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Salam Redaksi…………..

KEBUTUHAN akan pentingnya Balitbangda sebagai lembaga strategis 
yang menelurkan hasil penelitian sebagai acuan pengambilan kebija-
kan oleh kepala daerah sepertinya mulai disadari betul oleh beberapa 
daerah.

Hal ini terbukti dengan mulai banyak bermunculannya Badan Peneli-
tian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) baru ataupun yang men-
jadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara mandiri di beberapa 
daerah.

Beberapa Balitbangda baru tersebut, sebut saja Balitbangda Provinsi 
NTT, Balitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow, Balitbangda Kota 
Pekalongan dan Balitbangda Kabupaten Sragen.

Untuk itu, Tim Redaksi Media BPP berusaha untuk menghadirkan 
beberapa contoh Balitbangda baru, dalam hal ini Tim Redaksi memilih 
untuk mengangkat suka duka pembentukan dan pengembangan Balit-
bangda Provinsi NTT dan Balitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow 
dalam Laporan Utama berjudul “Geliat Balitbangda Baru”.

Selain tulisan tersebut, Tim Redaksi dalam edisi 2 Tahun 2014 ini 
juga menampilkan liputan mengenai ditunjuknya Dr. Drs. Afriadi Sjah-
bana Hasibuan, MPA, Mcom (Ec) sebagai Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) yang 
baru menggantikan Kepala BPP yang lama, Ahmad Zubaedi yang diro-
tasi menjadi Kepala Badan pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemendagri.

Dalam sambutannya kepada para pegawai di jajaran BPP Kemend-
agri, Dr. Drs. Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA, Mcom (Ec) agar seluruh 
pegawai di lingkungan BPP Kemendagri dapat bekerja sama untuk men-
ingkatkan peran dan fungsi BPP Kemendagri.

Dalam edisi kali ini, Tim Redaksi BPP Kemendagri juga mencoba 
untuk sedikit menceritakan persiapan pejabat fungsional peneliti di 
lingkungan BPP Kemendagri yang akan mengunjungi University of The 
Sunshine Coast Australia.

Pelaksanaan kunjungan dalam rangka undangan University of The 
Sunshine Coast Australia dengan topik Strengthening Indonesian Re-
search Capacity to Enhance National Programs and Evaluations, ini digelar 
dari tanggal 26 April hingga 30 Mei 2014 dengan diikuti sebanyak 15 
orang peserta yang terdiri dari 10 orang Peneliti dari BPP Kemendagri, 
2 orang dari Peneliti daerah dan 3 orang dari Pejabat Struktural/non 
Peneliti.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) BPP Kemendagri di bidang metodologi, membangun 
dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga donor, meningkatkan 
kualitas kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri dan memberikan pen-
guatan kelembagaan.

Akhirnya, dengan kerendahan hati, Tim Redaksi Redaksi berharap 
agar kehadiran Media BPP ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber 
informasi bagi seluruh pembacanya.

Selamat menikmati……..

 Tim Redaksi
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GELIAT BALITBANGDA BARU

SEMANGAT DAN PERMASALAHAN 
MEMBANGUN BALITBANGDA

Indonesia merupakan negara yang 
sangat besar. Baik dilihat dari luas geo-
grafisnya maupun dilihat dari sudut 
pandang keragaman suku, budaya dan 
masyarakat yang ada di dalamnya.
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T
idak heran keheterogenan ini 
membuat Indonesia rentan 
akan terjadinya konflik secara 
horizontal. Apalagi luasnya 
geografis Indonesia membuat 

perkembangan di Indonesia terjadi 
secara tidak seimbang.

Hal ini dapat terjadi karena kepu-
tusan yang diambil oleh pemangku 
kepentingan terkadang tidak dapat 
diterapkan oleh seluruh pihak karena 
penerimaan di satu daerah, berbeda 
dengan daerah lainnya.

Keberagaman inilah yang kemudi-
an mendorong pemerintah memberi-
kan sedikit kebebasan kepada daerah 
untuk mengatur daerahnya masing-
masing sesuai dengan potensi yang 
ada di daerah tersebut.

Upaya untuk meningkatkan poten-
si daerah ini tentu saja harus melalui 
proses yang tidak singkat. Diperlukan 
suatu penelitian untuk menentukan 
arah kebijakan guna meningkatkan 
potensi yang ada di daerah tersebut. 
Di sinilah peran Badan Penelitian dan 
Pengembangan (Balitbang) diperlu-
kan keberadaannya guna mendukung 
penguatan Sistem Inovasi Daerah 
(SIDa).

Dikutip dari Wikipedia, Penelitian 
dan Pengembangan adalah kegiatan 
dalam kaitannya dengan riset ilmiah 
murni dan pengembangan aplikatif 
di bidang teknologi. Penelitian dan 
pengembangan atau Litbang ini me-
megang peranan penting dan menjadi 
indikator kemajuan dari suatu negara.

Penelitian dan Pengembangan 
juga bisa dikatakan sebagai kegiatan 
dalam rangka mencari kebenaran, baik 

yang bersifat epistemologi maupun 
yang bersifat empiris. Keberadaan 
penelitian dan pengembangan harus 
mampu memecahkan segala per-
masalahan yang berkembang, serta 
harus mampu memberikan solusi 
yang tepat. Dengan demikian hasilnya 
dapat dimanfaatkan sebagai masukan 
dalam perumusan kebijakan Pemer-
intah, baik dalam bidang perenca-
naan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
maupun pengawasannya.

Pemerintah juga tidak main-main 
dalam pengembangan penelitian di 
daerah, konon ke depan, Pemerintah 
Daerah (Pemda) diwajibkan melaku-
kan penelitian sebelum mengeluar-
kan suatu kebijakan, dan penelitian 
yang dilakukan wajib dilakukan mela-
lui sebuah badan penelitian yang di-
miliki masing-masing daerah tersebut. 
Pemda perlu memiliki badan peneli-
tian agar kebijakan yang dihasilkan 
tidak keliru, bisa tepat sasaran dan 
bisa dievaluasi.

Namun memang tidak semu-
dah membalik telapak tangan dalam 
membentuk badan penelitian, banyak 
kendala-kendala yang menghiasi pem-
bentukan sebuah badan penelitian. 
Tidak hanya masalah dana anggaran 
namun juga ketersediaan Sumber 
Daya Manusia (SDM) peneliti turut 
menyumbang peran dalam meng-
hambat pertumbuhan sebuah badan 
penelitian.

Pembentukan Balitbangda Perlu 
Keseriusan Pemda

Balitbangda sebagai sebuah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang memiliki tugas pokok 
dan fungsi di bidang penelitian dan 
pengembangan pada kondisi idealnya 
berada pada barisan terdepan dalam 
menunjang perumusan kegiatan per-
encanaan dan kebijakan pembangu-
nan berdasarkan kompetensi lembaga 
tersebut. 

Konsentrasi kegiatan penelitian 
dan pengembangan diharapkan dapat 
membantu melakukan pemecahan 
berbagai masalah pembangunan 
yang dihadapi oleh Pemda. Hal ini 
berdampak luas pula terhadap pem-
bangunan nasional yang mustahil 
terwujud jika hanya dilakukan mas-
ing-masing kementerian dan lembaga 
dengan berjalan secara sendiri-sendiri 
serta tidak saling bersinergi. 

Melihat peran penting Balitbangda 
maka keseriusan Pemda dalam mela-
hirkan badan yang mewajibkan diisi 
oleh Eselon II ini sangat diperlukan. 
Banyak cerita yang beredar bahwa 

Ilustrasi keberadaan 
Balitbangda di Indonesia.



5ISSN NO. 1410-4210 | VOLUME 13 No. 2

keberlangsungan Balitbangda di suatu daerah 
akhirnya menurun karena pemangku kepentin-
gan di daerah tersebut masih merasa jika BaLit-
bangda bukan sebuah kebutuhan utama.

Maka tidak heran jika banyak badan peneli-
tian yang kemudian digabung dengan badan 
lain seperti dengan Pendidikan dan Latihan 
(Diklat) atau juga ada yang telah menghapus 
Balitbang daerahnya dan kembali mengga-
bungkan dengan Badan Perencanaan Pemban-
gunan Daerah (Bappeda).

Namun di sisi lain, ada juga contoh badan 
penelitian yang terus berkembang pesat 
karena didukung keseriusan dari para peman-
gku kepentingan di daerah tersebut. Salah 
satu contohnya adalah Badan Penelitian dan 
Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnov-
da) Provinsi Sumatera Selatan.

Asisten Deputi Jaringan Ilmu Pengeta-
huan dan Teknologi Pusat dan Daerah, Deputi 
Bidang Jaringan Iptek Kementerian Riset dan 
Teknologi (Kemenristek) Dr. Eng. Hotmatua 
Daulay, M. Eng. B.Eng dalam beberapa kesem-
patan mengatakan jika selama ini pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan di daerah lebih 
bergantung kepada universitas, sementara 
peran Balitbangda kurang dioptimalkan, teru-
tama terkait kebijakan atau kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan oleh provinsi atau kabupat-
en/kota. 

“Padahal Balitbangda diharapkan dapat 
lebih optimal mengambil peranan dalam 
sebuah penelitian, pasalnya penelitian terse-
but dapat meningkatkan nilai kompetitif daya 
saing dari hasil-hasil kekayaan alam pada suatu 
daerah,” katanya.

Hotmatua menambahkan kebijakan be-
berapa daerah yang “menghapus” BaLitbangda 
dengan menggabungkan lembaga ini kepada 
Diklat atau Bappeda sama saja dengan  memi-
nimalisir fungsi lembaga penelitian ini.

“Kondisi ini tentu saja membuat fungsi 
lembaga penelitian memiliki menjadi terbatas 
pasalnya bergantung kepada perguruan tinggi 
yang ada di daerah tersebut. Padahal Pemda 
harus memiliki konsep atau Masterplan tentang 
pembangunan Daerah. Ini harus diperjuangkan 
mengingat keterbatasan anggaran, sehingga 

laporan utama
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hasil penelitian memiliki kontribusi ke daerah 
masing-masing, karena masih banyak dari hasil 
kajian Litbang berupa rekomendasi kebijakan 
yang tidak dapat ditindak lanjuti sebab memi-
liki kekurangan realistis serta penelitian yang 
dilakukan tidak dengan tahapan metodologis,” 
ujarnya.

Balitbangda Provinsi NTT Lahir 
Dari Keinginan Untuk Berkembang

Salah satu contoh Balitbangda yang baru 
saja berdiri adalah Balitbangda Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Lembaga penelitian yang 
dipimpin oleh Kosmas Damianus Lana, SH, M.Si 
ini jika dirunut jauh ke belakang sebenarnya 
bisa dikatakan tidak benar-benar baru. Pasalnya 
keberadaan lembaga penelitian di Provinsi 
NTT sebenarnya sudah ada sejak tahun 2007 
hanya saja pada perkembangannya, lembaga 
ini digabung dengan Badan Diklat sehingga ke-
beradaannya tenggelam dibawah Badan Diklat. 

Keputusan bergabungnya lembaga pe-
nelitian Provinsi NTT ke Badan Diklat, menurut 

Kosmas D. Lana tidak terlepas dengan munculnya 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kosmas D. Lana mengatakan, munculnya PP 
No 41 Tahun 2007 telah mengkotak-kotakan 
bidang yang ada di bawah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda). Hal ini mem-
buat lembaga penelitian bingung untuk masuk 
ke dalam rumpun yang mana, sehingga akhirnya 
bergabung dengan Badan Diklat menjadi satu-
satunya pilihan.

“PP No 41 perumpunannya salah karena PP 
itu sudah membatasi jumlah bidang yang ada di 
Bappeda.  Litbang akhirnya bingung mau masuk 
kemana. Akhirnya solusi yang kami tempuh 
adalah bergabung dengan Diklat. Parahnya lagi 
perumpunan yang tidak sejenis ini membuat 
Litbang eksistensinya ibarat peribahasa mati 
segan hidup tak mau,” katanya.

Namun sejalan dengan banyaknya daerah 
yang membentuk Balitbangda sebagai satu 
SKPD tersendiri menurut hasil kajian akade-
mik masing-masing daerah tersebut, Kosmas D. 

Kain Tenun Khas Provinsi NTT
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Lana menambahkan, akhirnya Provinsi NTT me-
mutuskan untuk mendirikan Balitbangda sendiri 
secara utuh sebagai SKPD.

Menurut Kosmas D. Lana keputusan untuk 
membuat Balitbangda Provinsi NTT ini berdiri 
sendiri sejak tahun 2013 sejalan dengan ke-
inginan pemerintah Provinsi NTT untuk meng-
karyakan Balitbangda agar ke depannya segala 
penelitian yang membawa dampak positif untuk 
masyarakat NTT dapat diimplementasikan 
karena telah melewati pengkajian secara akade-
mik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Apalagi meski baru saja berdiri, Balitbangda 
Provinsi NTT telah memiliki 4 (empat) orang pe-
neliti, yang dua diantaranya memiliki kepakaran 
kebijakan publik, sementara dua lainnya memiliki 
kepakaran budaya dan pertanian.

“Dahulu sebelum berdiri sendiri, peneliti 
kami dikontrakan dengan Perguruan Tinggi yang 
ada di Provinsi NTT dan ini sangat tidak efektif, 
pasalnya hasil penelitian yang melibatkan penel-
iti kami tidak dapat langsung diimplementasikan 
kepada SKPD terkait,” ujarnya.

Saat ini, meski masih meminjam salah satu 
bangunan di komplek Badan Diklat Provinsi NTT, 
namun eksistensi Balitbangda Provinsi NTT mulai 
menggeliat. Hal itu terbukti dengan keseriusan 
Kepala Balitbangda Provinsi NTT yang mengirim 
6 (enam) orang staf nya untuk mengikuti Diklat 
Jabatan Fungsional Peneliti di Pusat Pembinaan, 
Pendidikan dan Pelatihan Peneliti Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (Pusbindiklat Peneliti 
LIPI) Cibinong Jawa Barat.

Ke 6 (enam) orang calon peneliti ini diharap-
kan dapat membantu peneliti yang sudah dimi-
liki Balitbangda Provinsi NTT dalam melakukan 
penelitian yang mampu menjadi referensi para 
pemangku kepentingan dalam mengeluarkan 
kebijakan.

Meski seolah berjalan mulus tanpa ada 
cacat, namun ternyata perkembangan berdirin-
ya Balitbangda Provinsi NTT bukan tanpa cela. 

Ketidakpahaman beberapa orang struktural di 
lingkungan Balitbangda Provinsi NTT akan dunia 
penelitian, sempat menimbulkan terjadinya ke-
cemburuan, khususnya terkait tunjangan.

Menurut salah satu sumber Media BPP 
di lingkungan Balitbangda Provinsi NTT yang 
enggan disebutkan namanya, adanya perbedaan 
tunjangan peneliti dengan tunjangan struktural 
yang cukup besar, membuat beberapa orang 
pejabat struktural merasa iri. Padahal menu-
rutnya, besaran tunjangan peneliti telah diatur 
sedemikian rupa dalam PP No 100 Tahun 2012 
tentang Tunjangan Peneliti.

Seperti diketahui, dalam PP No 100 Tahun 
2012 tentang Tunjangan Peneliti, tunjangan 
jabatan fungsional peneliti yang diperoleh 
untuk peneliti pertama mampu mencapai Rp 
1.100.000 per bulannya, sementara untuk tun-
jangan jabatan fungsional peneliti utama per bu-
lannya mencapai Rp5.200.000.

Sementara tunjangan jabatan struktural 
sesuai dengan PP Nomor 26 Tahun 2007 dis-
ebutkan jika tunjangan jabatan struktural teren-
dah sebesar Rp360.000, sementara tunjangan 
tertinggi mencapai Rp5.500.000 yang diperoleh 
oleh seorang yang menduduki jabatan struktural 
Eselon IA.

Kepala Balitbangda Provinsi NTT, Kosmas D. 
Lana, SH, M.Si mengatakan, permasalahan in-
ternal yang ada juga disebabkan masih adanya 
pemikiran pada diri beberapa pejabat struktural 
yang masih terbawa pola SKPD non Litbang. 
Maksudnya adalah para pejabat struktural terse-
but merasa bisa melakukan penelitian, hanya 
karena mereka menduduki jabatan sebagai 
Eselon III atau Eselon IV, padahal seyogyanya 
penelitian harus dilakukan oleh peneliti. Apa-
bila pejabat struktural tersebut ngotot untuk 
melakukan penelitian, sewajarnya leader dari 
penelitian tersebut haruslah seorang peneliti. 
“Harus tau diri, memang dia pejabat, tapi penel-
itan harus tetap berada dalam koridor peneliti,” 

Dahulu sebelum berdiri sendiri, peneliti kami dikontrakan dengan 
Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi NTT dan ini sangat tidak 
efektif, pasalnya hasil penelitian yang melibatkan peneliti kami 
tidak dapat langsung diimplementasikan kepada SKPD terkait,”
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pungkasnya.
Selain permasalahan kecemburuan sosial 

tersebut, jarangnya kesempatan melakukan pe-
nelitian secara individu juga berpengaruh ter-
hadap Penilaian Angka Kredit (PAK) peneliti di 
Balitbangda Provinsi NTT.

Mahalnya biaya dari rencana penelitian 
hingga mempertanggung jawabkan Karya Tulis 
Ilmiah (KTI) hasil penelitian dalam bentuk semi-
nar membuat para peneliti di Balitbangda Provinsi 
NTT harus melakukan penelitian secara bersa-

ma-sama (berkelompok-red). Dampaknya tentu 
saja Angka Kredit yang didapat dari KTI tersebut 
harus dibagi sesuai dengan jumlah peneliti yang 
melakukan penelitian.

Hal ini tentu saja menyulitkan peneliti 
dalam mengajukan PAK guna kenaikan pangkat. 
Pasalnya peneliti harus ekstra keras mengeluarkan 
banyak tulisan atau menyalurkan KTI mereka ke 
jurnal terakreditasi agar sesuai dengan PAK yang 
disyaratkan dalam kenaikan pangkat fungsional 
peneliti.

“Bagaimana kami bisa mengeluarkan banyak 
KTI dan menyalurkannya ke jurnal terakreditasi 
jika biaya untuk melakukan penelitian sedemikan 
besar, apalagi sangat jarangs ekali ada tawaran mel-
akukan penelitian secara individu dari pihak ketiga, 
sedangkan dana dari Balitbangda masih terbatas,” 
ujarnya.

Koordinator peneliti di Balitbangda Provinsi 
NTT, Wehelmina Lodia Kause,ST, membenarkan 
jika pihak ketiga (swasta) tidak pernah menga-
jak peneliti di Balitbangda Provinsi NTT untuk 
melakukan penelitian. Jikapun ada penelitian 
yang dilakukan pihak swasta selama ini di NTT, 
mereka lebih banyak memposisikan peneliti di 
NTT sebagai penyedia bahan dan bukan anggota 
penelitian.

”Ada beberapa lembaga swasta yang datang, 
tapi bukan untuk mengajak kami (peneliti-red) 
sebagai anggota penelitan, namun hanya sebagai 
fasilitator perizinan dan referensi data,” ungka-
pnya.

Balitbangda Kabupaten 
Bolaang Mongondow 
Kembangkan Iptek Guna 
Mendukung Pembangunan Daerah

Selain Provinsi NTT, Kabupaten Bolaang 
Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara juga men-
jadi salah satu daerah yang baru saja memiliki 
Balitbangda. Lembaga penelitian yang ada di Ka-
bupaten Bolaang Mongondow hadir sejak Tahun 
2008 dengan munculnya Peraturan Daerah 
(Perda) No 2 tentang Balitbangda Kabupaten 
Bolaang Mongondow Tahun 2008.

Keberadaan Balitbangda di daerah yang terk-
enal sebagai lumbung padi untuk wilayah Indo-
nesia Bagian Timur ini didasari atas kebutuhan 
Kabupaten Bolaang Mongondow yang notabene 
tengah berkembang karena merupakan daerah 
hasil pemekaran.
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Dikutip dari Rencana Strategis (Renstra) 
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011-
2016, Kepala Balitbangda Kabupaten Bolaang 
Mongondow, Marharitje S. Marham, S.Pd men-
gatakan visi pendirian Balitbangda Kabupaten 
Bolaang Mongondow adalah Terwujudnya Pe-
nelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Untuk 
Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan 
Masyarakat Secara Utuh dan Menyeluruh. 

Menurut Marharitje S. Marham, Iptek dip-
ilih sebagai salah satu faktor pendukung untuk 
melakukan penelitian dan pengembangan 
karena didasari keyakinan bahwa Iptek dapat 
menjadi pendorong terwujudnya pengemban-
gan daerah sesuai dengan potensi yang ada di 
daerah tersebut.

Untuk itu, Marharitje S. Marham menambah-
kan perlu adanya kesiapan infrastruktur Iptek di 
daerah karena berdasarkan studi evaluasi pada 
tingkat nasional, terdapat fakta bahwa kapasi-
tas Iptek di daerah-daerah masih bisa dikatakan 
lemah.

”Sasaran pembangunan Iptek di Kabupaten 
Bolaang Mongondow adalah meningkatnya 
pemanfaatan hasil Litbang dalam mendukung 
perjalanan pemerintah daerah, pembangunan 
daerah dan masyarakat dalam upaya mewujud-
kan Kabupaten Bolaang Mongondow yang ber-
budaya, berdaya saing dan sejahtera,” katanya.

Marharitje S. Marham menuturkan, untuk 
mewujudkan visi Balitbangda Kabupaten Bo-
laang Mongondow tersebut, maka dilaksanakan 
beberapa misi, antara lain:

• Mengembangkan fungsi-fungsi kelemba-
gaan Litbang secara optimal, komprehensif 
dan berkelanjutan;

• Mengembangkan sumber daya manusia Lit-
bang yang profesional dan mandiri dengan 
dukungan sarana dan prasarana yang me-
madai;

• Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan 
penelitian, pengembangan dan penerapan 
Iptek yang sinkron dengan arah kebijakan 
daerah;

• Mewujudkan perumusan kebijakan publik 
yang mendasarkan pada hasil penelitian, 
pengembangan dan penerapan Iptek bagi 
kesejahteraan masyarakat;

• Menciptakan dan membangun sistem pe-

nelitian, pengkajian dan pengembangan 
yang mengarah pada pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di daerah;

• Menjadikan hasil-hasil penelitian, peng-
kajian dan pengembangan Iptek sebagai 
landasan perencanaan dan pembangunan 
daerah secara luas dan bertanggungjawab;

• Memberikan kontribusi nyata dan berkes-
inambungan, dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat 
melalui penelitian, pengkajian dan pengem-
bangan Iptek.

Kebijakan yang diambil oleh Balitbangda Ka-
bupaten Bolaang Mongondow juga diarahkan 
pada pemenuhan jumlah dan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM), peningkatan sarana dan 
prasarana, koordinasi dan monitoring evaluasi 
untuk meningkatkan kinerja organisasi, kerjasa-
ma dan kemitraan dalam rangka meningkatkan 
kualitas penelitian dan pengembangan Iptek dan 
penerapannya dalam kebijakan pembangunan 
daerah.

Dengan program yang begitu hebat, keseriu-
san Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mem-
bangun dan mengembangkan Balitbangda juga 
patut mendapat apresiasi, pasalnya seperti halnya 
Balitbangda baru lainnya, Balitbangda Kabupaten 
Bolaang Mongondow juga tidak luput dari per-
masalahan.

Menurut Marharitje S. Marham, beberapa 
permasalahan yang masih menggelayuti Balit-
bangda Kabupaten Bolaang Mongondow adalah 
belum adanya jabatan fungsional peneliti. Selain 
itu gedung kantor yang representatif, lengkap 
dengan laboratorium belum tersedia.

Permasalahan yang ada di Balitbangda Ka-
bupaten Bolaang Mongondow ditambah lagi 
dengan dukungan SDM dan pendanaan yang 
masih sangat minim serta belum masuknya riset 
sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebi-
jakan daerah.

”Masyarakat juga belum membudayakan 
Iptek. Pola pikir masyarakat belum berkem-
bang ke arah yang lebih suka mencipta dari-
pada sekedar memakai, lebih suka membuat 
daripada membeli dan berkreasi daripada sek-
edar menggunakan teknologi yang ada, selain 
itu, lemahnya sinergi kebijakan Iptek sehingga 
kegiatan Iptek belum memeberikan hasil yang 
signifikan,” ujarnya.  IDS
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ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA 
NO KENDALA NO PELUANG PROGRAM

1. Belum tersedianya sarana prasarana 
pendukung kegiatan Litbang yang mampu 
menjawab permasalahan bidang pemerinta-
han dan sosial budaya.

1. Secara kelembagaan Balitbangda Kabupaten 
Bolaang Mongondow telah terbentuk dan 
siap menjalankan tugas dan fungsinya.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan 
SDM Balitbangda dan peningkatan koordi-
nasi serta kerjasama dengan instansi terkait 
dalam hal Litbang perekonomian daerah.

2. Belum tersedianya SDM peneliti yang 
proporsional untuk kegiatan Litbang bidang 
pemerintahan dan sosial budaya.

2. Sumberdaya penelitian, anggota jaringan 
penelitian dan pengembangan pembangu-
nan daerah dapat didayagunakan secara 
bersama guna mendukung kegiatan Litbang 
bidang pemerintahan dan sosial budaya.

3. Belum optimalnya output koordinasi peren-
canaan dan pelaksanaan kegiatan Litbang 
bidang pemerintahan dan sosial budaya.

3. Potensi SDM Balitbangda dapat didayagu-
nakan secara optimal dalam pelaksanaan 
kegiatan Litbang bidang pemerintahan dan 
sosial budaya.

4. Kurang tercukupinya hasil Litbang sebagai 
dasar dalam pengambilan kebijakan bidang 
pemerintahan dan sosial budaya.

4. Perkembangan teknologi informasi dapat 
dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan 
Litbang bidang pemerintahan dan sosial 
budaya.

5. Kesadaran akan pentingnya riset masih 
rendah, baik dikalangan pemerintah daerah 
maupun dikalangan masyarakat.

5. Adanya alokasi dana APBD untuk memen-
uhi kebutuhan riset dan daerah.

ISU-ISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI
NO KENDALA NO PELUANG PROGRAM

1. Belum tersedianya sarana prasarana 
pendukung kegiatan Litbang yang mampu 
menjawab permasalahan bidang ekonomi.

1. Sumberdaya penelitian, anggota jaringan 
penelitian dan pengembangan pembangu-
nan daerah dapat didayagunakan secara 
bersama guna mendukung kegiatan Litbang 
bidang ekonomi.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan 
SDM Balitbangda dan peningkatan koordi-
nasi serta kerjasama dengan instansi terkait 
dalam hal Litbang pembangunan daerah.

2. Belum tersedianya SDM peneliti yang 
proporsional untuk kegiatan Litbang bidang 
ekonomi.

2. Potensi SDM Balitbangda dapat didayagu-
nakan secara optimal dalam pelaksanaan 
kegiatan Litbang bidang ekonomi.

3. Belum optimalnya output koordinasi peren-
canaan dan pelaksanaan kegiatan Litbang 
bidang ekonomi.

3. Perkembangan teknologi informasi dapat 
dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan 
Litbang bidang ekonomi.

4. Kurang tercukupinya hasil Litbang sebagai 
dasar dalam pengambilan kebijakan bidang 
ekonomi.

4. Kajian dan penelitian lintas sektoral sangat 
memungkinkan akan melahirkan teknologi 
sederhana yang tepat guna bagi bidang 
ekonomi.

5. Masih minimnya penemuan, Litbang 
teknologi tepat guna untuk menjawab per-
soalan-persoalan perekonmian dan bisnis.

6. Masih rendahnya dukungan infrastruktur, 
penggunaan dan penerapan teknologi 
informasi guna mendukung promosi potensi 
perekonomian daerah.

7. Kurangnya koordinasi dan komunikasi, baik 
data maupun ide dalam upaya peningkatan 
ekonomi. Hal ini mengakibatkan sering 
terjadinya salah pengertian dan kurangnya 
akurasi data.

Isu-Isu Strategis Balitbangda 
Kabupaten Bolaang Mongondow

laporan utama
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ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PRASARANA WILAYAH
NO KENDALA NO PELUANG PROGRAM

1. Belum tersedianya sarana prasarana 
pendukung kegiatan Litbang yang mampu 
menjawab permasalahan bidang prasarana 
wilayah.

1. Sumberdaya penelitian, anggota jaringan 
penelitian dan pengembangan pembangu-
nan daerah dapat didayagunakan secara 
bersama guna mendukung kegiatan Litbang 
bidang prasarana wilayah.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan 
SDM Balitbangda dan peningkatan koordi-
nasi serta kerjasama dengan instansi terkait 
dalam hal Litbang prasarana wilayah.

2. Belum tersedianya SDM peneliti yang 
proporsional untuk kegiatan Litbang bidang 
prasarana wilayah.

2. Potensi SDM Balitbangda dapat didayagu-
nakan secara optimal dalam pelaksanaan 
kegiatan Litbang bidang prasarana wilayah.

3. Belum optimalnya output koordinasi peren-
canaan dan pelaksanaan kegiatan Litbang 
bidang prasarana wilayah.

3. Perkembangan teknologi informasi dapat 
dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan 
Litbang bidang prasarana wilayah.

4. Kurang tercukupinya hasil Litbang sebagai 
dasar dalam pengambilan kebijakan bidang 
prasarana wilayah.

ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK
1. Rendahnya kuantitas dan kualitas hasil riset 

daerah.
1. Sumberdaya penelitian, anggota jaringan 

penelitian dan pengembangan pembangu-
nan daerah dapat didayagunakan secara 
bersama guna mendukung kegiatan Litbang 
bidang Pengembangan dan Penerapan 
Iptek.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 
SDM yang ada.Pengkajian dan Penelitian 
Bidang Pengembangan dan Penerapan 
Iptek.

2. Rendahnya intensitas sosialisasi hasil-hasil 
penelitian terdahulu.

2. Potensi SDM Balitbangda dapat didayagu-
nakan secara optimal dalam pelaksanaan 
kegiatan Litbang bidang Pengembangan dan 
Penerapan Iptek.

3. Rendahnya pemanfaatan hasil kajian Litbang 
sebagai rekomendasi pengambilan kebijakan 
publik.

3. Perkembangan teknologi informasi dapat 
dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan 
Litbang bidang Pengembangan dan Penera-
pan Iptek yang lebih efektif dan efisien.

4. Rendahnya kreativitas dan inovasi 
masyarakat.

5. Rendahnya inovasi tepat guna yang dihasil-
kan dari riset daerah.

ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK
1. Kantor dan kelembagaan masih baru, 

sehingga fungsi-fungsinya serta prosedurnya 
masih bersifat penyesuaian.

1. Masih bisa atau memungkinkan untuk 
mengisi posisi tenaga fungsional yang 
handal dan berkualitas.

Pelayanan administrasi 
perkantoran;Peningkatan sarana prasarana 
aparatur pemerintah daerah;Peningkatan 
disiplin aparatur;Peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur.

2. Belum tercapainya proporsi SDM peneliti 
yang ideal.

2. Dalam jangka pendek sarana prasarana yang 
ada masih dapat untuk menunjang opera-
sional kegiatan kelitbangan.

3. Jabatan fungsional (peneliti) yang kosong. 3. Tersedianya dana yang masih memungkin-
kan untuk melakukan kegiatan kelitbangan.

4. Belum optimalnya sumber daya aparatur 
di bidang Litbang yang disebabkan oleh 
kurangnya keahlian, ketrampilan dan dukun-
gan sarana prasarana.

4. Semangat yang tinggi dari pegawai Balit-
bangda Kabupaten Bolaang Mongondow 
dalam melakukan pengembangan diri dan 
kelembagaan secara maksimal.

5. Belum optimalnya penyediaan sarana 
prasarana dalam rangka penyelenggaraan 
penelitian dan pengembangan serta pelay-
anan umum.

6. Belum mencukupinya kapasitas kerja 
aparatur, baik jumlah maupun kualifikasi 
dibandingkan dengan perkembangan dan 
kompleksitas permasalahan.

laporan utama
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NO PROVINSI JUMLAH 
PENELITI

KETERANGAN

1 2 3 4
1. BPP KEMENDAGRI 46 "Peneliti Aktif 32

Peneliti Merangkap 11
Peneliti Bebas Sementara 
6, Perekayasa 1

2. NANGGROE ACEH DARUS-
SALAM **

4

3. SUMATERA UTARA 4
4. SUMATERA BARAT ** 2
5. RIAU 11
6. KEPULUAN RIAU ** -
7. JAMBI 5
8. SUMATERA SELATAN 2
9. BANGKA BELITUNG ** -
10. BENGKULU -
11. LAMPUNG ** -
12. DKI JAKARTA ** 1 BS
13. JAWA BARAT ** 6
14. BANTEN 5
15. JAWA TENGAH 20
16. DIY ** 1
17. JAWA TIMUR 18
18. BALI ** 1
19. NUSA TENGGARA BARAT 1
20. NUSA TENGGARA TIMUR -
21. KALIMANTAN BARAT 2
22. KALIMANTAN TENGAH ** -
23. KALIMANTAN SELATAN 5
24. KALIMANTAN TIMUR 14
25. SULAWESI UTARA 2
26. SULAWESI BARAT ** 1
27. SULAWESI TENGAH 11
28. SULAWESI TENGGARA -
29. SULAWESI SELATAN 1
30. GORONTALO -
31. MALUKU ** -
32. MALUKU UTARA 4
33. PAPUA ** 12
34. PAPUA BARAT ** -

JUMLAH 178

REKAPITULASI BALITBANGDA DAN PEJABAT FUNGSIONAL
PENELITI/PEREKAYASA PUSAT DAN DAERAH

PER MEI  2014
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Tingkatkan Kemampuan Peneliti, 
BPP KEMENDAGRI Gelar Bimtek Peneliti Online

WUJUDKAN FUNGSIONAL 
PENELITI YANG MENGUASAI 
IPTEK

Siapkan Sumber Daya manusia (SDM) peneliti yang “melek” Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), BPP Kemendagri gelar Bimbingan 
Teknis (Bimtek) Peneliti Online.

fokus
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K
egiatan ini dihelat sejalan 
dengan Visi BPP Kemendagri 
yaitu Terwujudnya Kebijakan 
Pemerintah Dalam Negeri 
yang berkualitas. Untuk itu 

maka kualitas fungsional peneliti 
harus ditingkatkan terlebih dahulu, 
baik teknis maupun non teknis.

Hal ini perlu dilakukan karena 
SDM merupakan modal utama 
penggerak laju pembangunan 
menuju kesejahteraan. Upaya pen-
ingkatan kesejahteraan manusia 
menuntut ketersediaan dan kema-
juan Iptek. SDM berkualitas ditan-
dai oleh ciri-ciri manusia yang pro-
fesional dan mampu menyesuaikan 
diri atau beradaptasi dengan peru-
bahan demi terbangunnya Iptek.

Berbagai tuntutan yang diharap-
kan dari pembangunan Iptek di-
mungkinkan menjadi arah berger-
aknya pembaharuan Indonesia 
kedepannya, asalkan SDM sebagai 
pelaku utama dapat memanfaat-
kan Iptek ke dalam setiap sendi-
sendi aktivitasnya baik dalam aspek 
ekonomi, politik, sosial maupun 
budaya.

Sistem Fungsional Peneliti 
Online pusat informasi bagi 
Fungsional Peneliti

Pelaksanaan Bimtek Peneliti 
Online didasari oleh tersedianya 
Sistem Fungsional Peneliti Online 
yang dikelola oleh Pusat Pembinaan, 
Pendidikan dan Pelatihan Peneliti 
(Pusbindiklat Peneliti), Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sistem Fungsional Peneliti Online 
sendiri berperan sebagai sarana pusat 
informasi dan layanan terkait fung-
sional peneliti yang ada di lingkun-
gan Badan Penelitian dan Pengem-
bangan (BPP) Kemendagri maupun 
Badan Penelitian dan Pengemban-
gan Daerah (Balitbangda).

Sarana ini mencakup semua aspek 
terkait fungsional peneliti, meliputi 
registrasi awal, pengisian data diri, 
pendidikan & pelatihan (registrasi, 
nilai, absensi, karya tulis ilmiah), 
angka kredit peneliti (pengajuan, pe-
masukan berkas, penilaian) serta ko-
munikasi terkait dalam bentuk forum 
dan pesan internal.

Penyelenggaraan Sistem Fung-
sional Peneliti Online ini dilatarb-

Sekretaris BPP Kemendagri, Sahat Marulitua 
(tengah) tengah berbincang dengan para 
peserta Bimtek Peneliti Online di Hotel Losary 
Roxi Jakarta
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elakangi adanya keinginan untuk 
melakukan pelayanan lebih baik, 
cepat dan tersistematis. LIPI sebagai 
instansi pembina jabatan fungsional 
peneliti, melalui Pusbindiklat Peneliti 
selalu berupaya meningkatkan lay-
anan kepada para pemangku kepent-
ingan utama.

Sistem Fungsional Peneliti Online 
juga merupakan wujud sebuah data-
base peneliti seluruh Indonesia yang 
ditargetkan selalu uptodate sehingga 
diharapkan dapat menjamin hak 
pejabat fungsional peneliti dalam 
proses usulan penilaian penetapan 
angka kredit sehingga diharapkan 
dapat mendorong partisipasi dan 
peran aktif pejabat fungsional penel-
iti dalam proses pengusulan.

Selain itu sistem ini juga di-
harapkan dapat mewujudkan pe-
nyelenggaraan pelayanan publik 
yang transparan, efektif dan efisien, 
akuntabel serta dapat dipertang-

gungjawabkan dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan serta diharapkan 
pula dapat menghasilkan layanan in-
formasi yang berkualitas.

Sistem Fungsional Peneliti ini 
juga sebagai salah satu gambaran 
upaya pembinan dan peningka-
tan berkelanjutan terhadap pejabat 
fungsional peneliti sejalan dengan 
peran LIPI, sebagai lembaga yang 

bersifat dan mewadahi komunitas 
ilmiah (scientific community) yang 
harus menjunjung tinggi etika ilmiah 
(science ethics), memegang teguh 
integritas ilmiah (scientific integrity) 
yang sesuai dengan konvensi dan 
nilai-nilai ilmiah (scientific  conven-
tion) yang berlaku.

Diharapkan Menjawab 
Permasalahan Peneliti

Plt. Kepala BPP Kemendagri, 
Sahat Marulitua dalam sambutannya 
mengatakan, pelaksanaan Bimtek 
Peneliti Online Tahun 2014 ini meru-
pakan komitmen pimpinan Kemend-
agri untuk terus meningkatkan ke-
mampuan peneliti agar penelitian 
yang dilakukan dapat diimplemen-
tasikan oleh pemangku kepentingan 
guna meningkatkan pelayanan yang 
lebih baik, cepat dan tersistematis.

“Untuk itulah kegiatan yang baru 
pertama kali dilakukan ini, kami 

Suasana kegiatan Bimtek Peneliti Online yang diselenggarakan oleh BPP Kemendagri di Hotel Losary Roxi Jakarta, 5-8 Maret 2014.
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anggap sangat penting berkaitan dengan 
pelaksanaan penelitian di lingkungan Kemend-
agri,” katanya saat memberikan sambutan 
dalam pembukaan Bimtek Peneliti Online di 
Hotel Losary Roxy Jakarta, 5-8 Maret 2014.

Sahat mengatakan, pelaksanaan Bimtek 
Peneliti Online ini juga didasari oleh adanya 
permasalahan-permasalahan yang selama ini 
ditemui oleh fungsional peneliti, seperti prose-
dur pengajuan usulan dan pemrosesan admin-
istrasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 
serta pencarian database kepakaran yang 
masih manual. 

“Hal ini tentu saja berdampak pada laman-
ya proses pengajuan Penilaian dan Penetapan 
Angka Kredit,” ujarnya.

Menurut Sahat BPP Kemendagri yang ber-
fungsi menyelenggarakan penelitian, pengem-
bangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan 
dan pengoperasian serta administrasi dan 
manajemen kelitbangan di bidang penyeleng-
garaan pemerintahan dalam negeri, dirasakan 
sangat memerlukan kegiatan seperti ini karena 
sejalan dengan upaya BPP Kemendagri dalam 
melakukan peningkatan kompetensi SDM 
peneliti, baik di lingkungan BPP Kemendagri 
maupun Daerah.

Bimtek Peneliti Online ini dilakukan juga 
sebagai upaya ter-
wujudnya akselerasi 
kualitas SDM yang 
meningkat, baik dalam 
hal melakukan analisa, 
telaah maupun peng-
gunaan daya nalar ter-
hadap temuan-temuan 
di lapangan.

“Para peneliti juga 
dituntut skill nya dalam 
menulis dan merang-
kai sebuah alinea per 
alinea agar mudah di-
pahami maknanya baik 
itu oleh para peman-
gku kebijakan maupun 
masyarakat umum,” 
terangnya.

Sistem Fungsional 

Peneliti Online Memudahkan Penilaian 
TP2I

Guna memaksimalkan gelaran Bimtek Pe-
neliti Online ini, BPP Kemendagri juga meng-
hadirkan narasumber dari LIPI guna mem-
berikan bimbingan dan arahan. Dalam sesi 
pertama, Kepala  Pusat  Pembinaan,  Pendidi-
kan,  dan  Pelatihan  LIPI, Prof. Dr. Enny Su-
darmonowati memberikan materi mengenai 
Standar Penulisan Karya Ilmiah.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Enny Su-
darmonowati mengatakan jika Sistem Fung-
sional Peneliti Online juga berkaitan dengan 
Jurnal Online. Untuk itu dirinya berharap agar 
Kemendagri segera meralisasi adanya Jurnal 
Online, sehingga akan lebih memudahkan pe-
neliti dalam mempublikasikan Karya Tulis Ilmiah 
(KTI) yang telah diproduksinya.

Sistem Fungsional Peneliti Online juga akan 
lebih memudahkan Tim Penilai Peneliti Instansi 
(TP2I) dalam melakukan penilaian pasalnya 
berkas-berkas yang akan dinilai dapat langsung 
dikirim secara online oleh peneliti itu sendiri.

“Meski begitu, kami juga tetap meminta 
agar peneliti melampirkan berkas yang aslinya 
untuk diserahkan ke LIPI, hanya saja sambil 
mengirim berkas secara fisik, penilaian sudah 
dapat dilakukan secara online,” katanya.   IDS
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SASARAN MANFAAT SISTEM FUNGSIONAL PENELITI ONLINE
1. Data Peneliti Update tersedia dan dapat diakses publik
2. Kualitas Badan Litbang makin terjaga mutunya
3. Transparansi dan akuntabilitas layanan Badan publik meningkat
4. Timbul kepedulian dalam pengelolaan fungsional peneliti
5. Berkurangnya tingkat plagiasi Karya Tulis Ilmiah (KTI)

fokus
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BPP KEMENDAGRI MILIKI KEPALA BADAN BARU 

AFRIADI SJAHBANA HASIBUAN 
ISI POSISI AHMAD ZUBAEDI 
Dr. Drs. Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA, Mcom (Ec) secara resmi ditunjuk 
sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam 
Negeri (BPP Kemendagri) menggantikan posisi Drs. H. Ahmad Zubaidi, M.Si. 
yang menduduki posisi barunya sebagai Kepala Badan Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat) Kemendagri.
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Penunjukkan Dr. Drs. Afriadi Sjah-
bana Hasibuan, MPA, Mcom (Ec) se-
bagai Kepala BPP Kemendagri juga 
sekaligus mengisi posisi yang sejak 
Februari 2014 dijabat rangkap oleh 
Sekretaris BPP Kemendagri.

Pelantikan Kepala BPP Kemend-
agri yang baru, dilakukan langsung 
oleh Menteri Dalam Negeri, Ga-
mawan Fauzi di Gedung Pusat Ke-
mendagri di Jalan Merdeka Utara 
pada Rabu, 2 April 2014.

Dalam pelantikan tersebut, Men-
teri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 
mengatakan, ada tiga hal yang men-
jadi target akhir dari semua pekerjaan 
di Kementerian Dalam Negeri, yaitu 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemer-
intah (LAKIP), Penilaian atas opini 
Badan Pengawas Keuangan (BPK), 
serta Penilaian atas Indeks Persepsi 
Korupsi.

Dari ketiga indikator tersebut, Ga-
mawan Fauzi mengatakan Kemente-
rian Dalam Negeri menunjukkan trend 
yang menggembirakan dengan terus 
mengalami peningkatan ke arah positif.

“Kita bersyukur untuk LAKIP 
mendapat nilai yang terus meningkat, 
dari 66,21 di tahun 2011 menjadi 66, 
25 di tahun 2013, dan 70,03 di 2013. 
Sementara untuk nilai atas opini BPK 
dari disclaimer di tahun 2009 menjadi 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
di tahun 2011, dan kemudian dua 
tahun berturut-turut mendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). Sedang-
kan untuk penilaian Indeks Persepsi 
Korupsi, dari 1,25 di tahun 2010 men-
jadi 2,99 di tahun 2011 dan meningkat 
tajam menjadi 6,99 pada tahun 2012,” 
katanya dalam acara pelantikan di 
Gedung Pusat Kemen dagri, di Jalan 
Medan Merdeka Utara, Jakarta.
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Kepala BPP Kemendagri yang baru, Dr. Drs. 
Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA, Mcom (Ec) 

tengah diambil oleh Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi di Kantor Pusat Gedung 

Kemendagri, Jl. Merdeka Utara Jakarta Pusat. 

Plt. Kepala BPP Kemendagri merangkap sebagai Sekretaris BPP Kemendagri memberikan laporan 
kepada Kepala BPP Kemendagri yang baru, Dr. Drs. Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA, Mcom (Ec).
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Gamawan Fauzi mengatakan, keberhasilan yang telah 
diraih oleh Kementerian Dalam Negeri ini menjadi tan-
tangan tersendiri bagi para pejabat yang dilantik untuk dapat 
mempertahankannya atau bahkan untuk meningkatkan pres-
tasi yang telah diraih para pejabat terdahulu.

“Kepada para pejabat kami berpesan peliharalah amanah ini 
dengan sebaik-baiknya, karena jabatan itu adalah kepercayaan, 
jabatan itu sekaligus menunjukkan apa yang bapak ibu kerja-
kan mendapat perhatian dari pimpinan. Pelantikan hari ini juga 
menjadi tantangan bagi bapak ibu sekalian untuk mengeluar-
kan gagasan yang positif dan inovatif sehingga apa yang telah 
diraih dapat kita tingkatkan di masa depan,” ujarnya.

Disambut Hangat Pejabat dan Staf 
di BPP Kemendagri

Selang sehari usai dilantik oleh 
Menteri Dalam Negeri, Kepala BPP 
Kemendagri yang baru Dr. Drs. Af-
riadi Sjahbana Hasibuan, MPA, Mcom 
(Ec) melakukan serah terima jabatan 
dari Plt. Kepala BPP Kemendagri yang 
juga menjabat sebagai Sekretaris BPP 
Kemendagri, Sahat Marulitua.

Dalam acara yang digelar di Ruang 
Aula Kantor BPP Kemendagri, Jl. 
Kramat Raya No 132 Jakarta Pusat, 
Afriadi S. Hasibuan disambut hangat 
oleh seluruh jajaran pejabat dan staf 
di BPP Kemendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Af-
riadi S. Hasibuan mengatakan ada 
beberapa hal penting yang harus lang-
sung dikerjakan setelah menjabat seba-
gai Kepala BPP Kemendagri yang baru.

Beberapa hal penting tersebut 
menurutnya perlu menjadi pedoman 
bersama para pejabat dan staf yang 
ada di BPP Kemendagri. Hal-hal pent-
ing tersebut juga sesuai dengan tugas 
dan fungsi kelembagaan Badan Lit-
bang sebagai salah satu Komponen 

fokus
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Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi melantik beberapa pejabat di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelantikan ini, termasuk di 

dalamnya adalah pelantikan Kepala BPP Kemendagri yang baru, Dr. Drs. 
Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA, Mcom (Ec) sebagai Kepala BPP Kemend-

agri yang baru.
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di lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri, antara lain : 
1. Kepemimpinan kelembagaan 

sebuah Komponen adalah utuh 
dan berkelanjutan. Semua ke-
bijakan yang baik yang telah 
diambil dan dilaksanakan se-
belum pelantikan Kepala BPP 
yang baru hendaklah dilanjutkan 
sesuai dengan aturan perundan-
gan yang berlaku, sedangkan 
yang kurang baik, wajib diper-
baiki secara bahu membahu 
dalam bingkai koordinasi internal 
maupun eksternal;

2. Para pejabat dan staf di Ling-
kungan BPP Kemendagri dihara-
pkan dapat memahami bahwa 
pasca menerima tunjangan ki-
nerja, meski jumlahnya belum 
sesuai harapan namun wajib di-
terima dengan rasa syukur dan 
tanggungjawab penuh. Dengan 
adanya tunjangan kinerja dimak-
sud maka semua Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) di Lingkungan BPP 
Kemendagri wajib meningkatkan 
disiplin kerja dan tanggungjawab 
pelaksanaan tugas masing-mas-
ing. Ini mencakup kewajiban 
hadir setiap hari dan melaksana-
kan tugas sesuai dengan POK 
(Petunjuk Operasional Kegia-
tan) dan PTO (Pedoman Teknis 
Operasional), yang merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari POK 
dimaksud;

3. Setiap topik dan judul kegiatan 
kelitbangan yang dilaksana-
kan tahun 2014 ini hendaklah 
merupakan kebutuhan kerja 
Komponen terkait pada tahun 
anggaran 2015 mendatang. Ini 
mengandung arti bahwa Badan 
Litbang wajib bekerja satu tahun 
lebih awal dari semua Kom-
ponen, karena hasil kegiatan 
Badan Litbang tahun berjalan 
wajib menjadi acuan kerja Kom-
ponen pada tahun anggaran 
berikutnya;

4. Para PNS wajib memperbaiki 

dan meningkatkan nilai prestasi 
LAKIP dan Laporan Keuangan 
tahun 2014 dibanding nilai yang 
diperoleh pada tahun 2013. 
Selain itu juga wajib memperta-
hankan status penilaian Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). 
Sehubungan dengan itu, maka 
setiap kegiatan yang kita lak-
sanakan wajib berpedoman pada 
POK dan PTO, karena keduanya 
adalah Peraturan Menteri Dalam 
Negeri; dan

5. Terakhir, sesuai dengan tugas 
dan fungsi Badan Litbang seba-
gai pusat perumusan masukan, 
regulasi dan inovasi, dan sesuai 
arahan pimpinan, para pejabat 
yang terkait dengan proses pe-
rumusan RUU, RPP, Perpres 
dan Rancangan Permendagri, 
diwajibkan duduk sebagai ang-
gota tim perumus. Ini termasuk 
dalam proses perumusan dua 
Rancangan PP turunan UU No. 
6 tahun 2014 tentang Desa dan 
RUU Otonomi Khusus di Tanah 
Papua.

Sampaikan Penghargaan 
Kepada 3 Pejabat Eselon 
III Yang Ikut Dirotasi

Dalam kesempatan tersebut, Af-
riadi S. Hasibuan juga menyampaikan 
ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada tiga orang pejabat 
Eselon III di Lingkungan BPP Ke-
mendagri yang ikut dirotasi.

Ketiga pejabat Eselon III yang di-
rotasi antara lain:
1. Dra. Lita Dewi Wulantika, yang 

sebelumnya menjabat sebagai 
Kepala Bidang Penataan Daerah 
pada Pusat Litbang Kesbangpol 
dan Otda, mendapat tugas baru 
sebagai Kabag Umum pada Sek-
retariat Direktorat Jenderal Oto-
nomi Daerah;

2. Dra. Dwi Laksito Rini, M.Si, yang 
sebelumnya menjabat sebagai 
Kepala Bidang Kependudukan 
pada Pusat Pemerintahan Umum 
dan Kependudukan, menjadi 
Kasubdit Peningkatan Kapasi-
tas dan Evaluasi Kinerja Daerah 
Wilayah V pada Direktorat Jen-
deral Otonomi Daerah; dan

3. Endang Basuni, SH, yang sebel-
umnya menjabat sebagai Kepala 
Bidang Ekonomi Daerah pada 
Pusat Pembangunan dan Keuan-
gan Daerah, kini beralih tugas 
menjadi Kepala Bagian Monitor-
ing dan Evaluasi pada Biro Per-
encanaan, Sekretariat Jenderal 
Kemendagri. 

“Kepada ketiga pejabat tersebut 
Saya sampaikan ucapan terimakasih 
atas pengabdiannya selama ini di 
BPP Kemendagri, sekaligus mewa-
jibkan ketiganya untuk tetap mem-
pertahankan, bahkan meningkatkan 
kinerja, sejak memangku jabatan 
yang baru di tempat masing-masing. 
Di pundak Saudara Lita Dewi, Dwi 
Laksito Rini dan Endang Basuni ter-
letak nama baik BPP Kemendagri. 
Sekali Saudara merusak tanggung-
jawab itu, maka pada waktu itu juga 
rusaklah nama BPP Kemendagri se-
bagai sebuah Komponen. Saya per-
caya bahwa Saudara bertiga sanggup 
dan tulus untuk mengemban nama 
baik BPP Kemendagri di tempat kerja 
yang baru,” paparnya.

Sementara untuk ketiga pejabat 
baru yang menggantikan posisi 
ketiga pejabat yang lama, Afriadi S. 
Hasibuan menegaskan agar ketig-
anya wajib untuk menjaga nama baik 

“Kita bersyukur untuk 
LAKIP mendapat nilai 
yang terus meningkat, dari 
66,21 di tahun 2011 men-
jadi 66, 25 di tahun 2013, 
dan 70,03 di 2013. 

fokus
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Komponen asal dan wajib pula untuk 
meningkatkan prestasi setelah berga-
bung sebagai anggota keluarga besar 
BPP Kemendagri,” tuturnya.

Ketiga pejabat baru tersebut 
antara lain: 
1. Atiek Maryatie, S.Sos, M.Si, yang 

sebelumnya menjabat sebagai 
Kasubdit Urusan Pemda Bidang 
II/1 pada Direktorat Urusan 
Pemerintahan II, Direktorat Jen-
deral Otonomi Daerahyang kini  
menjabat sebagai Kepala Bidang 
Penataan Daerah pada Pusat 
Litbang Kesbangpol dan Otda, 
Badan Penelitian dan Pengem-
bangan Kemendagri;

2. Hasudungan Hutauruk, SE, MS, 
yang sebelumnya menjabat seba-
gai Kasubdit Peningkatan Kapasi-
tas dan Evaluasi Kinerja Daerah 
Wilayah V pada Direktorat Pen-
ingkatan Kapasitas dan Evalu-
asi Kinerja Daerah, Direktorat 
Jenderal Otonomi Daerah, seka-
rang dipercaya menjabat sebagai 
Kepala Bidang Kependudukan 
pada Pusat Pemerintahan Umum 
dan Kependudukan, Badan Pe-
nelitian dan Pengembangan Ke-
mendagri; dan

3. Achmad Jani Rivai Yusuf, SH, 
M.Si, yang sebelumnya menjabat 
sebagai Kasi Peningkatan Kapasi-
tas Kelembagaan pada Direktorat 
Usaha Ekonomi Masyarakat, Di-
rektorat Jenderal Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, sekarang 
dipromosi dan dipercaya men-
jabat sebagai Kepala Bidang 
Ekonomi Daerah pada Pusat 
Pembangunan dan Keuangan 
Daerah, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kemendagri.

Seluruh Komponen BPO 
Kemendagri Diharapkan 
Dapat Bekerja Sama

Afriadi S. Hasibuan mengatakan, 
BPP Kemendagri adalah sebuah kom-

ponen yang mekanisme kerjanya ter-
tata dalam aturan tentang komando 
tunggal yang dilengkapi dengan prin-
sip koordinasi vertikal dan horizon-
tal. Untuk itu dirinya dengan tulus 
ingin menyampaikan bahwa Dirinya 
tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa 
dukungan para pejabat dan staf yang 
ada di BPP Kemendagri.

Menurutnya, melihat garis koman-
do yang ada, maka sebagai Kepala 
BPP Kemendagri yang baru dirinya 
akan memberikan arahan sekaligus 
sumbu koordinasi tertinggi di BPP 
Kemendagri. Namun semua pejabat 
Eselon II mempunyai hak dan kewa-
jiban untuk menyampaikan laporan 
dan masukan dalam bingkai koordi-
nasi internal BPP Kemendagri.

“Selanjutnya, seluruh pejabat 
Eselon II menjabarkan arahan Saya 
sebagai patokan untuk melakukan 
koordinasi berjenjang kepada seluruh 
pejabat Eselon III dibawahnya, sedan-
gkan pejabat Eselon III melakukan hal 
yang sama kepada Eselon IV dan staf 
yang dipimpinnya. Prinsip kerja inilah 
yang harus selalu menjadi pedoman 
kerja kita. Selain mekanisme kelem-
bagaan, proses kerja harian kita juga 
dilengkapi dengan silaturahmi per-
sonal antar pejabat, antara pejabat 

atasan dengan  pejabat dibawahn-
ya dan antara pejabat dengan staf. 
Dalam mekanisme ini, kedudukan, 
peran dan fungsi peneliti dan pere-
kayasa harus kita tempatkan sebagai 
garda terdepan pelaksanaan tugas,” 
ungkapnya.

Untuk memaksimalkan kerja dan 
komunikasi di seluruh jajaran yang 
ada, Afriadi S. Hasibuan juga men-
gagendakan digelarnya rapat setiap 
hari Senin bertempat di Ruang Rapat 
Kaban Litbang, pada pukul 09.00 WIB. 

Peserta rapat koordinasi adalah 
Kepala Badan bersama dengan selu-
ruh pejabat Eselon II Badan Litbang. 
Topik bahasan rapat koordinasi di-
maksud adalah evaluasi kegiatan 
kelitbangan yang sedang berjalan, 
rencana kegiatan kelitbangan yang 
akan dilaksanakan dan evaluasi daya 
serap anggaran, termasuk kendala 
yang dihadapi. 

“Dengan demikian, dalam setiap 
rapat koordinasi mingguan dimak-
sud, sesuai dengan kebutuhan, Saya 
dapat meminta agar para Kabag di 
lingkungan Sekretariat dan/atau para 
Kabid serta para perwakilan pejabat 
fungsional peneliti dan perekayasa, 
juga diundang sebagai peserta,” pa-
parnya.   IDS
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Kepala BPP Kemendagri Kepala BPP Kemendagri yang baru, Dr. Drs. Afriadi Sjahbana Hasibuan, 
MPA, Mcom (Ec) bersama Ibu Ella Afriadi Hasibuan, berfoto bersama para pejabat dan staf BPP 
Kemendagri usai pelantikan.
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Di negara-negara maju, keberadaan 
lembaga penelitian bukan saja men-

jadi suatu lembaga yang menghasilkan 
sebuah hasil penelitian berupa karya 

tulis ilmiah.

Namun pentingnya eksistensi suatu lembaga 
penelitian telah dapat mengambil peranan penting 
sebagai acuan bagi pemangku kepentingan untuk 
mengeluarkan suatu kebijakan berdasarkan hasil 
sebuah studi penelitian. Keberhasilan pembangu-
nan melalui suatu kebijakan yang bersandar pada 
hasil dan kajian suatu penelitian membuat negara-
negara maju dapat lebih mudah mengembangkan 
dan mengeksploitasi segala potensi yang ada.

Pentingnya peranan lembaga penelitian ini, 
coba diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi 
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Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengoptimal-
kan keberadaan Badan Penelitian dan Pengem-
bangan Daerah (Balitbangda) Provinsi NTT.

Sejarah dan Geografis Nusa 
Tenggara Timur

Dikutip dari laman Pemerintah Provinsi 
NTT, pada masa pemerintah Hindia Belanda, 
wilayah NTT merupakan wilayah hukum dari 
Karesidenan Timor dan daerah taklukannya 

(Residentie Timor en Onder Hoorig Heden). 
Karesidenan Timor dan daerah bagian barat 
(Timor Indonesia pada waktu itu, Flores, 
Sumba, Sumbawa serta pulau–pulau kecil seki-
tarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lom-
blen, Adonara, Solor).

Pada jaman pendudukan Jepang, wilayah 
NTT berada di bawah kekuasaan angkatan 
laut Jepang (Kaigun) yang berkedudukan di 
Makasar. Adapun dalam rangka menjalankan 
pemerintahan di daerah yang diduduki Kaigun 
menyusun pemerintahannya. Untuk wilayah 
Indonesia bagian timur dikepalai oleh Minseifu 
yang berkedudukan di Makassar. Di bawah 
Minseifu adalah Minseibu yang untuk daerah 
Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Sjoo 
Sunda Shu (Sunda Kecil) yang berada di bawah 
pimpinan Minseifu Cokan yang berkedudukan 
di Singaraja.

Setelah Jepang menyerah, Kepala Pemer-
intahan Jepang (Ken Kanrikan) di Kupang me-
mutuskan untuk menyerahkan pemerintahan 
atas kota Kupang kepada tiga orang yakni 
Dr.A.Gakeler sebagai walikota, Tom Pello dan 
I.H.Doko. Namun hal ini tidak berlangsung 
lama, karena pasukan NICA segera mengam-
bil alih seluruh pemerintahan sipil di NTT, di 
mana susunan pemerintahan dan pejabat–
pejabatnya sebagian besar adalah pejabat 
Belanda sebelum perang dunia II. Dengan 
demikian NTT menjadi daerah kekuasaan Be-
landa lagi, sistem pemerintahan sebelum masa 
perang ditegakkan kembali. 

Provinsi NTT mulai terbentuk secara man-
diri, mulai tanggal 1 September 1965 dengan 
berlakunya undang–undang No.18 tahun 1965 
tentang pokok–pokok pemerintahan daerah. 
Pada saat itu juga sebutan Daerah Swatantra 
Tingkat I Nusa Tenggara Timur dirubah men-
jadi Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan 
Daerah Swatantra Tingkat II dirubah menjadi 
Kabupaten.

Provinsi NTT terletak di antara 80 - 120 
Lintang Selatan dan 1180 - 1250 Bujur Timur. 
Secara geografis, luas wilayah Provinsi NTT 

Gedung Balitbangda Kabupaten 
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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seluas 248.718,10 Km2 yang terdiri dari 
daratan seluas 48.718,10 Km2 dan laut 
seluas ± 200.000 Km2. Provinsi NTT juga 
termasuk provinsi kepulauan dengan gugu-
san pulau sebanyak 1.192 pulau. Dari jumlah 
pulau tersebut, hanya 44 pulau yang dihuni 
dan 1.148 pulau belum dihuni, 246 pulau 
sudah bernama sedangkan 946 lainnya 
belum bernama. 

Provinsi NTT berbatasan langsung 
dengan Laut Flores di utara, Samudera 
Hindia di bagian selatan, Negara Timor Leste 
di sebelah timur dan Selat Sape Provinsi 
Nusa Tenggara Barat di bagian barat.

Sejarah Balitbangda 
Provinsi NTT

Balitbangda Provinsi NTT sebenarnya 
bukan lembaga yang benar-benar baru dila-
hirkan oleh Provinsi NTT untuk menunjang 
pembangunan di wilayah ini. Pasalnya Ba-
litbangda Provinsi NTT telah berdiri sejak 
Tahun 2008.

Namun karena adanya kerancuan terkait 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 
2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
yang terkait dengan adanya pembatasan 
mengenai jumlah bidang yang ada di dalam 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda), maka Litbang Provinsi NTT harus 
meleburkan diri ke dalam Badan Pendidikan 
dan Latihan (Diklat).

“Kami (Litbang) bingung mau masuk 
ke mana, ya satu-satunya jalan kami harus 
bergabung dengan Badan Diklat Provinsi 

NTT,” kata Kepala Balitbangda Provinsi NTT, 
Kosmas Damianus Lana, SH, M. Si kepada 
Media BPP beberapa waktu lalu.

Kosmas mengatakan sejalan dengan 
perkembangan yang ada, Pemerintah 
Provinsi NTT membutuhkan keberadaan Lit-
bang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) secara mandiri. 

Untuk itulah Provinsi NTT berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur No: 11 Tahun 
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inpektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Balit-
bangda berdiri secara mandiri sebagai SKPD. 

Balitbangda Provinsi NTT sebagai salah 
satu perangkat daerah, membantu gubernur 
melaksanakan tugas di bidang Litbang yaitu 
mengkoordinasikan perumusan kebijakan 
teknis pengelolaan Litbang meliputi Kesek-
retariatan, Politik dan Pemerintahan, Ekono-
mi dan Sosial Budaya, Iptek dan Lingkungan 
Hidup berdasarkan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku agar terwujudnya ketersediaan 
aparatur pemerintah yang memiliki kom-
petensi serta tersedianya bank data dan 
rekomendasi hasil penelitian dalam rangka 
peren canaan daerah.

Berdasarkan tugas tersebut diatas maka 
fungsi Badan Penelitian dan pengembangan 
Daerah NTT adalah:
• Perumusan Kebijakan Teknis  di bidang 

Penelitian dan Pengembangan Daerah;
• Pemberian dukungan atas penyeleng-

garaan Pemerintah Daerah di bidang 
Penelitian dan Pengembangan Daerah;

• Pembinaan dan pelaksanaan tugas di 
bidang Penelitian dan Pengembangan 
Daerah;

• Pelaksanaan tugas lain yang diberi-
kan Gubernur sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.

Guna memaksimalkan kinerja Litbang, 
Balitbangda Provinsi NTT juga telah menyu-
sun Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda 
Provinsi NTT Tahun 2014-2018. Renstra Ba-
litbangda sebagai pengejahwantahan Renca-
na Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2013-2018 
yang disusun berdasarkan kebutuhan kelit-
bangan yang ditunjukkan melalui program 
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dan kegiatan-kegiatan kelitbangan.  
Salah satu kebutuhan yang selalu 

manjadi permintaan SKPD dan atau 
pihak pemangku kepentingan lainnya 
adalah hasil-hasil penelitian yang me-
miliki relevansi kuat terhadap proses 
perumusan kebijakan publik. 

Dalam melaksanakan tugasnya, 
Balitbangda Provinsi NTT didukung 
oleh 37 orang Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan 1 orang tenaga honorer. Se-
banyak 4 orang PNS diantarannya mer-
upakan tenaga fungsional peneliti. 

Untuk mendukung tugas dan 
fungsi kelitbangan, Balitbangda 
Provinsi NTT juga masih membu-
tuhkan beberapa tenaga fungsional 
yaitu tenaga fungsional Analisis 
Kepegawaian, Arsiparis dan Pranata 
Komputer, disamping itu Balitbangda 
Provinsi NTT juga masih membutuh-
kan tenaga Supir, Tenaga Keamanan 
dan Cleaning service.

Selain masih terbatasnya Sumber 
Daya Manusia (SDM), Kosmas D. 
Lana menambahkan jika Balitbangda 
Provinsi NTT juga masih membutuh-
kan banyak fasilitas penunjang sep-
erti gedung yang representatif dan 
kendaraan bermotor.

“Maklum saat ini saja kami masih 
menempati gedung pinjaman milik 
Badan Diklat dan kendaraan bermo-
tor baru memiliki 1 unit yang meru-
pakan mobil dinas kepala badan,” 
ujarnya.

Isu-Isu Strategis 
Balitbangda Provinsi NTT

Dalam perkembangannya, Balit-
bangda Provinsi NTT juga tidak luput 
dari permasalahan-permasalahan 
yang ditemui di lapangan. Beberapa 
isu-isu strategis terkait Balitbangda 
Provinsi NTT antara lain adalah:
1. Belum adanya tenaga fungsional 

perekayasa;
2. Belum adanya tenaga fungsional 

peneliti tingkat muda, madya dan 
utama;

3. Terbatasnya sarana dan prasara-
na serta fasilitas penunjang;

4. Belum optimalnya peran Bal-
itbangda Provinsi NTT sebagai 
lembaga penelitian dan pengem-
bangan Pemerintah Daerah;

5. Koordinasi dan sinergitas pro-
gram serta kegiatan kelitbangan 
dengan lembaga pemerintah 
maupun lembaga non pemerin-
tah lainnya yang melaksanakan 
tugas dan fungsi kelitbangan 
belum berjalan secara baik;

6. Belum terbentuknya Forum Ko-
munikasi Penelitian dan Pengem-
bangan Daerah (FKPPD) di ling-
kung pemerintah provinsi NTT 
dan kabupaten kota;

7. Belum dilaksanakannya anali-
sis kebutuhan penelitian dan 
pengembangan di setiap SKPD 
Lingkup Pemerintah Provinsi 
NTT.

Berdasarkan identifikasi per-
masalahan sebagaimana tersebut 
di atas, maka guna memaksimalkan 
peran kelitbangan pada Balitbangda 
Provinsi NTT, maka beberapa isu 
strategis yang menjadi prioritas pen-
anganannya antara lain peningkatan 
infrastruktur kegiatan kelitbangan 
baik yang bersifat utama maupun pe-
nunjang dan optimalisasi koordinasi 
dan sinergitas program serta kegiatan 
kelitbangan dengan lembaga pemer-
intah maupun lembaga non pemerin-
tah terkait lain.   IDS

profil

NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN UMUM

1. Mengoptimalkan potensi-potensi sumber 
daya manusia dan alam yang tersedia melalui 
penelitian dan pengembangan daerah.

Meningkatkan Pengelolaan data dan 
informasi secara professional.

Peningkatan Kualitas penelitian dan 
pengembangan potensi-potensi 
sumber daya secara optimal.

2. Penyediaan data dan Informasi secara cepat, 
tepat dan akurat.

Meningkatkan kualitas hasil Penelitian 
dan penyebarluasannya.

Penambahan ketersediaan data 
melalui penyediaan website serta 
peningkatan status Akreditasi Jurnal 
Flobamora Balitbangda Provinsi NTT.

3. Meningkatnya Koordinasi, integrasi,sinergitas, 
dan sinkronisasi SKPD dalam perumusan 
kebijakan.

Meningkatkan intensitas hubungan ker-
jasama SKPD dan Stakeholder lainnya 
di kementerian dan lembaga di tingkat 
pusat.

Peningkatan hubungan kerjasama 
antar Lembaga Litbang se NTT 
dengan cara melibatkan dalam kegia-
tan penelitian.
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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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IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT  UNTUK MENDORONG 
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH:

PENGALAMAN PRAKARSA 
KOTA PEKALONGAN MENDORONG 
E-GOVERNMENT

Sebagai wujud impelementasi 
dari Reformasi Birokrasi, banyak 
daerah yang melakukan pengem-
bangan untuk meningkatkan 
kualitas dan kuantitas pelayanan 
kepada masyarakat, salah satu-
nya dengan menerapkan 
e-government.

H
al itu pula yang menjadi agenda dalam pengem-
bangan pelayanan kepada masyarakat yang di-
lakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pen-
erapan e-government  di lingkungan Pemerintah 

Kota Pekalongan didasari oleh fakta bahwa perkemban-
gan pelayanan harus dilakukan dengan mesin pengem-
bangan teknologi.

Dikutip dari makalah Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, gelom-
bang demokratisasi yang menyapu Indonesia pada akhir 
abad 20, telah melahirkan momentun melakukan trans-
formasi politik dan pemerintahan. Harapan membangun  
pemerintahan  yang  berkinerja  optimal  mendorong  
kesejahteraan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip 
good governance.

Namun perjalanan dua dekade reformasi politik, 
tampaknya belum membawa hasil optimal.  Jalur cepat  
dengan  full  power  pergerakan  reformasi  politik  tam-

aktivitas
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paknya  tidak  otomatis berbanding 
lurus dengan perwujudan good gov-
ernance.  

Kealpaan atau ketersendatan 
melakukan  reformasi  di  aras  admin-
istrasi-birokrasi  tampaknya  men-
jadi  salah  satu penjelas kondisi ini. 
Speed dan energi untuk mendorong 
reformasi di aras ini tampaknya akan 
realtif sulit menemukan momentum 
besar seperti pada dekade akhir 
90-an ketika reformasi bergulir. 

Perkembangan lingkungan strat-
egis, memunculkan tekanan dan 
tuntutan yang makin besar akan 
kehadiran organisasi pemerintahan 
yang efektif, efisien, responsif, dan 
demokratis. Penerapan TIK dalam 
pemerintahan (e-government) men-
jadi salah satu “potensi kunci” untuk 
membuka peluang yang lebih besar 
bagi kemungkinan hadirnya pemerin-
tahan yang demikian. 

Iptek pada umumnya, dan TIK 
atau e-government pada khusunya, 
sebagaimana e-bisnis, e-banking, e-
education, dan lain-lainnya, bukan 

hanya menjadi fenomena tak ter-
bendung dan tak terhindarkan dalam 
mendorong kemajuan peradaban 
manusia, namun sekaligus menjadi 
‘mesin utama bagi inovasi dan trans-
formasi organisasi. Pun demikian di 
organisasi pemerintahan.

Sekalipun strategi, kebijakan, 
konsep, dan term e-government, 
baik secara teoretik maupun legal-
formal, sudah dikenal secara relatif 
luas, lebih-lebih bagi mereka yang  
berasal  dari  kalangan  terpelajar,  
namun  dalam  wacana  dan  prak-
tik penyelenggaraan pemerintahan, 
utamanya pada level penyeleng-
garaan pemerintahan lokal dalam 
kerangka otonomi daerah, e-gov-
ernment masih merupakan “urusan 
pemerintahan baru” yang bukan 
hanya ‘belum tenar’, tapi tidak jarang 
juga “licin dan belum jelas sosoknya” 
bagi para pemangku kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah. 

Fakta betapa beragamnya no-
menklatur kelembagaan pemerin-

tah daerah yang mengelola urusan 
pemerintahan yang terkait e-govern-
ment, barangkali dapat menjadi salah 
satu indikasi tentang bagaimana 
“licinnya’ konsepsi e-government di-
pahami dan diterjemahkan menjadi 
‘kebijakan pemerintah daerah’.

Singkat kata, upaya mengopti-
malkan penerapan e-government di 
daerah sebagai mesin pendorong 
inovasi dan transformasi pemerin-
tahan, masih menghadapi dinamika 
dan tantangan yang kompleks dan 
tidak ringan. Tanpa terobosan, maka 
e-government hanya akan menjadi 
“isu elitis” dan sekedar menjadi “po-
tensi kunci belaka”, tanpa pernah 
menjadi “faktor riil” yang memberi 
kontribusi perbaikan pemerintahan.

Isu Strategis dan 
Kerangka Pendekatan 
E-Government di Daerah

Penerapan e-government di 
daerah tentu saja tidak hanya ter-
bentur oleh permasalahan secara 
teoritis saja, dalam konteks regulasi 
dari pemerintah, juga terdapat batu 
sandungan dalam penerapan e-gov-
ernment. Salah satu isu strategis-sub-
stansial dalam revisi UU No 32 Tahun 
2004 adalah menyangkut perubahan 
jenis dan kategori urusan pemerinta-
han. Sayangnya isu ini tidak banyak 
diulas media, karena kalah ‘seksi’ 
dengan isu pilkada, padahal  ini  
adalah  persoalan  paling  mendasar  

aktivitas

Perkembangan 
lingkungan strategis, 

memunculkan tekanan dan 
tuntutan yang makin besar 
akan kehadiran organisasi 
pemerintahan yang efek-
tif, efisien, respon sif, dan 
demokratis.
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dan  hulu  dari  semua kebijakan dan 
praktek otonomi daerah.

Dalam UU No 32 Tahun 2004, 
Urusan Pemerintahan dikelompok-
kan menjadi dua jenis, yaitu (1) 
Urusan Wajib, dan (2) Urusan Pemer-
intahan. Dalam rangka menjamin 
ketesediaan Jenis dan Mutu minimal 
Pelayanan Dasar yang harus dise-
diakan Pemerintah, maka disusun 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
(PP No 65 Tahun 2005). 

Dalam UU No 32 Tahun 2004, 
Urusan Komunikasi dan Informatika 
(e-government) masuk dalam kat-
egori Urusan Wajib. Secara normatif-
konseptual, SPM men-guidance 
Daerah dalam menyusun perenca-
naan dan penanggaran untuk mewu-
judkan SPM masing-masing Urusan 
Pemerintahan.

Dalam draf Revisi UU No 32 
Tahun 2004 jenis urusan pemerin-
tahan, masih tetap dibagi 2, yaitu 
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. 
Namun kemudian khusus yang 
urusan wajib, dibagi menjadi 2, yaitu: 
(1) Urusan Wajib Pemerintahan yang 
merupakan Pelayanan Dasar, dan (2) 
Urusan Wajib Pemerintahan yang 
bukan Pelayanan Dasar. Selanjutnya 
disebutkan bahwa hanya khusus 
Urusan Wajib yang merupakan 
Urusan Pelayanan Dasar-lah yang 
menyusun SPM. Dalam revisi UU No 
32 Tahun 2004 ini Urusan Komuni-
kasi dan Informatika dikategorikan 
sebagai Urusan Wajib Pemerintahan 
yang bukan merupakan   pelayanan   
dasar,   sehingga   termasuk   yang   
tidak  perlu menyusun SPM.

Padahal tanpa  SPM,  artinya  
tidak  ada  ‘jenis  dan  mutu’  layanan  
minimal  bidang Komuikasi dan In-
formatika (e-government) yang wajib 
disedikan Pemda kepada masyarakat. 
Artinya kalaupun Pemda menye-
diakan layanan- layanan terkait e-
government adalah bersifat optional 
atas dasar komitmen daerah sendiri, 
bukan sesuatu yang wajib.

Fakta di atas tampaknya dapat di-
jadikan pertimbangan, bahwa Urusan 

Komunikasi dan Informatika atau pe-
manfaatan TIK (e-government) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, lebih-lebih dalam era perada-
ban infomasi dewasa ini, menghad-
irkan layanan-layanan yang bukan 
saja wajib tapi menjadi kebutuhan 
dasar yang tak terhindarkan dalam 
perkembangan ke depan. Karena itu, 
lebih tepat apabila urusan komuni-
kasi dan informatika masuk dalam 
kategori Urusan Wajib Pemerintahan 
yang Merupakan Pelayanan Dasar 
karena pengembangan e-government 
di daerah masih termarginalkan, 
apalagi bila kemudian masuk dalam 
kategori urusan non pelayanan dasar 
dan non SPM. 

Silang Sengkarut 
Kelembagaan Pengelola 
TIK di Daerah

Berbanding  terbalik  dengan  
trend  global  dan  konsepsi  tentang  
peran strategis TIK dalam kehidupan 
organisasi modern dewasa ini, dalam 
penyelenggaraan  otonomi  daerah,  
urusan  e-government/TIK  adalah 
urusan pemerintahan yang kurang 
mendapat support lingkungan kebi-
jakan dan kelembagaan yang optimal.

Salah satu contoh kurang men-
dapat supportnya urusan TIK adalah 
dengan banyaknya macam no-
menklatur Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang menaunginya, 
seperti Diskominfo, Bagian atau 
Kantor Pusat Data Elektronik, Badan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
ataupun Dinas Perhubungan dan 
Kominfo. Ketidakjelasan guidance ke-
bijakan di satu sisi, dan variasi pema-
haman antar daerah di sisi lain, tam-
paknya berkontribusi terhadap hal 
demikian.

Perbedaan  yang  sulit  dimengerti  
adalah  posisioning  kelembagaan  
dalam penyelenggaraan daerah. Se-
bagian daerah menempatkan seba-
gai Dinas Teknis (Pelaksana urusan 

Pemerintahan), sebagian menempat-
kan sebagai Lembaga Teknis Daerah 
(Lemtekda) dalam bentuk Badan / 
kantor, dan sebagian daerah men-
empatkan  sebagai supporting staf 
dalam bentuk Bagian di Sekretariat 
Daerah. Kondisi ini mencerminkan 
secara gamblang tidak jelasnya en-
titas urusan TIK dalam tata kelola 
pemerintahan.

Implikasi teknis lanjutan dari 
kondisi yang kurang jelas di atas 
adalah beragamnya  bobot kewenan-
gan kelembagaan yang mengelola 
e-government di daerah, mulai dari  
hanya setingkat Kasubag di Setda 
(Biasanya bergabung dengan Humas) 
dengan eselon IV, atau Kepala 
Bagian/Kepala Kantor (Eselon III) 
atau Kepala Dinas/ Badan (Eselon 
II). Padahal kejelasan posisi kelemba-
gaan ini penting agar dapat memberi 
panduan yang lebih terarah bagi para 
pengelola TIK di daerah dalam men-
dorong pengembangan dan penera-
pan e-government di Pemerintahan 
Daerah.

Kerangka Pengem bangan 
E-Government di Daerah

Secara konseptual, tentu banyak 
kerangka pengembangan e-gov-
ernment dikembangkan para ahli. 
Namun demikian, berangkat dari 
pengalaman mengikuti perjalanan 
mendorong prakarsa e-government 
di daerah, berikut beberapa prakarsa 
strategis menurut Kepala Diskominfo 
Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso 
yang perlu dilakukan untuk men-
dorong e-government:

Mainstreaming isu e-government. 
Isu atau wacana tentang e-govern-
ment belum menjadi isu strategis di 
beberapa daerah. Karena itu paket 
kebijakan dari pemerintah pusat sey-
ogianya dimasukkan dalam kerangka 
isu strategis yang lebih besar, misal 
Reformasi Birokrasi (RB). Paket kebi-
jakan e-government dalam kerangka 

aktivitas



32 ISSN NO. 1410-4210 | VOLUME 13 No. 2

aktivitas

RB yang tersedia secara komprehen-
sif, jelas dan operasional dapat men-
jadi modal yang kuat untuk memfasil-
itasi daerah untuk mengembangkan 
e-government.

Wajibkan, fasilitasi, dorong, atau 
sarankan Pemda untuk membangun 
atau menyediakan atau menyewa 
infrastruktur jaringan yang meng-
koneksikan semua titik-titik strategis 
di wilayahnya sekalipun secara ber-
tahap. Tanpa ketersediaan infrastruk-
tur jaringan yang mengkoneksi antar 
titik-titik tersebut, sulit untuk berbi-
cara rencana pengembangan e-gov-
ernment.

Wajibkan, dorong, fasilitasi dan 
atau arahkan Pemda untuk memban-
gun infrastruktur pusat data (data 
center) terpadu. Secara umum di ling-
kungan Pemda dewasa ini masing-
masing SKPD membangun dan men-
gelola sendiri pusat-pusat data (data 
center/server). Kebijakan E-KTP yang 
mendorong masing-masing Disduk-
capil Kabupaten/Kota membangun 
dan mengelola sendiri data center/
server E-KTP dengan berbagai per-
angkat pendukung, barangkali perlu 
dikaji secara mendalam. Dalam hal ini 
apakah nantinya semua kementerian 
akan mendorong instansi atau SKPD 
terkaitnya di daerah untuk memban-
gun sendiri-sendiri. Memang dengan 
perkembangan cloud computing di-
mungkinkan memanfaatkan cloud 
technology. Namun demikian tantan-
gan  faktual  saat  ini  sebagian  besar 
SKPD membangun dan mengelola 
sendiri data center, sehingga diper-
lukan semacam cloud local setiap 
Pemda.

Mendorong dan memfasilitasi 
terbangunnnya integrasi data dan 
sistem dalam pengembangan sistem 
sistem informasi untuk pengelolaan 
fungsi-fungsi Pemda.

Perlu segera mengembangkan 
pengelolaan SDM TIK sebagai tenaga 
fungsional. Kecenderungan terjag-
anya skill-kompetensi teknis bagi 
SDM TIK relatif lebih terjaga bagi 
tenaga jabatan fungsional, dibanding 

jabatan non fungsional. Seyogianya 
perlu disusun regulasi bahwa semen-
jak masuk  (rekruitmen) SDM berba-
sis TIK adalah jabatan fungsional.

Membangun tata kelola dan 
pelembagaan proses pengemban-
gan e-government yang integrated. 
Beberapa catatan terkait tata kelola 
tersebut antara lain dapat dijabarkan 
sebagai berikut:

Panduan tata kelola TIK harus 
diletakan dengan kerangka makro 
pengaturan otonomi daerah agar 
sejalan dengan bagaimana policy 
making proccess berjalan di daerah, 
baik menyangkut aktor-kelembagaan 
dan tradisi-praktek yang berjalan. 
Tanpa memperhatikan hal demikian, 
bukan saja berpotesi untuk lemah 
dalam implementasinya, tetapi akan 
menjadi sesuatu yang asing dan pada 
akhirnya dilewatkan begitu saja di 
tengah hiruk-pikuk penyelengga-
raan pemerintahan daerah, ataupun 
jika dilaksanakan sekedar aksesoris 
belaka, karena hirarkinya tidak se-
jalan dengan kerangka makro tata 
kelola yang lebih besar. 

Tradisi dan praktek penyelengga-
raan pemerintahan di daerah selama 
ini barangkali dapat menjadi catatan 
bagi para pengambil kebijakan TIK 
di Pemerintah Pusat, apakah sebuah 
urusan itu merupakan bagian dari 
rezim pemerintahan daerah ataukah 
bagian dari rezim urusan pemerinta-

han teknis.
Tata kelola TIK yang ada masih 

terlalu umum-konseptual-teoretik. 
Harus ada keberanian untuk menyu-
sun panduan tata kelola yang disatu 
sisi lebih tegas dan jelas memberi-
kan guidance, namun pada sisi lain 
masih memberi ruang bagi inovasi 
dan kreativitas lokal. Revisi panduan 
tata kelola TIK seyogianya dilakukan 
periodik, apalagi perkembangan TIK 
relatif cepat.  Perlu pengaturan tata 
peran, kelembagaan, aktor dan me-
kanisme yang lebih detail dan rinci 
dari struktur yang bersifat makro-
strategis sampai dengan teknis ope-
rasional, di semua jenjang organ-
isasi.

Melakukan penguatan e-leader-
ship di jajaran kepemimpinan pemer-
intah daerah sebagai bagian integral 
dari reformasi birokrasi pada khu-
susnya dan transformasi penyeleng-
garaan pemerintahan daerah pada 
umumnya. Penyelenggaraan kelas-
kelas CIO (Chief Information Of-
ficer) yang terlepas dengan  konteks  
besar  RB  dan  isu-isu  penyeleng-
garaan  pemerintahan daerah ba-
rangkali perlu dikaji kembali. Tanpa 
konteks yang tepat-strategis, sulit 
diharapkan tumbuhnya e-leader-
ship, karena tak bisa hindari top 
level manajer organisasi Pemda akan 
lebih concern pada isu-isu makro 
strategis-politis.   
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WUJUDKAN
TRANSPARASI

BIROKRASI

dengan Menghindari Praktik Suap!
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forum

Tingkatkan kapasitas Fungsional Peneliti, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam 
Negeri (BPP Kemendagri) melakukan kerjasama dengan 
University of The Sunshine Coast Australia.

TINGKATKAN KERJASAMA 

BPP Kemendagri Kunjungi 
University of the Sunshine 
Coast Australia
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forum

Menurut Kepala Bagian Kerjasa-
ma Litbang dan Administrasi Penel-
iti/Perekayasa (KLAP/P) Drs. Teguh 
Narutomo, MM., bentuk nyata dari 
kerjasama ini adalah dengan digelarn-
ya kunjungan ke University of The 
Sunshine Coast Australia.

“Kami sudah menjalin kerjasama 
dengan lembaga donator dari Aus-
tralia dalam kaitannya peningkatan 
kapasitas peneliti di lingkungan BPP 
Kemendagri maupun daerah, dan 
baru tahun ini kami mendapatkan un-
dangan untuk melakukan kunjungan 
ke Australia,” ujarnya beberapa waktu 
lalu.

Pelaksanaan kunjungan dalam 
rangka undangan University of The 
Sunshine Coast Australia dengan 
topik Strengthening Indonesia Re-
search Capacity to Enchange National 
Program and Evasluations ini elar dari 
tanggap 26 April hingga 30 Mei 2014 
dengan diikuti sebanyak 15 orang 
peserta yang terdiri dari 10 orang Pe-
neliti dari BPP Kemendagri, 2 orang 

Perwakilan dari University of the Sunshine Coast Australia saat 
memberikan pengarahan kepada para peneliti di BPP Kemendagri 
yang akan melakukan kunjungan.
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dari Peneliti daerah dan 3 orang dari 
Pejabat Struktural/non Peneliti.

“Selain itu juga ada 3 orang 
Pejabat BPP Kemendagri yang men-
jadi pendamping, mereka berada di 
Australia hanya selama 1 minggu,” 
ujarnya.

Menurut Teguh Narutomo, keikut-
sertaan BPP Kemendagri dalam keg-
iatan shortcourse ini bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) BPP Kemend-
agri di bidang metodologi, memba-
ngun dan meningkatkan kerjasama 
dengan lembaga donor, meningkat-
kan kualitas kebijakan Pemerintahan 
Dalam Negeri dan memberikan pen-
guatan kelembagaan.

Biaya peserta yang mengikuti keg-
iatan shortcourse ini ditanggung oleh 
pihak University of The Sunshine 
Coast Australia kecuali biaya yang 
digunakan oleh 3 orang pendamping.

Dalam kunjungan ke Australia ini, 
rencananya tim  BPP Kemendagri 
akan melihat dan mempelajari segala 
metode penelitian yang dilakukan 
oleh University of The Sunshine 
Coast Australia. Laporan mengenai 
kunjungan ini akan dapat dibaca pada 
Media BPP edisi mendatang.  IDS

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA
Shortcourse Strengthening Indonesian Research Capacity to Enhance 
National  Programs& Evaluations, di University of The Sunshine Coast - Australia

NO NAMA / NIP JABATAN INSTANSI

1 Dr. Siti Aminah
19701004 199101 2003

Peneliti BPP Kemendagri

2 Ir. Arif Sulasdiyono, M.Si
19680219 199603 1001

Peneliti BPP Kemendagri

3 Rahmawati Ahfan, S.Sos, M.Si 
19820402 200812 2002

Peneliti BPP Kemendagri

4 Drs. Asrori
19630607 199303 1001

Peneliti BPP Kemendagri

5 Imam Radianto Anwar Setia Putra, 
ST, MM 19830211 200812 1001

Peneliti BPP Kemendagri

6 Sri Setyati, S.Si, MP 
19770815 200803 2001

Peneliti BPPD Kalsel

7 Drs. Teguh Narutomo, MM
19680717 198803 1001

"Peneliti dan Kabag 
KLAP/P"

BPP Kemendagri

8 Wiwiek Praptiwi, S.Sos 
19701101 199403 2001

"Peneliti dan Kasubid 
Keuangan Desa"

BPP Kemendagri

9 Dra. Masruwati Gajah, M.Si
19660513 199103 2001

"Peneliti dan Kasubid 
Perkembangan Pen-
duduk"

BPP Kemendagri

10 Moh. Ilham A. Hamudy, 
SIP, M.Soc.Sc
19801121 200812 1001

"Peneliti dan 
Kasubid Administrasi 
Kependudukan"

BPP Kemendagri

11 Endang Kurniati, S.Si 
19681208 199603 2001

"Peneliti dan Kasubid 
Ekonomi Desa"

BPP Kemendagri

12 Zubaidah Muchlisi, SE, M.Si
19720702 200901 2002

"Peneliti dan Kasubag 
Umum"

BPPD SulSel

13 Subiyono, SH, M.Sc, Ph.D 
19610217 198503 1001

Kabid Pemerintah 
Daerah

BPP Kemendagri

14 Dr. Indra Putra, SSTP, M.Si 
19811130 200012 1002

Kasubag Kerjasama BPP Kemendagri

15 “Ahmad Washil, S.Si
19861006 200912 1001"

Fungsional Umum Dit Bangda 
Kemendagri

Selain itu juga ada 3 orang 
Pejabat BPP Kemendagri 
yang menjadi pendamping, 
mereka berada di Australia 
hanya selama 1 minggu,” 

forum
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daerah

Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebagai 
Provinsi ke 32 di Indonesia. Wilayah 
ini merupakan pemekaran dari Provin-
si Riau berdasarkan Undang-undang 

Nomor 25 tahun 2002. 95 persen wilayah Kepu-
lauan Riau terdiri dari lautan dan gugusan pulau-
pulau yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 
2408 pulau.

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4 Ka-
bupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 

Kelurahan/Desa. Luas wilayah Kepulauan Riau 
tercatat memiliki luas sebesar 252.601 Km2. 
Provinsi yang beribu kota di Kota Batam ini me-
miliki batas wilayah yang mayoritas bersentuhan 
dengan negara tetanga.

Sebelah Utara berbatasan dengan Vietnam 
dan Kamboja, Sebelah Selatan berbatasan lang-
sung dengan Provinsi Kepulauan Bangka Beli-
tung dan Jambi, Sebelah Barat dengan Singapu-
ra, Malaysia, dan Provinsi Riau; serta Sebelah 

Sinergitas Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Riau dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Wilayahnya dalam 
Mendukung Pembangunan Sektor 
Kelautan

DUKUNG SEKTOR KELAUTAN
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Timur dengan Malaysia, Brunei Darusalam, dan 
Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan letak geografis yang strategis, di 
antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan 
Selat Karimata serta didukung potensi alam 
yang sangat potensial, maka Provinsi Kepulauan 
Riau dimungkinkan dapat menjadi salah satu 
pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik In-
donesia  pada masa depan.  

Pada saat ini, pada beberapa daerah di Kepu-
lauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah 
diupayakan sebagai pilot project pengembangan 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui ker-
jasama dengan Pemerintah Singapura. Penera-
pan kebijakan KEK di Batam-Bintan-Karimun, 
merupakan bentuk kerjasama yang erat antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan 
partisipasi dunia usaha. 

KEK ini nantinya merupakan simpul-simpul 
dari pusat kegiatan ekonomi unggulan, yang 
didukung baik fasilitas pelayanan prima maupun 

kapasitas prasarana yang berdaya saing inter-
nasional. Setiap pelaku usaha yang berlokasi 
di dalamnya, akan memperoleh pelayanan dan 
fasilitas yang mutunya dapat bersaing dengan 
praktik-praktik terbaik dari kawasan sejenis di 
Asia-Pasifik. 

Permasalahan Kelautan 
Dan Grand Desain 
Pembangunan Potensi 
Kelautan Di Kepulauan Riau

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang 95 
persen terdiri dari laut mengandung potensi 
yang besar seperti potensi perikanan, perdagan-
gan dan pariwisata ataupun budidaya. Kondisi 
geografis Kepulauan Riau yang berbatasan 
langsung dengan negara lain membuat Provinsi 
Kepulauan Riau harus seksama dalam menyika-
pi dan menjaga kekayaan lautnya untuk memi-
nimalisir terjadinya pencurian hasil sumber daya 
laut di wilayah Indonesia pada umumnya dan 
Provinsi Kepulauan Riau khususnya.

Selain itu dengan posisinya yang strategis 
di wilayah perbatasan langsung dengan laut 
internasional, tidak dipungkiri peranan ekspor 
amat besar bagi kelangsungan perekonomian 
di Provinsi Kepulauan Riau, tentu saja hal terse-
but mengandung resiko kerentanan terhadap 
keadaan ekonomi global. Dari potensi geo-
stragis, posisi dan peranannya, maka Pemerin-
tah Provinsi Kepulauan Riau telah memetakan 
Masalah dan potensi yang dituangkan dalam 
kebijakan jangka panjang dalam bentuk grand 
desain pembangunan sebagai berikut:
1. Belum selesainya rencana tata ruang yang 

terintegrasi dan detail bagi pembangunan 
infrastruktur yang berkualitas dan merata, 
sehingga menghambat investasi di Ka-
wasan Batam - Bintan - Karimun (BBK);

2. Kepulauan Riau adalah salah satu penghasil 
gas alam (LNG) terbesar di kawasan Asia, 
tetapi pada sisi lain wilayah Kepulauan Riau 
justru kekurangan pasokan gas dan listrik  
terutama di pulau-pulau kecil dan daerah 
terpencil;

3. Masih perlunya pengembangan infrastruk-
tur untuk mendukung FTZ terutama jalan, 
pelabuhan, air bersih dan listrik;

4. Terjadinya ketimpangan (disparitas) wilayah 

daerah
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antara Kawasan FTZ Batam, Bintan, Kari-
mun (BBK) dan Kawasan Natuna - Anam-
bas - Lingga (NAL);

5. Perlunya pengembangan sentra-sentra 
ekonomi di luar Kawasan Batam, Bintan, 
Karimun (BBK) berdasarkan potensi ung-
gulan daerah (pertanian, kelautan dan 
perikanan) yang didukung pengembangan 
infrastruktur dan peningkatan konektivi-
tas di Kawasan Natuna-Anambas-Lingga 
(NAL);

6. Potensi kelautan dan perikanan masih 
perlu dimanfaatkan secara optimal meng-
ingat 96 persen wilayah Provinsi Kepu-
lauan Riau adalah laut;

7. Masih adanya Penduduk  Miskin di Provin-
si Kepulauan Riau sebesar 18,51% ber-
dasarkan 14 kriteria kemiskinan BPS  dan 
terdapat 170 Desa tertinggal. Umumnya 
penduduk miskin adalah para petani dan 
nelayan/masyarakat pesisir dan penda-
tang baru di perkotaan. 

Dari permasalahan yang dihadapi, Pemer-
intah Provinsi Kepulauan Riau telah membuat 
bentuk Grand Desain Pembangunan, dengan 
rencana :
1. Dual Track Strategy Pembangunan:
• Mempercepat pelaksanaan Free Trade 

Zone  wilayah BBK (termasuk Tanjungpi-
nang) agar sejajar dengan kawasan-ka-
wasan sejenis yang sudah lebih maju dan 
sejahtera; 

• Selain itu, juga mengembangkan sentra-
sentra ekonomi di wilayah Natuna, Anam-
bas dan Lingga (NAL) sesuai dengan po-
tensi/ agro ekosistem dominan.

2. Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Envi-
ronment;

3. Mendorong Pengembangan Wilayah Laut 
dan Sektor-sektor Kelautan dan Peri-
kanan;

4. Pemerataan Pembangunan di seluruh 
wilayah Kepulauan Riau.

Potensi dan Profil Badan 
Usaha Pelabuhan (BUP) Milik 
Pemerintah Kabupaten 
Karimun dan Tantangannya 

Pulau Karimun, masyarakat kepulauan 
yang di sepanjang Nusantara, yang semula 
hanyalah pulau terpencil di perbatasan antar 
Negara, ternyata menyimpan potensi bahari 
yang di perhatikan oleh dunia pelayaran. Po-
tensi Bahari yang cukup melimpah di optimal-
kan secara proporsional dan profesional, guna 
kemajuan dan  pembangunan Karimun menuju 
Masyarakat yang sejahtera dan mandiri. 

Karimun dengan luas wilayah seluas 7,984 
km2, terdiri dari 1,525 km persegi wilayah 
daratan dan 6,460 km persegi wilayah perai-
ran, dengan 245 pulau pulau yang antara lain 
terdiri dari:
1. Sebanyak 3 pulau besar yaitu Karimun, 

Kundur dan Sugi
2. Sebanyak 73 pulau berpenghuni dan 172 

pulau tidak berpenghuni 
3. Sebanyak 200 pulau bernama dan 45 

pulau lainnya tidak bernama.
Geografis astronomis Karimun o-35’u s/d 

01-10’u dan 103-30’bt s/d 104-00bt ber-
batasan langsung dengan Selat Malaka, Sin-
gapura di Utara, Kecamatan Kateman, Kabu-
paten Inhil di Timur, Sebelah Barat  dengan 
Kecamatan Ransang, Kecamatan Kuala 
Kampar, Kabupaten Palalawan dan sebelah 
Timur dengan Kota Batam dan Kepulauan Riau.

Dengan pemberlakuan UU Pelayaran No 17 
tahun 2008, merupakan era baru yang mem-
berikan kesempatan lansung kepada pemerin-
tah daerah untuk berperan aktif dalam dunia 
pelayaran. 

Penghapusan monopoli kepelabuhanan 
merupakan jawaban atas keinginan masyarakat 
untuk dapat langsung berkarya dalam dunia 
bahari, dan yang lebih penting adalah mem-
bangkitkan kembali semangat bahari putra 
putri bangsa.

Sebagai perwujudan aspirasi masyarakat - 
Karimun, hari ini, hasil kerja keras masyarakat 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 
telah melahirkan PT Karya Karimun Mandiri 
(KKM) yang khusus didirikan sebagai BUMD 
- Pelabuhan, yang difokuskan sebagai Badan 
Usaha Milik Daerah Pengelola Utama dibi-
dang kepelabuhanan serta menjadi Primadona 
utama Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
melalui dunia Bahari.

Sebagai daerah kabupaten yang baru, kabu-
paten Karimun sangat potensial untuk berkem-

daerah
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daerah

bang setara dengan kabupaten atau daerah-
daerah lainnya, hal ini didukung oleh beberapa 
hal seperti adanya kesepakan segitiga pertum-
buhan Asean seperti: SIJORI (Singapura, Johor, 
Riau), Indonesia – Malaysia – Thailand dan 
adanya Kerjasama Pengembangan Energi 
Asean (Pipa Minyak dan Gas), dimana Karimun 
tumbuh dan berkembang ditengah-tengah se-
gitiga pertumbuhan tersebut. Adanya kemung-
kinan relokasi industri, sarana perdagangan 
dan pariwisata dari Singapura ke kabupaten 
Karimun. 

Dikaitkan dengan Undang-Undang Pela-
yaran Nomor 17 Tahun 2008 pada Bagian 6 ten-
tang Peran Pemerintah Daerah Pasal 114 yang 
berisi ‘Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 68 dilakukan untuk memberikan 
manfaat bagi pemerintah daerah Pasal 115 ;
1. Upaya untuk memberikan manfaat se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 114 
pemerintah daerah mempunyai peran, 
tugas, dan wewenang sebagai berikut: 

a. Mendorong pengembangan kawasan per-
dagangan, kawasan industri, dan pusat 
kegiatan perekonomian lainnya; 

b. Mengawasi terjaminnya kelestarian ling-
kungan di pelabuhan; 

c. Ikut menjamin keselamatan dan keamanan 
pelabuhan; 

d. Menyediakan dan memelihara infrastruk-
tur yang menghubungkan pelabuhan 

dengan kawasan perdagangan, kawasan 
industri, dan pusat kegiatan perekonomian 
lainnya; 

e. Membina masyarakat di sekitar pelabuhan 
dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya 
untuk dapat berperan serta secara positif 
terselenggaranya kegiatan pelabuhan; 

f. Menyediakan pusat informasi muatan di 
tingkat wilayah; 

g. Memberikan izin mendirikan bangunan di 
sisi daratan; dan 

h. Memberikan rekomendasi dalam peneta-
pan lokasi pelabuhan dan terminal khusus. 

2. Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat 
melaksanakan atau menyalahgunakan 
peran, tugas, dan wewenang, Pemerin-
tah mengambil alih peran, tugas, dan we-
wenang sesuai dengan ketentuan peratu-
ran perundang- undangan. 

Visi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Ka-
rimun dalam usaha mengembangkan potensi 
maritimnya :
• Optimalisasi Sektor Maritim; 
• Infrastruktur Standard Operating Prose-

dur Kepelabuhan;
• Pembentukan BUMD Karimun.

PT Karya Karimun Mandiri (Badan Usaha 
Pelabuhan/BUP), mendukung penuh seman-
gat Otonomi Pemerintah Daerah Karimun 
menempatkan PT KKM sebagai Badan Usaha 
Milik Daerah Pelabuhan Karimun, yang berkon-
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Rencana perluasan kerja sama pengelolaan pelabuhan “ship to 
ship” (STS) transfer antara PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Kari-
mun dengan Badan Usaha Pelabuhan Kabupaten Karimun, Provinsi 
Kepulauan Riau terhambat regulasi dari pemerintah pusat. 

daerah

sentrasi penuh sebagai Pengelola dan penye-
dia Jasa Pelabuhan dan Kepelabuhanan yang 
mampu memberikan kepercayaan pelayanan 
kepada Dunia Pelayaran

Sejak kerjasama yang dimulai pada tahun 
2009 BUP pada tahun 2011 memperoleh pen-
dapatan sebesar Rp 42 miliar pada 2011, tidak 
semuanya dibagi bersama BUP karena meru-
pakan rekapitulasi seluruh sektor pendapatan, 
baik jasa labuh, pandu maupun tunda. 

Sementara, pendapatan jasa labuh sekitar 
US$ 1,4 juta, pendapatan yang dibagi dengan 
BUP hanya jasa labuh. Menurut sumber in-
forman (Direktur BUP Capt. Firdaus) agar kerja 
sama dapat diperluas dalam bidang jasa tunda 
dan pandu, yang tentunya harus disetujui atau 
didukung regulasi dari pusat. 

Pada 2011, bagi hasil jasa labuh yang dise-
tor Pelindo ke kas daerah mencapai Rp 4 miliar 
dibanding 2009 yang hanya Rp 1 miliar. Pen-
ingkatan itu terjadi kesepakatan penambahan 
luas perairan jasa labuh yang dikerjasamakan 
dengan Pelindo.

Rencana perluasan kerja sama pengelolaan 
pelabuhan “ship to ship” (STS) transfer antara 
PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun 
dengan Badan Usaha Pelabuhan Kabupaten 
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau terhambat 
regulasi dari pemerintah pusat. 

Adanya wacana perluasan kerja sama 
dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam 
bidang jasa pandu dan jasa tunda di STS. 
Namun, wacana itu belum tentu berjalan 
lancar karena regulasi dua jasa itu sepenuhnya 
kewenangan pemerintah pusat. Kerja sama 
dengan BUP selaku badan usaha milik daerah 
saat ini baru pada jasa labuh dengan bagi hasil 
pendapatan sebesar 65 persen untuk Pelindo 
dan 35 persen untuk BUP. 

Sedangkan pendapatan jasa tunda dan 
pandu, masih dikelola PT. Pelindo selaku pihak 
yang mendapat kewenangan dari pusat untuk 
mengelola dua jasa itu. Jasa pandu dan tunda 

pada prinsipnya adalah pelayanan keselamatan 
pelayaran dan navigasi regulasinya merupakan 
kewenangan dari pusat, karena dalam ope-
rasionalnya perlu modal, maka dalam pelay-
anannya mengeluarkan biaya yang dikenakan 
kepada pengguna jasa.

Selain itu munculnya polemik tumpang 
tindih pengelolaan konsesi labuh jangkar di 
area Shift to Shift (STS) oleh pihak Adminis-
trasi Pelabuhan (Adpel) Tanjung Balai Karimun 
dimana area yang dikonsesikan itu menjadi 
area yang selama ini dikelola PT. Pelabuhan 
Indonesia (Pelindo) II Tbk dan Badan Usaha 
Pelabuhan (BUP) Karimun dengan diterbitkan-
nya Surat Ijin KU 507/01/01/Ad-Tbk-001/
KPTS-KSL/I/2012 tertanggal 17 Januari 2012 
kepada PT Kereta Samudera Lines (KSL). 

Polemik ini muncul karena kekawatiran 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah 
Kabupaten Karimun dari STS menurun dras-
tis apabila ijin hak konsensi labuh yang diatur 
Adpel tersebut terealisasi.

Oleh anggota Komisi A DPRD Karimun 
Jamalludin (Tribun Batam 8 Februari 2012) 
”tindakan Adpel Tanjung Balai Karimun me-
nerbitkan konsesi usaha untuk swasta telah 
menyalahi wewenangnya, yang seharusnya 
mengacu pada PP. Nomor 61 tahun 2009 
tentang Kepelabuhanan yang merupakan tu-
runan dari UU Nomor 17 tahun 2008 tentang 
Pelayaran. Pada ayat 2 Pasal 74, ayao. 61 
tahun 2009 tentang kepelabuhanan menye-
butkan bahwa konsesi kepada badan usaha 
pelabuhan dilakukan melalui mekanisme 
pelelangan sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pada ayat 3 PP 
61 tahun 2009 menjelaskan apabila otoritas 
pelabuhan dalam melaksanakan kegiatan-
nya harus berkoordinasi dengan pemerin-
tah daerah setempat, oleh Anggota komisi A 
DPRD disebutkan, dan dua pasal tersebut oleh 
Adpel telah melakukan penyalahgunaan we-
wenang”. 
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ragam

P
engakuan terhadap seorang 
peneliti oleh dunia Interna-
sional ternyata tidak main-
main. Hal ini bisa kita lihat 

pada penghargaan Spinoza Prize yang 
diberikan Pemerintah Belanda terha-
dap peneliti.

Dikutip dari lama detik.com, 
Pemerintah Belanda memberikan 
penghargaan tahunan Spinoza Prize 
kepada ilmuwan terbaik. Tahun ini 
tercatat ada 4 (empat) orang ilmuwan 
yang masing-masing mendapat 
hadiah uang tunai sebesar Euro 2,5 
juta atau sekitar Rp 40 miliar.

Ke empat peneliti yang meraih 
Spinoza Prize Tahun 2014 ini antara 
lain Prof. Dirk Bouwmeester dari 
Leiden University, Prof. Corinne 
Hofman dari Leiden University, Prof. 
Mark Van Loosdrecht dari Delft Uni-
versity of Technology dan Prof. Theu-
nis Piersma dari University of Gron-
ingen.

Menurut Ketua Nederlandse Or-
ganisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek/NWO (Organisasi Pe-
nelitian Ilmiah Belanda) Jos Engelen, 
Fisikawan Prof. Dirk Bouwmeester 
menjadi salah satu pemenang Spino-
za Prizes karena menurut NOW, di-
rinya berjasa besar menyumbangkan 
terobosan dalam mekanika kuantum. 
Prof. Dirk Bouwmeester mempelajari 
dan menguji batas-batas mekanika 
kuantum dan meneliti apakah benar-
benar ada batas antara mekanika 
kuantum dengan mekanika klasik.

NOW memaparkan jika Prof. 
Dirk Bouwmeester melakukan pen-
gujian mengai bagaimana dia mem-
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bawa benda-benda lebih besar ke 
dalam kondisi mekanika kuantum, di 
mana sebagian menunjukkan berada 
dalam dua kondisi yang berlawanan 
sekaligus. Di samping itu Prof. Dirk 
Bouwmeester juga melakukan pe-
nelitian bentuk baru cahaya: cahaya 
yang tidak bergelombang, tapi dalam 
bentuk lingkaran yang saling ter-
hubung satu sama lain dan terjalin, 
serta dapat membentuk simpul-
simpul. Belum lama berselang dia 
menunjukkan bahwa simpul-simpul 
bidang semacam itu juga dimung-
kinkan untuk plasma dan gelombang 
gravitasi. Saat ini Prof. Dirk Bouw-
meester sendiri sedang mengerjakan 
atom-atom buatan dalam semikon-
duktor dengan penerapan dalam in-
formatika kuantum dan gugus nano 
perak dengan sifat-sifat optik dalam 
DNA yang kemungkinan dapat dit-
erapkan di dunia medis.

Sementara arkeolog Prof. Corinne 
Hofman meraih penghargaan Spi-
noza Prizes atas penelitiannya di 
wilayah Karibia. Sejak tahun 80-an 
Prof. Corinne Hofman meneliti kolo-
nisasi wilayah Karibia dari sisi peng-
hayatan penduduk Indian-Karibia. 

Dengan itu Prof. Corinne Hofman 
menulis ulang sejarah dan mem-
berikan perspektif baru pada babak 
penting sejarah dunia yang sebe-
lumnya sempat dilupakan. Prof. 
Corinne Hofman membuat sketsa 
sejarah tentang wilayah Karibia yang 
terdiri dari masyarakat Karibia (ter-
masuk penduduk awal wilayah koloni 
Belanda di kawasan itu) menjadi 
suatu rekonstruksi yang lebih teliti 
dan ilmiah. Prof. Corinne Hofman 
juga memfokuskan diri terutama 
pada sistem komunikasi dan interaksi 
antar kelompok penduduk asal Indian 
(suku Dayak) sebelum 1492 serta pe-
rubahan sosial budaya yang terjadi 

setelah kolonisasi bangsa Eropa. 
Sedangkan Prof. Mark Van Loos-

drecht yang merupakan bioteknolog 
lingkungan dan ahli pemurnian air 
mempelajari dan mempengaruhi 
sifat-sifat mikro-organisme dan 
kelompok mikroba dalam suatu 
sistem teknik.

Penelitian Prof. Mark Van Loos-
drecht mengenai perilaku bakteri 
pada kondisi dinamis menghasilkan 
cara baru untuk memurnikan air atau 
menjadikan bahan-bahan berguna 
dari limbah. Saat ini penelitian Prof. 
Mark Van Loosdrecht bersama tim 
nya memfokuskan diri pada produksi 
bahan baku dari air limbah itu. Prof. 
Mark Van Loosdrecht dan tim nya 
juga mengkombinasikan penelitian 
mendasar mengenai ekologi mikroba 
dengan konsep rekayasa fisika, kimia 
dan biologi. Hal ini menghasilkan pe-
rubahan paradigma dalam sains dan 
penerapan konkritnya dalam praktik. 
Prof. Mark Van Loosdrecht banyak 
melakukan kerjasama dengan dunia 

usaha untuk melakukan penelitian-
nya dan menjalin hubungan dengan 
ilmuwan dari disiplin ilmu lain.

Penelitian Prof. Mark Van Loos-
drecht mengenai biofilm dan zat-
zat cadangan dari mikro-organisme 
merupakan awal bidang penelitian 
baru. Di samping itu Prof. Mark Van 
Loosdrecht juga seorang penemu 
teknologi butiran endapan aerob 
(di dunia komersial terkenal dengan 
nama teknologi Nereda) berdasarkan 
pada pengendalian pertumbuhan 
dan pembentukan kelompok mik-
roba dalam endapan berbentuk buti-
ran itu. Selain itu Dia juga mengem-
bangkan teknologi Anammox, di 
mana amonium berbahaya bersama 
nitrit diubah menjadi natrium dan 
air yang tidak berbahaya. Dengan 
kedua teknik itu maka air yang terce-
mar dapat dimurnikan dengan lebih 
sedikit energi, lebih sedikit bahan 
kimia dan lebih sedikit melepaskan 
karbondioksida (CO2).

Teknologi Nereda dikenal sebagai 

Penerima Spinoza Prizes yang terakhir tahun ini adalah 
Prof. Theunis Piersma yang meneliti bagaimana iklim, 

pangan, predator, bibit penyakit dan latar belakang genetis 
mempengaruhi burung-burung migran.

ragam
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inovasi penting baru Belanda dan 
mulai menembus tingkat interna-
sional secara luas. Saat ini berbagai 
instalasi pemurnian air di Belanda, 
Portugal, dan Afrika Selatan telah 
menerapkan teknologi ini. Belum 
lama ini Royal Haskoning DHV juga 
telah menandatangani kontrak besar 
untuk mengekspor teknologi ini ke 
Brazil dan Inggris. Dari endapan 
Nereda dapat dihasilkan biopoly-
meer alginaat. Untuk memproduksi 
bioplastik dari air limbah saat ini 
telah dilakukan eksperimen dengan 
sukses.

Penerima Spinoza Prizes yang 
terakhir tahun ini adalah Prof. Theu-
nis Piersma yang meneliti bagaimana 
iklim, pangan, predator, bibit penyak-
it dan latar belakang genetis mem-
pengaruhi burung-burung migran. 

Prof. Theunis Piersma bersama 
ttim nya mengambil lokasi penelitian 
di Belanda, Afrika, Australia, Amerika 
Utara, Amerika Selatan, dan Asia. 
Prof. Theunis Piersma juga memban-
gun jaringan penelitian sepanjang 
route burung migran. Selain itu Dia 
juga memimpin penelitian mengenai 
pengaruh reklamasi lingkungan pada 
burung migran. 

Penelitian Prof. Theunis Piersma 
telah mengubah gagasan yang ber-
laku selama ini mengenai aerodina-
mika (jarak tempuh maksimal burung 
terbang non-stop bukan 5.000 km, 
namun ternyata 13.000 km). Di 
samping itu Prof. Theunis Piersma 
juga membuktikan peran besar bibit 
penyakit pada kehidupan dan evolusi 
binatang menyusui dan burung, dan 
memberi petunjuk baru bagaimana 
fleksibilitas fenotipe mempengaruhi 
binatang. Prof. Theunis Piersma juga 
membuat pengetahuan mengenai 
fenotipe dapat diterapkan di luar 
disiplin keilmuannya. Hasil peneli-
tiannya ini memungkinkan cara baru 
pengelolaan lingkungan.

Sebagai informasi, Spinoza 
Prizes merupakan penghargaan ta-
hunan yang diberikan oleh Pemer-
intah Belanda melalui wadah yang 
bernama Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(NOW) sejak Tahun 1995. Spinoza 
Prizes diambil dari nama peneliti asal 
Belanda bernama Baruch Spinoza 
yang hidup pada Tahun 1623-1677.

Penghargaan ini diberikan seba-
gai penghormatan tertinggi terha-
dap peneliti Belanda. Selain patung 
perunggu Spinoza, para pemenang 
penghargaan juga mendapat dana 
segar sebesar 2,5 juta Euro yang ber-
tujuan sebagai motivasi kepada para 
peneliti untuk melakukan peneli-
tian lebih lanjut. Meski begitu, para 
pemenang Spinoza Prizes diberikan 

kebebasan seluas-luasnya untuk 
menggunakan uang hadiah tersebut.

Meski penghargaan ini dikhusus-
kan untuk Peneliti asal Negara Kincir 
Angin tersebut, namun bagi peneliti 
Belanda yang duduk di lembaga pe-
nelitian asing di luar Negara Belanda, 
tidak memenuhi syarat untuk direko-
mendasi mendapat penghargaan 
ini, namun orang asing yang me-
miliki posisi permanen di lembaga 
penelitian Belanda justru memiliki 
hak untuk memperoleh penghar-
gaan ini.   
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teropong

Mendagri 
Usulkan PKK 
Jadi Organisasi 
Semi-Pemerintah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi berharap organisasi 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga dapat menjadi organisasi 
semi-pemerintah, karena telah aktif 
membantu program pemerintah.

“Saya akan segera mengajukan 
kepada Presiden untuk menjadikan 
PKK sebagai organisasi semi-pemer-
intah,” kata Mendagri saat membuka 
peringatan Hari Kesatuan Gerak 
(HKG) di Jakarta, Rabu (5/3).

Dia mengatakan akan segera 
mengajukan usulan kepada Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono untuk 
penerbitan peraturan preisden (per-
pres) terkait organisasi tersebut.

“Mereka secara sukarela meng-
abdi kepada masyarakat dan angga-
rannya pun sebagian besar didukung 
oleh anggaran pemerintah, wajar juga 
kalau organisasi PKK dibentuk dalam 
Perpres,” ujarnya.

Ia berharap sebelum masa 
jabatannya berakhir pada Oktober 
mendatang, perpres tersebut sudah 
dapat diterbitkan.

Sumber :www.republika.co.id

Kemendagri: 

Tuponim Wajib 
Dinamai

BANDUNG -- Dirjen Pemerin-
tahan Umum Kementerian Dalam 
Negeri Agung Mulyana mengingatkan 
pentingnya sandardisasi nama rupa 
bumi (tuponim). Khususnya untuk 
kebijakan perkembangan ekonomi 
regional terkait AFTA. Toponim juga, 
akan menjadi identitas global sehing-
ga penting untuk membangun citra 
dan presepsi masyarakat global. 

Selain itu, katanya, toponim akan 
sangat penting dalam penanggulan-
gan bencana alam yang disebabkan 
peristiwa geologi.  Pemerintah, dapat 
melakukan pemetaan, mitigasi dan 
peringatan dini di lokasi bencana.

Tantangan besar yang dihadapi 
saat membakukan nama toponim 
unsur buatan. Karena, keberadaan-
nya yang timbul tenggelam dan ser-
ingkali melanggar peraturan. Agung 
yang juga Sekretaris Tim nasional 
Pembakuan Nama Rupabumi menye-
butkan menggunakan unsur barat, 
seperti San Diego Hills tidak sesuai 
Permendagri No 39/2008.

Menurut Agung, hal tersebut  
tidak sesuai peraturan menteri itu. 
Yakni, nama sebuah tempat di Indo-
nesia harus menggunakan huruf latin, 
penggunaan juga berdasarkan rasa 

lokal, menghormati adat setempat, 
pakai bahasa Indonesia atau daerah, 
terdiri dari maksimal tiga kata, dan 
tidak menggunakan nama orang 
masih hidup.

Contohnya, kata dia, pemakamaan 
San Diego Hills, yang seperti nama 
tempat di Amerika. Padahal itu bekas 
pabrik genteng, rawa, dan tidak ada 
keturunan San Diego di sana. ‘’Itu 
tidak sesuai denggan peraturan men-
teri tersebut. Pengggunaan bahasa 
Inggris juga melanggar Undang-un-
dang Bahasa,” katanya.

Agung menjelaskan, pihaknya saat 
ini menggelar pertemuan United Na-
tions Group of Experts on Geographi-
cal Names (UNGEGN) Asia Selatan 
dan Timur di Bandung. Pertemuan 
ini, membahas standarisasi toponim 
(rupabumi). “Rupabumi yang wajib di-
namai, terdiri dari unsur alam maupun 
buatan,” ujarnya kepada wartawan di 
Bandung, Selasa (1/4).

Unsur alam terdiri dari pulau, 
teluk, bendungan, sungai, gunung, 
tanjung, rawa, danau, lembah, selat, 
semenanjung dan lainnya. Daftar data 
base kedua unsur  ini, harus dilakukan 
oleh Indonesia dua tahun sekali ke 
PBB. Sumber :www.republika.co.id

Kemendagri:

Kami Tak Ada 
Kepentingan 
Menangkan 
Kelompok 
Tertentu

JAKARTA - Direktur Jenderal 
(Dirjen) Administrasi Kependudukan 
Kementrian Dalam Negeri (Admin-
duk Kemendagri), Irman mengata-
kan, semua kebutuhan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) sudah dipenuhi 
oleh Kemendagri. 

“Perbaikan data yang dibutuhkan 
KPU sudah kami selesaikan semuan-
ya, semua permintaan sudah terpe-
nuhi, kemudian kami juga punya file 
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lengkap kalau sewaktu-waktu masih 
dipertanyakan. Kami siap, dan kami 
tidak ada kepentingan (memenang-
kan kelompok tertentu), kepentin-
gan kami adalah bagaimana pemilu 
sukses,” ujarnya saat rapat pleno ter-
buka Penyempurnaan DPT Pemilu 
DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 
di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa 
(25/3)

Seperti diketahui, sesuai reko-
mendasi Bawaslu, KPU terus melaku-
kan pemutakhiran DPT pasca peneta-
pan 4 November 2013 lalu, sampai 
14 hari menjelang pemungutan suara 
9 April 2014. 

Perbaikan DPT yang disasar KPU 
antara lain menyangkut pelengkapan 
data pemilih seperti nama pemilih, 
jenis kelamin, dan alamat. Selain itu 
memvalidasi NIK pemilih, memvalida-
si pemilih yang tak memenuhi syarat 
karena meninggal dunia, beralih 
status jadi TNI/Polri.

KPU juga memastikan pemilih 
yang tidak dikenal oleh masyarakat 
sekitarnya atau tidak ada keterangan 
yang bersangkutan ada, karena pe-
milih pindah, karena domisili ganda 
100 persen, dan terakhir karena dike-
tahui belum cukup umur atau belum 
menikah.

Pada saat DPT diumumkan pada 
4 November 2013, calon pemilih 
dengan NIK invalid mencapai 10,4 
juta jiwa. Lalu menyusut jumlahnya 
menjadi 3,3 juta jiwa pada 4 Desember 
2013. Berkurang lagi menjadi 2,3 juta 
jiwa pada 23 Januari 2014, dan 2,1 juta 
pada 15 Februari 2014. Kini pemilih 
NIK invalid sudah tidak ada lagi. 

KPU dalam tiga bulan terakhir 
juga lakukan perbaikan dan peny-
empurnakan DPT. Secara garis besar 
data perbaikan yang dilakukan KPU 
diantaranya indikator jumlah pemilih 
pada 4 November 2013, sebanyak 
186.172.508 sementara KPU telah 
menerbitkan SK pada Februari lalu 
dengan nomor SK 240 maka jumlah 
pemilih 185.822.507.

Sumber :www.suarapembaruan.com

Mendagri: 

Otonomi Dorong 
Kreativitas dan 
Inovasi Daerah

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi mengatakan oto-

nomi sebenarnya dapat mendorong 
kreativitas dan inovasi pembangunan 
di daerah-daerah agar lebih maju.

“Sebenarnya otonomi ini meng-
hendaki kreativitas dan inovasi 
kepala daerah. Kalau daerah-daerah 
(bisa) kreatif dan didukung angga-
ran kuat serta kepala daerah yang 
inovatif, maka itu akan melahirkan 
daerah-daerah yang lebih maju,” kata 
Gamawan usai menyerahkan peng-
hargaan Sindo Weekly Government 
Award 2014 di Jakarta, Rabu (19/3) 
malam.

Dia mendukung jika ada lembaga 
nonpemerintah yang menyelengga-
rakan kompetisi antardaerah untuk 
memajukan pembangunan di daerah 
otonom.

“Setelah adanya desentralisasi ini 
kewenangan lebih besar diberikan 
kepada daerah, uang juga mungkin 
banyak ke daerah. Maka Pemerintah 
mendukung supaya masing-masing 
daerah berkompetisi untuk melahirkan 
inovasi dan kreatifitas,” tambahnya.

Penghargaan Pemerintah Sindo 
Weekly diberikan kepada 24 daerah 
dengan kategori 10 kabupaten ter-
baik, 10 kota terbaik, tiga daerah 
dengan penghargaan khusus serta 
satu daerah terbaik dari yang terbaik.

Untuk 10 kabupaten terbaik di-
berikan kepada bupati Banjar, La-
mongan, Katingan, Raja Ampat, 
Gorontalo, Kepulauan Meranti, Bany-
uwangi, Bantaeng, Rokan Hulu dan 
Musi Banyuasin. Sedangkan 10 kota 
terbaik diserahkan kepada wali kota 
Tangerang, Cilegon, Lubuk Linggau 
(dua penghargaan), Sawahlunto, 

Surabaya, Bandung, Pekalongan, 
Pekanbaru, dan Semarang.

Tiga daerah yang mendapatkan 
penghargaan khusus adalah Provinsi 
Kalimantan Tengah (peduli lingkun-
gan), ProvinsiJawa Barat (pendidikan) 
dan Kabupaten Darmas Raya (daerah 
pemekaran terbaik). Satu penghar-
gaaan Terbaik dari yang Terbaik di-
berikan kepada Provinsi Daerah Is-
timewa Yogyakarta.

Sumber :www.republika.co.id
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S
ehingga penekanan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desah dilihat dari 5 aspek yang cukup mendalam guna mencip-
takan pemerintahan desa yang kondusif di seluruh Indonesia.

Aspek tersebut antaralain: 1) Kewenagan yang akan diberi-
kan kepada pemerintahan desa; 2) Pemerintahan desa yang  

efektif sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Penataan 
dan pengembangan wilayah desa; 4) Pengelolaan keuangan desa dan 
aset desa; dan 5) Kerjasama antar desa. aspek tersebut juga menyesuai-
kan bagi desa adat yang juga diatur dalam uu ini. Kelima hal tersebut 
dapat menjadi peluang dan sekaligus tantangan dalam penyelengga-
raan Desa di Indonesia.

UU ini dapat memicu pembangunan desa yang selama ini menja-
di objek pembangunan berubah menjadi subjek pembangunan pada 
masa yang akan datang, untuk itu perlu dipersiapkan penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang baik dan memiliki profesionalitas yang tinggi 
bagi seluruh perangkat desa. 

Secara harfiah penetapan UU Desa ini menekankan bahwa terjadi 
pergeseran dan perkembangan yagn baik dalam sistem penyelengga-
raan desa untuk itu desa sangat perlu sekali untuk dilindungi dan dapat 
diberdayakan sehingga menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis 

Akhirnya, Undang-un-
dang Nomor 6  tahun 
2014 Tentang Desa 
ditetapkan setelah mela-
lui diskusi dan perde-
batan yang panjang den-
gan masa waktu 7 tahun 
dalam membahasnya. 

opini

PASCA PENETAPAAN UU DESA
Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

IMAM RADIANTO ANWAR SETIA PUTRA
Peneliti BPP Kemendagri
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dalam tatanan pemenyelenggaraan 
pemerintahan serta memperkokoh 
pembangunan masyarakat di desa 
yang adil, makmur, dan sejahtera.

Terbitnya UU ini menunjukan 
desa menjadi pemerintahan teren-
dah yang ada di Indonesia, setelah 
sebelumnya terdapat pemerintahan 
daerah baik itu pemerintah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota yang diatur 
dalam oleh UU 32 tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah. desa 
yang menjadi pemerintahan paling 
bawah di republik ini memberikan 
dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat khususnya di desa. 

Menurut pengertiannya (Nur-
cholis, 2011) Desa adalah satuan 
pemerintahan yang diberikan hak 
otonomi adat sehingga merupakan 
badan hukum. Menegaskan bahwa 
pemerintahan desa yang dilegalisasi 
oleh pemerintahan diatasnya untuk 
mengatur dan mengurus sendiri 
penyelenggaraan pemerintahan-
nya demi tercapai dan terwujudnya 
cita-cita yang diinginkan. Selain itu 
juga, UU Desa ini juga mengakomo-
dasi desa adat yang ada di berbagai 
daerah pada wilayah Negara Kes-
atuan Republik Indonesia sehingga 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
semakin membaik dan memberikan 
dukungan dalam menjaga keutuhan 
dan identitas bangsa.

Melihat dari sejarahnya, desa 
di Indonesia sejak jaman kerajaan 
memang sudah memdapatkan oto-
nomi. Dimana desa-desa yang ada 
di Indonesia sudah melakukan dan 
mengurus rumah tangga pemerinta-
hannya sendiri berdasarkan keten-
tuan-ketenuan yang disepakati oleh 
masyarakat desa yang menjadi adat-
istiadat dan dilakukan secara terus 
menerus hingga saat ini. semisal di 
beberapa daerah di indonesia seperti 
Nagari di Minangkabau, Gampong di 
Aceh, dan masih banyak lainnya yang 
melaksanakan pemerintahan sendiri 
berbasis masyarakat (Self Governing 
community).

Pada UU No. 6 Tahun 2014 Ten-
tang Desa ini, posisi dan kedudukan 

desa berada dibawah Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dengan demikian 
pemerintah desa memiliki tanggun 
jawab kepada pemerintah Kabupat-
en Kota. Untuk itu, penyelenggaraan 
kedua tingatan pemerintahan ini 
harus saling bersinergi satu dengan 
yang lainnya penyelenggaraan, per-
encanaan, dan pembangunan desa 
juga menjadi tanggun jawab pemer-
intah Kabupaten/Kota sehingga 
nantinya terjadi pembangunan yang 
tepat sasaran dan berkelanjutan. 

Pemerintahan Kabupaten/Kota 
memiliki tugas dalam menata desa 
dengan melakukan evaluasi pada 
tiap desa yang ada dalam wilayahn-
ya, evaluasi yang dimaksudkan untuk 
menilai kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan desa dalam peningka-
tan kesejahteraan, pelayanan publik, 
tata kelola pemerintahan yang baik, 
dan daya saing. hasil dari evaluasi 
tersebut menjadi alat untuk menen-
tukan kelayakan desa dan memas-
tikan bahwa desa tersebut dapat 
menyelenggarakan pemerintahannya 
dengan baik.

Dalam penataan desa pemerin-
tah juga memiliki kewenangan untuk 
membentuk, mengabung, dan meng-

hapuskan desa demi penyeleng-
garaan program strategis nasional. 
Tambahan lagi, dalam penataan 
desa fungsinya dapat dirubah men-
jadi kelurahan atau sebaliknya kelu-
rahan menjadi desa sesuai dengan 
kajian yang dilakukan serta prakarsa 
masyarakat di desa tersebut.

Desa dalam UU ini yang penger-
tianya adalah desa dan desa adat 
atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah ke-
satuan masyarakat hukum yang me-
miliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemer-
intahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia juga diberikan kewenan-
gan pada 4 (empat) dalam men-
dukung penyelenggaraan desa anta-
ralain: 1) bidang penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 2) pelaksanaan 
pembangunan desa; 3) pembinaan 
masyarakat desa; dan 4) pember-
dayaan masyarakat desa. ke empat 
kewenangan ini haruslah dijabarkan 
oleh kepala desa dalam mewujudkan 

opini
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opini

tujuan penyelenggaraan pemer-
intahan desa. Untuk ini, ke-
wenangan desa perlu diatur lebih 
lanjut dengan regulasi sehingga 
penyelenggaraan kewenangan 
tidak tumpang tidih dengan ke-
wenangan yang dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten/Kota.

UU ini juga memberikan pe-
luang kepada pemerintahan desa 
untuk melakukan kerja sama 
antar desa dalam meningka-
takan pembangunan sehingga 
mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan desa. kerja sama 
ini menjadi salah satu cara dan meru-
pakan alat penungkit dalam men-
dukung pengembangan usahan yang 
dimilik oleh desa sehingga memiliki 
nilai ekonomis  yang tinggi dan men-
dukung penyelenggaraan pelayanan 
kepada masayarakat.

Mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan desa, kepala desa 
dibantu oleh perangkat desa untuk 
menlaksanakan kewenangan, pro-
gram, dan kegaitan yang telah disusu 
dalam rencana pembangunan jangka 
menegah desa (RPJMDes) yang 
dimana setelah hal tersebut ditetap-
kan recana kerja pemerintahan desa 
(RKPDes) yang merupakan program 
tahunan yang harus dicapai pada 
setiap tahunya sesuai dengan visi, 
misi, sasaran, capaian dan strategi 
dalam mewujudkannya. 

Masyarakat desa juga memiliki 
hak dan kewajiban untuk turut serta 
dalam pembangunan desa, sehingga 
terjadi pembangunan yang berkes-
inambunang dan menjadi kontrol 
bagi Kepala Desa beserta perang-
katnya dalam mengemban amanat 
dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan desa. Penyusunan regulasi 
desa baik itu berupa Peraturan Desa 
dan Peraturan Kepala Desa menjadi 
sebuah instrumen untuk menegakan, 
melaksanakan, dan mendukung pen-
capain penyelenggaraan pemerin-
tahan desa dan pembangunan desa. 
peraturan tersebut disusun sesuai 
dengan kaidan pembentukan peratu-
ran perundang-undangan.

Hal yang tidak kalah pentingnya 
dalam pemerintahan desa adalah 
pengelolaan keuangan desa dan aset 
desa. dimana dalam UU ini diatur 
tersendiri pada BAB VIII pasal 71 
sampai dengan pasal 77. Hak dan 
kewajiban pemerintahn desa dalam 
menggali berbagai sumber pendapa-
tan desa sendiri, alokasi APBN pajak 
bagi hasil Kabupaten/Kota, alokasi 
dana desa, bantuan keuangan dari 
APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 
hibah yang tidak mengikat pihak 
ketiga dan penapatan desa yang sah. 

Menjadi menarik disini melihat 
yang didapatkan oleh pemerintah 
desa dari dana bagi hasil pajak daerah 
mendapatkan sebanyak paling sedikit 
10 % dari pajak dan retribusi daerah 
juga ditambah lagi dana yang didapat 
dari dana perimbangan yang diterima 
oleh kabupaten/Kota dalam Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Daerah 
setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus mendapatkan paling sedikit 
10 %. Dalam pengelolaan keuangan 
negara ini dibutuhkan kemampuan 
dan kapasitas perangkat desa yang 
mumpuni.

Tantangan terberat yang disaat 
kepala desa mengupayakan sum-
ber-sumber pendapatan desa, dibu-
tuhkan regulasi turunan dalam 
mengantisipasi “malpraktik” dalam 
penyelenggaraan administrasi desa. 
Untuk itu, perlu dipersiapkan solusi 
dalam menjaga agar pengelolaan 
menjadi benar dan tidak menyalahi 
perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk itu perlu kiranya meli-

hat kemampuan perangkat desa 
yang ada saat ini dirasakan masih 
sangat lemah untuk itu ke kha-
watiran lebih lanjut kapasitas 
perangkat desa yang ada saat ini 
menjadi perhatian dan perlu juga 
meninjau mekanis pengemban-
gan kapastias perangkat desa. 

Terkait dengah hal tersebut, 
kepala desa juga dituntut untuk 
mampu membuat laporan pe-
nyelenggaraan pemerintahan 
desa serta menyusun pengangga-
ran dalam mendukung pemerin-
tahan desa yang meliputi 5 (lima) 

aspek yang seperti disebutkan diatas, 
dimana semua bentuk laporan dan 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada pengawas penyelenggaraan 
pemerintah. Dalam penyelenggaraan 
pemeritah desa juga membutuhkan 
sinkronisasi terhadap perencanaan 
dan penganggaran dari dana-dana 
yang masuk ke Desa. Untuk itu 
diperlukan dukungan mulai dari ke-
siapan baik regulasi serta perangkat 
desa dalam menindaklanjuti kebija-
kan tersebut yang tertuan dalam UU 
Desa. 

Selain itu, tantangan lainnya 
dalam implementasi UU Desa datang 
dari desa ada yang ada di miniang 
kabau Lembaga Kerapatan Adat Alam 
Minangkabau (LKAAM)  “Jika dilihat 
secara umum UU Desa ini memang 
membuat posisi masyarakat Minang-
kabau menjadi dilema, di satu sisi 
akan ada nilai-nilai budaya Minang-
kabau yang tergerus, serta di satu sisi 
ada peluang yang akan mampu men-
ingkatkan makmuran masyarakat.

 (Kompas, 22/12/2013) UU Desa 
juga membawa tantangan tersendiri 
bagi penyelenggaraannya pada Desa 
Adat yang merupakan suatu wilayah 
yang istimewa dimana haknya juga 
dilindung dalam UU ini. penekanan 
akan terjadinya pergeseran budaya 
dalam pengelolaan pemerintahan 
desa/nagari perlu dipikirkan bersama 
dalam mendukung implementasi UU 
Desa.   

Pemerintahan Kabupaten/
Kota memiliki tugas dalam me-
nata desa dengan melakukan 
evaluasi pada tiap desa yang 
ada dalam wilayahnya untuk 
menilai kinerja penyelengga-

raan pemerintahan desa dalam 
peningkatan kesejahteraan, 
pelayanan publik, tata kelola 
pemerintahan yang baik, dan 

daya saing.
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NO PASAL-PASAL URGENSI KELITBANGAN TITIK BERAT

1 Pasal 7 Ayat 2 Penataan Desa: Evaluasi Tingkat 
Perkembangan Pemeritahan Desa

Menilai kinerja perkembangan 
pemerintahan desa dalam 
penyelenggaraan pemerinta-
han desa untuk kelayakan dan 
keberadaan desa

Mencari faktor yang paling 
dominan dalam perkembangan 
pemerintahan desa

2 Pasal 12 ayat 1 Pemerintah Daerah dapat men-
gubah status Kelurahan Menjadi Desa berdasarkan 
prakarsa masyarakat dengan memenuhi persyaratan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Kesiapan regulasi guna menun-
tun pemerintah daerah dalam 
meyiapkan perubahan status 
desa dan kelurahan

Menentukan serangkaian aspek 
dalam mempersiapkan perubahan 
status desa dan kelurahan

3 Pasal 19 Huruf c Kewenangan yang ditugaskan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan pemer-
intah daerah kabupaten/kota; Huruf d Kewenangan 
lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/
kota sesuai dengna kententuan peraturan perun-
dang –undangan

Tumpang tindik kewenagan 
yang dilaksanakan pada tin-
gakat pemerintah

Menentukan kewenangan yang 
akan dilimpakan kepada pemer-
intahan desa dan pemerintahan 
desa adat.

4 Pasal 27 Penyapaian laporan peneyelenggaraan 
pemerintahan Desa

Perlunya penyelenggaraan 
Good goverment pada tingkat 
desa dalam memetakan 
kemampuan penyelenggaraan 
pemerintah desa

Menyiapkan mekanisme dan sis-
tematikan perencanaan desa

5 Pasal 48 Perangkat desa Penguatan kelembangaan 
dalam penyelenggaraan 
pemerintah desa

Adanya perangkat desa yang pro-
fesional dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa

6 Pasal 75 Pasal 1, 2, 3. Keuangan Desa Memetakan potensi desa 
dalam menggali sumber-sum-
ber pedapatan desa

Memetakan potensi keuangan 
desa daa

7 Paragraf 1, Pasal 79, 80, Perencanaan Desa Perlunya penyelenggaraan 
pemerintah desa yang teren-
cana dengan baik

Menyiapkan mekanisme dan sis-
tematikan dokumen perencanaan 
penyelenggaraan pemerintahan 
desa

8 Pasal 92 Kerjasama antar Desa Potensi dan sumberdaya 
yang dimiliki desa yang 
berbeda untuk itu dibutuhkan 
kerjasama dan mekanisme 
pengelolaan dalam mewujud-
kan pembangunan desa

Menyiapkan mekanisme pelaksan-
aan kerja sama antar desa

9 Pasal 112 Pembinaan dan Pengawasan Desa Kemampuan perangkat desa 
yang relatif masih perlu 
ditingkatkan dalam mendukng 
penyelenggaraan pemerinta-
han desa

Menyiapkan bentuk pengawasan 
yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah dalam perlak-
sanaan BINWAS Desa

10 Pasal 113 Huruf a memberikan pedoman dan 
standar penyelenggaraan Pemerintaha Desa

Standar penyelenggaraan 
pemerintahan desa men-
jadi rambu-rambu dalam pe-
nyelenggaraan yang dilakukan 
oleh kepala desa sehingga 
penyelenggaraan menjadi 
transparan

Menyiapkan aspek yang men-
jadi rujukan dalam penyususnan 
standar pemerintahan desa

Tabel Identifikasi Regulasi 
Yang Harus Disiapkan
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catatan

H
asil Pemilihan 
Umum Legislatif 
(Pilleg) yang ber-
langsung pada 9 

April lalu memunculkan 
PDI Perjuangan sebagai 
kampiun dengan memper-
oleh sebanyak 23.681.471 
suara atau 18,95 persen. 

Partai kedua yang 
memperoleh suara tert-
inggi adalah Partai Golkar 
dengan 18.432.312 suara 
atau 14,75 persen. Se-
dangkan Gerindra mem-
peroleh 14.760.371 suara 
atau 11,81 persen dan 
Partai Demokrat meraih 
12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Hasil Pilleg yang menempatkan PDI Perjuangan se-
bagai juara, mungkin sudah tidak begitu mengherankan 
lagi, pasalnya keberadaan Joko Widodo sebagai kader 
PDI Perjuangan yang berkilau berkat gaya kepemimpi-
nannya yang merakyat, bersih dan jujur ini memang 
sudah diprediksi bakal menjadi magnet bagi rakyat In-
donesia.

Yang menarik dari Pilleg kali ini adalah mencermati 
“Perceraian” di kalangan elit politik yang terjadi pasca 
Pilleg. “Perceraian” terjadi, baik antar koalisi maupun 
“perceraian” yang terjadi antar individu dalam satu 
partai.

“Perceraian” antar elit politik semakin menjadi sete-
lah akhirnya hanya ada dua pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden yang maju dalam Pemilihan Pres-
iden, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 
dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Salah satu contoh “perceraian” yang terjadi di kalan-
gan elit politik adalah pecah kongsinya pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang awalnya digadang-
gadang oleh Partai Hanura untuk maju dalam Pemilihan 
Presiden 2014 yaitu Wiranto-Harry Tanoesoedibjo.

Minimnya peraihan suara Partai Hanura yang hanya 

mencapai 6.579.498 atau 
sekitar 5,26 persen dari 
total suara sah seban-
yak 124.972.491 suara 
membuat partai bentu-
kan mantan Panglima TNI 
Wiranto ini tidak dapat 
mengajukan pasangan 
calon Presiden dan Wakil 
Presidennya secara man-
diri karena sesuai dengan 
peraturan Komisi Pemili-
han Umum (KPU), hanya 
partai yang memperoleh 
minimal 20 persen suara 
dalam Pilleg yang diperbo-
lehkan mengusung pasan-
gan calon Presiden-Wakil 

Presiden secara mandiri. 
Wiranto yang kemudian memutuskan berkoalisi 

dengan PDI Perjuangan, Nasdem, PKB dan PKPI untuk 
mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla berbeda pemikiran 
dengan Harry Tanoesoedibjo yang lebih memilih pasan-
gan Prabowo Sugianto-Hatta Rajasa yang disokong oleh 
Partai Gerindra, PPP, Partai Golkar, PBB dan PKS.

“Perceraian”elit politik lainnya yang menarik adalah 
keputusan pemenang konvensi calon Presiden dari 
Partai Demokrat, Dahlan Iskan, yang secara terang-
terangan mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf 
Kalla sebagai calon Presiden-Wakil Presiden 2014-
2019. Padahal kader Partai Demokrat yang diketuai 
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mayoritas 
mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Masih banyak lagi sebenarnya “perceraian-perce-
raian” di kalangan elit politik lainnya, namun tentu saja 
harapan rakyat agar kasus “perceraian” tersebut tidak 
berdampak negatif pasca Pilpres mendatang.

Sebagain besar rakyat juga mungkin tidak akan 
begitu memusingkan “perceraian-perceraian” yang ter-
jadi di kalangan elit politik tersebut. Yang rakyat tahu 
dan inginkan adalah Indonesia ke depan akan lebih baik 
dari saat ini.  Pasti..   

PERCERAIAN ELIT POLITIK
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