukup, kurang), (2) Kuantitatif abso-
lut, yaitu menggunakan angka absolut 
(misal: 30 orang, 80 unit ), (3) Persen-
tase, yaitu  menggunakan perbandin-
gan angka absolut dari yg diukur den-
gan populasinya  (misal: 50%, 100%), 
(4) Rasio, yaitu membandingkan an-
gka absolut dengan angka absolut lain 
yang terkait (misal: rasio jumlah guru 
dibandingkan jumlah murid), (5) Rata-
rata, yaitu angka rata-rata dari suatu 
populasi atau total kejadian (misal: rata-
rata biaya pelatihan per peserta dalam 
suatu Diklat.), dan (6) Indeks, yaitu an-
gka patokan dari beberapa variabel ke-
jadian berdasarkan suatu rumus terten-
tu (misal: indeks harga saham, indeks 
pembangunan manusia).

Untuk tujuan analisis dan perenca-
naan indikator kinerja juga dapat dik-
lasifikasikan ke dalam beberapa jenis, 
seperti gambaran mengenai sumber-
daya yang digunakan untuk menghasil-

kan output dan outcome (kuantitas, 
kualitas, dan kehematan), gambaran 
mengenai langkah-langkah yang dilak-
sanakan dalam menghasilkan barang 
atau jasa (frekuensi proses, ketaatan 
terhadap jadual, dan ketaatan terhadap 
ketentuan/standar), gambaran menge-
nai output dalam bentuk barang atau 
jasa yang dihasilkan dari suatu keg-
iatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi), 
gambaran mengenai hasil aktual atau 
yang diharapkan dari barang atau jasa 
yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, 
perbaikan proses, peningkatan efisien-
si, peningkatan kualitas, perubahan 
perilaku, peningkatan efektivitas, dan 
peningkatan pendapatan), serta gam-
baran rnengenai akibat langsung atau 
tidak langsung dari tercapainya tujuan. 
Indikator dampak adalah indikator out-
come pada tingkat yang lebih tinggi 
hingga ultimate.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key 
performance indicators (KPI)

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau 
Key performance indicators (KPI) dapat 
diartikan sebagai ukuran atau indika-
tor yang akan memberikan informasi 
sejauh mana kita telah berhasil mewu-
judkan sasaran strategis yang telah kita 
tetapkan. Instansi pemerintah sebagai 
lembaga pelayanan publik berkewa-
jiban menyusun IKU sebagai suatu uku-
ran atau patokan keberhasilan kinerja 
organisasi. Dengan adanya rumusan  
indikator bagi keberhasilan organisasi 
maka berdasarkan ketercapaian indi-
kator tersebut dilakukan pengukuran 
kinerja organisasi, yang akan menjelas-
kan tingkat kemajuan kinerja organisasi 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 

Dasar hukum penyusunan IKU PTSP 
Penyusunan IKU PTSP mengacu 

pada: (1) UU No. 32 Tahun 2004 Ten-
tang Pemerintahan Daerah, (2) UU 
No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelay-
anan Publik, (3) Inpres No 3 Tahun 
2006 Tentang Perbaikan Investasi, (4) 
Pemenpan No.PER/09/M.PAN/5/2007 
Tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama dilingkungan 
Institusi Pemerintah, (5) Pemenpan 
No.PER/02/M.PAN/11/2008 Tentang 

Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja 
Utama, (6) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayan-
an Terpadu Satu Pintu, (7) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2008 Tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Ter-
padu di daerah, (8) Pendapat pakar 
dan Stakeholders. 

Komponen Kinerja Utama (KKU) dan 
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ada 7 (tujuh) rumusan dimensi 
atau Komponen Kinerja Utama (KKU) 
PTSP, yaitu: (1) Kualitas struktur dan ke-
wenangan; (2) Kualitas prosedur oper-
asional pelayanan; (3) Kualitas proses 
perizinan; (4) Tingkat kepuasan pelay-
anan; (5) Tingkat perubahan investasi; 
(6) Tingkat perubahan PAD; dan (7) 
Tingkat perubahan PDRB. 

Sedangkan IKU ada 25 (dua puluh 
lima), rumusan IKU PTSP merupakan 
penjabaran dari KKU, yaitu: (1) IKU dari 
KKU kualitas struktur dan kewenangan 
adalah: Kualitas bentuk organisasi, 
Kualitas dasar aturan pembentukan 
organisasi, Kualitas derajad kewenan-
gan, Jumlah penanganan izin usaha 
utama, dan Jumlah penanganan izin 
usaha lainnya; (2) IKU dari KKU kuali-
tas prosedur operasional pelayanan 
adalah: Ketersediaan rencana tertulis 
strategi pengembangan SdM, Keterse-
diaan SOP, Ketersediaan laporan pe-
riodik (termasuk Keuangan), Kualitas 
mekanisme pembayaran, dan Keterse-
diaan infrastruktur IT; (3) IKU dari KKU 
kualitas proses perizinan adalah: Jum-
lah dokumen dan persyaratan perizinan 
yang dibutuhkan, Persentase penyim-
pangan persyaratan resmi, Jumlah per-
mohonan yang diproses secara para-
lel, Jumlah hari yang diperlukan untuk 
proses perizinan, Persentase pelay-
anan yang paling mendekati waktu 
resmi, biaya perizinan yang resmi, dan 
Persentase penyimpangan dari biaya 
resmi; (4) IKU dari KKU tingkat kepua-
san pelayanan adalah: Persentase 
pemohon izin yang memperoleh infor-
masi layanan yang diperlukan, Kuali-
tas mekanisme penyelesaian keluhan 
(kotak saran, telephone hotline, e-mail/
internet, SMS), dan Rata-rata laporan 
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laporan utama

pemohon izin tentang 
mutu penyelesaian 
pengaduan; (5) IKU 
dari KKU tingkat pe-
rubahan investasi 
adalah: Persentase 
nilai investasi, dan 
Persentase investor 
baru; (6) IKU dari KKU tingkat peruba-
han PAD adalah Persentase nilai PAD; 
dan (7) IKU dari KKU tingkat peruba-
han PDRB adalah: Jumlah/banyaknya 
izin yang diterbitkan terhadap PDRB, 
dan Persentase nilai PDRB. 

Pengukuran dan Penilaian
Pengukuran adalah upaya pengu-

kuran terhadap kinerja (input, process, 
output, outcome dan impact) PTSP ter-
diri dari pengukuran jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka panjang. 
Pengukuran kinerja jangka pendek 
PTSP adalah pada tahun kedua 
setelah PTSP terbentuk, pengukuran 
kinerja jangka menengah PTSP adalah 
pada tahun keempat setelah PTSP ter-
bentuk, sedangkan pengukuran kinerja 
jangka panjang PTSP adalah pada ta-
hun keenam setelah PTSP terbentuk.

Setelah dirumuskan dimensi/KKU 
dan IKU PTSP, tentunya perlu ditetap-
kan skor untuk pengukurannya. Skala 

penilaian IKU PTSP yang digunakan 
adalah skala bebas, karena bentuk dan 
banyaknya IKU pada setiap KKU tidak 
sama. Skala bebas adalah skala yang 
tidak tetap, ada kalanya skor tertinggi 
5, lain kali 6, lain kali 8, dan seterusnya. 
Jadi, angka/skor tertinggi dari skala 
yang di gunakan tidak selalu sama.

Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan atas penyelenggaraan 

PTSP dilakukan secara berjenjang dan 
berkesinambungan oleh Menteri Dalam 
Negeri dan Kepala Daerah sesuai 
dengan kewenangan masing-masing 
dalam rangka meningkatkan dan mem-
pertahankan mutu pelayanan perizinan 
dan non perizinan; meliputi pengem-
bangan sarana dan prasarana, sistem, 
sumberdaya manusia, dan jaringan 
kerja. Pembinaan tersebut adalah 
upaya pengembangan, pemantapan, 
pemantauan, evaluasi, penilaian, dan 
pemberian penghargaan bagi Kepala 

Daerah, Pemer-
intah Daerah dan 
Perangkat Dae-
rah/PTSP, yang 
dilakukan oleh 
Menteri Dalam 
Negeri.

Pengawasan 
atas penyelenggaraan PTSP di-
lakukan secara berjenjang dan ber-
kesinambungan oleh Menteri Dalam 
Negeri dan Kepala Daerah sesuai den-
gan tingkat urusan pemerintahan mas-
ing-masing melalui mekanisme koordi-
nasi, integrasi, dan sinkronisasi, yang 
didasarkan pada: (a) Peraturan Dae-
rah tentang pembentukan PTSP, (b) 
Pengintegrasian program PTSP dalam 
dokumen perencanaan pembangunan 
dan penyediaan anggarannya, (c) Ket-
ersediaan pegawai negeri sipil daerah 
sesuai dengan jumlah dan kualifikasi 
yang diperlukan, (d) Ketersediaan sa-
rana dan prasarana untuk mendukung 
PTSP, dan (e) Kinerja PTSP berpedo-
man pada Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) sesuai dengan  peraturan pe-
rundang-undangan.  

(sumber: hasil kajian “Pengemban-
gan Indikator Kinerja Utama” Puslit-
bang Pembangunan dan Keuangan 
Daerah Tahun 2014) 
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T
idak heran jika banyak daerah di 
Indonesia yang mulai menerap-
kan PTSP sebagai pintu gerbang 
untuk meningkatkan investasi di 

daerah tersebut, sekaligus untuk menin-
gkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
melalui investasi yang ditanamkan.

Salah satu daerah yang melihat 
peluang peningkatan kesejahteraan 
melalui peningkatan pelayanan periz-

inan yang diimplementasikan dalam 
bentuk PTSP adalah Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan salah 
satu sentra industri Batik di Provinsi 
Jawa Tengah. Kota Pekalongan yang 
luasnya hanya sekitar 47,5 kilometer 
persegi dan terdiri dari 4 kecamatan 
serta 47 kelurahan ini memiliki potensi 
yang besar di sektor perindustrian. Se-
lain ditopang oleh produksi Batik yang 

cukup besar, Kota Pekalongan juga 
memiliki potensi yang cukup tinggi di 
industri perikanan.

Menurut Kepala Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpa-
du (BPMP2T) Kota Pekalongan, Zainul 
Hakim, SH, M. Hum, trend perkem-
bangan perizinan di Kota Pekalongan 
cenderung meningkat sejalan dengan 
penerapan RB di bidang perizinan.

BPMP2T KOTA PEKALONGAN

PERMUDAH PERIZINAN 
UNTUK MENARIK INVESTASI

laporan utama

Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) merupakan 
wujud dari Reformasi Bi-
rokrasi (RB), khususnya 
terkait penguatan tata kelola 
dan peningkatan pelayanan 
perizinan.
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“Hal ini berdampak pada peningkatan nilai in-
vestasi yang masuk ke Kota Pekalongan,” katanya 
kepada Media BPP, beberapa waktu lalu.

Sejarah BPMP2T Kota Pekalongan
Zainul Hakim, SH, M. Hum mengatakan, pen-

ingkatan kualitas pelayanan perizinan di Kota Pe-
kalongan didasari oleh semangat RB yaitu mewujud-
kan tata kelola pemerintahan yang baik.

BPMP2T Kota Pekalongan diawali oleh Unit Pelay-
anan Terpadu (UPT) pada tahun 2005-2007, setelah 
itu UPT ditingkatkan menjadi DInas Pelayanan Terpa-
du dan Penanaman Modal (DPTPM) pada tahun 2007 
hingga 2008. Pada tahun 2009 DPTPM dirubah lagi 
menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) 
hingga 2011 dan setelah itu menjadi BPMP2T hingga 
saat ini.

BPMP2T Kota Pekalongan merupakan pelaksana 
PTSP berdasarkan keputusan Walikota Pekalongan 
Nomor: 503/219 Tahun 2011 tentang Penunjukkan 
BPMP2T Kota Pekalongan sebagai PTSP di Kota Pe-
kalongan.

laporan utama
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Hal di atas diperkuat lagi oleh 
keputusan Walikota Pekalongan No-
mor: 503/220 Tahun 2011 tentang Pe-
limpahan Kewenangan Pemrosesan 
dan Penandatangan Perizinan di Kota 
Pekalongan. BPMP2T saat ini melayani 
42 jenis perizinan termasuk perizinan 
Penanaman Modal.

Menurut Zainul dari 42 perizinan 
yang saat ini ditangani oleh BPMP2T 
Kota Pekalongan, 38 diantaranya su-
dah gratis dalam pengurusan periz-
inannya, sementara 4 lainnya masih 
dikenakan biaya dalam pengurusan 
perizinannya, antara lain perizinan Izin 
Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan 
(HO), Izin Trayek, Izin Periklanan.

Zainul menambahkan, pengenaan 
bebas bea untuk 38 perizinan lainnya 
ini sejalan dengan visi Kota Pekalongan 
yaitu Terwujudnya Kota Jasa yang ber-
wawasan Lingkungan menuju Masyara-
kat Madani Berbasis Nilai-Nilai Religi-
usitas. Dengan berpegang pada visi 
Kota Pekalongan tersebut, pemerintah 
Kota Pekalongan benar-benar ingin 
membuka pintu seluas-luasnya untuk 
dimasuki investasi.

“Apalagi letak Kota Pekalongan 
yang berada di lintas utama Pantura 
yang setiap tahunnya dilintasi oleh ri-
buan orang yang akan mudik, selain itu, 
Kota Pekalongan juga segera memiliki 
mega proyek Pembangkit Listrik Tena-
ga Uap (PLTU) sehingga akan banyak 
orang yang datang untuk bekerja di 
Kota Pekalongan,” ujarnya.

Zainul menceritakan, wujud dari ket-
ertarikan banyak investor untuk menjajaki 
investasi di Kota Pekalongan juga dapat 
dilihat dengan banyaknya pelaku usaha 
perhotelan yang mengajukan perizinan. 

Tercatat pada tahun 2013 ada be-
lasan pelaku industri perhotelan yang 
mengajukan perizinan, namun dari be-
lasan, baru ada 7 yang telah mengan-
tongi izin untuk membangun hotel di 
Kota Pekalongan. Dari 7 pelaku industri 
perhotelan, terdapat nama-nama besar 
yang selama ini sukses mengelola hotel 
berstandar internasional, seperti Hori-
son, Sahid dan Aston.

Pemberian Izin Secara Selektif
Meski membuka pintu selebar-leb-

arnya kepada para pelaku industri un-
tuk menenamkan investasinya di Kota 

Pekalongan, namun Pemerintah Kota 
Pekalongan tetap selektif utnuk mem-
berikan izin pendirian usaha.

Zainul memaparkan, salah satu 
dilema yang saat ini dihadapi oleh 
BPMP2T adalah pemberian perizinan 
untuk pelaku industri yang berniat un-
tuk membuka layanan jasa karaoke. 
Menurut Zainul, hal ini tidak terlepas 
juga karena adanya sikap untuk men-
junjung tinggi religiusitas dalam visi 
pembangunan di Kota Pekalongan.

“Banyak yang akan mengajukan 
perizinan untuk membuka jasa kara-
oke keluarga, namun Pak Walikota ma-
sih belum menyetujuinya karena harus 
dibahas lebih lanjut karena dikhawatir-
kan berdampak negatif,” paparnya.

Pemerintah Kota Pekalongan dalam 
melakukan pengendalian terhadap 
pelaku industri yang ada di Kota Pe-
kalongan, memiliki Satuan Kerja Per-
angkat Daerah (SKPD) Bidang Pengen-
dalian Pengembangan (Dalbang) serta 
Bidang Pengadaan dan Penataan.

Tingkatkan Kinerja Melalui Penggunaan 
Iptek

Selain memberikan pelayanan be-
bas bea untuk 38 pengajuan perizinan, 
BPMP2T Kota Pekalongan juga terus 
meningkatkan kinerja pelayanannya, 
salah satunya dengan memanfaatkan 
penggunaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi yang saat ini tengah getol 
digarap oleh Kota Pekalongan.

Dengan adanya teknologi ini, 
BPMP2T tengah melakukan ujicoba 
pengajuan perizinan secara online. 
Meski belum berjalan secara sempurna 
namun ke depan, para pelaku industri 
dengan mudah dapat melihat seluruh 
proses pengajuan secara online, ter-
masuk besaran bea yang harus dike-
luarkan dan juga memberikan kritik 
dan masukkan terhadap pelayanan 
BPMP2T Kota Pekalongan.

“Sistemnya masih diujicobakan 
menggunakan opensource software yang 
saat ini terus dikembangkan oleh Pemerin-
tah Kota Pekalongan,” ujarnya. 

laporan utama

PRESTASI BPMP2T 
KOTA PEKALONGAN

•	 Juara	II	Penyelenggara	PTSP	
PM	Terbaik	Tingkat	Nasional	
Tahun	2010	dari	BKPM	Pusat

•	 Nominasi	Penyelenggara	PTSP	
PM	Terbaik	Tingkat	Nasional	
Tahun	2012	dari	BKPM	Pusat

•	 Juara	II	Kinerja	Investasi	(Daya	
Saing	Daerah)	Tingkat	Jawa	
Tengah	Tahun	2012	dari	Budi	
Santoso	Foundation

•	 Penyelenggaraan	Penyeleng-
gara	PTSP	Terbaik	Tahun	2012	
dari	Ditjen	Bangda	Kemendagri
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fokus

S
etidaknya ada 15 orang pejabat 
Eselon IV yang dilantik serta 2 
orang pejabat fungsional umum 
yang mendapat promosi naik 

menjadi Eselon IV. Ke 17 orang ini di-
lantik oleh Staf Ahli Menteri Bidang 
SDM dan Kepegawaian, Hadi Prabowo 
di Aula Gedung BPP Kemendagri, Jl. 
Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat 
pada 14 Februari 2014.

Menurut Hadi Prabowo dalam sam-

butannya mengatakan, promosi dalam 
keseluruhan sistem dan mekanisme 
kerja organisasi pemerintah termasuk 
dalam organisasi BPP adalah rangkaian 
upaya untuk menguatkan kapasitas 
kelembagaan aparatur pemerintahan. 

“Promosi untuk menduduki jabatan 
Eselon IV diberikan kepada para staf 
dengan berbagai kriteria yang saling 
menunjang satu sama lain bukan ber-
dasarkan satu kriteria tunggal saja,” 

katanya.
Hadi Prabowo menambahkan, be-

berapa kriteria yang terpenting dalam 
menentukan seseorang berhak untuk 
mendapatkan promosi, diantaranya 
adalah Daftar Urut Kepangkatan. Hal 
ini dimaksudkan bahwa dengan ber-
pedoman pada kriteria ini, maka yang 
diprioritaskan adalah para staf yang 
menduduki jenjang kepangkatan yang 
tertinggi. 

Menurut Hadi Prabowo, oganisasi 
yang sehat adalah organisasi yang 
menghargai senioritas dan panjang-
nya masa pengabdian setiap apara-
tur pemerintah. Meski begitu, dalam 
beberapa hal terdapat kemungkinan 
terdapat staf dengan jenjang kepang-

SEBANYAK 17 PEJABAT ESELON IV DIROTASI

UPAYA PENGUATAN KAPASITAS 
KELEMBAGAAN APARATUR PEMERINTAHAN

Lakukan penyegaran dan pemberian reward, Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) melakukan pergeseran dan pemberian 
promosi beberapa pejabat Eselon IV di Badan penelitian dan 
Pengembangan (BPP) Kemendagri.
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katan yang tertinggi ternyata memiliki 
latar belakang pendidikan dan kemam-
puan yang berbeda dengan yang di-
perlukan untuk mengisi jabatan posisi 
yang sedang lowong.

“Karena itu promosi turut dilakukan 
bersamaan dengan mutasi sehingga 
staf yang dipromosikan tidak perlu di-
posisikan ke dalam jabatan yang se-
dang lowong namun ke dalam jabatan 
yang sesuai dengan pendidikan dan 
kemampuan yang dimiliki,” ujarnya.

Kriteria berikutnya dalam penen-
tuan promosi menurut Hadi Prabowo 
adalah Pendidikan dan Diklat. Maksud-
nya adalah untuk memberikan apresia-
si kepada semangat juang setiap staf 
yang berani mengorbankan waktu un-
tuk meningkatkan kemampuanya me-
lalui pendidikan Strata 2.

“Prioritas juga diberikan kepada 
staf senior yang menyandang gelar 
strata 2 dan bahkan strata 3 selain itu 
prioritas juga diberikan kepada organ-
isasi staf senior yang telah mengikuti 
Diklat,” tuturnya.

Eselon IV Berperan Sebagai Jembatan
Hadi Prabowo mengatakan, 

mengemban tugas sebagai pejabat, 
dalam terminologi Undang-Undang 
(UU) No 5 Tahun 2014 Tentang Apara-
tur Sipil Negara, pejabat Eselon IV 
disebut sebagai pengawas. 

Tanggung jawab pejabat fungsional 
Eselon IV yang utama adalah melaku-
kan supervisi dan pengawasan atas 

pelaksaan tugas yang dilakukan oleh 
pejabat fungsional umum dan melapor-
kan hasilnya kepada atasan langsung 
yakni pejabat Eselon III yang di dalam 
UU disebut sebagai koordinator. 

Dengan demikian tergambar den-
gan jelas pejabat Eselon IV berada di 
antara 2 strata aparatur lainnya, ter-
hadap fungsional umum di bawahnya, 
semua pejabat Eselon IV wajib bersi-
kap sebagai pembimbing sekaligus 
pengawas. Sementara terhadap peja-
bat Eselon III di atasnya, semua peja-
bat Eselon IV wajib royal terhadap per-
intah dan melaporkan hasil kegiatan 
secara rutin sekaligus mampu mem-
berikan pandangan-pandangan teknis 
yang bersifat alternatif. 

“Artinya pejabat Eselon IV ditun-
tut mampu membimbing bawahannya 
sekaligus royal dan siap menjadi rekan 
diskusi atasannya,” paparnya.

Pejabat Struktural Bukan Pejabat Peneliti 
Hadi Prabowo menambahkan, seb-
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agai komponen di lingkungan Kemendagri, yang 
mengemban tugas pokok dan fungsi yang bersi-
fat unik, maka seyogyanya promosi dalam jen-
jang struktural, baik Eselon II, III dan IV diberikan 
kepada pejabat dan staf yang yang tidak bersta-
tus sebagai pejabat peneliti. 

Koridor ini perlu digarisbawahi karena BPP 
Kemendagri adalah komponen yang bertumpu 
pada jabatan peneliti dan perekayasa. Oleh kare-
nanya pelantikan pejabat fungsional peneliti ke 
dalam jabatan struktural dapat dilakukan dengan 
catatan terhadap mereka dikenakan kebijakan di-
bebaskan sementara. 

Hal ini bertujuan agar dapat menjamin bahwa 
setiap pejabat bertanggungjawab hanya ter-
hadap satu jabatan tunggal sehingga fokus dan 
perhatian dalam melaksanakan kerjanya tidak 
terbelah diantara 2 jabatan yg berbeda. 

“Selain itu pengukuran kinerja pejabat juga 
dapat lebih mudah dilakukan. Hal ini juga sejalan 
dengan kemudahan dalam perhitungan tunjan-
gan jabatan dan tunjangan kinerja,” paparnya.

Hadi Prabowo mengatakan, dengan berlaku-
nya UU No 5 Tahun 2014 dijelaskan jika fungsi 
dan peran utama pejabat Eselon IV adalah seb-
agai pengawas, baik terhadap kegiatan kelitban-
gan yang dilakukan oleh jajaran peneliti maupun 
administrasi yang dilakukan oleh pejabat fung-
sional umum, makanya jika ada yang merangkap 
jabatan dikhawatirkan akan terjadi benturan ke-
pentingan.

Menurut Hadi 
Prabowo, promosi dan 
mutasi adalah aktifitas 
rutin setiap organisasi, 
Dalam promosi dan mu-
tasi semua pejabat yang 
menjalani akan mele-
wati proses pendada-
ran ulang yakni proses 
pematangan diri, luasan 
wawasan dan penaja-
man sudut pandang 
dalam melaksanakan 
seluruh rangkaian tu-
gas, dengan pemaha-
man ini, dipercaya akan 
menampik adanya tafsir-
tafsir yang simpang siur 
tentang mutasi dan pro-
mosi pejabat eselon IV.

Hadi Prabowo ber-
pesan, sejak peralihan 

tugas dan pelantikan, dirinya berharap agar pe-
jabat Eselon IV yang dilantik melaksanakan tugas 
dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab 
sepenuhnya, untuk itu Ia menginstruksikan agar 
pejabat Eselon IV melakukan hal-hal diantaranya:
•	 Memperkuat sinergi internal dan koordi-

nasi eksternal dengan seluruh komponen 
di Kemendagri serta mitra kerja di luar Ke-
mendagri, termasuk memperkuat supervisi 
dan pembinaan terhadap Badan Penelitian 
dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).

•	 Menyusun langkah kegiatan berbasis pe-
doman operasional kegiatan dan pedoman 
teknis operasional yang sedang dalam pe-
nyelesaian akhir di Biro Hukum Sekjen Ke-
mendagri.

•	 Mendalami landasan yuridis untuk mendu-
kung kebijakan pembebasan sementara 
pejabat fungsional peneliti yang merangkap 
jabatan struktural. Melakukan koordinasi 
dengan pihak-pihak terkait serta menelaah 
sejumlah aturan perundangan yang perlu di-
jadikan rujukan sebelum kebijakan pembe-
basan sementara diberlakukan.

Mengingat minimnya jumlah SDM yang me-
miliki sertifikat kebendaharawan, maka terhadap 
pejabat fungsional peneliti yang merangkap 
bendahara, rencana kebijakan pembebasan se-
mentara dapat ditunda sementara waktu, sejalan 
dengan itu kebijakan staf untuk mengikuti diklat 
kebendaharawan perlu segera diagendakan. 
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Dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, birokrasi mempun-
yai peranan dan fungsi penting dalam menjalankan kehidupan di suatu 
negara. Namun, besarnya pengaruh kekuasaan dan politik mengakibat-
kan birokrasi menjadi tidak profesional atau mandul. Untuk itulah Pemer-
intah kemudian giat mendengungkan yang namanya Reformasi Birokrasi.
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daerah

S
ecara awam, Reformasi Birokrasi mungkin 
dapat diartikan sebagai upaya Pemerin-
tah untuk menciptakan birokrasi pemerin-
tah yang profesional dengan karakteristik 

adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas 
dan bersih KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), 
mampu melayani publik, netral, sejahtera, berde-
dikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan 
kode etik aparatur negara.

Dalam Reformasi Birokrasi setidaknya ada tiga 
elemen yang tidak dapat dipindahkan, yaitu Refor-
masi Birokrasi itu sendiri, Reformasi Administrasi, 
dan Reformasi Kepegawaian. Tiga hal tersebut 
merupakan satu kesatuan, sehingga melaksanakan 
hanya satu atau dua saja belum memperbaiki kes-
eluruhan sistem birokrasi.

Pelaksanaan dan pengimplementasian Refor-
masi Birokrasi dalam tatanan birokrasi di Pemerin-
tahan di Indonesia, selain diharapkan akan dapat 
menciptakan SDM yang profesional, namun juga 
dipercaya sebagai langkah untuk melakukan 
efisiensi.

Pemahaman akan pentingnya efisiensi inilah 
yang kemudian diartikan sebagai agenda utama 
dalam Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Pekalongan. Wujud dari Refor-
masi Birokrasi yang dilakukan Kota Pekalongan 
adalah dengan menerapkan E-Government di ling-
kungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Menurut Walikota Pekalongan dr. H.M. Basyir 
Ahmad Syawie, salah satu perkembangan strat-
egis yang menjadi kekuatan pendorong kunci 
bagi pembaharuan di berbagai sektor kehidupan 
adalah perkembangan di bidang Teknologi, Infor-
masi dan Komunikasi (TIK). Hal inilah yang menjadi 
dasar dari penerapan E-Government di Kota Batik 
ini.

Basyir Ahmad menegaskan, perkembangan 
TIK yang begitu pesat harus diikuti dan diman-
faatkan secara positif untuk meningkatkan kinerja 
di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Oleh 
kare itu, dirinya ngotot untuk menjadikan E-Gov-
ernment sebagai salah satu Sistem Inovasi Daerah 
(SIDa) yang diunggulkan dari Kota Pekalongan.

“Kecanggihan TIK tidak bisa hanya dinikmati 
oleh sekelompok orang saja, makanya kita harus 
bisa mengusahakan agar perkembangan TIK ini 
dirasakan bersama-sama oleh seluruh masyara-
kat, makanya kami sambungkan hingga ke pelosok 
karena semua orang tidak mungkin memiliki server 
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yang mahal,” katanya kepada Media BPP beber-
apa waktu lalu.

Basyir Ahmad mengatakan dengan adanya 
penerapan E-Government di Kota Pekalongan, 
maka semua pengelolaan pemerintah dapat di-
lakukan secara real time dan online.

Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 
dengan evaluasi dilakukan secara online, sehing-
ga koordinasi antar instansi menjadi lebih mudah 
dan cepat, selain itu juga adanya jaminan transpar-
ansi di dalam pengelolaan Kota Pekalongan. 

Selain transparansi, hal lain yang sangat mem-
bantu dalam pembangunan Kota Pekalongan den-
gan adanya E-Government adalah efisiensi. Menu-

rut Basyir Ahmad, terjadi penghematan luar biasa 
dalam pengelolaan Kota Pekalongan sehingga 
pengelolaan Kota Pekalongan, khususnya dalam 
hal pembangunan dapat lebih leluasa karena ad-
anya jaminan anggaran yang tersedia dengan 
baik. 

Sejarah E-Government di Kota Pekalongan.
Mengutip dari makalah sosialisasi Free Open 

Source Software (FOSS) milik Kepala Dinas Ko-
munikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota 
Pekalongan, Sri Budi Santoso. Pada dasarnya 
penerapan TIK dalam pemerintahan Kota Pe-
kalongan sudah dimulai sebelum tahun 2008. Na-
mun demikian, tekad, komitmen, visi, strategi dan 
kebijakan pengembangan E -Government Kota Pe-
kalongan secara terstruktur dapat dikatakan  
baru mulai tahun 2008.

Secara garis besar, pengembangan TIK Kota 
Pekalongan terbagi menjadi dua bagian besar, 
yang pertama adalah Gelombang I (2008-2011). 
Dalam Gelombang I ini ada tiga tahap yang di-
lakukan, yang pertama adalah Launching Meet-
ing E-Development. Dalam tahap ini, Pemerintah 
Kota Pekalongan menyusun rencana strategis TIK 
Pemerintah Kota Pekalongan, termasuk di dalam-
nya adalah memfasilitasi payung hukum untuk 
mendukung kebijakan ini dengan wujud nyata 
lahirnya Peraturan Walikota (Perwal) No 49 Tahun 
2009 Tentang Renstra TIK Kota Pekalongan 2009-
2013. Pada tahap pertama ini, Pemerintah Kota Pe-
kalongan mulai melakukan migrasi ke Free Open 
Source Software (FOSS) dan mendeklarasikan 
program kolaborasi membangun E-Development 
Kota Pekalongan dengan menjalin komunikasi dan 
kerjasama dengan berbagai Kementerian, Univer-
sitas, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT), SMK dan berbagai Komunitas.

Tahap kedua (2008-2011) Pemerintah Kota Pe-
kalongan melakukan inisiasi pengembangan pilar-
pilar E-Development. Dalam tahap ini, Pemerintah 
Kota Pekalongan mulai melakukan pembangunan 
jaringan lokal (intranet/Lan), yang diberi nama Ja-
ringan Batik Net.  Secara bertahap dalam kurun 
waktu 2008 -2012 telah berhasil dibangun 155 titik 
yang menghubungkan semua SKPD, Kecamatan, 
Kelurahan, Sekolah (SMA/SMK/SMP Negeri), 
Puskesmas, dan beberapa lembaga lain, seperti 
Rusunawa, PMI dan lain- lain. Dalam tahap ini, 
Pemerintah Kota Pekalongan juga mulai melaku-
kan integrasi Data Center, melakukan penguatan 

daerah
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kelembagaan seperti mem-
buat Dewan TIK Kota, meng-
gabungkan 2 unit kerja TIK 
menjadi Dinas Komunikasi 
dan Informatika (Diskominfo) 
dan membentuk Komite TIK. 
Selain itu Pemerintah Kota 
Pekalongan juga mengganti 
total aplikasi perkantoran ke 
Open Source, terutama un-
tuk aplikasi khusus seperti 
keuangan perencanaan dan 
RSUD.

Tahap ketiga di gelom-
bang I pengembangan TIK 
Kota Pekalongan adalah ta-
hap pemantapan pilar-pilar E-
Development. Pada tahap ini, 
Pemerintah Kota Pekalongan 
melakukan penguatan regu-
lasi dengan membuat Per-
aturan Daerah (Perda) Nomor 
6 Tahun 2012 Tentang Peny-
elenggaraan Kominfo. Dalam 
Perda ini, Pemerintah Kota Pekalongan berusaha 
untuk mengatur aspek-aspek strategis tata ke-
lola TIK (E-Government) Kota Pekalongan seperti 
aspek infrastruktur jaringan, kelembagaan, SDM 
TIK, aplikasi/sistem informasi dan inisiasi pen-
gadaan Dissaster Recovery Center (DRC) atau 
Pusat Data Cadangan, selain itu juga dilakukan 
penguatan kapasitas Server Data Center (Virtual 
Server APBD-P) pada tahun 2012.

“Istilahnya pada gelombang I itu pada tahap 
I kita melakukan penanaman bibit, pada tahap II 
membuat bibit tersebut menjadi pohon lalu pada 
tahap ketiga pohon tersebut telah siap berbuah,” 
kata Kepala Diskominfo Kota Pekalongan, Sri 
Budi Santoso.

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Pe-
kalongan berhasil menuntaskan migrasi ke FOSS 
pada aplikasi perkantoran pada level Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pada ta-
hun 2011 Pemerintah Kota Pekalongan berhasil 
merampungkan migrasi FOSS pada level Kelura-
han, dan Sekolah Negeri (khusus sekolah Double 
Booting).

Dengan rampungnya migrasi ini, maka Pemer-
intah Kota Pekalongan telah melakukan koneksi 
ke seluruh intansi yang ada. Dengan begitu, koor-
dinasi antara intansi telah mulai dapat dilakukan 

secara online.
Setelah merampungkan Gelombang I pada 

pengembangan TIK guna meujudkan E-Govern-
ment, Pemerintah Kota Pekalongan mencanan-
gkan Gelombang II (2013-2015)-Tahap empat 
pengembangan TIK. 

Pada tahap ini, Sri Budi Santoso mengatakan, 
seperti diibaratkan tadi, pada Gelombang II ini 
Pemerintah Kota Pekalongan tinggal memetik 
buah hasil pembibitan yang telah dilakukan.

Apa saja yang sudah dapat dipetik? Sri Budi 
menambahkan, pengembangan TIK guna mewu-
judkan E-Government di Kota Pekalongan telah 
membuat koordinasi di Kota Pekalongan dilaku-
kan secara Digital Office. Dengan begitu penggu-
naan kertas dalam surat menyurat menjadi jauh 
berkurang.

Menurut Sri Budi Santoso dengan FOSS yang 
sudah ada di seluruh SKPD di Kota Pekalongan, 
menjadikan kegiatan surat-menyurat ataupun un-
dangan acara dapat dilakukan melalui FOSS.

Setiap pejabat struktural di lingkungan Pemer-
intah Kota Pekalongan memiliki akses sendiri-
sendiri untuk mengirim/menerima surat resmi, be-
gitu juga jika ingin melakukan disposisi terhadap 
surat atau undangan tersebut, dapat langsung 
dilakukan secara online.

“Semuanya jadi lebih mudah karena bisa 

daerah

RENCANA AGENDA OPERASIONAL TAHUN 2015 KOTA PEKALONGAN
BESARAN DANANAMA PROGRAMNO

Rp    552.224.000Program Administrasi Perkantoran
 (11 Kegiatan)

1

Rp 2.282.000.000Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 (8 Kegiatan)

2

Rp    319.900.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan 
Media Massa
 (4 Kegiatan)

3

Rp      55.000.000Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Kominfo (1 
Kegiatan)

4

Rp    100.000.000Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo 
(1 Kegiatan)

5

Rp    331.000.000Program Kerjasama Informasi dengan Media Masaa
(5 Kegiatan) 

6

Rp 1.055.416.000Program Pengembangan Infrastruktur TIK 
(5 Kegiatan)

7

Rp 1.576.500.000Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 
(11 Kegiatan)

8

Rp    550.000.000Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (4 Kegiatan)9

Rp 6. 491.040.000TOTAL
  
Sumber: Diskominfo Kota Pekalongan
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dicek dimana saja dan kapan saja, jadi tidak ada 
alasan seorang pejabat struktural di lingkungan 
Pemerintah Kota Pekalongan yang mengaku be-
lum atau tidak menerima surat atau undangan 
acara,” ujarnya.

Sri Budi mengungkapkan, hal ini dapat dilaku-
kan karena seluruh data kepegawaian di lingkun-
gan Pemerintah Kota Pekalongan sudah tersim-
pan rapi dalam Data Center Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD), sehingga jika terjadi rotasi diantara 
pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekalongan, maka dalam sistem software seluruh 
SKPD akan otomatis terjadi rotasi data-datanya.

Selain itu, dalam hal hubungannya dengan 
Digital Office, Pemerintah Kota Pekalongan juga 
telah dapat memberikan pelayanan publik yang 
sangat excellent. Hal ini dapat kita lihat pada 

pelayanan publik dari tingkat kecamatan hingga 
kelurahan.

Untuk pengurusan surat keterangan tidak 
mampu misalnya, yang tadinya membutuhkan 
waktu sekitar 10-15 menit untuk membuat surat, 
sekarang hanya membutuhkan waktu 1-2 menit 
saja.

Hal ini dapat dilakukan karena seluruh warga 
di Kota Pekalongan sudah terdaftar di Data Cen-
ter Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dis-
dukcapil) Kota Pekalongan secara online, sehing-
ga pengurusan pelayanan publik (baik Kelurahan 
maupun Kecamatan), cukup mengetik Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) saja dan akan lang-
sung muncul data-data warga tersebut secara 
lengkap.

Menurut Sri Budi Santoso, penggunaan FOSS 

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menuntaskan 
migrasi ke FOSS pada aplikasi perkantoran pada level Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD), dan pada tahun 2011 Pemerintah Kota 
Pekalongan berhasil merampungkan migrasi FOSS pada level 

Kelurahan, dan Sekolah Negeri (khusus sekolah Double Booting).
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CAPAIAN BIDANG IPTEK/TIK KOTA PEKALONGAN

PENGHARGAAN KETERANGAN
K.H. Dewantara Award (Penerapan TIK Untuk Pendidikan) Kemendiknas, Tahun 2013

Kota Percontohan Penerapan E Gov Berbasis Teknologi Open 
Source

Menristek, Tahun 2013

Rekor Dunia MURI, Kategori Pemda Terbanyak Mengembangkan 
dan Memanfaatkan Aplikasi OSS

Yayasan MURI, Tahun 2013

Juar   Juara I Nasional Pos Layanan Teknologi (Posyantek) dalam 
rangka Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kemendagri & Kemenristek, 
Tahun 2013

Juara I Nasional IOSA  (Indonesia Open Source Award) TIK Open Source Tahun 2012 
(10 Kab/Kota)

Tokoh Open Source Nasional Kategori Tokoh Pemerintahan Kemenkominfo: 3 Tokoh: 
Pemerintahan; Pendidikan; 
Komunitas, Tahun 2012

Peringkat I PEGI (Pemeringkatan E Gov) Kab/Kota Se Jateng Provinsi Jawa Tengah, Tahun 
2012

E Government Award – TIK Kemkomino, Tahun 2011

KPID Award Provinsi Jawa Tengah, Tahun 
2012 (7 Kab/Kota Se Jateng)

ICT Pura (ICT/TIK – Teknologi Informasi dan Komunikasi) – 
Adipura Bidang TIK

Kemenkominfo,  Tahun 2011 
(30 Kab/Kota)

Juara 1 Nasional IOSA Tahun– TIK Open Source (10 Kab/Kota) Kemenkominfo, Tahun 2011

Peringkat I PEGI (Pemeringkatan E Gov) Kab/Kota Se Jateng Provinsi Jawa Tengah, Tahun 
2011

IOSA Award, Kategori Penghargaan Khusus Pengembangan 
Kemitraan

Kemkominfo RI, Tahun 2010

BLC Broadband Learning Center   Juara III Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Berbasis TIK 

PT. Telkom, Tahun 2011

Satu  1 dari 2 Kab/Kota Yang menerapkan SIM Keuangan Daerah 
(APBD) Berbasis FOSS di Indonesia

(Me   (Membangun secara mandiri bersama BPPT)

Inno  Innovative Regional Award (Pembangunan Berbasis IPTEK) BPPT Kemenristek, Tahun 2011 
(5 Kab/Kota)

Inno  Innovating Leadership Awards (Kepemimpinan Inovatif 
Berbasis IPTEK

BPPT – Kemenristek, Tahun 
2011

Sumber: Dinskominfo Kota Pekalongan

ini juga diterapkan untuk layanan publik 
di bidang kesehatan yang digawangi 
oleh Puskesmas. Sri Budi Santoso men-
gatakan, Puskesmas di Kota Pekalongan 
sudah memiliki sistem untuk melakukan 
rujukan online, sehingga setiap warga 
yang sakit namun tidak bisa ditangani 
oleh Puskesmas akan mendapat rujukan 
secara online.

“Kami sudah membuat sistem yang 
diberi nama SERUNI (Sistem Rujukan 
Online),” paparnya.

Rencana Pengembangan E-Government 
Kota Pekalongan

Tak pernah lelah untuk sempurna, is-
tilah itu mungkin tepat digunakan untuk 
menggambarkan penerapan E-Govern-
ment di Kota Pekalongan. Artinya, meski 
sudah mengalami kemajuan yang cukup 
pesat dengan penerapan FOSS. Namun 
Pemerintah Kota Pekalongan terus beru-
saha untuk meningkatkan dan mengem-
bangkan sistem yang telah ada. Tercatat 
beberapa rencana Pemerintah Kota 
Pekalongan dalam mengembangkan 
E-Government antara lain melakukan 
integrasi-interoperbailitas antar aplikasi 
contohnya antar Sistem Informasi Mana-
jemen (SIM).

Selain itu Pemerintah Kota Pe-
kalongan juga tengah membangun jarin-
gan Fiber Optik untuk menyempurnakan 
sistem yang sudah ada. Saat ini baru 9 
SKPD yang beralih ke Fiber Optik. Ren-
cananya jaringan Fiber Optik ini akan melingkar 
di tengah kota dan menjangkau seluruh SKPD 
hingga ke instansi lain seperti sekolahan yang di-
targetkan mencapai Sekolah Dasar.

“Kami juga akan melakukan ekspansi untuk in-
frastruktur jaringan online hingga ke RW-RT serta 
Posyandu,” ungkapnya. Dengan adanya jaringan 
Fiber Optik, Pemerintah Kota Pekalongan menar-
getkan Data Center (Server) yang terintegrasi di 
seluruh SKPD. Saat ini SKPD yang sudah tergin-
tegrasi antara lain Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) 
Kota Pekalongan, sementara instansi yang lain 
masih menunggu kesiapan jaringan Fiber Optik.

Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan E-
Government

Penerapan E-Government di Kota Pekalongan 
bukan tanpa hambatan. Salah satu kendala yang 
ditemukan dalam proses penerapan E-Govern-
ment di Kota Pekalongan adalah kesiapan Sum-
ber Daya Manusia (SDM).

Meski begitu, kendala ini menjadi satu tantan-
gan tersendiri bagi Kota Pekalongan. Untuk itu 
menurut Sri Budi Santoso, pihaknya terus melaku-
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kan peningkatan kompetensi SDM TIK aparatur 
dan e literacy masyarakat. Karena belum optimal-
nya daya dukung SDM TIK, baik  secara  kuanti-
tas  maupun  kompetensi  teknis,  maka  alternatif 
kemitraan dengan berbagai pihak dilakukan oleh 
Pemkot Pekalongan, baik stakeholder lokal (komu-
nitas, perguruan tinggi, SMK, MGMP, dan lain- lain) 
maupun dari stakeholder pusat (Kementerian, 
lembaga, asosiasi, komunitas dan lain lain). 

Tidak heran jika selama tahun 2011 dan 2012, 
hampir setiap hari, di Broadband  Learning Cen-
ter (BLC) diselenggarakan pelatihan TIK untuk 
masyarakat dan aparat. Pelatihan ini diseleng-
garkan untuk masyarakat sepanjang tahun dan di-
gelar secara gratis dengan menggandeng pihak 
korporasi yaitu PT Telkom. Setiap tahunnya, BLC 
mampu melatih sekitar 3000-4000 orang.

“Ini untuk memberikan kesempatan kepada 
siapa saja untuk mampu menggunakan kecanggi-
han teknologi yang tengah dikembangkan, selain 
itu juga untuk menjamin SDM yang berkelanjutan,” 
paparnya.

Selain itu Sri Budi Santoso juga berpendapat 
agar perlu segera dikembangkan pengelolaan 
SDM TIK sebagai  tenaga fungsional. Menurutnya 
kecenderungan terjaganya skill-kompetensi teknis 
bagi SDM TIK (dan barangkali juga SDM PNS pada 
umumnya) relatif lebih terjaga bagi tenaga jabatan 
fungsional, dibanding jabatan non fungsional.

Selain tantangan secara internal, Sri Budi San-
toso menambahkan, ada juga tantangan eksternal 
dalam penerapan E-Government salah satunya 
terkait Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah. 
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan 

jika urusan Pemerintahan dikelompokkan menjadi 
dua jenis, yaitu urusan wajib dan urusan pemerin-
tahan, dan Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 uru-
san Komunikasi dan Informatika (E-Government) 
masuk dalam kategori urusan wajib. 

Namun dalam draf Revisi UU Nomor 32 Ta-
hun 2004 jenis urusan pemerintahan, masih tetap 
dibagi 2, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. 
Namun kemudian khusus yang urusan wajib, 
dibagi menjadi 2, yaitu urusan wajib Pemerintah-
an yang merupakan pelayanan dasar, dan urusan 
wajib Pemerintahan yang bukan pelayanan dasar. 
Dalam revisi ini, urusan Komunikasi dan Informa-
tika dikategorikan sebagai urusan wajib pemerin-
tahan yang bukan merupakan pelayanan dasar 
sehingga termasuk yang tidak perlu menyusun 
Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tanpa  SPM, artinya tidak ada jenis dan mutu 
layanan minimal bidang Komunikasi  dan  Informa-
tika  (E-Government)  yang  wajib  disediakan  oleh 
Pemda kepada masyarakat. Artinya kalaupun Pem-
da menyediakan layanan-layanan terkait E-Govern-
ment adalah bersifat optional atas dasar komitmen 
daerah sendiri, bukan sesuatu yang wajib.

Dari sini timbul pertanyaaan apakah pelay-
anan publik juga bisa dikategorikan sebagai uru-
san wajib Pemerintahan yang bukan pelayanan 
dasar? Padahal dengan adanya E-Government 
sangat membantu dalam hal pelayanan publik, 
seperti contoh yang telah diungkapkan Media 
BPP di awal tulisan ini. 
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N
amun bagi sebagian lainnya, menjadi kepala daerah adalah se-
buah pengabdian untuk memperbaiki harkat, derajat, martabat dan 
strata masyarakat yang dipimpinnya. Tidak heran bagi sebagian 
orang yang masuk kategori ini, menjadi kepala daerah sama saja 

menjadi pelayan untuk masyarakat.
Kesadaran utnuk menjadi pelayan inilah yang benar-benar ditanamkan 

dalam diri seorang pria bernama dr. H.M Basyir Ahmad Syawie. Bagi pria 
yang telah menjabat sebagai Walikota Pekalongan selama dua periode ini, 
menjadi Walikota bukan berarti harus dilayani, tetapi justru harus bisa men-
jadi pelayan untuk masyrakatnya.

Pria asli Pekalongan kelahiran 24 Juli 1953 ini memang hidup sangat 
bersahaja meski sejak 5 Juli 2005 terpilih sebagai Walikota pekalongan. 
Kesahajaan itu bisa terlihat dari kebiasaannya sehari-hari yang tidak mem-
batasi pergaulan, baik dengan para staf di Pemerintahan Kota Pekalongan, 

Menjadi pemimpin se-
buah daerah, bagi seba-
gian orang mungkin se-
buah prestise tersendiri. 
Kekuasaan untuk bertin-
dak dan berbuat sesuai 
dengan kehendak hati, 
bisa menjadi kekuatan 
untuk menguasai dan 
merajai. 

WALIKOTA KOTA PEKALONGAN: DR. H.M BASYIR AHMAD SYAWIE

TETAP BUKA PRAKTIK DOKTER 
UNTUK MELAYANI DAN MENAMPUNG 
ASPIRASI MASYARAKAT
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maupun dengan warga masyarakat.
Kedekatannya dengan masyarakat bisa dilihat se-

cara langsung setiap hari di rumah pribadinya di jalan 
H. Agus Salim No 67 Kota Pekalongan, di mana Beliau 
tetap membuka praktik sebagai dokter, sesuai dengan 
profesi yang digelutinya sebelum menjabat sebagai Wa-
likota. Bahkan dampak dari keputusannya untuk tetap 
membuka praktik, rumah dinas Walikota di Jl. Bahagia 
No 17 Kota Pekalongan tidak pernah Ia tempati.

“Ada dua alasan kenapa saya memilih tetap tinggal 
di rumah pribadi, yang pertama adalah penghematan. 
Dengan tidak menetap di rumah dinas, maka akan ada 
anggaran yang dapat dihemat, yang kedua adalah saya 
tetap ingin dekat dan berinteraksi langsung dengan ma-
syarakat yang datang berobat, di situ saya bisa menang-
kap berbagai aspirasi dari masyarakat secara langsung,” 
katanya kepada Media BPP beberapa waktu lalu.

Bagi Basyir Ahmad, mendengarkan aspirasi ma-
syarakat secara langsung adalah langkah tepat untuk 
merancang kebijakan guna melakukan pembangunan 
Kota Pekalongan yang dapat mensejahterakan ma-
syarakatnya. Selain dari tempatnya praktik, Basyir Ah-
mad juga kerap menampung berbagai unek-unek dan 
aspirasi masyarakat dengan melakukan interaksi lang-
sung di Radio Kota Batik FM.

Bangun Kota Pekalongan Dengan Prinsip Melayani
Selama hampir 9 tahun menduduki posisi sebagai 

orang nomor satu di Kota Pekalongan, Basyir Ahmad 
memang bisa dibilang cukup sukses dalam memban-
gun dan mengangkat kesejahteraan masyarakat Kota 
Batik tersebut.

Berbagai kebijakan yang diambilnya, berhasil mem-
buat Kota Pekalongan berada di urutan ke 5 di Provinsi 
Jawa Tengah berdasarkan Indeks Pembangunan Manu-
sia (IPM) dengan tolak ukur pendidikan warga, pelay-
anan kesehatan dan perbaikan taraf hidup ekonomi ma-
syrakat.

Untuk pendidikan, Basyir Ahmad menerapkan ke-
bijakan untuk melakukan re-grouping beberapa seko-
lah yang dianggap perlu untuk di re-grouping dengan 
alasan lokasi sekolah yang berdekatan ataupun jumlah 
siswa antar sekolah dalam satu wilayah yang tumpang 
tindih.

Selain melakukan re-grouping beberapa sekolah, 
Basyir Ahmad juga menerapkan kebijakan satu manaje-
men sekolah, yang artinya ada sejumlah sekolah yang 
hanya memiliki satu Kepala Sekolah.

Langkah ini diambil melihat kualitas Sumber Daya 
Masyarakat (SDM) yang ada. Menurutnya sebelum 
menerapkan kebijakan ini, pihaknya melakukan uji kom-
petensi di tingkatan Kepala Sekolah dan hasilnya ada 
beberapa Kepala Sekolah yang secara kualitas diang-
gap kurang sehingga perlu adanya penggabungan 
manajemen antar sekolah.

Sementara di bidang pelayanan kesehatan, Basyir 
Ahmad berani menerapkan satu manajemen untuk se-
luruh Puskesmas yang ada di Kota Pekalongan. Hal ini 
dilakukan untuk mempermudah pengawasan dalam 
mengontrol pelayanan terhadap masyarakat.

E-Government Jawaban Atas Langkah Efisiensi
Selain itu Basyir Ahmad juga berani untuk men-

canangkan E-Government di seluruh sendi Pemerin-

“Saat saya awal jadi Walikota, kita banyak pegawai, tetapi 
kita masih membutuhkan pegawai, makanya kemudian ini 

saya rombak dan kami berhasil minus growth,”
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tahan Kota Pekalongan, salah satunya adalah membuat 
Sistem Rujukan Online (SERUNI). Sistem ini membuat 
seluruh puskesmas yang ada di Kota Pekalongan akan 
terkoneksi secara online dan real time.

Sedangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyara-
kat, Basyir Ahmad melakukan tindakan efisiensi yang 
cukup cemerlang dengan penerapan E-Government di 
lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Dengan E-Government, Pemerintah Kota Pekalongan 
dapat menghemat anggaran yang kemudian anggaran 
tersebut dialihkan untuk hal-hal yang dianggap lebih ber-
pihak kepada masyarakat.

Menurut pria yang pernah menduduki jabatan seb-
agai Kepala Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan 
periode 1990-1995 ini, pada awalnya jumlah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan hanya sekitar 8 pers-
en dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 
Namun perlahan PAD Kota Pekalongan mampu ditingkat-
kan hingga ke level 15 persen.

Sementara itu, dengan E-Government, Basyir Ah-
mad juga sukses menekan belanja pegawai di Pemerin-
tah Kota Pekalongan yang awalnya 
mencapai 60 persen dari total APBD, 
menjadi sekitar 40 persen saat ini.

Menurut Basyir Ahmad, selain 
menerapkan E-Government, pi-
haknya juga meningkatkan Sumber 
Daya Manusia (SDM) birokrasi di 
Pemerintah Kota Pekalongan, sambil 
menekan pertumbuhan jumlah SDM.

“Saat saya awal jadi Walikota, kita 
banyak pegawai, tetapi kita masih 
membutuhkan pegawai, makanya 
kemudian ini saya rombak dan kami 
berhasil minus growth,” katanya.

Beban belanja pegawai  yang  
tahun  ke  tahun  semakin  besar 
juga membuat Basyir Ahmad kemu-
dian melakukan kebijakan zero bah-
kan minus growth PNS. Untuk tetap 
menjaga bahkan meningkatkan kinerja organisasi dalam 
kondisi berkurang kuantitas PNS-nya, maka pengemban-
gan dan pemanfaatan  TIK–lah yang menjadi  salah  satu  
strategi Basyir Ahmad.  

TIK bagi Basyir Ahmad menjadi faktor enabler, ac-
celerator dan mendorong transformasi penyelenggaraan 
pemerintahan.  Dalam konteks yang lebih luas, dapat di-
katakan bahwa E-government adalah pilar penting, atau 
bahkan leverage factor terpenting dari reformasi birokrasi.

Sementara terkait pemberantasan kemiskinan, ayah 
dari tiga orang anak ini membuat terobosan yang diberi 
nama Program Percepatan Pembangunan keluarga Se-
jahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM). 

Program ini merupakan bentuk pemberian hibah dari 
APBD Kota Pekalongan langsung kepada masyarakat 
melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Agar ber-
jalan baik, selain dibuat kelembagaannya, juga diberikan 
pendampingan, penyediaan anggaran dan pelatihan 
manajemen.

“Sejauh ini jumlahnya mencapai 6 persen dari APBD 
atau sekitar Rp50 miliar dari total APBD Kota Pekalongan 
sebesar Rp700 miliar,” ujarnya.

Meski berhasil melakukan kemajuan yang sangat 
pesat di Kota Pekalongan, namun nama Basyir Ahmad 
tidak menonjol di media massa seperti layaknya Kepala 
Daerah lain yang juga memiliki gebrakan seperti Basyir 
Ahmad.

Baginya publikasi ke media bukan hal yang harus 
dikedepankan, karena yang terpenting adalah masyara-
kat Kota Pekalongan bisa merasakannya langsung sebe-
lum media mengekspose apa yang telah dilakukannya.

“Yang penting itu, masyarakat Kota Pekalongan bisa 
tahu dan merasakan perubahan yang telah dilakukan tan-
pa harus di blow up media,” katanya merendah. 

khusus
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BALITBANGDA PROVINSI BANTEN

BERPERAN STRATEGIS SEBAGAI 
PERUMUS KEBIJAKAN DAERAH
Di era otonomi daerah seperti saat ini, setiap Pemerintah Daerah 
dituntut untuk kreatif mengembangkan segala potensi yang ada 
di daerahnya masing-masing.
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K
eharusan untuk mengembangkan potenis 
ini tentu saja membutuhkan suatu instansi 
yang berkonsentrasi penuh untuk mem-
bantu kepala daerah merumuskan segala 

kebijakan maupun melakukan penelitian yang 
akan langsung dirasakan oleh masyarakat di dae-
rah tersebut.

Kesadaran akan kebutuhan instansi penun-
jang inilah yang kemudian membuat Pemerin-
tah Provinsi Banten untuk memunculkan dan 
mengembangkan Badan Penelitan dan Pengem-
bangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Banten.

Dikutip dari litbang.bantenprov.go.id, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balit-
bangda) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 
4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Banten dan di perbaharui berdasarkan Peraturan 
Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 
Daerah Provinsi Banten. 

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, 
kedudukan Balitbangda Provinsi Banten merupak-
an unsur pendukung tugas Gubernur di bidang 
penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh 
seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal ini Balitbangda Provinsi Banten 
merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah 
Provinsi Banten yang diberikan kewenangan un-
tuk menyelenggarakan pemerintahan umum khu-
susnya dalam bidang Penelitian dan Pengemban-
gan Daerah. 

Dalam kedudukannya itu, Balitbangda harus 
dapat memainkan peran sebagai lembaga teknis 
daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi 
daerah Provinsi Banten pada urusan pemerintahan 
umum.

Melihat kondisi saat ini, baik pada aspek uru-
san, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi mau-
pun struktur organisasi Balitbangda Provinsi Bant-
en, dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan 
bidang penelitian dan pengembangan tidak dapat 
menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya 
diorientasikan pada perencanaan pembangunan 
semata. 

Oleh karena itu urusan penelitian dan pengem-
bangan menuntut sistem kelembagaan yang man-
diri dengan berbagai jaringan kegiatan keilmuan 
dan bukan subordinasi dari lembaga teknis daerah 
dengan fungsi lain.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu 
Gubernur dalam melaksanakan kewenangan pene-
litian dan pengembangan daerah. Dalam rangka 
penyelenggaraan tugas tersebut, maka fungsi lem-
baga yang saat ini dipimpin oleh Dr. Moh. Ali Fadil-

profil
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profil

lah antara lain adalah sebagai berikut:

•	 Perumusan perencanaan kebijakan teknis, 
pemberian bimbingan dan pembinaan di 
bidang pembangunan sosial dan ke-
tenagakerjaan sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Gubernur berdasar-
kan peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku;

•	 Penelitian dan pengembangan kebijakan 
bidang bidang politik, hukum dan pemer-
intahan;

•	 Penelitian dan pengembangan kebijakan 
bidang teknologi dan ekonomi pembangu-
nan;

•	 Penelitian dan pengembangan kebijakan 
bidang Sosial Budaya dan Kemasyaraka-
tan;

•	 Penelitian dan pengembangan kebijakan 
bidang sumberdaya alam

•	 Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan 
fungsinya.

Kondisi Umum Balitbangda Provinsi Banten
Balitbangda Provinsi Banten memiliki Tugas 

Pokok dan Fungsi untuk melakukan koordi-
nasi urusan penelitian dan pengembangan di 
wilayah Provinsi Banten dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD).

Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manu-
sia (SDM) yang mumpuni dan professional. 
Di Balitbangda Provinsi Banten, saat ini ter-
catat sebanyak 6 (enam) orang yang menjadi 
peneliti. Meski jumlahnya bisa dibilang masih 
minim, namun para peneliti di Balitbangda 
Provinsi Banten telah menghasilkan banyak 
penelitian. Hal ini dapat tewujud karena peneli-
tian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan 
Balitbangda Provinsi Banten menurut Dr. Moh. 
Ali Fadillah sejalan dengan Rencana Strategis 
(Renstra) Badan Penelitian dan Pengemban-
gan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 
yang telah tersusun dan merupakan salah satu 
wujud dari kewajiban Balitbangda Provinsi 
Banten dalam penyusunan dokumen perenca-
naan dalam kurun waktu lima tahun.

Dr. Moh. Ali Fadillah mengungkapkan pada 
prinsipnya Renstra Balitbangda Provinsi Bant-
en Tahun 2012-2017 memuat pokok-pokok 
materi secara kerangka regulasi Pendahuluan, 
Gambaran Pelayanan, Isu strategis berdasar-
kan Tugas dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan dan 
Sasaran, Strategi dan Kebijakan program dan 

indikasi kegiatan serta indikator kinerja. 
Keberadaan Renstra Balitbangda Provinsi 

Banten Tahun 2012-2017 akan menjadi pedo-
man dalam rangka proses penyusunan Ren-
cana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Bant-
en yang dituangkan dari tahun 2013 sampai 
dengan tahun 2017.

Selain itu, Balitbangda Provinsi Banten juga 
banyak melibatkan atau bekerjasama dengan 
lembaga/instansi lainnya seperti kerjasama 
dengan Kementerian Riset dan Teknologi 
(Kemenristek), Badan Tenaga Nuklir Nasional 
(BATAN) dan Institut Teknologi Indonesia (ITI).

Bahkan menurut data Balitbangda Provinsi 
Banten, pada 2002-2006, ada sekitar 84 paket 
penelitian dengan  total  biaya mencapai Tiga 
Milyar Rupiah lebih, baik bersumber dari APBN 
maupun APBD Provinsi Banten. 

Angka itu menunjukan kegiatan penelitian 
cukup signifikan untuk sebuah provinsi baru. 
Alokasi anggaran dan energi pikiran serta de-
dikasi untuk kegiatan riset itu mengindikasikan 
bahwa, sejumlah institusi baik yang berbasis 
di pemerintahan, perguruan tinggi maupun or-
ganisasi non-pemerintah telah memiliki komit-
men untuk meningkatkan kualitas pembangun-
an di Provinsi Banten.

Jika diidentifikasi lebih detil, seluruh pa-
ket penelitian mencakup empat tema utama :
•	 Ekonomi Pembangunan, terfokus pada 

kajian teknologi-ekonomi, pertanian, 
kelautan dan perikanan, kehutanan, 
pertambangan, industri perdagangan dan 
koperasi, serta jasa pariwisata,

•	 Sosial budaya, mencakup kajian pendidi-
kan, kebudayaan dan kemasyarakatan

•	 Kewilayahan seperti permukiman, 
infrastruktur, perhubungan dan masalah 
lingkungan.

•	 Pemerintahan mencakup otonomi daerah, 
politik, hukum, tata pemerintahan, de-
sentralisasi dan pendapatan daerah dan 
perundang-undangan.

Seluruh kegiatan penelitian tersebut mem-
perlihatkan kecenderungan kuat bahwa kajian 
ekonomi pembangunan dan teknologi dan per-
ekayasaan IPTEK menempati urutan terbanyak 
(52 persen), kemudian kajian sosial budaya 
(24 persen). Sedangkan kajian bidang pemer-
intahan sebesar 13 persen dan sisanya adalah 
kajian kewilayahan hanya 11 persen.

Sejumlah tema penelitian telah menyentuh 
persoalan kebijakan, strategi, dan implementa-
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si pembangunan. Hal ini menunjukkan 
kepedulian besar SDM peneliti dan ak-
ademisi pada permasalahan dan pem-
bangunan daerah.  Dengan demikian 
potensi penelitian dan pengembangan 
daerah memiliki potensi yang cukup 
besar dalam merumuskan kebijakan 
pembangunan. Berdasarkan hasil eval-
uasi terhadap penyelenggaraan peneli-
tian di Provinsi Banten, kelemahannnya 
diantaranya adalah :

Berkenaan dengan existing condi-
tion, sebagian besar tema penelitian 
belum didasarkan pada permasalahan 
strategis dan potensial. Sebagiannya 
bahkan masih bersifat reaktif-spontan.

Terkait dengan pengembangan 
hasil penelitian, hanya sebagian ke-
cil diaplikasikan bagi penyusunan 
kebijakan. Salah satu penyebabnya 
adalah hasil-hasil penelitian baik teo-
retis maupun aplikatif belum tersosial-
isasikan dan didesimenasikan secara 
luas melalui manajemen penelitian dan 
pengembangan yang sistemik.

Berkenaan dengan struktur kelem-
bagaan dan jaringan penelitian dan 
pengembangan IPTEK daerah; sampai 
saat ini belum suatu sistem yang dapat 
mengintegrasikan keseluruhan proses 
riset dan pengembangan hasil pene-
litian yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemerintah daerah itu sendiri maupun 
oleh masyarakat dan kalangan dunia 
usaha. Sementara itu, peran Dewan Ri-
set Daerah baru saja terbentuk, tetapi 
masih belum menghasilkan suatu ru-
musan kebijakan pengembangan hasil 
penelitian bidang IPTEK bagi sektor-
sektor pembangunan yang menjadi pri-
oritas daerah.

Terpilih Sebagai Pelopor Pengembangan SIDa
Keberhasilan Balitbangda Provinsi 

Banten dalam melakukan penelitian, 
telah mendapat pengakuan secara 
nasional. Dikutip dari humasprotokol.
bantenprov.go.id, Balitbangda Provinsi 
Banten terpilih sebagai salah satu pelo-
por pengembangan Sistem Inovasi 
Daerah (SIDa) tingkat nasional.

Balitbangda Provinsi Banten, ber-
sama lima Balitbangda lainnya yaitu 
Balitbangda Provinsi Sumatera Utara, 
Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, 
Balitbangda Provinsi Jawa Tengah, Ba-
litbangda Provinsi Gorontalo dan Ba-
litbangda Provinsi Kalimantan Selatan 
pada medio Juli 2013 diakui oleh Ke-
menterian Riset dan Teknologi (Kemen-
ristek) melalui suatu proses penelitian 
dan penilaian yang cukup panjang dan 
hasil verifikasi tim Kemenristek telah 
memenuhi ketentuan untuk dikembang-

kan menjadi Balitbangda Pelopor.
Kriteria penilaian sendiri di anta-

ranya kelembagaan penelitian daerah 
yang berbentuk badan, keberadaan 
tenaga peneliti yang memadai, program 
SIDa yang sudah masuk dalam Ren-
cana Pembangunan Jangka Menen-
gah Daerah (RPJMD), terbentuknya tim 
koordinasi SIDa, dukungan anggaran 
serta menyiapkan  roadmap  SIDa ses-
uai peraturan bersama Menristek dan 
Mendagri tentang penguatan SIDa.

Tujuan dari penghargaan ini sendiri 
adalah untuk memfasilitasi peningkatan 
kapasitas Balitbangda Provinsi Tahun 
2013. “Sesuai SK Sesmenristek RI No 
26/SM/Kp/VI/2013, ada enam Balit-
bangda yang menerima fasilitasi pen-
ingkatan kapasitas. Balitbangda Bant-
en termasuk salah satu di antara enam 
Balitbang yang terpilih,” kata Dr. Moh. 
Ali Fadillah.

Balitbangda Provinsi Banten juga 
telah melakukan penandatanganan 
kerjasama (MoU) dengan Kemenristek 
berkaitan dengan fasilitasi peningkatan 
kapasitas Balitbangda dengan fokus 
kegiatan pembentukan koordinasi 
penguatan SIDa, fasilitasi pelatihan 
penyusunan peta rencana (roadmap) 
SIDa dan fasilitasi penyusunan  road-
map SIDa. 

profil
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BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

“Terwujudnya Kebijakan 
pemerintahan dalam negeri 
yang berkualitas berdasarkan 
hasil Penelitian dan 
Pengembangan”
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A
cara yang digelar di Ruang Rapat I Kantor BPP Ke-
mendagri pada 18 Februari 2014 ini diikuti perwakilan 
dari lembaga Litbang Kementerian lain, seperti dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen-

humkam), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) Kementerian Pekerjaan Umum 
(Kemen PU), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Badan 

BPP KEMENDAGRI GELAR RAKER SIDA

SINERGIKAN KELITBANGAN DAN 
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Menyatukan pemahaman dan pemikiran 
sebagai lembaga Kelitbangan, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kementerian 
Dalam Negeri (BPP Kemendagri) 
menggelar Rapat Kerja (Raker) mengenai 
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) bersama 
lembaga Kelitbangan dari Kementerian lain.

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Menurut Plt. Kepala BPP Kemendagri yang juga 

merangkap sebagai Sekretaris BPP Kemendagri, Sahat 
Marulitua, pertemuan ini digelar sebagai rangka upaya BPP 
Kemendagri untuk menyinergikan berbagai hal tentang Ke-
litbangan agar kerjasama yang terjadi antarlembaga Lit-
bang dapat berjalan secara beriringan.

Sahat Marulitua mengatakan, ke depan, pemerintah 
akan menerapkan kebijakan, dimana tugas Kelitbangan, 
seperti SIDa, hanya boleh dilakukan oleh lembaga Litbang 
sehingga tidak akan boleh ada kegiatan Kelitbangan di luar 
Badan Litbang.

Untuk itu, menurutnya, perlu adanya program yang teru-
kur dan bersifat nasional, khususnya terkait SIDa, sehingga 
penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga Litbang 
tidak akan tumpang tindih, namun justru akan saling berkai-
tan. “Kita harus membuat SIDa ini seperti embrio untuk me-
nyatukan semua Kelitbangan,” katanya.

Ke depan menurut Sahat Marulitua, akan digelar Fo-
rum Kerjasama Kelitbangan (FKK) untuk koordinasi SIDa. 

fokus
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Dalam FKK ini nantinya akan dibuat da-
tabase yang disusun secara bersama-
sama. Keberadaan database SIDa ini 
diharapkan akan menjadi embrio untuk 
menyatukan semua Kelitbangan.

“Sebelumnya kita tidak punya da-
tabase, dan melalui FKK kita akan 
membuatnya secara bersama sama,” 
ujarnya.

Akan ada Sinergi Progma Antar Kelitbangan
Menurut Kepala Bagian Kerjasama 

Litbang Administrasi Peneliti/ Perkaya-
sa (KLAP/P) Teguh Natrutomo, dari 
rapat ini diharapkan akan ada sebuah 
sinergi program dari semua kemen-
terian dalam hal mengantisipasi ad-
anya perubahan dalam Revisi UU No. 
32 yang memasukkan klausul tentang 

Litbang sebagai urusan maju, tapi ke-
mudian satu hal tersendiri tentang ino-
vasi daerah. 

Hal ini menurut Teguh Narutomo, 
yang akan menjadi tugas pokok yang 
utama dari Kelitbangan. Oleh karena itu 
pihaknya akan coba untuk melakukan 
breakdown menjadi sebuah sinergi pro-
gram dari Kementerian di tingkat Pusat 
maupun Provinsi Kab/Kota sehingga 
secara nasional akan terjadi multiplayer 
effect dalam peningkatan daya saing 
daerah dan peningkatan daya saing 
nasional secara umum.

“Terkait breakdown ini, kami ingin 
membuat sebuah database dari semua 
Kementerian untuk berinteraksi secara 
intensif untuk bagaimana kita merang-
kai dan menyatukan semua program 
kita,” katanya.

Selain itu, Teguh menambahkan, 
pihaknya juga berharap dalam waktu 
dekat UU tentang Pemda yang me-
nyatakan Litbang menjadi urusan wa-
jib, serta adanya Revisi PP No 41 yang 
juga mengamanahkan seluruh daerah 
untuk membentuk Badan Litbang maka 
otomatis diharapkan nantinya akan ter-
bentuk Balitbangda secara aktif.

“Sehingga ketika ditetapkan Kelem-
bagaan BPP Daerah sebagai Sekre-
tariat Penguatan SIDa dan Kelitbangan 
juga match dengan apa yang kita ha-
rapkan. Sehingga seluruh Provinsi akan 
memiliki komoditi pilihan tentang ung-
gulan-unggulan SIDa, sehingga tidak 
ada lagi yang bertabrakan antar satu 
Provinsi dengan yang lain,” ujarnya.

Litbang Daerah Pegang Peranan Sentral

fokus
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fokus

Sementara itu, perwakilan dari Kemen-
hub, Mutharuddin mengatakan, terkait 
dengan program kerjasama Kelitbangan, 
pihaknya menyambut dengan senang ad-
anya program UU No 32 Tahun 2004, karena 
menurutnya selama ini Litbang Kementerian 
telah banyak melakukan kerjasama dengan 
Litbang Daerah. Menurutnya keberadaan 
Litbang Daerah, memiliki peran yang cukup 
sentral dalam mengusung perekonomian 
dan pembangunan Indonesia hingga ke pe-
losok daerah.

“Dengan adanya Litbang daerah, maka 
akan ada kajian yang detail; dimana nanti-
nya kajian ini akan berujung pada kebijakan 
kepala daerah tersebut, terutama terkait 
transportasi. Suatu kewajiban daerah punya 
perencanaan transportasi yang kita sebut 
dengan sasaran transportasi wilayah, sasa-
ran transportasi lokal. Transportasi wilayah 
ditetapkan oleh gubernur, apabila daerah ti-
dak punya dokumen perencanaan transpor-
tasi daerah maka kementerian pusat tidak 
akan menggubris apapun segala bentuk 
bantuan, begitu juga diberlakukan terha-
dap dengan Transportasi di Kab/Kota,” pa-
parnya.

Peserta rapat lainnya, Sunawan dari 
Balitbang Kemendikbud menambahkan, 
banyak sekali permasalahan-permasalahan 
yang ada di daerah, sehingga di FKK ini di-
harapkan kita bisa memberikan usul menge-
nai permasalahan yang ada di daerah.

Sunawan mencontohkan, pihaknya ingin 
memberikan peningkatan pendidikan, tapi 
terbentur fakta bahwa banyak guru-guru di 
daerah ini justru direkrut di berbagai macam 
komponen lain di Pemda.

“Dalam penyusunan pengembangan 
kurikulum, tiap provinsi ada jaringannya, 
kami sudah mendidik, mendiklat, ternyata 
besokannya sudah pindah ke komponen 
lain,” keluhnya.

Untuk itu, dirinya berharap dengan adan-
ya forum ini, permasalahan-permasalahan 
seperti contoh di atas dapat ditemukan jalan 
keluarnya. Salah satu solusinya menurut Su-
nawam adalah kebijakan yang telah melalui 
penelitian di Balitbangda.

“Kami di Balitbang diberi banyak sekali 
tugas tugas dari Menteri. Secara Nasional 
bahwa di dalam peraturan mengandung 
banyak kebijakan bukan hanya pendidikan 
tetapi juga kebudayaan, sementara tentang 
konsentrasi Peneliti, kita diminta untuk bisa 
meningkatkan kompetensi Peneliti,” ungkap-
nya. 
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aktivitas

Mendukung program cinta lingkungan, Dharma Wanita Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP 
Kemendagri) melakukan penanaman pohon di lokasi Gedung 
Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) 
Pertiwi VIII, Jatibening Bekasi, Jawa Barat.
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aktivitas

P
enanaman pohon dilakukan langsung 
oleh Ibu Ahmad Zubaidi beserta bebera-
pa kader Dharma Wanita BPP Kemendag-
ri. Menurut Ibu Ahmad Zubaidi penana-

man pohon buah di halaman Gedung PAUD/TK 
Pertiwi VIII ini dalam rangka memperingati Hari 
Dharma Wanita dan juga Hari Ibu yang biasa dik-
peringati setiap tanggal 22 Desember.

“Selain itu kegiatan ini juga sebagai wujud 
kami untuk ikut menyosialisasikan Program Ger-
akan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon 
yang yang diprakarsai oleh Ibu Ani Yudhoyono 
serta Gerakan Indonesia Berseri (GIB) yang dip-
rakarsai oleh Ibu Vita Gamawan Fauzi,” katanya 
beberapa waktu lalu.

Ibu Ahmad Zubaidi mengatakan kegiatan 
penanaman pohon ini juga untuk mempercantik 
Gedung TK Pertiwi VIII yang baru saja diresmi-
kan penggunaannya pada November 2013 yang 
lalu setelah sempat hancur dilalap si jago merah 
pada bulan September.
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Dalam kegiatan tersebut, Ibu Ah-
mad Zubaidi juga mengajak anak-anak 
utnuk merawat tanaman yang ada di 
sekitar Gedung TK Pertiwi VIII, apalagi 
pepohonan yang ditanam di sekitar 
lokasi didominasi oleh tanaman buah-
buahan sehingga jika suatu saat ber-
buah dapat dinikmati oleh para siswa 
maupun guru di sekolah tersebut.

Ibu Ahmad Zubaidi yang senang 
dengan anak-anak, usai melakukan 
penanaman pohon, juga mengajak 
para siswa untuk bernyanyi bersama di 
halaman Gedung TK Pertiwi VIII, sambil 
menunggu para siswa dijemput oleh pi-
hak keluarganya usai jam sekolah.

Dibangun Kembali Setelah Tertimpa 
Musibah

Keberadaan PAUD/TK Pertiwi VIII 
diawali ketika Sekretaris Jenderal Ke-
mendagri, Bapak (Alm) R.Suprapto me-
nyerahterimakan pengelolaan TK Per-
tiwi VIII kepada Dharma Wanita Tingkat 
Pusat Unit Kementerian Dalam Negeri.

Pada Tahun 1983, Dharma Wanita 
Tingkat Pusat Unit Kementerian Dalam 
Negeri menyerahkan pengelolaan TK 
Pertiwi VIII kepada Sub Unit Dharma 
Wanita BPP Kemendagri yang kemu-
dian menindaklanjuti dengan menerbit-
kan Akta Notaris Yayasan Pendidikan 
Pertiwi tanggal 29 Mei 1984.

Pada tahun 1986, Ketua Umum 
Presidium Dharma Wanita, Ny. S. Sur-
ono menerbitkan tentang Tata Laksana 
Sekolah TK yang dibina oleh seluruh 
Dharma Wanita dengan payung hukum 
Keputusan No. Kep.02/SUDW/DPP/
VIII/1990.

Dalam keputusan tersebut din-
yatakan bahwa tujuan pendirian dan 
pengelolaan TK Pertiwi VIII adalah 
membantu program pemerintah di bi-
dang pendidikan, karena itu kuriku-
lum yang digunakan di TK Pertiwi VIII 
adalah sama dengan kurikulum yang 
ditetapkan oleh Kementerian Pendidi-
kan.

aktivitas
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Perjalanan TK Pertiwi 
VIII dalam memeberikan 
pelayanan pendidikan 
untuk anak usia dini sem-
pat mengalami hambatan 
dengan terbakarnya ge-
dung pada 21 September 
2013. Kejadian kebakaran 
terjadi sekitar pukul 18.30 
WIB. 

Besarnya kobaran api 
membuat petugas men-
erjunkan sebanyak 13 

unit mobil pemadam kebakaran dari 
Jakarta Timur dan 1 unit mobil pem-
adam kebakaran dari Bekasi untuk me-
madamkan api. Beruntung api berhasil 

dipadamkan sekitar pukul 19.45 WIB. 
Dari informasi yang didapatkannya, 
sumber api diduga berasal dari me-
teran listrik

Meski tidak menimbulkan korban 
jiwa, namun kejadian tersebut mem-
buat TK Pertiwi VIII menderita keru-
gian hingga ratusan juta rupiah serta 
kegiatan belajar mengajar di lembaga 
pendidikan ini sempat terganggu.  

Kini, PAUD/TK Pertiwi VIII sudah 
berdiri kembali dan digunakan untuk 
proses belajar mengajar anak usia dini. 
Ke depan, Ibu Ahmad Zubaidi men-
gatakan pihaknya berharap agar pen-
gelola sarana pendidikan ini akan se-
makin professional dengan memberikan 

laporan program kerja dengan teratur.
Menurut Ibu Ahmad Zubaidi, men-

gelola sarana pendidikan, khususnya 
untuk anak usia dini bukanlah sebuah 
pekerjaan yang mudah. Dalam per-
jalanannya, dinamika pengelolaan TK 
Pertiwi VIII bukan hanya terbentur pada 
keterbatasan anggaran untuk memban-
gun gedung dan fasilitas yang lengkap, 
tapi juga menemukan sosok pengurus 
dan pengelola yang punya komitmen 
tinggi dalam memajukan TK Pertiwi VIII.

“Saat ini bangunan sudah baik, 
program-program juga sudah berja-
lan dengan baik, jadi tinggal melaku-
kan penyempurnaan-penyempurnaan 
saja,” ujarnya. 

aktivitas
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ragam

Sampah bisa menyebabkan longsor, sampah 
bisa menyebabkan ledakan, sampah bisa me
nyebabkan banjir, sampah bisa menimbulkan 
penyakit, sampah menimbulkan bau, dan ma
sih banyak hal negatif yang disebabkan oleh 
sampah. Sampah memang biang masalah. 
Namun sampah dan manusia tidak dapat di 
pisahkan. Bahkan tanpa disadari, secara alami 
pun tubuh manusia pasti menyumbangkan 
sampah bagi lingkungan. 

D
i abad ini, sampah tidak terlepas dari penga-
ruh gaya hidup manusia. Semakin banyak ma-
nusia dengan segala aktivitas kesehariannya, 
maka semakin banyak ruang dan tempat yang 

dibutuhkan untuk sampah. Kondisi alam yang higienis 
pun semakin lama semakin tercemar oleh kehadiran 
sampah. Salah satu dampak terbesarnya adalah dua 
kata yang saat ini sedang ramai-ramainya dibicarakan 
orang, dan sangat akrab di telinga kita, yaitu pemana-
san global. Dapat dikatakan, sampah yang ada me-
mang dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Semenjak dulu sampah memang menimbulkan ba-

nyak masalah. Tentu saja masalahnya terkait antara ling-
kungan, manusia, dan sampah itu sendiri. Khususnya 
di Bandung, yang sejak dua tahun terakhir mendapat 
julukan Bandung lautan sampah. Mungkin masih tere-
kam dalam ingatan warga Bandung bahwa pemerintah 
kota sangat repot menyembunyikan sampah saat di-
gelarnya peringatan Konferensi Asia Afrika. April 2005 
lalu. Masih di tahun yang sama ada juga kisah yang 
lebih menyedihkan dari balik tumpukan sampah di kota 
Bandung, yaitu longsornya sampah di Tempat Pembuan-
gan Akhir (TPA) Leuwi Gajah, Cimahi. Sedikitnya 143 lebih 
warga hilang tertimbun tumpukan sampah. 
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ragam

Hampir sepuluh tahun telah berlalu 
dari perkara sampah tersebut. Namun 
belum ada penanggulangan secara 
nyata untuk mengurangi masalah sam-
pah yang semakin hari semakin bert-
ambah. Terlalu berat bagi pemerintah 
mengatasi sampah di kota Bandung. 
Tidak hanya berasal dari rumah tangga 
dan pasar, tetapi industri juga menyum-
bangkan banyak sampah. Sampah 
organik dan non organik menjadi satu 
dalam sebuah TPA. Selain menimbul-
kan bau tak sedap yang menjadi sum-
ber polusi udara, gunungan sampah 
juga menjadi polusi air dan tanah dari 
emitan yang muncul dari sampah-sam-
pah tersebut.

Sebenarnya, disinilah masalah 
utamanya. Sampah organik dan non 
organik dijadikan satu dalam jangka 
waktu yang lama sehingga sampah 
mengalami pembusukan. Pembusukan 
tersebut dipicu oleh kegiatan mikroor-
ganisme yang dipengaruhi oleh tem-
peratur dan kelembaban. Jadi pada 
intinya, sampah yang memang sudah 
muncul seharusnya ditanggulangi 
dengan baik. Setiap rumah tangga 
harus beperan aktif dalam menangani 
sampah-sampah yang ditimbulkannya. 
Mungkin pemisahan sampah organik 
dan non organik saja tidak cukup. Un-
tuk itu, diperlukan unit-unit reaktor sam-
pah dengan skala rumah tangga.

Dr. H. Roni Kastaman, Ir., MT, 
seorang dosen dari Fakultas Pertanian 
Universitas Padjadjaran bersama tim-
nya telah melakukan penelitian yang 
bertujuan untuk mengatasi masalah 
sampah perkotaan. ”Dalam penelitian 
ini, kami mencoba mendapatkan mik-
roba pengurai sampah organik yang 
dapat menghilangkan atau menguran-
gi bau sampah, mempercepat proses 
dekomposisi sampah serta merancang 
bangun reaktor sampah organik untuk 
kompos pada tingkat rumah tangga,” 
ujarnya.

Bioaktivator sebagai Pemicu
Sampah yang terdiri dari bahan 

organik dan non organik, terbentuk 
dari sisa-sisa penggunaan manusia. 
Saat kita duduk di sekolah dasar, se-
cara sederhana kita dapat memahami 
bahwa sampah organik adalah sampah 
yang terurai dengan sendirinya dalam 

tanah. Sedangkan sampah non organik 
adalah sampah yang tidak dapat teru-
rai dalam tanah. Kedua jenis sampah 
tersebut sebanarnya dapat ditangani 
oleh setiap masyarakat tanpa harus 
menunggu TPA atau TPS yang meng-
urusnya. Namun sayangnya, saat ini 
sampah organik dan non organik tidak 
dimanfaatkan secara maksimal. ”Pa-
dahal di dalamnya terkandung potensi 
ekonomi yang menguntungkan,” ujar 
Roni. Sebagai gambaran, dari data 
jumlah sampah rumah tangga yang 
masuk ke Tempat Pembuangan Sam-
pah Sementara di kecamatan Cibeu-
nying Kidul setiap bulannya mampu 
memberikan penghasilan tambahan 
bagi pengumpul dan pengolah sampah 
di sana sebesar rata-rata Rp. 800.000.

Secara alami, sampah organik 
dalam kondisi terbuka atau aerob (ada 
udara/oksigen) dapat tercerna kem-
bali menjadi bahan anorganik alami 
dalam waktu sekita 3-6 bulan. Waktu 
cerna tersebut dalam kondisi anaerob 
(rapat udara) dapat mencapai lebih 
dari setahun. Namun dengan penera-
pan teknologi pengomposan, melalui 
kegiatan aktif mikroba aerob atau an-
aerob maka proses penguraian terse-
but dapat berlangsung lebih cepat. 
Hasil pengamatan empirik di lapang-
an menunjukkan bahwa proses peng-
uraian sampah ini dapat dipercepat 
dengan menggunakan sejenis bakteri 
aerob, yang dapat mengurai sampah 
menjadi kompos dalam waktu 28-36 

hari.
Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Roni dan timnya, mereka menemu-
kan mikroba (bioaktivator) yang dikem-
bangkan dapat menghilangkan bau 
busuk sampah, mempercepat proses 
dari 28 hari menjadi 18 hari dan dapat 
digunakan sebagai pupuk cair bagi 
tanaman. ”Kandungan mikroba bioakti-
vator ini terdiri dari bakteri azotobacter, 
ragi, enzim protease, enzim amilase, 
enzim lipase, unsur hara makro dan mi-
kro, asam organik berupa asam asetat, 
piruvat, oksalat, dan asam sitrat, serta 
fitohormon dalam bentuk sitokinin dan 
giberelin,” jelas Roni dengan detail.

Mikroba pengurai ini bekerja dalam 
reaktor sampah yang juga telah diran-
cang oleh tim peneliti. Reaktor sam-
pah ini mampu digunakan untuk mer-
eduksi sampah organik dengan cara 
mendekomposisinya selama 18 hari. 
Lalu mikroba tersebut juga mampu 
mengurangi bau busuk sampah, se-
hingga pada reaktor hanya tercium bau 
fermentasi sampah dan tidak meng-
ganggu lingkungan.

Penggunaan Reaktor Sampah 
Secara Maksimal

Seperti telah diterangkan sebelum-
nya, bahwa cara kerja bioaktivator telah 
dikombinasikan dengan reaktor sam-
pah yang dirancang oleh tim peneliti. 
Cara penggunaannya sangat mudah, 
dan mampu dimanfaatkan oleh rumah 
tangga. Untuk ruang atau tempat pe-
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nyimpan reaktor sampah ini pun tidak 
perlu terlalu besar.

Reaktor yang terdiri dari dua drum 
ini digunakan untuk menampung sam-
pah organik dan non organik. Untuk 
sampah non organik diletakkan di drum 
kedua. Sampah dari drum kedua ini se-
tiap harinya dapat diangkut ke TPS se-
bagai bahan yang dapat didaur ulang 
bila bahan non organik tersebut dapat 
didaur ulang. Sedangkan drum per-
tama diisi oleh sampah organik yang 
nantinya akan memanfaatkan bioakti-
vator yang telah ditemukan.

Sampah organik yang dapat dit-
ampung oleh drum adalah 1,3 kg/hari. 
Reaktor dengan sistem pengisian konti-
nyu ini dapat memroses kompos setiap 
hari tanpa harus menunggu kompos 
matang. Reaktor dapat diisi sampah 
setiap hari hingga akhirnya pada hari 
ke-18, sampah yang masuk pada hari 
pertama dapat diambil sebagai kom-
pos di hari ke-19. Demikian untuk sam-
pah hari ke-2 dan seterusnya.

Larutan bioaktivator yang disem-
protkan ke dalam reaktor sampah se-
tiap kali sampah organik rumah tangga 
dimasukkan menggunakan komposisi 
campuran satu bagian bioaktivator 
dengan 15 bagian pelarut aquades. 
Lalu hasil pengujian pada tanaman 
membuktikan bahwa bahan bioaktiva-
tor yang diteliti dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman.

Setelah proses pengomposan sela-
ma 18 hari, kompos pun dapat dipanen. 
Pengambilan kompos dari dalam reak-
tor dapat dilakukan dengan cara mem-
balikkan reaktor, kemudian tutup reaktor 
bagian bawah dibuka. Sampah organik 
yang dikomposkan pada hari pertama 
dapat diambil.

Secara sederhana, pendekatan 
sistem yang digunakan dalam instalasi 
reaktor sampah ini sendiri adalah se-
bagai berikut: sampah telah dipilah an-
tara bahan organik dan non organik di-
mulai dari tahap rumah tangga, khusus 
untuk sampah organik tahap pertama 
masuk ke dalam tempat pengumpulan 
sampah, pada tahap kedua sampah 
yang telah dikumpulkan tadi diperluas 
permukaannya dengan cara perajan-
gan, pada tahap ini sampah mulai di-
campur dengan bioaktivator. Tahap 
ketiga adalah proses penguraian sam-

pah menjadi kompos dengan menggu-
nakan reaktor sampah, pada tahap ini 
waktu yang dibutuhkan mulai dari sam-
pah menjadi kompos sekitar 18-21 hari. 
Tahap keempat adalah penyortiran dan 
penyeragaman partikel sampah den-
gan menggunakan alat saring khusus.

Manfaat untuk masalah Perkotaan
Terdapat beberapa alasan men-

gapa teknik pengomposan sampah 
menjadi dijadikan salah satu alternatif 
dalam penanganan sampah perkotaan. 
Pertama, proses pengubahan sampah 
organik menjadi kompos dirasakan 
lebih ramah lingkungan dibandingkan 
dengan proses pembakaran sampah 
atau hanya sekedar ditimbun di tempat 
pembuangan sampah akhir. Kedua, 
proses pengomposan terbukti mem-
berika manfaat tidak hanya mengurangi 
jumlah sampah, tetapi juga memberi-
kan produk berguna bagi kebun, per-
tamanan, ataupun tanaman pekarangan. 
Ketiga, proses pengomposan memberi-
kan manfaat pembelajaran kepada ma-
syarakat akan pentingnya kelestarian 
lingkungan terutama dengan mengan-
dalkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Re-
cycle). Keempat, kompos memberikan 
dampak positif bagi kesuburan tanah 
yang penting bagi pertumbuhan tana-
man dan mikroorganisme lainnya yang 
mengandalkan tanah sebagai media 
pertumbuhannya. Terakhir adalah pada 
proses pengomposan terdapat berbagai 
kegiatan penelitian dan penemuan baru.

Kita pun mengetahui bahwa Kota 
Bandung termasuk kota besar yang ter-
us mengalami pertumbuhan populasi. 
Hal tersebut tentu saja berdampak bagi 
penanganan sampah. Sampah terus 
bertambah, namun kurang lahan untuk 
untuk dijadikan tempat pembuang an 
sampah tersebut. Dan bagi pemerin-
tah daerah sendiri untuk menetapkan 
tempat pembuangan sampah yang 
baru bukanlah hal mudah, mengingat 
kewenangan dalam manajemen limbah 
dan sampah bahwa masyarakat ha-
rus menjadi prioritas utama. Selain itu 
jika pemerintah menyediakan tempat 
pembuangan sampah yang jauh dari 
pemukiman masyarakat, harus dipikir-
kan juga berapa biaya yang dibutuhkan 
untuk transportasinya. 

Untuk itulah pemerintah sedang 

giat berkampanye bahwa setiap rumah 
tangga paling tidak dapat membantu 
mengurangi produksi sampah, caranya 
antara lain adalah dengan mendaur 
ulang sampah. Dengan daur ulang 
sampah, diharapkan masyarakat pun 
termotivasi dengan penghasilan tam-
bahan yang dapat diperolehnya. Se-
hingga dalam kurun waktu tertentu akan 
terbentuk usaha lokal masyarakat yang 
menguntungkan, dan reaktor sampah 
cocok digunakan untuk mendukung 
usaha pemerintah dalam meningkatkan 
kasadaran masyarakat mendaur ulang 
sampah.

Reaktor sampah ini hanya memak-
an biaya produksi sebesar Rp. 524.800. 
”Bandingkan dengan harga incinerator 
yang lebih dari 400 juta.” papar Mas 
Ade, salah seorang anggota tim peneli-
tian mengenai reaktor sampah ini. Incin-
erator adalah sebuah unit instalasi untuk 
pembakaran sampah. Dengan meng-
gunakan incinerator pun menciptakan 
polusi udara. Lalu perkiraan umur teknis 
reaktor sampah ini adalah lima tahun.

Reaktor dengan biaya produksi 
sebesar itu secara teoritis dapat men-
gurangi penanganan dan transportasi 
sampah kota sebesar 17,52 persen per 
hari dari total produksi. ”Besaran ini 
sudah barang tentu akan mengurangi 
beban biaya operasional penanganan 
sampah kota Bandung yang cukup be-
sar.” ungkap Roni.

Roni pun menambahkan bahwa 
salah satu tujuan akhir dari penelitian 
ini adalah bagaimana mengembang-
kan model sistem pengelolaan sampah 
terpadu untuk di perkotaan, dengan 
berpegang pada prinsip penataan ling-
kungan yang baik, sehat, dan memba-
wa dampak positif bagi bagi masyara-
kat sekitarnya. Meskipun menurutnya 
juga masih terdapat kekurangan dalam 
reaktor ini. 

Memang sudah saatnya semua 
lapisan masyarakat peduli pada ling-
kungan. Meskipun cakupan masalah 
pemanasan global terlalu luas, yaitu 
bumi, tetapi kita sebagai manusia pen-
ghuni bumi hendaklah memulai dari hal 
terkecil. Menangani sampah dengan 
baik, bahkan mungkin meminimalkan 
produksi sampah dalam rumah tangga. 
Karena mulai dari hal yang kecil, akan 
tercipta hal yang besar. 

ragam
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teropong

KEJAGUNG GANDENG 
POLRI DAN MENDAGRI 
CEGAH KORUPSI

JAKARTA -  Mengupayakan pemer-
intahan yang bersih dari tindak pidana 
korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) 
akan melaksanakan komitmen bersama 
Polri dan Kemendagri.

“Hari ini Kejagung akan melak-
sanakan rapat koordinasi Jaksa Agung 
RI bersama Mendagri, Kapolri dan 
Kepala BPKP,” ujar Kepala Pusat Pe-
nerangan Hukum (Kapuspenkum) Ke-
jagung, Setia Untung Arimuladi, Rabu 
(15/1/2014).

Menurutnya, Rapat Koordinasi (Ra-
kor) digelar untuk membangun komit-
men mendukung tugas pemerintahan 
yang bersih tanpa melakukan tindak 
pidana korupsi. Pasalnya, belakangan 
ini tindak pidana korupsi telah men-
jangkit ke setiap lini pemerintahan.

“Rakor digelar pukul 10.00 WIB di 
Sasana Pradana Kejagung untuk men-
dukung tugas pemerintahan yang ber-
sih tanpa korupsi,” tambahnya.

SUMBER :WWW.INILAH.COM

PEMERINTAH : 
PILKADA GUBERNUR 
DAN BUPATI/WALIKOTA 
HARUS SERAGAM

JAKARTA --  Direktur Jenderal Oto-
nomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) Profesor 
Djohermansyah Djohan berharap Pe-
nyelenggaraan Pilkada tidak belang-
belang. Jika Pilkada Gubernur dipilih 
DPRD, maka Pilkada Bupati/Walikota 
juga dipilih DPRD.

“Harus kita seragamkan. Apakah 
Pilkada itu nantinya langsung atau di-
pilih DPRD. Jangan sampai belang. 
Misalnya, Pilkada Gubernur oleh DPRD 
sementara Pilkada Bupati/Walikota se-
cara langsung. Itu belang namanya,” 
kata Djohermensyah Djohan, di gedung 
DPR, Senayan Jakarta, Selasa (4/2).

Menurut Plt. Gubernur Riau itu, 

pelaksanaan Pilkada serentak ma-
sih terganjal di mekanisme pemilihan. 
Hingga saat ini belum ada kesepakatan 
antara pemilihan gubernurnya secara 
langsung, lalu bupatinya dipilih DPRD 
atau sebaliknya.  

Mengenai waktu dimulainya Pilka-
da serentak, Djo menegaskan sesuai 
ke sepakatan dengan lintas fraksi di 
Komisi II DPR, maka ada opsi-opsi dan 
masa transisi untuk menggelar Pilkada 
serentak.

Kalau dimulai awal tahun 2015, itu 
berasal dari kepala daerah yang dipilih 
pada tahun 2010. “Itu jumlahnya ada 
203 daerah yang mengikuti Pilkada 
serentak,” ungkapnya.

Sementera Pilkada serentak di-
laksanakan pada tahun 2018, akan 
ada 285 daerah yang mengikutinya. 
Sisanya masih ada di tahun 2019, ke-
pala daerah yang habis masa jabatan-
nya sebanyak 51 daerah, seperti Jatim 
yang dipercepat menjadi tahun 2013.

Tapi kalau total Pilkada serentak ta-
hun 2020, akan ada Pilgub/Pilbup dan 
Pilwako sebanyak 539 daerah di luar 
usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) 
jelasnya.

“Artinya satu tahun setelah Pil-
pres dan Pileg langsung, baru digelar 
Pilkada serentak. Kalau berhasil, maka 
Indonesia akan ada dua kali Pemilu, 
Pileg dan Pilkada serentak. Ini menjadi 
kemajuan sistem Pemilu Indonesia,” 
ujarnya. SUMBER :WWW.JPNN.COM

KEMENDAGRI: 
PEMEKARAN DAERAH 
TAK GANGGU PEMILU 
2014

JAKARTA  -- Kemendagri menilai, 
pemekaran daerah tidak akan meng-
ganggu Pemilu 2014. Meski daerah 
otonomi baru (DOB) kemudian terben-
tuk lebih awal, namun pelaksanaan pe-
milihan nanti, tetap sesuai peta KPU.

Kepala Pusat Penerangan Ke-
mendagri, Restuardy Daud men-
gatakan, meski mereka akhirnya ter-
bentuk sebelum pemilu berlangsung, 
jumlah TPS serta teknis penyelengga-

raan lainnya, tetap menyesuaikan kon-
sep yang sudah ditetapkan.

“Pemekaran  ini  tidak akan berpen-
garuh pada pelaksanaan pemilu April 
mendatang,” kata Restuardy di kantor 
Kemendagri.

Ia menambahkan, meski 65 daerah 
usulan tersebut sudah memeroleh Ama-
nat Presiden (Ampres) pembentukan 
DOB 27 Desember 2013 lalu, bukan 
berarti semuanya akan dimekarkan. 
Menurutnya, bergantung pada syarat 
dan kelayakan daerah itu nantinya.

Pihaknya bersama dua kementerian 
lainnya yakni Kementerian Hukum dan 
Ham (Kemenkumham) dan Kementeri-
an Keuangan (Kemenkeu) masih akan 
melakukan pembahasan lebih lanjut. 
Termasuk meninjau potensi  ekono-
mi, batas administrasi, serta ketentuan 
lainnya.

“Seperti 2012 lalu, dari 19 usulan, 
tersisa 4 daerah yang belum dimekar-
kan lantaran kurangnya persyaratan 
untuk menjadi DOB,” ujarnya.

Ia berkata, pembahasan tersebut 
akan mengkaji betul pengaruh dari 
pemekaran DOB tersebut. Sebab, pada 
umumnya ada dua kemungkinan yang 
terjadi, pertama daerah baru tersebut 
tidak mampu optimal, kedua, kabupat-
en/kota induknya justru tertinggal.

Restuardy mengatakan, dalam 5 
tahun ini, hampir 80 persen DOB yang 
terbentuk dinilai belum mampu mening-
katkan potensi wilayahnya. Ke depan 
dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemda, akan menambah kausul 
yang mengatur evaluasi DOB ke de-
pan.  SUMBER :WWW.REPUBLIKA.CO.ID

MENDAGRI MINTA 
KPU PASTIKAN 
LOGISTIK SAMPAI 
LOKASI TERPENCIL

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, 
Gamawan Fauzi meminta agar KPU 
secara aktif memastikan logistik Pemilu 
pada 9 April mendatang bisa sampai 
ke lokasi terpencil dan terluar Indone-
sia. Karena itu, ia meminta agar KPU 
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berkoordinasi dengan TNI dan Polri un-
tuk distribusi surat suara.

“Diperlukan kerja sama dengan TNI 
dan Polri untuk memperlancar perjala-
nan logistik ke daerah-daerah yang me-
merlukan transportasi khusus, apalagi 
di cuaca sekarang ini,” katanya, Kamis 
(13/2).

Ia mengatakan permintaan tersebut 
harus datang dari KPU sebagai penye-
lenggara Pemilu. Pemerintah tidak bisa 
intervensi ataupun ikut campur. Tetapi, 
ia memastikan pemerintah baik pusat 
ataupun daerah bersedia membantu 
jika ada permintaan.

“TNI bisa membantu memperlancar 
distribusi ke daerah yang sulit, sedang-
kan Polri bisa membantu mencegah 
pengaruh-pengaruh yang bisa meng-
ganggu di TPS. Pemda pun bisa mem-
berikan dukungan,” katanya.

Sementara itu Ketua KPU, Husni Ka-
mil Manik mengatakan permintaan ban-
tuan kepada TNI dan Polri baru akan 
dilakukan jika KPU sudah terjadi hal-
hal yang diluar perkiraan, contohnya 
anomali cuaca. Menurutnya, sejauh ini, 
KPU masih bisa mendistribusikan surat 
suara.

Dijelaskannya, KPU sudah mulai 
mengirimkan surat suara untuk daerah 
Papua. Ia mengatakan untuk Papua, 
pencetakan surat suara sudah selasai 
sejak pekan lalu. Pada 8 Februari su-
dah dikirimkan dari Surabaya menuju 
Jayapura. Diperkirakan pertengahan 
Februari sudah sampai dan siap didis-
tribuskan.

“Itu lebih cepat dibandingkan dae-
rah lain. Kalau tidak ada anomali cuaca 
semua seperti yang direncankaan. Ka-
lau tidak memungkinkan, baru kita min-
ta bantuan TNI/Polri,” katanya.

Pencetakan surat suara sudah di-
lakukan dan ditargetkan selesai pada 

akhir Februari. Namun, untuk daerah-
daerah terpencil seperti Papua serta 
luar negeri mendapatkan prioritas un-
tuk dicetak dan didistribusikan terlebih 
dulu. SUMBER :WWW.REPUBLIKA.CO.ID

GAMAWAN, FAUZI 
BOWO, HINGGA PURN-
OMO YUSGIANTORO 
JADI ANGGOTA DPO 
KOSGORO

JAKARTA  - Ketua Umum Kosgoro 
Agung Laksono mengumumkan susu-
nan pengurus baru Kosgoro di Kantor 
DPP Partai Golkar. Di antara nama yang 
disebutkan terdapat Menteri Dalam 
Negeri Gamawan Fauzi dan Mantan 
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo se-
bagai anggota Dewan Penasehat Or-
ganisasi (DPO) Kosgoro.

“Ini kan Ormas, bukan partai. Or-
mas kami juga tidak berlebihan kok. 
Jadi boleh-boleh saja Pak Gamawan 
jadi anggotanya. Tidak masalah,” kata 
Agung Laksono di Kantor DPP Partai 
Golkar, Jl. Anggrek Nelimurni, Slipi, Ja-
karta Barat, Senin (10/2/2014).

Selain kedua nama itu ada pula 
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgi-
antoro dan Pengusaha Ponco Sutowo 
sebagai anggota. Sementara sebagai 
Wakil Ketua Umum adalah Menteri 
Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip 
Sutarjo.

“Kalau anggota itu kan bukan pen-
gurus ormas, jadi tidak ada kaitan den-
gan partainya dia apa,” imbuh Agung.

Kosgoro merupakan organisasi 

sayap Partai Golkar. Sementara Fauzi 
Bowo yang menjadi salah satu anggota 
DPO Kosgoro merupakan Anggota De-
wan Pembina PD. SUMBER : NEWS.DETIK.COM

MENDAGRI:
BERANTAS KORUPSI 
JANGAN GANGGU 
KINERJA DI DAERAH

JAKARTA -  Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) banyak menangkap 
kepala daerah yang tersangkut ma-
salah korupsi  saat pengadaan barang 
dan jasa. Namun, kepala daerah yang 
merasa tidak melakukan kesalahan 
dalam pengadaan tersebut jangan ta-
kut dalam melakukan pengadaan ba-
rang dan jasa.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Hotel 
Le Meridien, Jakarta, Senin (24/2/2014).

“Pemberantasan  korupsi  jangan 
menganggu kinerja di daerah. Silakan 
kalau yang bermasalah di proses hu-
kum. Kalau benar, pejabat jangan takut 
dalam pengadaan barang dan jasa,” 
kata Gamawan.

Gamawan mengatakan, pihaknya 
mempersilakan KPK untuk melakukan 
dan penyelidikan jika ada suatu daerah 
disinyalir melakukan penyimpangan 
dalam pengadaan barang dan jasa 
yang berujung pada tindak pidana ko-
rupsi. KPK menurutnya juga dapat ber-
sinergi dengan Aparat Pengawas Inter-
nal Pemerintah (APIP).

“Pemberantasan  korupsi  menjadi 
komitmen kita bahkan semua rencana 
dan pelaksanaan di daerah harus di-
laporkan,” tuturnya.

Gamawan menuturkan, komitmen 
pemberantasan  korupsi  itu juga harus 
sejalan dengan kelancaran penyeleng-
garan pemerintahan. Ia tak ingin karena 
penyerapan anggaran menjadi rendah 
dan berimbas pada rendahnya belanja 
negara.

“Kalau belanja negara berkurang akan 
berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. 
Kalau ekonomi terganggu pertumbuhan 
tenaga kerja juga akan terganggu,” ucap-
nya. SUMBER :WWW.TRIBUNNEWS.COM
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P
emerintah kecamatan merupakan tingkatan pemerintahan yang 
memiliki fungsi strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia, 
terutama dalam era otonomi daerah. Dengan rentang kendali yang 
“terlalu jauh” dengan ibu kota kabupaten, masyarakat sebenarnya 

ingin dilayani di kecamatan. 
Mengingat pentingnya peran kecamatan tersebut, maka diperlukan ke-

mampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang memadai. Pemerin-
tah kecamatan sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya 
dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya. Namun, upaya ini ter-
hambat oleh tidak jelasnya pembagian kewenangan kepada kecamatan. 
Sebagian besar urusan pelayanan publik yang ditangani kecamatan 
hanya lah berupa legalisasi surat dari camat atau rekomendasi untuk dilan-
jutkan ke pemerintah kabupaten.

Hal ini jelas mengakibatkan dilema bagi kecamatan, di satu sisi ingin 

KEWENANGAN KECAMATAN

Pemerintahan Kecamatan 
merupakan tingkatan peme
rintahan yang memiliki fung
si strategis dalam sistem 
pemerintahan di Indonesia, 
terutama dalam era otonomi 
daerah. Dengan rentang 
kendali yang terlalu jauh 
dengan kabupaten, masya
rakat ingin dilayani di keca
matan. 
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memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan 
cepat, namun di sisi lain terhambat oleh sedikitnya 
kewenangan untuk menyelesaikan pelayanan kepa-
da masyarakat.

Penanganan isu-isu strategis terkait pemerintah-
an daerah dalam berbagai aspek harus diperhatikan, 
seperti perlunya kemandirian masyarakat dalam per-
spektif ekonomi rakyat di desa. Masalah pelestarian 
nilai-nilai sosial budaya yang positif dalam semangat 
pembangunan, pemberdayaan dalam aspek politik, 
kemandirian lingkungan dengan infrastruktur yang 
memadai. Hal itu sangat erat kaitannya dengan pele-
starian sumberdaya alam, sumberdaya lokal yang 
mempunyai nilai strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran camat 
dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah seb-
agai perangkat daerah yang mempunyai tugas del-
egatif dan tugas atribut belum sepenuhnya berjalan. 
Maka pokok permasalahannya adalah peran camat 
pada saat ini dalam menjalankan tugas atribut masih 
“samar-samar” sebagai kepala wilayah. Di berbagai 
wilayah di tanah air, camat dan jajarannya merupakan 
aparatur negara yang paling dekat dan mengetahui 
permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dae-
rah.  

Perubahan Paradigma camat dan kecamatan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah pada Pasal 66 menyatakan 
secara jelas bahwa kecamatan dibentuk di wilayah 
kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang ca-
mat. Pada Pasal 66 ayat (4) disebutkan bahwa ca-
mat menerima pelimpahan sebagian kewenangan 
pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah. Artinya, camat ti-
dak memiliki kewenangan atribut, melainkan hanya 
memiliki kewenangan delegatif. Hal ini jelas bahwa 
tanpa ada pelimpahan kewenangan dari bupati / wa-
likota, camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya 
secara sah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 126 dise-
butkan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabu-
paten/kota dengan Perda dan dipimpin oleh seorang 
camat. Selain tugas tersebut pada Pasal 126 ayat (3) 
disebutkan bahwa camat mempunyai tugas meny-
elenggarakan tugas umum pemerintahan. Dengan 
demikian, berdasarkan ketentuan UU ini, disamping 
mempunyai tugas delegatif, camat juga mempunyai 
tugas atributif.  

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 95 menyebutkan bahwa 
pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan per-
angkat desa. kepala desa dipilih langsung oleh pen-
duduk desa yang memenuhi syarat yang ditetapkan 

oleh Badan Perwakilan desa dan disahkan oleh bu-
pati. Pada Pasal 96 disebutkan bahwa masa jabatan 
kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua 
kali masa jabatan.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 disebutkan 
pemerintah desa terdiri atas kepala desa, sekretaris 
desa dan perangkat desa lainnya. sekretaris desa 
diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi 
syarat. Pada Pasal 203 disebutkan bahwa kepala 
desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang 
syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur 
dengan Perda. Pasal 203 ayat (3) disebutkan bahwa 
pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku 
ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan 
dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah. Pasal 204 disebutkan masa jabatan ke-
pala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 
kembali hanya satu kali masa jabatan.

Pemerintah kecamatan sebagai salah satu per-
angkat daerah kabupaten/kota yang tentunya sa ngat 
diharapkan kontribusinya terhadap keberhasilan 
kepala daerah dalam penyelenggaraan pelayanan. 
Namun sejak berlakunya Undang-ndang No. 22 Ta-
hun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan 
dituntut untuk mengalami perubahan mendasar teru-
tama menyangkut aspek kedudukan, bentuk, susu-
nan organisasi, tugas pokok dan fungsi.

Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, keca-
matan merupakan wilayah administrasi pemerintah-
an. Sedangkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 
1999, kecamatan merupakan wilayah kerja camat 
sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Selan-
jutnya pada Pasal 66 ayat (4) disebutkan bahwa “ca-
mat menerima pelimpahan sebagian kewenangan 
pemerintah dari bupati/walikota”. Ini berarti tanpa ad-
anya pelimpahan kewenangan dari bupati / walikota, 
camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara 
sah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, kecamatan 
merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang 
mempunyai tugas memperoleh pelimpahan seba-
gian wewenang bupati/walikota untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu pada 
pasal 126 ayat (3) disebut bahwa tugas camat juga 
menyeleng garakan tugas umum pemerintahan. 

Dari ketiga Undang-Undang Pemerintahan Dae-
rah itu dapat dikatakan bahwa tugas camat pada 
masa Orde Baru sebagai wilayah administrasi pemer-
intahan yang notabene melaksanakan tugas dekon-
sentrasi dan desentralisasi. Namun dalam perkem-
bangan politik dalam negeri yang semakin demokratis 
maka wewenang camat hanya sebagai koordinator 

opini
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dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dil-
impahkan dari kabupaten/kota mengenai urusan 
otonomi daerah. Jadi tugas camat hanya bersifat 
koordinatif serta membina dan mendorong kema-
juan desa, khususnya dalam pelaksanaan pela-
yanan kepada masyarakat.

Persoalannya adalah sejauh mana kecamatan 
sebagai perangkat daerah dapat memberikan 
konstribusi yang signifikan terhadap keberhasilan 
kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di mana ke-
camatan tersebut berada. Hal ini bisa terakomodir 
apabila diketahui sebagian kewenangan urusan 
otonomi yang dilimpahkan dari bupati/walikota 
kepada camat secara jelas di dalam UU No. 32 
tahun 2004.

Dilihat dari teori otonomi Daerah, UU No. 5 
tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan 
di Daerah menggunakan “Fused Model” (B.C. 
Smith). Sistem otonomi model ini menggabung-
kan implementasi asas desentralisasi dan asas 
dekonsentrasi dalam satu institusi. Hal ini misal-
nya terlihat dari adanya wilayah administrasi di 
tingkat Provinsi yang juga adalah Daerah Otonom 
Tingkat I. Begitu pula di Tingkat II Kabupaten/
Kotamadya yang sekaligus adalah juga Daerah 
Otonom Tingkat II.

Dalam UU No. 5 Tahun 1974 bahwa kedudu-
kan camat sebagai kepala wilayah di mana keca-
matan merupakan wilayah administrasi pemer-
intahan. Artinya di sini bahwa kedudukan camat 
sebagai kepala wilayah adalah Penguasa Tung-
gal di bidang Pemerintahan di Daerah, kecuali 
bidang pertahanan dan keamanan, bidang pera-

dilan, bidang luar negeri dan bi-
dang moneter. Ia berkewajiban 
untuk memimpin penyeleng-
garaan pemerintahan, meng-
koordinasikan perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan serta 
membina kehidupan masyara-
kat dalam segala bidang. Den-
gan kata lain, Penguasa Tunggal 
adalah administrator Pemerin-
tahan, administrator pembangu-
nan, dan administrator Kemasya-
rakatan.

kecamatan selama ini lebih 
dikenal sebagai wilayah pemer-
intahan daripada wilayah kerja 
pelayanan. Perspektif penyeleng-
garaan pemerintahan pada masa 
lalu yang lebih menekankan 
pelaksanaan asas dekonsentrasi 
daripada desentralisasi, menem-
patkan unit-unit pelaksana pemer-
intahan di tingkat operasional 

menjadi hanya sekedar pelaksana tugas-tugas 
pemerintah pusat yang bersifat seragam. Hal ini 
terlihat jelas dari struktur organisasi dan kegiatan 
pemerintahan kecamatan yang sangat tergantung 
kepada program-program yang dirancang oleh 
pemerintah pusat.

Menurut UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemer-
intahan desa, susunan organisasi kecamatan 
pada masa itu dibuat seragam. Meskipun ada per-
bedaan atas tipe-tipe, kecamatan yang disusun 
untuk keperluan formasi kepegawaian dan tera-
khir dibedakan ke dalam pola minimal dan pola 
maksimal yang membedakan jumlah urusan pada 
masing-masing pola, tetapi tidak membedakan 
organisasi pemerintah kecamatan secara spesifik 
menurut karakteristik kecamatan. Penentuan tipe 
atau pola didasarkan pada parameter-parameter 
ini tampaknya tidak selalu menggambarkan be-
sarnya aktivitas pemerintahan, tetapi lebih banyak 
ditentukan oleh kompleksitas masyarakat karena 
posisinya sebagai wilayah perkotaan atau bukan 
perkotaan.

Kedudukan pemerintah kecamatan seka-
rang ini cenderung menggiring pemerintahan 
kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan 
masyarakat bukan menjadi pelaksana kebijakan-
kebijakan pemerintah pusat belaka. Oleh karena 
itu, keberhasilan pelayanan yang harus dinilai dan 
menjadi indikator utama adalah seberapa jauh ke-
camatan dapat mencapai target-target pelayanan 
kepada masyarakat yang diserahkan oleh pemer-
intah. Indikator ini tentu saja sangat menentukan, 
karena setiap kecamatan memiliki persoalan yang 
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berbeda dan tingkat kebutuhan pelayanan ma-
syarakat yang berbeda pula.

Bagi kecamatan yang berkembang dari desa-
desa tradisional di banyak Kabupaten. Persoa-
lan terhadap  keberadaan kecamatan ini untuk 
sementara mungkin dapat dibenarkan, karena 
terkait dengan faktor historis keberadaannya. 
Di sam ping itu, perubahan di daerah-daerah 
tersebut relatif berlangsung lambat. Akan tetapi 
pendekatan ini akan mengalami distorsi jika diter-
apkan untuk kecamatan-kecamatan di wilayah 
perkotaan. Faktor historis berdirinya suatu keca-
matan mungkin tidak lagi diingat sebagian besar 
warganya yang memiliki tingkat mobilitas yang 
sangat tinggi. Dengan perubahan kedudukan ke-
camatan secara otomatis kedudukan camat juga 
berubah, maka keberadaan kecamatan harus 
disesuaikan. Dalam konteks tersebut, harus ada 
pergeseran makna dari wilayah pemerintahan 
menjadi wilayah kerja pelayanan.

Berbeda dengan hal di atas, dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah menggunakan model campuran yakni 
perpaduan antara “Split Model” pada kabupaten/
Kota dan “Fused Model” pada Provinsi. Dengan 
model campuran itu peran Azas dekonsentrasi 
hanya dilaksanakan pada tingkat Provinsi, kecu-
ali untuk lima kewenangan utama dan Pemerin-
tah pusat. Sedangkan pada Pasal 126 ayat (2) 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa camat 
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota 
untuk menangani sebagian urusan otonomi Dae-
rah. Pada Pasal 126 ayat (3) disebutkan bahwa 
camat juga menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan yang meliputi: (a) mengkoordina-
sikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, (b) 
mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ke-
tentraman dan ketertiban umum, (c) mengkoor-
dinasikan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan, (d) mengkoordinasikan 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum, (e) mengkoordinasikan penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, (f) 
membina penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan/atau Kelurahan; (g) melaksanakan pelayanan 
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemer-
intahan desa atau Kelurahan.

Jadi, menurut Undang-Undang No. 32 tahun 
2004, peran camat sebagai koordinator sebagian 
kewenangan yang dilimpahkan ke Pemerintah 
desa serta melaksanakan tugas umum pemerin-
tahan, sehingga perubahan tersebut secara nyata 
mempengaruhi kedudukan kecamatan dan peran 

camat menjadi sangat strategis dalam penyeleng-
garakan Pemerintahan Daerah.

Perubahan kedudukan camat dari UU No. 5 Ta-
hun 1974, bahwa kecamatan merupakan wilayah 
administrasi pemerintahan, sedangkan menurut 
UU No. 22 Tahun 1999,  kecamatan merupakan 
“wilayah Kerja camat sebagai perangkat Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota” (pasal 1 huruf m 
UU No. 22 Tahun 1999). Dalam UU No. 32 Tahun 
2004, kecamatan merupakan sebagai perangkat 
daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan ke-
wenangannya untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah.

Dengan adanya perubahan kedudukan ke-
camatan bukan lagi sebagai wilayah adminis-
trasi pemerintahan, sehingga kedudukan camat 
bukan lagi sebagai kepala wilayah yang memi-
liki kewenangan sebagai “penguasa tunggal” 
di wilayahnya. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, 
kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja 
camat sebagai perangkat Daerah, yang artinya 
bahwa kedudukan camat di kecamatan tidak ber-

beda jauh dengan perangkat daerah lainnya yang 
ada di kecamatan seperti: kepala cabang dinas, 
kepala UPTD. Menurut UU No. 32 tahun 2004 
bahwa kedudukan kecamatan sebagai perangkat 
daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 
sebagian kewenangan urusan Otonomi Daerah. 
Namun kedudukan atau peran camat sangat strat-
egis terutama pada Pasal 126 ayat (3) huruf f dan 
g karena camat juga menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan sehingga camat secara oto-
matis mempunyai kewenangan untuk menjalankan 
urusan pemerintahan umum yang meliputi penga-
wasan, koordinasi serta kewenangan residu.

Konsep kecamatan sebagai wilayah kerja 
pelayanan, mengharuskan kecamatan diben-
tuk berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pelayan 
masyarakat yang secara riil ada. Sehingga ke-
camatan didesain untuk memberikan pelayanan 
sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat 
terhadap pelayanan. Hal ini berarti kewenangan 
yang diberikan harus merujuk kepada kebutuhan 
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riil masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian, 
setiap kecamatan akan melakukan kerja-kerja 
pelayanan yang bersifat teknis dan bersifat 
implementasi Misalnya: pelayanan kesehatan, 
pendidikan, Sosial dan lain sebagainya ber-
dasarkan urgensi dan beban pelayanan yang 
realistik dan obyektif. Tentu tidak menghapus-
kan beberapa pelayanan yang bersifat umum 
yang dilaksanakan pihak kecamatan. Misalnya : 
penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pem-
berian surat keterangan kelahiran dan kematian 
dan sebagainya.

Konsep di atas menjelaskan bahwa camat 
pada waktu itu memang mempunyai wewenang 
dan tugas dari Pemerintah yang dilimpahkan ke 
kecamatan sehingga camat mempunyai hak dan 
kewajiban seperti sebagai kepala Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ca-
mat tidak mempunyai kewenangan atribut, me-
lainkan hanya memiliki kewenangan delegatif 
terhadap beberapa kewenangan Kabupaten/
Kota yang dilimpahkan kepada kecamatan.  
Pada Pasal 66 ayat (4) disebutkan secara jelas 
bahwa camat menerima perlimpahan sebagian 
kewenangan pemerintahan dan bupati/walikota. 
Sehingga apabila camat tidak mendapat perlim-
pahan kewenangan dari bupati/walikota, camat 
tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah.

Apabila dilihat dari kedua hal tersebut di atas 
sangat berbeda sekali peran camat dalam men-
delegasikan kewenangannya kepada pemerin-
tahan desa/Kelurahan dalam penyelenggaraam 
pemerintahan. Kewenangan camat pada masa 
UU No. 22 Tahun 1999 atau pada saat awal era 
reformasi adalah di berbagai bidang sehingga 
membawa perubahan yang mendasar dalam 
pengaturan Pemerintahan di Daerah. Sebagai 
konsekuensi logis adanya reformasi adanya pe-
nyerahan wewenang yang luas oleh lembaga 
pemerintah Pusat kepada Daerah khususnya 

pada Pemerintahan Kabupaten/Kota yang di-
landaskan pada sistem desentralisasi di mana 
pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemer-
intahannya dengan cara otonomi.

Sesuai dengan semangat yang terkandung 
di dalam UU No. 22 Tahun 1999 yakni “keaneka-
ragaman dalam kesatuan” serta dalam rangka 
memberikan pelayanan yang prima kepada ma-
syarakat, maka di dalam pendelegasian seba-
gian kewenangan dari bupati/walikota kepada 
camat akan lebih menekankan pada pendekatan 
pelayanan kepada masyarakat melalui “close 
to the customer”, terutama apabila Pemerintah 
Daerah memang memiliki keinginan politis untuk 
menempatkan kecamatan sebagai pusat pela-
yanan. Untuk kepentingan tersebut, perlu dipi-
lah jenis-jenis pemberian pelayanan yang akan 
didelegasikan kepada camat.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah pada Pasal 126 ayat (2) menyebutkan 
bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, camat 
memperoleh pelimpahan sebagian wewenang 
bupati/walikota untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah. Salah satu kelemahan 
terbesar UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 
Tahun 2004, adalah memberikan “cek kosong” 
kepada bupati/walikota untuk mengatur desa 
sekaligus menempatkan posisi desa sebagai 
bagian (sub sistem) dari Pemerintah Kabupat-
en. Hal ini dikarenakan Pemerintah cenderung 
menempatkan masalah desa sebagai persoalan 
lokal, bukan sebagai persoalan nasional. Dari 
kedua UU tersebut di atas kewenangan camat 
tidak disebutkan secara jelas, hanya disebutkan 
sebagian urusan Otonomi Daerah.

Idealisasi Kewenangan kecamatan di Masa 
Depan

Jika melihat tingkatan Undang-Undang dan 
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang 

UNSUR PERBANDINGAN UU NO. 5/1974 UU NO. 22/1999 UU NO. 32/2004

Kedudukan Kecamatan Wilayah Administrasi 
Pemerintahan

Lingkungan Kerja Perangkat 
Daerah 

Lingkungan Kerja Perangkat 
Daerah

Kedudukan Camat Kepala Wilayah Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Kewenangan Camat Bersifat Atributif

(Psl 80 & 81) Bersifat Delegatif

(Psl 66 (4)) Bersifat Atributif dan 
Delegatif
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kecamatan, maka semestinya  dalam melakukan  
fungsi pemerintahan umum dan kewilayahan se-
layaknya tetap dominan, daripada menunggu 
fungsi urusan yang dilimpahkan dari bupati/
walikota. Selama ini camat  menjalankan fungsi 
Muspika (bersama-sama Kapolsek, dan Danra-
mil), walau secara aturan fungsi itu sudah tidak 
ada, akan tetapi peran koordinatif di lapangan 
masih diperlukan,mengingat lingkup wilayah ke-
camatan yang cukup luas dan bervariasi.

Harapannya pelimpahan kewenangan di-
berikan bersifat kewilayahan dalam bentuk 
Undang-Undang yang mengikat kepala daerah 
karena kecamatan sebagai pintu pertama/sum-
ber bahan rujukan masyarakat di wilayahnya 
dan mencari solusi cepat dalam konteks kewil-
ayahan seperti kewenangan sebagian perijinan, 
kewenangan koordinatif dengen instansi sejajar 
(muspika), karena saat ini masih di kewenangan 
masing-masing di SKPD teknis karena saat ini 
masih dalam bentuk rekomendatif dan peran ca-
mat masih bersifat atributif.

Selain itu kaitan dengan penegakan per-
aturan, Kewenangan dapat dilimpahkan ke ke-
camatan dalam fungsi Trantib Linmas karena 
saat ini sebatas himbauan disisi lain  secara kewil-
ayahan penegakan peraturan ada di kecamatan.

Sumber pembiayaan operasional kecamatan 
selama ini dibiayai APBD dengan  keterbatasan 

standarisasi menjadi kesulitan sendiri kecamatan 
dalam mengelola, apabila dapat dimungkinkan 
ada APBN seperti bentuk Bantuan Sosial Kewil-
ayahan yang elastis pertanggungjawabnya lang-
sung pada yang memberikannya dan ada regu-
lasi dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi. 

camat selama ini  hanya sebagai fasilitator, 
koordinatif, bahkan sekedar “penonton”. Jika 
kegiatan di lingkup kecamatan dapat ditarik ke 
lingkup kewenangan pemerintahan umum dan 
kewilayahan, maka  kecamatan pada batasan-
batasan dan peran masing masing akan lebih 
menyentuh ke bawah, sehingga memberikan 
andil dalam konteks kewilayahan/kemasyaraka-
tan dalam peran pemerintahan kecamatan.

Menyangkut Muspika sudah berjalan den-
gan baik dengan bentuk Forum Musyawarah 
Pimpinan Daerah (Forkomida), sementara 
aturannya belum ada. Forum ini lebih kepada 
fungsi pemerintahan umum, walaupun belum 
ada landasan hukum yang kuat. Akan tetapi 
merupakan bagian dari inisiatif pengembangan 
daerah dalam  menjawab berbagai masalah di 
wilayah.

Dengan adanya Undang-Undang tentang 
desa yang telah dikeluarkan belum lama ini, 
maka untuk mengawasi pemerintahan desa, 
memerlukan otoritas dari kecamatan yang lebih 
jelas dan tegas.  DJOKO SULISTYONO
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Belakangan, telinga kita 
mungkin kerap kali 
mendengar istilah cabe-

cabean. Istilah yang pada awal-
nya hanya beredar di kalangan 
remaja tanggung yang kerap 
melakukan balapan liar ini, seka-
rang telah menjadi santapan rutin 
telinga publik di semua kalangan.

Istilah cabe-cabean awalnya 
adalah istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan para gadis remaja 
yang kerap muncul di arena balap 
liar dan digunakan sebagai ajang 
taruhan para pembalap liar. Namun 
belakangan istilah cabe-cabean 
kerap disandangkan pada gadis 
remaja yang melakukan bisnis 
prostitusi.

Prostitusi yang memperjual be-
likan para remaja putri memang bu-
kan fenomena baru, hampir di setiap 
sudut kota besar yang ada di Indone-
sia, ada praktik-praktik prostitusi yang 
menjajakan para remaja putri sebagai 
komoditi utamanya.

Praktik prostitusinyapun ada yang dilakukan se-
cara terbuka dengan menjajakan diri dipinggir jalan 
ataupun secara terselubung melalui media sosial 
maupun internet. Bahkan di beberapa situs ada yang 
secara khusus menggelar sebuah acara (mansion) 
dengan menyajikan menu utama para remaja putri.

Dalam sebuah surat kabar, disebutkan bahwa tar-
if seorang cabe-cabean yang masih memiliki keper-
awanan dihargai antara Rp15-30 juta. Sementara un-
tuk yang sudah tidak gadis lagi, harga cabe-cabean 
ini berkisar antara Rp500 ribu-Rp700 ribu per satu 
kali transaksi. Harga yang sangat tidak sepadan jika 
dilihat dari sudut norma apapun.

Fenomena cabe-cabean mungkin bisa dikatakan 
sebagai proses kriminalisasi oleh orang-orang yang 
ada di sekitarnya. Pasalnya para remaja putri yang 
tengah mencari jati diri ini kemudian dieksploitasi 
oleh harapan-harapan semu apalagi di kalangan 
remaja kerap kali reputasi ditunjukkan melalui ba-

rang-barang yang biasa 
dipakai atau dimiliki teman 
sebayanya. Dorongan un-
tuk selalu ingin memiliki 

apa yang dimiliki teman-te-
man sebayanya inilah yang 

membuat cabe-cabean men-
jual dirinya

Orang-orang dewasa juga 
berperan aktif membutakan mata 

si remaja putri dengan modus beru-
pa grooming behaviour. Itu merupak-

an salah satu cara untuk memikat anak 
perempuan yang masih gadis agar 
mau jadi pacar yang kemudian diarah-
kan untuk menyerahkan kegadisan-
nya pada sang pacar untuk kemudi-
an dijual pada orang lain.Tentu saja 
hal ini dapat dikategorikan sebagai 
pemerkosaan, namun untuk mem-

buktikannya memang tidak semudah 
membalikkan telapak tangan.

Sebenarnya dalam undang-un-
dang Perlindungan Anak, terdapat hu-

kum yang mengatur perbuatan-perbuatan 
yang merugikan anak.  Dalam kasus cabe-cabean, 
yang bertindak sebagai penyalur, seperti pacar atau 
orang yang menawarkan mereka kepada pelang-
gan, dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 
23 Pasal 78 dan 82 berdasarkan UU Perlindungan 
Anak.  Pasal 78 berarti telah sengaja melakukan 
eksploitasi anak, dan Pasal 82 yang berarti menye-
babkan pencabulan terhadap anak. 

Selain itu, bila korban mengalami pemerkosaan 
ketika melayani pelanggan, agen yang terlibat juga 
dapat dikenai Pasal 81 yang berarti dengan sengaja 
ikut menyebabkan tindak pemerkosaan pada anak di 
bawah umur. Pelaku yang dikenakan tiga pasal terse-
but akan mendapat hukuman maksimal 15 tahun 
penjara (apabila pelaku bukan orang tua korban), 
namun bila pelaku merupakan orangtua korban maka 
hukuman akan dinaikkan sebanyak satu perempat 
persen dari hukuman semula sehingga menjadi 20 
tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dikenakan den-
da sebesar 300 juta rupiah. 

HARGA CABE TERUS MELAMBUNG
Fenomena Remaja Indonesia
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