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KATA PENGANTAR 
 

 

Sebagai agenda rutin dalam rangka memperingati Dies Natalis Universitas Terbuka, 

pada Dies ke-29 tahun ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 

(FISIP-UT) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengangkat tema 

―Transformasi Kepemimpinan Nasional menuju Mayarakat Madani‖. Seminar nasional 

mengkaji berbagai permasalahan yang terkait dengan tema di atas dari berbagai perspektif 

dengan membagi subtema sebagai berikut:  

1. Kepemimpinan Nasional dalam Perjalanan Bangsa Indonesia,  

2. Otonomi Daerah dan Transformasi Kepemimpinan   

3. Transformasi komunikasi, sosial, Politik dan budaya menuju perubahan 

kepemimpinan  

4. Kewirausahaan dan menumbuhkan kepemimpinan generasi muda, serta  

5. Hukum dan kekuasaan dalam Transformasi Kepemimpinan Nasional. 

 

Selain mengundang pembicara kunci dan nara sumber, Seminar Nasional FISIP-UT 

dihadiri oleh para pemakalah yang berasal dari berbagai institusi, antara lain Universitas 

Sriwijaya, Universitas Wanita Internasional Bandung, Universitas Budi Luhur Jakarta, 

STISIPOL Dharma Wacana Metro Lampung, Universitas Brawijaya Malang, Universitas 

Muhammadiyah Jakarta, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Bina Nusantara 

Jakarta, Universitas Udayana Denpasar, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bandung Barat, 

Al Taqwa College Indonesia, dan tuan rumah Universitas Terbuka. 

Akhir kata,  kami berharap Seminar Nasional FISIP-UT tahun 2013 ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. 

 

Panitia Semnas FISIP-UT 2013 

 

Ketua, 

 

 

 

 

Drs. Agus Priyanto, M.Si. 
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SAMBUTAN DEKAN 

PADA SEMINAR NASIONAL FISIP 2013  

21 November 2013 

 

 

Yth.  

1. Pembicara Tamu 

 Prof. Dr. Thamrin Amal Tomagola 

 Yudi Latif, MA. PhD. 

2. Para Pimpinan UT 

3. Tamu Undangan  

4. Pembicara dan Peserta Seminar Nasional FISIP UT 

 

 

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 

 

Selamat Datang pada Seminar Nasional FISIP UT 2013. 

 

Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima 

kasih kepada pembicara utama Yudi Latif, MA. Ph.D dan Prof. Dr. Thamrin Amal 

Tomagola atas waktunya untuk berbagai pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih 

juga saya sampaikan kepada Rektor UT yang memberikan dukungan demi 

terselenggaranya Seminar Nasional UT. Dan tak lupa saya sampaikan ucapan terima 

kasih  kepada panitia penyelenggara, pembicara dan para peserta SEMNAS FISIP 2003.  

Seminar Nasional FISIP UT merupakan agenda tahunan yang didedikasikan sebagai 

wacana untuk mengkaji secara kritis proses transisi Indonesia menuju masyarakat 

Madani. Seminar Nasional FISIP menghadirkan Resources person yang sangat 

knowlageble yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dan kajian kritis atas 

fenomena yang terjadi. Pada SEMNAS FISIP kali ini kita sangat beruntung mendapatkan 

pembicara utama yang sangat mumpuni dan juga mengalami sendiri proses transformasi 

ini, sehingga akan memberikan pemahaman komprehensif. Di samping itu materi 

pemakalah yang juga menghadirkan berbagai case study akan menjadikan akumulasi 

pengetahuan yang sangat baik untuk membangun critical mass.      

 

Para peserta seminar dan tamu undangan 

 

Sudah lebih dari satu dekade Bangsa Indonesia mengalami dan menjalani proses 

reformasi ditandai dengan berbagai perubahan di segala aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Perubahan penting yang terjadi adalah perubahan sistem pemerintahan dan 

politik yang menuju pada sistem pemerintahan yang mengedepankan check and balance 

dan sistem politik multi partai yang dilengkapi dengan pemilihan langsung. Perubahan 

sistem ini by design mengadopsi sistem yang telah mapan dari berbagai negara lain 

namun dalam proses trial and error kita mengalami proses deficiency yang masif 
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sehingga terjadi destruksi diberbagai aspek yang menurunkan kepercayaan publik. Salah 

satu aspek penting adalah proses recruitment pemimpin formal yang harus melalui proses 

politik justru berakibat pada proses kolutif, koruptif dan manipulatif yang merefleksikan 

fenomena di lembaga legislative itu sendiri. Sebagai akibatnya pemimpin pemimpin di 

lembaga eksekutif dan yudikatif yang nota bene merupakan produk dari lembaga 

legislative yang kolutif dan koruptif  tidak berisikan putra putri terbaik bangsa. Di sisi 

lain pemimpin pemimpin informal dan kalangan akademisi yang harus melakukan 

tindakan korektif masih pasif menyuarakan different voices. Defisiensi sistemik ini harus 

dihentikan dengan melahirkan proses recruitment pemimpin yang baik sehingga mampu 

menghasilkan pemimpin pemimpin yang efektif untuk masa depan.        

Akhir kata semoga seminar memberikan secercah harapan untuk menyumbangkan 

pemikiran kritis proses transformasi kepemimpinan nasional untuk mewujudkan 

Indonesia Emas 2045. 

 

Selamat Berseminar 

 

Billahittaufik walhidayah, wa-salamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

 

Pondok Cabe, 21 November 2013 

 

Dekan FISIP-UT,  

 

 

 

 

Daryono, S.H, M.A., Ph.D. 

NIP 19640722 198903 1 019 
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SAMBUTAN REKTOR 

UNIVERSITAS TERBUKA  

 

 

Yth.  

1. Pembicara Tamu 

 Prof. Dr. Thamrin Amal Tomagola 

 Yudi Latif, MA. Ph.D. 

2. Para Pimpinan UT 

3. Tamu Undangan  

4. Pembicara dan Peserta Seminar Nasional FISIP UT 

 

 

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 

 

Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di UTCC untuk berpartisipasi 

pada Seminar Nasional FISIP UT dengan tema ―Transformasi Kepemimpinan Nasional 

menuju Masyarakat Madani.‖ Seminar Nasional ini merupakan rangkaian Dies Natalis 

UT yang ke XXIX. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. 

Thamrin Amal Tomagola dan Yudi Latief, Ph.D. yang telah meluangkan waktu untuk 

menjadi pembicara utama pada seminar nasional ini. Ucapan terima kasih juga saya 

sampaikan kepada seluruh pembicara dan peserta seminar yang hadir pada saat ini serta 

kepada Dekan FISIP dan jajarannya yang telah menyelenggarakan Seminar Nasional ini. 

 

Para Tamu Undangan, Pembicara  dan Peserta Seminar yang saya hormati, 

 

Saat ini Indonesia dan kawasan Asia pada khususnya sedang mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi melebihi kawasan Eropa dan Amerika. Pada tahun 

2010, sumbangan PDB Asia terhadap PDB Dunia sudah mencapai 22,8% di atas 

sumbangan PDB kawasan Eropa dan Amerika.
1
 Naiknya persentase tersebut 

mengindikasikan bahwa terdapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama di India, 

Asia Timur, dan Tenggara. Hal ini mendorong arus modal dari Eropa dan Amerika ke 

negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara, dan India. Perkembangan manajemen supply 

dan pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan seketika, hingga hampir tidak ada 

perbedaan waktu antara negara dan benua. Peran Amerika dan Eropa dalam percaturan 

ekonomi global semakin berkurang. Abad -21 adalah abad Asia.  

Perubahan tatanan dunia tersebut  membawa dampak pada pentingnya posisi 

kawasan Asia, termasuk Indonesia dalam percaturan ekonomi politik dunia. Indonesia 

negara demokratis dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, berada dalam 

posisi geografis yang strategis, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. 

                                                 
1 Ministry of Manpower of Singapore, edited by Dave Ulrich dan Robert Sutton, Asian Leadership What Works, 

Singapore, McGraw Hill, 2011. p. 5. 
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Indonesia tumbuh menjadi kekuatan ekonomi penting di Asia. Namun pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi disatu sisi berhadapan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang 

tinggi, Human Development Index yang masih rendah dan tidak meratanya 

pembangunan. Di samping itu, dari aspek politik sebagian besar masyarakat Indonesia 

masih mengalami euphoria demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai sekedar kebebasan 

berbicara dan bertindak, bukan sebagai mekanisme manajemen publik yang 

bertanggungjawab dan saling menghormati. Indonesia sedang dalam proses transformasi 

menjadi negara maju, negara dengan penduduk muslim terbesar yang demokratis dan 

multikultural.  

Transformasi ini sangat memerlukan kepemimpinan yang mumpuni di berbagai 

bidang. Masyarakat dan dunia bisnis Indonesia menantikan munculnya pemimpin 

pemimpin yang mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi domestik. Saya berharap dari seminar ini lahir berbagai pemikiran, 

ide dan gagasan yang mampu mendorong lahirnya sebuah kondisi yang mendorong 

lahirnya pemimpin-pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi masyarakat 

madani, yaitu suatu kehidupan masyarakat plural secara budaya, politik, ekonomi, dan 

agama yang saling menghormati dan menghargai. 

 

Saudara pembicara  dan peserta seminar yang saya hormati, 

 

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan ucapan selamat 

melaksanakan seminar semoga seminar ini mampu memberikan sumbangan yang 

signifikan bagi perkembangan ilmu pengathuan serta mampu memberikan sumbangan 

praktis bagi penumbuhan kesadaran berpolitik yang cerdas dan bermoral.  Dengan ini 

saya nyatakan Seminar Nasional  dengan tema Transformasi Kepemimpinan Nasional 

Menuju Masyarakat Madani secara resmi dibuka.  

 

Billahittaufik walhidayah, wa-salamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

 

Pondok Cabe, 21 November 2013 

 

Rektor,  

 

 

 

 

Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. 
NIP 19620401 198601 2 001 
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RAHIM-RAHIM KEPEMIMPINAN NASIONAL 

dan 

PENCERDASAN KEHIDUPAN BANGSA 

    

Tamrin Amal Tomagola
2
 

 

 

A. PENGANTAR 

 

Max Weber (1864-1920), Sosiolog Jerman membedakan tiga jenis kepemimpinan 

sesuai dengan tahap-tahap evolusi dari masyarkat agraris-tradisional menuju msyarakat 

modern-industrial dengan melewati masa transisi diantara kedua kutub perkembanganitu 

(Coser, 1977:217-233). Dalam masyrakat agraris-tradisional, pola kepemimpinan 

komunal-tradisional sangat dominan sedangkan di pihak lain, dalam masyarakat modern-

Industrial, pola kepemimpinan formal-legal-birokratiklah yang lebih berperan. Sedangkan 

pola kepemimpinan personal-kharismatik sangat mengemuka dalam masyarakat yang 

sedang bertransisi dari masyarakat agraris-tradisional kemasyarakat modern-industrial. 

Masyarakat majemuk Nusantara yang terdiri dari tidak kurangdari 653 sukubangsa, 

sebagian besar masih berada pada tahap tradisional-komunal (Tomagola, 2005).Karena 

itu, pola kepemimpinansosial yang dominan juga adalah pola kepemimpian tradisional 

dimana basis legitimasi kekuasaan Sang Pemimpin adalah: tradisi yang sudah 

menyejarah. Pola kepemimpinan sosial yang tradisional-komunal ini juga secara kuat 

mewarnai pola kepemimpinan dalambidang-bidang: politik, birokrasi dan ekonomi 

(Sharma and Gupta, 2006). Pola kepemimpinan tradisional-komunal hidup berdampingan 

dengan pola kepemimpian legal-formal-birokratikbaikdalam arena politik, birokrasi dan 

ekonomi di Indonesia. Sebuah proses transisional terbatas dalam ketiga bidang itu sedang 

perlahan, bertahap, tapi pasti berupaya menemukan sebuah pola kepemimpinan yang 

efektif-efisien tanpa perlu tercerabut dari budaya Nusantara. 

Bukan hanya isi dan relasi kepemimpinan yang sedang berubah tapi juga isi dan 

relasi-kuasa yang mempertautkan antara para pemimpindengan para pengikut masing-

masing. Dalam proses yang sedang berjalan ini, para pemimpin tak bisa menghindar dari 

kemestian merobah baik gaya maupun pola kepemimpinan mereka untuk disesuaikan 

dengan kian berdaya dan kuatnya posisi-tawar para pengikut yang sedang melepaskan diri 

dari posisi ‗kawulo‘ (Subject) dan kian meneguhkan posisi baru sebagai warganegara 

(Citizen) dari sebuah Negara modern-demokratis. Proses ‗from merely just as a subject to 

finally becoming an active-sovereign citizen‟ adalah proses yang semakin mengglobal, 

khususnya dalam era ‗Network Society‘ (Castells, 2000) di Abad 21 ini. 

 

 

 

                                                 
2
 Sosiolog Budaya, tinggal di Cimanggis (Email: tamringalela@gmail.com) 
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Diagram diatas menyajikan tipologi dari 3 relasi-kuasa pada periode-periode sejarah 

tertentu selama minimal 3 generasi (kuranglebih 75 tahunan). Jenis relasi kuasa yang 

pertama, vertical-dominative power realtion
3
sangat jamak ditemukan di masa 

perbudakan antara masters and slaves; sedangkan tipe realsi yang kedua, diagonal power 

relation
4
, banyak ditemukan di kalangan priyayi Jawa kelas menengah dan atas 

(Tomagola, 1990). Jenis relasi kuasa yang terakhir, equal-partner relation
5
. Tipe relasi 

kuasa jender seperti ini sangat umum dijumpai justeru di kalangan kelas bawah kota 

menengah dan kecil. Proporsi tipe kian membesar di kalangan kelas menengah dan kelas 

atas kota-kota besar Indonesia yang sudah tercerahkan. 

Pertanyaan kritis yang seyogianya diajukan adalah: tipologi relasi kuasa itu tegak 

diatas fondasi apa? Jawabnya: relasi-relasi kuasa itu tegak diatas landasan penguasaan 

dan pengontrolan sumberdaya strategis (strategic resources)
6
baik dalam ranah ekonomi 

maupun daslam ranah-ranah non-ekonomi seperti: ranah politik, ranah sosial dan ranah 

budaya serta ranah simbolik. 

Menyadari sedang berlangsungnya proses fundamental yang akan merubah 

keseluruhan tatanan pola kepemimpinan dalam hampir semua bidang inilah yang 

mengharuskan kita , para ilmuwan Indonesia yang berkiprah di berbagai universitas, 

termasuk Universitas Terbuka (UT) dan di berbagai Lembaga Kajian Ilmiah untuk : (1) 

memetakan seluruh wujud pola-pola kepemimpinan yang pernah hidup dan diprakttekkan 

                                                 
3
 Scanzoni & Scanzoni memakai nama lain: owner-property relation (khususnya antara 

pasangan-pasangan suami-isteri) 
4
 Sacnzoni & Scanzoni menamakannya big brother-little sister relation (khususnya antara 

pasangan-pasangan suami isteri). Di era Orde Baru, jenis gender power relation jadi acuan 

ideologi jender rejim saat itu yang oleh Julia I. Suryakusuma di label sebagai State Ibuism 

(Suryakusuma,  1982: pp. 3-18) 
5
 Scanzoni & Scanzoni yang pertamakali memakai istilah ini yang dipartahankan Penulis dalam 

Diagram 1 tersebut di bawah. 
6
 Bourdieu memakai nama lain seperti: economic capital, political capital, social capital, cultural 

capital and symbolic capital (Bourdieu, 1998) 
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di Nusantara ini; (2) mengenali baik kondisi-kondisi, generator utama maupun arah 

perubahan pola-pola kepemimpinan; untuk pada akhirnya (3) merumuskan serangkaian 

upaya politik dan kebijakan yang mampu mendorong bertumbuh-kembangnya suatu pola 

kepemimpinan kontekstual yang sesuai dengan tahap perkembangan suatu wilayah 

tertentu di Indonesia. 

Upaya pemetaan pola-pola kepemimpinan Nusantara dapat dimulai dengan 

mengenali secara dalam dan komperhensif beberapa ‗Rahim Kepemimpinan Nasional‘ 

yang pernah melahirkan sejumlah besar pemimpin bangsa ini sejak awal Abad lalu hingga 

kini. Masyarakat-masyarakat dan budaya-budaya Nusantara sudah dan sedang terus 

melahirkan sejumlah angkatan kepemimpinan dari beberapa ‗rahim nasional‘.  

 

B. RAHIM-RAHIM KEPEMIMPINAN NASIONAL 

 

Sejak awal Abad lalu hingga kini, negeri ini melahirkan sejumlah angkatan 

kepemimpinan dari beberapa ‗rahim kepemimpinan‘. Pertama, angkatan para pemimpin 

nasional produk politik etis kolonial Belanda yang kemudian bergerak dalam berbagai 

organisasi kedaerahan, keagamaan dan kebangsaan. Mereka ini dikenal senagai ‗Kaum 

Pergerakan‘. Mereka tidak ujuk-ujuk muncul sebagai pemimpin. Secara perlahan, 

bertahap dan mengalir alamiah para kaum pergerakan ini digodok secara estafet 

berkesinambungan kemampuan intelektual mereka di bangku-bangku pendidikan dan 

kelompok-kelompok diskusi politik kebangsaan dan di rumah-rumah pondokan politik 

seperti di kediaman H.O.S. Tjokroamnito di Surabaya. 

Rahim tradisional kedua dari kepemimpinan nasional adalah berbagai organisasi 

pelajar dan mahasiswa nasional yang berhasil melembagakan proses pengkaderan 

bertahap lewat kerja-kerja dan kiprah-kiprah konkrit dalam pendalaman masalah-masalah 

kemaslahatan publik, magang administrasi organisasi dan latihan-latihan kepemimpinan 

secara teratur berkala. Dari Rahim organisasi pelajar/mahasiswa inilah lahir tokoh-tokoh 

muda nasional pada jamannya seperti: Alm. Nurcholis Madjid, Cosama Batubara dan 

Akbar Tanjung. Mereka merayap dari bawah secara bertahap dan kenyang dengan 

pengalaman berorganisasi secara membumi. 

Rahim kepemimpinan nasional ketiga adalah dari kalangan para perwira TNI, 

khususnya Angkatan Darat, godokan militer di Lembah Tidar. Lembah ini juga 

menyumbang secara signifikan pemimpin-pemimpin nasional yang mumpuni secara 

birokratis militer tapi banyak yang gagap secara sipili-demokratis. Tampuk 

kepemimpinan nasional didaku oleh lulusan akademi militer ini sebagai ‗hak-sejarah‘ 

mereka yang sudah seharusnya demikian karena pernah punya ‗peran-sejarah‘ yang 

menentukan dalam pencapaian kemerdekaan bangsa. Klaim ini jelas sepihak dan 

kebablasan menonjolkan peran yang tidak seluruhnya putih-bersih. Banyak yang 

berlumuran merah-darah, menyakitkan dan traumatik bagi rakyat. Sesudah 1965, sukar 

menemukan seorang jenderal yang bersih dari pelanggaran HAM di salah satu pojok 

tanahair. Tapi banyak dari mereka sukses dalam karier militer dan jabatan pemerintahan. 
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Walau sebagian dari mereka tercatat sebagai pembunuh, penculik dan penyiksa pihak-

pihak yang tidak berdaya, ada yang berhasil jadi gubernur, menteri bahkan Presiden. 

Sesudah Reformasi 1998, muncullah sejumlah kader pemimpin bangsa dari Rahim 

kontemporer, dunia bisnis: swasta mapun BUMN. Mereka terkenal handal dan mumpuni 

dalam manajemen mikro-perusahaan yang kemudian secara salah-kaprah menerapkan 

prinsip-prinsip mikro itu dalam lingkup pengelolaan makro nasional. Mereka tidak 

sekedar melakukan ‗silent takeover‘ dari pengelolaan Negara, baik di legislative maupun 

di eksekutis, tapi secara demostratif mengedepankan sepak-terjang transaksional yang 

peniuh dengan perhitungan ‗profit making‘ bukan ‗service delivery‘ yang dituntut dalam 

birokrasi publik. Mereka sangat terlambat menyadari bahwa Negara bukanlah perusahaan 

! Lobby-lobby dan ulah mereka dalam mengamandemen UUD 1945 secara terang-

terangan dan legal telah menjarah baik tanah-tanah rakyat maupun kekayaan alam 

Nusantara. 

Akhirnya, kini, terbukalah Rahim alternatif kontemporer untuk baik proses maupun 

perektutan calon pemimpina nasional: dari kawah Candradimuka daerah-daerah. 

Pasangan Jokowi-Ahok menjadi pioner-pionir dari para putra/i terbaik bangsa yang 

merayap dari bawah. Selain pasangan Jokohok, ada juga pemimpin daerah sukses yang 

patut dikedepankan seperti mantan Bupati Solok dan mantan Gubernur Sumbar yang 

sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam negeri, Gamawan Fauzi. Ada pula mantan 

Walikota Bitung, spesialis pembenah propinsi-propinsi paska kpnflik, Dr Sarundeng dari 

Sulawesi Utara. Jalur Rahim alternatif kontemporer dari daerah inilah yang perlu ditoleh 

dan dibuka kesempatan secara melembaga seluas-luasnya agar kita tidak lagi dipimpin 

oleh para penyamun politik dari Jakarta. 

 

Pencerdasan Kehidupan Bangsa 

Dalam konteks sejarah bangsa-bangsa yang baru merdeka setelah Perang Dunia 

Kedua, khususnya Indonesia, sangat wajar bila para ilmuwan dan cendekiawan negeri ini 

adalah pihak yang paling terpanggil untuk memikul tanggung-jawab mencerahi dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Almarhum Soedjatmoko, cendekiawan humanis-

nasionalisIndonesia menegaskan bahwa: 

  

“Seorang cendekiawan tak henti-hentinya berusaha agar rasionalitas makin 

bertambah, bidang kebebasan dan emansipasi diperluas, sopan santun dalam 

pergaulan politik dipelihara, rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia dalam 

masyarakat dibinan serta dorongan ke arah modernisasi tetap dilalukan”  

(Hartoko:1980:52). 

 

Semangat emansipatoris era Abad Pencerahan Eropa Barat, yang diimport lewat 

program-program Balas-Budi dari politik Etis pemerintah kolonial Belanda (Dhakidae, 

2003:67-98), sangat kental mewarnai tekad cendekiawan Alm. Soedjatmoko tersebut 

diatas. Pemanusiaan rakyat yang pernah lama terjajah melalui program-program 
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modernisasi dengan proporsi muatan kecerdasan rasionalitas yang makin membesar agar 

terangkat harkat dan martabat diri bangsa.  

Walau sadar betul akan posisi mereka sebagai para “kiai ilmu-pengetahuan” (Le 

clerc) yang berbeda dari ―kaum awam” ( Layque, the lay man) (Dhakidae,2003:33), sejak 

awal kaum terpelajar Indonesia menolak sikap melecehkan kaum awam ala 

Bendais;malah,mereka memilih melintas batas antara kedua kategori dan berupaya 

mencerdaskan kaum awam itu. Dengan kadar keterlibatan yang bervariasi, para ilmuawan 

dan cendekiawan dalam berbagai kapasitas formal ataupun pribadi berupaya menunaikan 

ajakan Soedjatmoko yang menulis lebih 30an tahun silam bahwa: ―…para cendekiawan 

yang hidup dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang, dari (jarak) cukup dekat 

mengalami betapa kuat daya-daya irasional yang memainkan peranannya dalam nation 

building”  (Hartoko, 1980:55) 

Walau bertolak dari niat yang tulus dan dibekali tekad yang kuat berlandas 

tanggungjawab intelektual, kiprah ilmuwan dan ilmupengetahuan untuk berupaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan penyuntikan serum rasionalitas agar terangkat 

harkat dan martabat kemanusiaannya; seyogianya secara cermat memperhatikan, 

menganalisis dan memahami secara komperhensif faktor-faktor strategis berikut ini. 

Pertama, walau rangkaian pulau-pulau Nusantara ini, kaum awam yang ingin 

dicerdaskan hidupnya itu tersatukan dalam satu Negara Kesatuan, kehidupan dari 

mayoritas rakyat, terutama di kawasan pedesaan, masih hidup dalam genggaman 653 

satuan komunal-geografis (Tomagola,1999) yang tersebar dari Merauke hingga Sabang 

(Hidayah, 1996).  

Kedua, setiap sistem pengetahuan, cara berpikir, pola sikap dan pola tingkahlaku 

adalah hal-hal penuh makna yang  merupakan bagian utuh dari ‗collective 

consciousness‟
7
 dari para warga budaya tertentu yang menyejarah. Hal-hal itu berada 

diluar ranah kehidupan ber-bangsa-negara dan karena itu mereka juga berada lebih 

banyak diluar jangkauan negara. Mereka adalah bagian-bagian integral dalam 

kehidupanan bermasyarakat dan berbudaya. 

Ketiga, rasional atau irasionalnya sesuatu hanya dapat dinilai dalam konteks budaya 

tertentu dengan ukuran-ukuran yang melembaga dalam tatanan budaya itu. Sudah lama 

diketahui bahwa rasionalitas ilmu-pengetahuan (scientific rationality) adalah sesuatu 

yang partikular produk budaya dominan Barat, khususnya aliran filsafat Positivism, yang 

menerangi dan menuntun dinamika perubahan Eropa Barat di era pencerahan 

(enlightenment era) dan karena itu bukan sesuatu yang uiversal. Pendakuan (claim) 

bahwa ilmu-pengetahuan positivistik bahwa ia menggenggam kebenaran (TheTtruth) 

yang pasti (positive) dan sebagai konsekwensinya punya jawaban solusi pasti, termasuk 

solusi kebijakan politik (Keat, 1-3, Introduction)atas setiap persoalan adalah suatu 

pendakuan yang bukan naif dan konyol tapi juga, yang lebih mendasar, sangat tidak-

ilmiah (unscientific) karena ilmu-pengetahuan kritis dengan rendah hati mengakui 

                                                 
7
 Durkheim (1982:57) merumuskannya sebagai: ―…a mode behaviour existing outside the 

consciousness of individuals becomes general, it can only do so by exerting pressure upon 

them”. 
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kesementaraan
8
 validitas proposisi-proposisi nya dan dengan senanghati menyambut 

setiap usaha pengguguran (falsification) (Popper dalam Latatos & Musgrave, 1970: 51-

58) mereka kapan saja. Selain Popper, mazhab Frankfurt Critical Theory, adalah yang 

paling gencar mengeritik posisi teoretik dan politik dari Positivism. (Keat, Ibid). Mazhab 

Frankfurt bahkan menegaskan bahwa posisi terbaik bagi teori-teori ilmu-ilmu sosial 

adalah posisi sebagai Critique.
9
 Singkat kata, tidak ada keniscayaan tindakan, individual 

maupun politik kebijakan publik, dari suatu temuan ilmu-pengetahuan tertentu. 

Keempat, perlu dikaji secara cermat dulu ―generating system, structure and 

mechanisms‖ yang menghasilkan berbagai tindakan/praktek para aktor sosial lengkap 

dengan makna tersurat maupun tersirat yang terkandung dalam setiap tindakan/praktek 

sebelum menilai mereka sebagai rasional ataukah irasional. Perlu diperhatikan sejumlah 

peringatan yang sudah disampaikan beberapa akhli tentang baik the inherent problems of 

rationality (Lukes, 1970) maupun the limits of irrationality (Hollis, 1970) 

Kelima, negara-negara dalam masyarakat dan budaya pasca-kolonial lebih cenderung 

menjadi interventionist states (McLennan et.al. 1984:7). Penguasa dengan modal politik 

(political capital) biasanya atas nama semangat sebagai keluarga besar bangsa (national 

family spirit) mengajak para ilmuwan/cendekiawan yang bermodal budaya dan simbolik 

(cultural and symbolic capital) (Bourdieu, 1988: 35-74)untuk bekerjasama membangun 

kehidupan bangsa, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Keenam, konteks tata-kelembagaan negeri pasca-kolonial. PhilipG. Altbach 

dalam artikelnya berjudul: ―Education and Neocolonialism‖ (dalam Ashcroft et.al, 1995: 

452-456) menegaskan bahwa neo-kolonialisme sejatinya bukan saja tetap meneguhkan 

cengkeraman negara-negara mantan penjajah atas negeri bekas jajahannya tetapi juga 

secara lebih dalam merasuk ke sendi-sendi tatanan kemasyarakatan dengan cara-cara 

canggih, penuh tatakrama diplomatik internasional
10

 yang memberi kesan ‗kesetaraan‟ , 

diwongke (Bahasa Jawa), seperti saat Indonesia memberi panggung dunia dalam 

pertemuan APEC baru-baru ini di Bali
11

. Cengkeraman neo-kolonialisme biaya rendah ini 

dilakukan tidak lagi dalam ranah politik, apalagi secara militer, tetapi dilakukan dalam 

ranah-ranah kemasyarakatan seperti: ranah ekonomi, ranah sosial, ranah budaya/kesenian 

populer, ranah komunikasi/simbolik secara nyarus menyeluruh. Penyeluruhan 

cengkeraman neo-kolonialisme telah mehadirkan neo post-colonial society and culture di 

negeri-negeri bekas jajahan. 

                                                 
8
 Seperti juga diutarakan dalam TOR Panitia Akademi Jakarta tentang Seminar Sehari ini. 

9
 Peter Berger malah lebih keras mengambil posisi saat dia mengatakan bahwa pada saat: 

―seorang sosiolog berperan sebagai pemberi legitimasi ilmiah kepada suatu program rejim 

pemerintahan tertentu maka pada saat ityu ia telah berhenti menjadi sosiolog‖ (Berger,  
10

 Tetapi dengan terbongkarnya secara memalukan kegiatan intelijen “the five Eyes” (Kompas, 01 

Nop. 2013), cengkeraman 5 negara adidaya terhadap para kepala pemerintahan negara sabahabat 

AS dan sejumlah keplaa negara Dunia Ketiga, khususnya Indonesia, cengkeraman itu ternyata 

begitu tanpa kesnatunan alias sangat vulgar 
11

 Baca artikel Daoed Joesoe berjudul ―Horas di Hamu Pasifik” di Harian Kompas, 06 Nop. 2013 

yang menyingkap tabir keluguan, kalau bukan nyaris kedunguan, kita sebagai Tuan Rumah 

menyambut dan menyenangkan tamu-tamu yang berniat kian menjarah kekayaan alam Nusantara 

ini. 
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Menurut Altbach, neo pasca-kolonialisme sangat telanjang teramati justeru dalam 

dunia pendidikan di negeri-negeri pasca-kolonial. Sistem kelembagaan pendidikan 

kolonial berikut perangkat kurikulum, pola manajemen pendidikan, pola penyediaan 

guru-guru dan dosen-dosen serta orientasi pendidikan tetap menjadi acuan utama para 

kalangan terpelajar dan birokrat pendidikan. Industrialisasi sistem pendidikan semakin 

mencemplungkan negeri-negeri pasca-kolonial ke dalam cengkeraman kaptalisme global 

yang sepertinya tak pernah terpuaskan. 

Karena itu, bersama bagian-bagian Dunia lain, negeri-negeri pasca-kolonial sudah 

terseret dan terjerat dalam proses tsunami globalisasi (Held et.al., 1999) yang menyapu 

bersih semua sumberdaya, strategis ataupun tidak strategis, ke suatu suatu muara 

perubahan yang kian mengikis kemandirian dan jatidiri suatu bangsa. Seluruh dunia 

sudah tergenggam dalam tangan segelintir eksekutif bisnis dalam ruang-ruang manajemen 

tertutup yang samasekali tidak demokratis (Hertz, 2003) berkat jasa jaringan digital 

global dalam perangkat telpon cerdas-genggam (smart hand-phone) mereka (Castells, 

2000). 

Alih-alih rakyat yang semakin cerdas kehidupan berbangsanya, justeru telpon 

genggam dunia yang kian cerdas. Masih adakah celah tersisa bagi Ilmu pengetahuan dan 

para ilmuwan untuk berkiprah mencerdaskan kehidupan bangsa mereka ? Mengapa 

sesudah lebih setengah abad merdeka dengan 6 presiden, negara dan kepala pemerintahan 

tetap tidak mampu mendaratkan dalam kenyataan hidup berbangsa Aline 4 dari UUD 

1945. Jangan-jangan kegagalan mereka, dan sekaligus kegagalan kita semua, bukanlah 

karena kehampaan niat tulus dan keseriusan usaha tetapi lebih karena kita semua terjebak 

dalam lingkaran struktural yang tak berujung, apalagi solusi, jalan keluar. 

 

C. PEMBAHASAN PROBLEMATIK 

 

Penulis dengan sengaja memilih Bagian Ketiga ini dimana kata Pembahasan 

seyogianya memberi uraian penjelasan yang menerangi, disandingkan dengan kata 

Problematik yang mengisyaratkan tidak-adanya jalan keluar, solusi, yang mudah 

sekaligus kalimat bijak lama bahwa : ―there is always an answer to every problem but it 

is equally true that there is a problem in every answer”. 

Kita mulai kata benda kecerdasan berakar kata sifat: cerdas (smart). Buku Tesaurus 

Bahasa Indonesia (Endarmoko, 2006:127) mendaftar sejumlah padanan kata sifat cerdas 

sebagai berikut: brilian, cemerlang, cendekia, cerdik, encer, genial, genius, intelek, 

inteligen, lantip (Jawa), pandai, pintar, ringan kepala, tajam, terang akal; sedangkan 

padanan cermat adalah,: cerdas tangkas. Bila disarikan unsur-unsur yang sama antara 

semua padanan itu, menurut hemat Penulis: punya pengetahuan, berwawasan, cepat 

membaca situasi dan dengan tangkas mengambil sikap dan tindakan. Jadi sangat lengkap 

makna cerdas karena mengandung unsur-unsur: kognitif, sikap dan motorik. 

Dalam kehidupan, bermasyarakat ataupun berbangsa, palingkurang ada lima ranah 

kehidupan, yaitu: ranah ekonomi, ranah politik, ranah sosial dan ranah budaya, ranah 

komunikasi simbolik. Karena itu sesuatu pihak/anggota dari suatu kesatuan kehidupan 
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diharapkan punya: kecerdasan ekonomi, kecerdasan politik, kecerdasan sosial, kecerdasan 

budaya dan kecerdasan komunikasi simbolik. Pihak-pihak mana sajakah yang diharapkan 

seyogianya memiliki kelima kcerdasan itu ? 

Pembahasan problematik dilakukan pada/dalam dua lingkup-aras analisa, yaitu: (1) 

pada lingkup-aras politik kebijakan publik negara mengelola hajat hidup orang banyak; 

dan (2) pada lingkup-aras kemasyarakatan tentang kemampuan kecerdasan rakyat 

mengelola hidup masing-masing. Pada lingkup-aras Butir (2) ini, mengikuti pembagian 

Alm. Prof Selo Soemaedjan (dalam kumpulan catatan kuliah-kuliah Beliau milik Panulis), 

lebih jauh dibedakan pada tiga tahap, yaitu: (a) tahap alat/cara; (b) tahap institusional; dan 

pada (c) tahap individual. 

Pada lingkup-aras politik kebijakan publik Negara, pihak pertama dan yang utama 

wajib memiliki kelima kecerdasan itu secara lengkap adalah para penyelenggara di ketiga 

tata-kelembagaan negara: mulai dari lembaga legislatif, eksekutif hinga yudikatif. 

Keambrudalan dalam ketiga cabang pemerintahan itu sedemikan ambruknya sehingga 

membuat hampir semua mereka yang masih waras menjadi keli lidah, kehilangan kata-

kata. 

Secara normatif memang disyarakan bahwa setiap kebijakan publik yang akan 

dirumuskan harus didahului kajian mendalam yang mampu menghasilkan Naskah 

Akademik yang mumpuni-komperhensi. Nyatanya, semua lebih banyak formalitas yang 

seremonial. Para ilmuwan yang diminta bantuan, lamabat atau cepat terkooptasi oleh 

kepentingan birokrasi sempit sehingga sangat banyak menghasilkan kebijakan publik 

yang tidak cerdas bagi kehidupan berbangsa. 

Pada lingkup-aras kemasyarakatan, berbagai perangkap peraga dan peralatan yang 

mengfasilitasi pemerolehan dan penumpukan ilmu pengetahun sangat banyak, dan malah 

cenderung membanjiri masyarakat lewat jaringan teknologi informasi mutakhir; tetapi 

begitu tiba pada tahap institusional, ditemukan terlalu banyak kebolongan manajemen, 

khususnya dalam hal koordinasi, yang kronis dari waktu ke waktu. Pihak yang menjadi 

kian cerdas, dan dengan makin menumpuk kekayaan, adalah selruh pihak yang terjalin 

dalam jaringan pemasok berbagai perangkat teknologi informasi-komunikasi untuk 

penyebaran informasi aktual dan pendidikan pencerdasan kepada warga masyarakat. Kian 

menguat ironi: miskin kecerdfasan dalam suasana banjir informasi dan data. 

Akibat akhirnya, pada tahap individual, hanya sedikit mereka yang menjadi cerdas 

dalam pemanfaatan informasi dan data dan dengan ini bisa membentuk sikap cerdas-kritis 

dan membuat serta bertindak cerdasa dalam kelima ranah kehidupan tersebut diatas. 

Dengan terkooptasi para ilmuwan dalam jaringan kekuasaan negara dan bisnis, ilmu-

pengetahuan berhenti meenjadi sesuatu kekuatan yang membebaskan. Sebaliknya malah 

yang terjadi, mayarakat kian tergantung dan dengan terpuruk dalam kelima kecerdasan 

yang diperlukan untuk berfungsi maksimal baik dalam kehidupan pribadi maupun 

maupun, atau tepatnya,  apalagi cerdas dalam kehidupan berbangsa. 

 

***tat*** 
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KEPEMIMPINAN MORAL DAN HARAPAN 
 

Yudi Latif, M.A., Ph.D
12

 

 

 

Perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. 

Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas kerapuhan basis moral kenegaraan. Politik 

sebagai teknik mengalami pencanggihan, tapi politik sebagai etik mengalami 

kemunduran.  

Praktik politik cenderung mengalami pengerdilan menjadi sekadar perjuangan kuasa 

demi kuasa; bukan politik sebagai perjuangan mewujudkan kebajikan bersama. Politik 

dan etika terpisah seperti terpisahnya air dengan minyak. Akibatnya, kebajikan dasar 

kehidupan bangsa seperti ketakwaan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan 

keadilan mengalami kelumpuhan. 

Misi besar reformasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih serta pelayanan 

publik yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, masih jauh dari harapan. 

Proses konsolidasi demokrasi terhambat oleh ketidaksiapan birokrasi  dan perluasan 

korupsi. Mediokritas dan keburukan komitmen pelayanan publik serta banalitis korupsi 

melanda seluruh lembaga dan instansi kenegaraan, serta merembes ke segala lapisan dari 

pusat hingga daerah.  

Seiring dengan laju korupsi, wajah negeri seperti tercermin dari warta media 

menampakkan buruk rupa: kemiskinan keteladanan, kehilangan keadilan dan 

perlindungan hukum, kesenjangan sosial, keretakan jalinan sosial, perluasan tindak 

kekerasan, kejahatan dan premanisme, gurita narkoba, kerusuhan di wilayah tambang dan 

perkebunan, kecelakaan transportasi dan kerawanan sarana publik. 

Pada titik genting krisis multidimensi ini, para penyelenggara negara justru seperti 

kehilangan rasa krisis dan rasa tanggung jawab.  Kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif  lebih mempedulikan ―apa yang dapat diambil dari negara‖, bukan ―apa yang 

dapat diberikan pada negara‖.  Kepemimpinan negara hidup dalam penjara narsisme yang 

tercerabut  dari suasana kebatinan rakyatnya. Perhatian elit politik lebih tertuju pada 

upaya memanipulasi pencitraan, bukan mengelola kenyataan; lebih mengutamakan 

kenyamanan diri ketimbang kewajiban memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial.  

Situasi inilah yang melahirkan krisis kepemimpinan. Pemimpin ada kalau mereka 

hadir dalam alam kesadaran dan penderitaan rakyatnya. Bung Karno mengatakan, 

―Mereka seharusnya belajar, bahwa seorang tidak dapat memimpin massa rakyat jika 

tidak masuk ke dalam lingkungan mereka….Demi tercapainya cita-cita kita, para 

pemimpin politik tidak boleh lupa bahwa mereka berasal dari rakyat, bukan berada di atas 

rakyat.‖  

 

 

 

                                                 
12 Ketua Harian Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila dan Kepala Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia)  
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A. PERLUNYA KEPEMIMPINAN  

 

Untuk mengatasi krisis multidimensi tersebut, kita perlu kembali ke titik ‖normal‖ 

(berlakunya norm). Dengan bantuan perspektif sosiologi dalam menjelaskan krisis sosial, 

prioritas terpenting dalam usaha pemulihan normalitas (keteraturan) itu adalah peran 

kepemimpinan dalam mengaktualisasikan kapasitas transformatif dari kekuasaan.  

Kepemimpinan yang dapat mengakhiri gerak sentripetal dari kekuasaan yang bersifat 

narsistik menuju gerak sentrifugal yang berorientasi pada kemaslahatan umum. 

Meskipun kepemimpinan merupakan faktor permanen yang selalu diperlukan oleh 

setiap masyarakat dan segala zaman, masa krisis dan kekacauan memerlukan peran 

kepemimpinan yang lebih besar dibanding masa normal. Masa seperti ini, menurut Max 

Weber, membuka kesempatan bagi munculnya pemimpin-pemimpin karismatik dengan 

pesan pembebasan dan pemulihan tertib sosial. Pemimpin karismatik dalam arti ini bukan 

sekadar pemimpin yang berwibawa, tetapi pemimpin yang dengan kewibawaannya 

mampu mengkompensasikan kelumpuhan hukum dan institusi sosial, sehingga situasi 

―anomali‖ (a-nomos, ketidateraturan) bisa ditransformasikan menjadi situasi ―normal‖ 

(berlakunya norm, keteraturan) kembali. 

Kepempinan memainkan peran kunci dalam reformasi tata kelola negara. Berkaca 

dari keberhasilan reformasi birokrasi di negara-negara Korea Selatan, China dan Thailand 

ditemukan tiga faktor kunci (critical success factors) dalam reformasi tata kelola negara, 

yaitu: (1) adanya kepemimpinan yang kuat; (2) adanya komitmen dan kesepahaman 

bersama yang kuat; dan (3) adanya agenda reformasi yang jelas, bertahap dan terukur. 

Dari ketiga faktor tersebut, faktor kepemimpinan merupakan kunci pembuka kotak 

pandora, bagi perbaikan faktor-faktor lainnya. 

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari benar pentingnya peran kepemimpinan 

dalam pengelolaan negara. Desain konstitusional Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kepercayaan yang besar pada moral 

kenegarawanan penyelenggara negara, seperti tercermin dari pernyataan Prof. Soepomo. 

Dengan segala kerendahan hati, beliau menyadari bahwa rancangan konstitusi itu ―jauh 

dari sempurna‖. Meski demikian, segera ia katakan. ―Paduka Tuan Ketua, yang sangat 

penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para 

penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin 

undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para 

penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-

undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun undang-

undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara 

pemerintahan baik, undang-undang itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi 

yang paling penting ialah semangat.‖ 

Hal ini dipertegas oleh pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945, yang 

menyatakan: ―Negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil 

dan beradab. Oleh karena itu undang-undang dasar harus mengandung isi yang 
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mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi 

pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.‖ 

Dengan dasar berfikir seperti itu dapat dikatakan bahwa krisis multidimensi yang 

melanda negara Indonesia saat ini merupakan cerminan dari krisis kepemimpinan. 

Sedangkan krisis kepemimpinan itu sendiri mencerminkan ketercerabutan para pemimpin 

dan penyeleggara negara dari semangat, moral dan karakter kebangsaan. 
 

B. MEMULIHKAN KEPEMIMPINAN MORAL 

 

Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan, untuk memulihkannya perlu lebih 

dari sekadar politics as usual. Kita perlu visi politik baru yang mempertimbangkan 

kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang 

melanda jiwa bangsa. Usaha ―penyembuhan‖ perlu dilakukan dengan memperkuat 

kembali fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa 

Indonesia. 

Tanpa menjangkarkan kepentingan pada nilai etis, demokrasi pada masa reformasi 

telah menghadirkan surplus kebebasan, namun belum kunjung mebawa keadilan dan 

kebahagian bagi rakyat secara keseluruhan. Padahal, semua modus kekuasaan harus 

diarahkan untuk mengejar kebahagiaan (the persuit of happiness). Menurut Abu Nasr al-

Farabi dalam Al-Madinah al-Fadhilah, ―Negara yang baik berbuah kebahagiaan.‖  

Bagi kebanyakan warga, rongrongan utama kebahagiaan ini tidaklah berasal dari 

persoalan alam dan kualitas perseorangan, melainkan dari kualitas pemerintahan.  Bahwa 

negara merupakan penentu kebahagiaan ditunjukan oleh survei yang dilakukan di 50 

negara seperti dilaporkan oleh Geoff Mulgan (2007). ―Pengaruh kualitas pemerintahan 

terhadap kebahagiaan (kesejahteraan) hidup jauh melampaui efek yang ditimbulkan oleh 

pendidikan, pendapatan, dan kesehatan, yang kesemuanya itu pun tergantung pada 

kualitas pemerintahan.‖  

Usaha demokrasi membawa kebahagiaan menuntut penjelmaan ―negara-pelayan‖. 

Basis legitimasi negara pelayan ini bersumber pada empat jenis responsibilitas: 

perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, serta keadilan. 

Negara memiliki legitimasi sejauh melindungi warganya dari bahaya, karena 

ketertiban dan keselamatan sangat esensial bukan saja bagi kehidupan tetapi juga untuk 

meraih kebahagiaan. Terbukti, negara-negara dengan pencapaian tertinggi dalam  indeks 

kebahagiaan, seperti Norwegia, Swiss dan Denmark, pada umumnya adalah negara-

negara demokrasi stabil yang mampu menegakkan hukum, keamanan dan ketertiban. 

Legitimasi kedua adalah responsibilitas negara untuk mempromosikan kesejahteraan. 

Peran pemerintah dalam memfasilitasi kesejahteraan sangat penting. Seperti dikatakan 

oleh Amartya Sen, kelaparan di berbagai negara bukanlah karena kekurangan makanan, 

melainkan karena rakyat tak memiliki hak milik dan daya beli, sebagai akibat buruknya 

layanan pemerintahan. Begitupun buruknya layanan kesehatan bukannya tak ada rumah 

sakit, tetapi sulitnya rakyat kecil memperoleh akses terhadap rumah sakit (Mulgan, 2007: 

52-53). 
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Legitimasi ketiga adalah kemampuan negara mempromosikan pengetahuan dan 

kebenaran yang sangat vital bagi kelangsungan komunitas bangsa. Tidak ada perbantahan 

antara rezim demokratis dan non-demokratis atas pentingnya pengetahuan. Bahkan 

seorang Mao dalam Revolusi Kebudayaannya meyakini, ―Sebanyak apa pun mimpi kita, 

alam akan memberikannya sejauh ada pengetahuan.‖ 

Legitimasi pamungkas adalah kemampuan negara menegakkan keadilan. Menurut 

Aristoteles, yang membedakan manusia dan binatang adalah kemampuan membedakan 

yang baik dan buruk, adil dan zalim, yang memperoleh puncak ekspresinya pada negara 

yang dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Keadilan negara ini sangat vital 

bagi resolusi konflik dalam masyarakat multikultur. 

Pemenuhan keempat basis legitimasi negara-pelayan tersebut merupakan pertaruhan 

atas kebahagiaan warga negara. Para pendiri bangsa secara visioner memposisikannya 

sebagai tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: ―Melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.‖ 

Sekalipun para pendiri bangsa telah merumuskan visi negara pelayan secara 

cemerlang, pada tingkat aktualisasinya, seperti diisyaratkan dalam penjelasan konstitusi, 

tergantung pada kualitas dan tanggung jawab para pengelola negara.  

Kita harus memulai langkah perubahan dari titik nol. Dari titik pemahaman awal di 

mana kekuasaan bukanlah akhir perjalanan, melainkan sarana untuk memperjuangkan 

kebajikan bersama (virtues). Setiap pemimpin disegala bidang dan tingkatan harus 

menyadari dan belajar mengemban tugas pastoral, sebagai penggembala yang menuntun 

dan memperjuangkan keselamatan rakyatnya. Dan untuk itu, mereka harus berjiwa besar 

agar bisa lebih besar dari dirinya sendiri.  

Seperti kata Vaclav Havel., ‖Adalah mustahil menulis persoalan besar tanpa hidup 

dalam persoalan besar itu, menjadi pemimpin agung tanpa menjadi manusia agung. 

Manusia harus menemukan dalam dirinya sendiri rasa tanggungjawab  yang besar 

terhadap dunia, yang berarti tanggung jawab terhadap sesuatu yang lebih besar dari 

dirinya sendiri.‖ 

Komitmen terhadap kemasalahatan publik ini menuntut para pemimpin tidak melulu 

mengandalkan modal finansial, tetapi yang lebih penting ‖modal moral‖  (moral capital). 

Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam 

memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di 

sini bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual 

menggerakkan roda politik. Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekedar kualitas 

moral individual, namun juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi 

kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi 

perilaku masyarakat (Kane, 2001). 

Ditanya oleh Direktur Penjara Landraad Bandung ikhwal ‖kehidupan baru‖ selepas 

bebas, Bung Karno menjawab: ‖Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya 

masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara 
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untuk pikiran yang sama‖ (Soekarno, 1961). Di tengah himpitan depresi ekonomi dan 

represi rezim rust en orde pada dekade 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata: ‖Betul 

banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci 

senantiasa terjauh dari godaan iblis itu.‖ Lantas ditambahkan, ‖Ketetapan hati dan 

keteguhan iman adalah satu conditio sine qua non (syarat yang terutama) untuk menjadi 

pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi 

kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan‖ (Hatta, 1998). 

Tak hanya berbekal komitmen moral individual saja. Keduanya juga mampu 

berempati dengan suasana kebatinan rakyat seraya memiliki kemampuan komunikasi 

yang efektif untuk menggerakkan mereka. Kemampuan Bung Karno dalam hal ini bahkan 

diakui oleh Bung Hatta: ―Saudara Soekarno menjadi sangat populer dan mendapat 

pengaruh besar di kalangan rakyat, karena kecakapannya sebagai orator dan agitator yang 

hampir tidak ada bandingnya di Indonesia ini.‖  

Sementara itu, Bung Hatta sendiri menegaskan, ―Menduga perasaan rakyat dan 

memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. 

Itulah kewajiban leiderschap!...Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin 

bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan 

dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya... Pemimpin 

mengemudikan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat. Itulah sebabnya maka pemimpin 

lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dianjurkannya cepat berkembang.‖ 

Kekuatan moral capital itu pada akhirnya berkemampuan mengangkat partikularitas 

manusia ke tingkat yang lebih tinggi, yakni level politik yang berorientasi kebajikan 

bersama dalam rumah kebangsaan. ‖Bahwa keadaan bangsa,‖ ujar Bung Hatta, ‖tidak 

ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan 

untuk bersatu.‖ Ditambahkan oleh Bung Karno, ‖Di seluruh negeri kita, yang kelihatan 

hanyalah kesukaran, kekurangan, kemelaratan. Di dalam keadaan yang demikian itulah 

kita memulai perjoangan kebangsaan kita...Dengan kehendak yang membulat menjadi 

satu, ketetapan-hati yang menggumpal menjadi satu, tekad yang membaja menjadi satu, 

seluruh bangsa kita bangkit, bergerak, berjoang untuk membenarkan, mewujudkan 

proklamasi 17 Agustus itu.‖ 

Belajar dari kedua mahaguru bangsa tersebut, setidaknya ada empat sumber utama 

bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan, menjaga, dan memobilisasi ‖moral 

capital‖ secara politik. Pertama, basis moralitas; menyangkut nilai-nilai, tujuan serta 

orientasi politik yang menjadi komitmen dan dijanjikan pemimpin politik kepada 

konstituennya. Kedua, tindakan politik; menyangkut kinerja pemimpin politik dalam 

menerjemahkan nilai-nilai moralitasnya ke dalam ukuran-ukuran perilaku, kebijakan, dan 

keputusan politiknya. Ketiga, keteladanan; menyangkut contoh perilaku moral yang 

konkret dan efektif, yang menularkan kesan otentik dan kepercayaan kepada komunitas 

politik. Keempat, consensus building; kemampuan seorang pemimpin untuk 

mengkomunikasikan gagasan serta nilai-nilai moralitas dalam bentuk bahasa politik yang 

efektif, yang mampu memperkuat solidaritas dan moralitas masyarakat. 
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Sosok kepemimpinan kedua pahlawan tersebut perlu diungkap untuk memberi 

teladan bagi kepemimpinan krisis masa kini. Sulitnya pemulihan krisis yang Indonesia 

hadapi hari ini terutama bukan karena defisit sumberdaya dan orang pintar, melainkan 

karena bangkrutnya moral capital dari para pemimpin politik.  

Terlalu sedikit panutan dan terlalu banyak pengkhianat membuat jagad politik 

kehilangan pahlawan. Tatkala nama pahlawan disebutkan, kita terpaksa harus menoleh ke 

batu nisan. Pahlawan terlanjur dikuburkan, meninggalkan jagad politik dalam kealpaan 

panduan. Mereka yang mendambakan teladan, terpaksa harus mencari di dunia rekaan. 

Jika ada yang paling salah dalam proses pembelajaran politik di negeri ini, tak lain 

bahwa pahlawan selalu ditempatkan di kesilaman, tak pernah dihadirkan di kekinian 

pentas politik. Kita terlanjur mendefisikan politik sebagai arena kecurangan, yang tidak 

memberi tempat bagi persemaian para pahlawan. Dalam penghayatan politik kita, 

pahlawan selalu merupakan pertanda kematian, tidak pernah menjajikan kehidupan. Jalan 

politik menjadi jalan pengkhianatan, sedang kerancuan politik menjadi kewajaran yang 

dipertahankan.  
 

C. KEPEMIMPINAN HARAPAN 

 

Dengan kenyataan seperti itu, siapa saja yang berkehendak menjadi pemimpin harus 

mampu membangkitkan kembali etos kepahlawanan yang dapat memulihkan kembali 

harapan rakyat. Bahwa krisis dan kesulitan yang kita hadapi hari ini bukanlah alasan 

untuk mencari kambing hitam, melainkan membuka peluang bagi perubahan 

fundamental.  

Hendaknya diingat bahwa warisan terbaik para pendiri bangsa yang perlu kita 

teladani adalah ―politik harapan‖ (politics of hope), bukan ―politik ketakutan‖ (politics of 

fear). Republik ini berdiri di atas tiang harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur. Jika kita kehilangan harapan, kita kehilangan indentitas sebagai bangsa 

Indonesia.   

Pengalaman menjadi Indonesia menunjukkan bahwa spirit perjuangan memiliki 

kemampuan yang tak terbatas untuk menghadapi berbagai rintangan karena adanya 

harapan. Kemarahan, ketakutan dan kesedihan memang tak tertahankan, tetapi sejauh 

masih ada harapan semangat tetap menyala. 

Tetapi politik harapan harus berjejak pada visi yang diperjuangkan menjadi 

kenyataan. Harapan tanpa visi bisa membawa kesesatan. Di sinilah titik genting politik 

Indonesia saat ini. Wacana dan perjuangan politik lebih didorong oleh pertarungan 

kepentingan, ketimbang pertarungan gagasan.  

Melemahnya kekuatan visi membuat politik kehilangan responsibilitasnya. Berbagai 

kebijakan dan pilihan politik yang dikembangkan seringkali tak memenuhi empat prinsip 

utama suatu politik yang responsif: prinsip kemasukakalan, efisiensi, keadilan dan 

kebebasan. Dengan keempat prinsip ini, politik yang responsif harus mempertimbangkan 

rasionalitas publik tanpa kesemena-menaan mengambil kebijakan; adaptabilitas kebijakan 

dan institusi politik terhadap keadaan; senasib sepenanggungan dalam keuntungan dan 
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beban; serta persetujuan rakyat terhadap pemerintah. Ketika arena politik lebih  

mewadahi konflik kepentingan ketimbang konflik visi, watak politik menjadi narsistik, 

mengecilkan harapan banyak orang.  

Upaya menyemai politik harapan harus memperkuat kembali visi yang 

mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, serta keampuhannya 

mengantisipasi masa depan. Visi ini harus menjadi kenyataan dengan memperkuat 

kapasitas transformatif kekuasaan, lewat aktualisasi politik harapan. 

Menurut Donna Zajonc, dalam The Politics of Hope, untuk merealisasikan politik 

harapan suatu bangsa harus keluar dari tahap anarki, tradisionalisme, apatisme menuju 

penciptaan pemimpin publik yang sadar. Pada tahap pertama, seluruh tindakan politik 

diabsahkan menurut logika pemenuhan kepentingan pribadi, yang menghancurkan 

sensibilitas pelayanan publik. Pada tahap kedua, untuk mencapai sesuatu pemimpin 

mendominasi dan meminggirkan orang lain. Pada tahap ketiga, peluang-peluang yang 

dimungkinkan demokrasi tak membuat rakyat berdaya, justru membuatnya apatis.     

Pada tahap keempat, tahap politik harapan, para pemimpin menyadari pentingnya 

merawat harapan dan optimisme dalam situasi krisis, dengan cara memahami 

kesalingtergantungan realitas serta kesediaan bekerjasama menerobos batas-batas politik 

lama. Kekuasaan digunakan untuk memotivasi dan memberi inspirasi yang 

memungkinkan orang lain mewujudkan keagungannya. Warga menyadari pentingnya 

keterlibatan dalam politik dan aktivisme sosial untuk bergotong-royong merealisasikan 

kebajikan bersama. 

Semua pihak harus menyadari bahwa politik, sebagaimana dikatakan Hannah Arendt, 

adalah suatu ―ruang penjelmaan‖ (space of appearance) yang memungkinkan dan 

merintangi pencapaian manusia di segala bidang. Oleh karena itu, terang-gelapnya langit 

harapan di negeri ini sangat ditentukan oleh warna politik kita.  

Para pemimpin harus insyaf bahwa ruang kebebasan yang memungkinkannya 

berkuasa hanya dapat dipertahankan sejauh dipertautkan dengan tanggungjawab dan 

penghormatan pada yang lain. Bermula dari keinsyafan para pemimpin di pusat teladan, 

semoga akan mengalir berkah ke akar rumput, membawa bangsa keluar dari kelam krisis 

menuju terang harapan. 

Saat kemarau keteladan, semoga sumberdaya baru manusia Indonesia bisa menjadi 

tunas-tunas kepemimpinan baru yang menyuburkan harapan, yang bisa membuat bangsa 

besar ini menemukan kembali para pemimpin bermental besar di masa depan. 

Untuk itu, ada baiknya menginsyafi seruan Bung Hatta kepada kaum muda, yang 

kerap kali menyitir bait puisi dari Rene de Clerq, ”Hanya ada satu tanah yang bernama 

tanah airku//Ia makmur karena usaha, dan usaha itu ialah usahaku.” 
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Abstrak 
Dinamika kehidupan sosial dan politik bangsa saat ini cukup menegangkan. Hal ini 

disebabkan oleh penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok 

kepemimpinan yang ada. Keinginan untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas 

makin jelas terlihat karena hampir setiap hari saja orang berbicara, mengeluh tentang 

para pemimpin yang salah langkah, para pemimpin yang kurang memperhatikan nasib 

rakyatnya.  Tetapi, sangatlah disayangkan karena sampai saat ini, ternyata masih belum 

banyak orang yang berbicara tentang bagaimana sebenarnya liku dan proses dari 

kemunculan/lahirnya seorang pemimpin itu. Orang lebih disibukkan bagaimana 

mengganti maupun mencari pemimpin-pemimpin baru yang mereka anggap akan 

membawa perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Tugas kita saat ini adalah 

mempersiapkan/menciptakan calon-calon pemimpin masa depan yang diperlukan untuk 

memperbaiki bangsa ini dimasa yang akan datang. Selain mempersiapkan pemimpin 

masa depan, kita secara pribadi perlu mengembangkan karakter kepemimpinan melalui 

metode kepemimpinan 360º. Kepemimpinan 360 derajat adalah kemampuan kita dalam 

mengembangkan pengaruh dari posisi manapun kita berada dalam organisasi. Pengaruh 

dan kepemimpinan seseorang tidak ditentukan oleh posisi atau jabatannya. Lewat 

prinsip-prinsip kepemimpinan 360 derajat kita tidak hanya secara efektif memimpin 

teman sejawat tetapi efektif pula memimpin atasan kita.   

 

Kata kunci: Kepemimpinan, Metode 360 Derajat, Karakter. 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Dinamika kehidupan sosial dan politik bangsa saat ini cukup menegangkan. Hal ini 

disebabkan oleh penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aturan dan tatanan 

kenegaraan yang ada. Konstelasi sosial politik yang dilahirkan selama ini, setidaknya 

sejak didengungkannya reformasi dalam semua aspek kehidupan, belum membawa 

perubahan yang sangat berarti bagi masyarakat secara luas. Malah sebaliknya, masyarakat 

dihadapkan pada suatu kondisi yang sulit. Infrastruktur dan regulasi yang semrawut, 

degradasi moralitas, sosial politik yang tidak stabil, dan pemimpin yang terkesan 

kehilangan wibawa, pemerintahan yang korup serta kondisi-kondisi  lain yang dihadapi 

masyarakat saat ini. Maka wajar apabila kemudian masyarakat menuntut perlunya 

perbaikan dan perubahan yang lebih mendasar dan berkepentingan bagi semua orang.   

Salah satu yang membuat bangsa Indonesia merasa belum percaya terhadap 

pemerintahannya saat ini diantaranya adalah masyarakat belum menemukan pemimpin 

yang mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih berarti. Persoalan mendasar dari 

fenomena tersebut adalah terjadinya degradasi kepercayaan (trusting leader) terhadap 

mailto:irmawaty@ut.ac.id
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pemimpin negara karena tidak mampu mengangkat kehidupan bangsa dan negara ke arah 

yang lebih baik. Bahkan dalam pandangan sebagian rakyat Indonesia, justru pemimpin-

pemimpin yang ada semakin membawa keterpurukan yang sudah terjadi sebelumnya.  

Pemimpin dan Kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. 

Artinya, kepemimpinan (style of the leader) merupakan cerminan dari karakter/perilaku 

pemimpinnya (leader behavior). Banyak pakar manajemen yang mengemukakan 

pendapatnya tentang kepemimpinan. Dalam hal ini dikemukakan George R. Terry (2006 : 

495), sebagai berikut: ―Kepemimpinan adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi 

orang orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela.‖ 

Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kepemimpinan ada 

keterkaitan antara pemimpin dengan berbagai kegiatan yang dihasilkan oleh pemimpin 

tersebut. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan dapat 

mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan oleh seorang pemimpin, maka ia harus mempunyai kemampuan 

untuk mengatur lingkungan kepemimpinannya, begitu pentingnya untuk menciptakan 

pemimpin yang ideal, maka penulis mencoba melihat kepemimpinan dari 2 sisi, 

1. Melahirkan Karakter Kepemimpinan  

2. Membangun Karakter Pemimpin Sejati melalui konsep  Kepemimpinan 360 derajat 

 

Mengapa 360º, karena saat ini metode kepemimpinan ini dirasa lebih efektif untuk 

menciptakan sifat-sifat kepemimpinan dalam diri. Seringkali terjadi bahwa orang yang 

ditunjuk untuk menjadi pemimpin justru tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Tetapi 

melalui konsep 360º justru kita mengasah diri untuk memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan 

walau kita tidak berada di puncak kepemimpinan. 

 

B. TELAAH LITERATUR 

 

Pengaruh dan kepemimpinan seseorang tidak ditentukan oleh posisi atau jabatannya. 

Ukuran sejati seorang pemimpin tidak ditentukan oleh besarnya kekuasaan yang 

pemimpin tersebut gunakan dalam organisasinya. Bahkan menurut John C. Maxwell, 

99% kepemimpinan dalam sebuah organisasi berasal dari Middle Level – bukan dari Top 

Level. 

 

Obyek dari kepemimpinan 360 derajat adalah: 

1. Menjadi pemimpin 360 derajat  yang mampu mempengaruhi orang-orang di setiap 

tingkatan organisasi. Keyakinan bahwa kepemimpinan muncul hanya jika memiliki 

suatu posisi atau gelar tertentu tidaklah menjadikan seseorang memiliki karakter 

kepemimpinan sejati, karena sebuat tempat dipuncak tidak akan segera membuat 

siapapun menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah suatu yang dinamis, dan 

hak untuk memimpin diraih secara individual. Kepemimpinan adalah pilihan yang 

dibuat bukan tempat yang kita duduki. Siapapun dapat memilih untuk menjadi 

seorang pemimpin dimanapun ia berada.  
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2. Menjadi seorang pemimpin adalah proses pembelajaran seumur hidup.kita harus 

dapat mempelajari banyak hal dari sekitar kita. Kepemimpinan yang baik dipelajari 

langsung dilapangan dengan menerapkan pemikiran, mempelajari keterampilan, dan 

mengembangakn kebiasaan dari orang yang bisa memberikan inspirasi untuk kita. 

Jika kita ingin menjadi pemimpin sukses belajarlah untuk memimpin sebelum kita 

berada pada posisi kepemimpinan 

3. Memimpin adalah bagaimana kita memberikan pengaruh. Pengaruh tidak datang 

tiba-tiba ketika kita berada diposisi puncak, tetapi pengaruh harus diperoleh dengan 

usaha.  

4. Kita tidak harus menjadi pemimpin teratas untuk membuat perbedaan, kepemimpinan 

tidak dimaksudkan sebagai proposisi semua atau tidak sama sekali. Menjadi seorang 

pemimpin 360 derajat yang efektif membutuhkan prinsip dan keterampilan untuk 

memimpin orang-orang diatas, disamping dan dibawah kita dalam organisasi . setiap 

individu dapat menjadi pemimpin yang lebih baik dimanapun mereka berada.  

5. Memberikan hasil kinerja yang hebat dengan bekerja bersama bawahan, atasan dan 

rekan sejawat. 

6. Menjadi pemecah masalah yang handal dengan mempelajari bagaimana 

berkomunikasi dengan pemimpin apa yang mereka perlu dengar, bukan apa yang 

mereka ingin dengar 

7. Mampu mengantisipasi kebutuhan kepemimpinan tingkat atas dan menciptakan 

solusi 

8. Mampu mengambil tanggung jawab atas tugas-tugas yang sulit 

9. Memperoleh pengakuan rekan kerja dengan mampu mengenali cara-cara untuk 

memberdayakan mereka dan berkontribusi pada tugas-tugas mereka 

10. Mampu memimpin diri sendiri dengan mempelajari manajemen diri. Manajemen diri 

yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah mengelola emosi, mengelola waktu, 

mengelola prioritas, mengelola enegri, mengelola pemikiran, mengelola kata-kata, 

dan mengelola kehidupan pribadi. 

11. Mau melakukan hal yang tidak mau dilakukan orang lain. Kita harus bersedia dan 

mampu berfikir diluar deskripsi tugas yang ada, bersedia menangani jenis pekerjaan 

yang tidak mau ditangani orang lain, hal ini yang dapat mengangkat para pemimpin 

360 derajat hingga lebih tinggi karena memperoleh perhatian dalam mempengaruhi 

atasan kita. 

12. Menjadi orang yang lebih baik dihari ini ketimbang hari kemarin. Ketika kita ingin 

maju dalam karir jangan melihat seberapa jauh pencapaian yang sudah kita raih 

dalam hidup, tetapi lebih berorientasi pada pertumbuhan daripada orientasi pada 

target. Jika kita terus belajar, keadaan akan lebih baik besok daripada hari ini. 

13. Awalnya, upaya memerluas lingkaran pengaruh acapkali sangat tidak mengenakkan. 

Kenapa? Karena manusia cenderung lebih nyaman berada di lingkungan aman. 

Namun sejatinya, keluar dari zona nyaman (comfort zone) dapat memperbaiki diri. 

Pun membuka peluang bagi lahirnya ide-ide segar. Selain itu, semakin banyak 

sahabat, niscaya seseorang berinteraksi dengan lebih banyak kalangan, sehingga 



  Prosiding Seminar Nasional FISIP 2013 

29 

 

memberi akses terlibat ke jaringan kerja (networking). Maxwell memberi resep 

praktis, ―Mulailah dengan mereka yang berada di zona kenyamanan Anda. Bukankah 

semua teman Anda memiliki seorang teman yang bukan teman Anda?‖  

 

C. PEMBAHASAN 

 

1. Melahirkan Karakter Kepemimpinan 

Keinginan untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas makin jelas terlihat karena 

hampir setiap hari saja orang berbicara, mengeluh tentang para pemimpin yang salah 

langkah, para pemimpin yang kurang memperhatikan nasib rakyatnya.  Tetapi, sangatlah 

disayangkan karena sampai saat ini, ternyata masih belum banyak orang yang berbicara 

tentang bagaimana sebenarnya liku dan proses dari kemunculan/lahirnya seorang 

pemimpin itu. Orang lebih disibukkan bagaimana mengganti maupun mencari pemimpin-

pemimpin baru yang mereka anggap akan membawa perubahan-perubahan kearah yang 

lebih baik. Penulis melihat bahwa untuk menciptakan sebuah perubahan maka kita harus 

melahirkan orang-orang yang mampu membawa perubahan karena untuk memperbaiki 

system yang sudah ada mungkin akan mengalami kesulitan karena tidak semua orang 

menyukai perubahan.  

Mencari pemimpin masa depan membutuhkan berbagai kriteria khusus untuk 

melahirkannya. Mengapa demikian? Sebab kepemimpinan adalah masalah tanggung 

jawab pribadi terhadap diri sendiri, agama, keluarga, masyarakat, dan negara.  

Tidak ada seorang pemimpin dilahirkan la langsung menjelma menjadi pemimpin, 

begitu juga tak ada manusia dilahirkan langsung menjelma menjadi seorang musisi besar. 

Namun, keduanya dilahirkan dengan dibekali potensi kepemimpinan maupun potensi seni 

atau musisi, karenanya setiap insan berkesempatan mengembangkan keterampilan potensi 

kepemimpinan maupun potensi lain dalam dirinya sebagai bagian dari sumber daya 

manusia (SDM).  

108 sifat-sifat Pemimpin Alami (Suwaidan dan Basyarahil: 2005). merupakan teori 

kepemimpinan yang muncul pada tahun 2001. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada 

pemimpin yang alamiah. Kepemimpinan merupakan sekumpulan sifat dan keahlian yang 

dapat dipelajari. Siapa saja yang melatih sifat-sifat tersebut, terutama pada masa kecilnya, 

maka akan tampak bahwa dirinya seorang pemimpin. Apabila ia menjalankan dengan 

lancar, spontan, dan tanpa dibuat-buat, maka orang-orang menyebutnya sebagai 

pemimpin alami. 

Salah satu tempat yang digunakan untuk mencetak seorang pemimpin adalah rumah.. 

(Suwaidan dan Basyarahil: 2005). Anak adalah generasi penerus bangsa.  Ditangannyalah 

tergenggam sebuah harapan besar demi kemajuan bangsa. Sebuah pepatah mengatakan 

"maju mundurnya suatu bangsa terletak pada generasi mudanya." Oleh karena itu anak-

anak harus mendapatkan bimbingan serta arahan yang baik agar tumbuh menjadi generasi 

muda yang berjiwa pemimpin. Keluarga adalah lingkungan yang menentukan 

terbentuknya jiwa sang pemimpin.   
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Lima cara berinteraksi dalam keluaraga adalah :  

1. Memberikan Kasih sayang dan perhatian 

2. Komunikasis sebagai sarana pendidikan 

3. Membangun kepribadian yang kuat 

4. Saat –saat berkumpul bersama keluarga 

5. Memberikan perhatian kepada peran ibu 

 

2. Karakter Pemimpin Sejati : Kepemimpinan 360 derajat 

Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses 

perubahan karakter atau tranformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan 

bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan 

dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi 

kedamaian dalam diri (inner peace) dan membentuk bangunan karakter yang kokoh, 

ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada 

lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, 

pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati. Jadi pemimpin bukan sekedar 

gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan 

berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. 

Kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatan seseorang. 

Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari 

keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi 

keluarga, bagi lingkungan pekerjaan, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi 

negerinya. ” I don‟t think you have to be waering stars on your shoulders or a title to be 

leadar. Anybody who want to raise his hand can be a leader any time”,dikatakan dengan 

lugas oleh General Ronal Fogleman,Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat yang 

artinya Saya tidak berpikir anda menggunakan bintang di bahu anda atau sebuah gelar 

pemimpin. Orang lainnya yang ingin mengangkat tangan dapat menjadi pemimpin di lain 

waktu. 

Sering kali seorang pemimpin sejati tidak diketahui keberadaannya oleh mereka yang 

dipimpinnya. Bahkan ketika misi atau tugas terselesaikan, maka seluruh anggota tim akan 

mengatakan bahwa merekalah yang melakukannya sendiri. Pemimpin sejati adalah 

seorang pemberi semangat (encourager), motivator, inspirator, dam maximizer. Itulah 

kepemimpinan 360 derajat. Seseorang yang mampu memberikan pengaruhnya untuk 

setiap orang.  

Konsep pemikiran seperti ini adalah sesuatu yang baru dan mungkin tidak bisa 

diterima oleh para pemimpin konvensional yang justru mengharapkan penghormatan dan 

pujian (honor & praise) dari mereka yang dipimpinnya. Semakin dipuji bahkan 

dikultuskan, semakin tinggi hati dan lupa dirilah seorang pemimpin. Justru kepemimpinan 

sejati adalah kepemimpinan yang didasarkan pada kerendahan hati (humble). 

Kepemimpinan 360 derajat adalah kepemimpinan tanpa pujian. Realitas memimpin dari 

posisi menengah suatu organisasi adalah bahwa kita tidak akan mendapatkan pengakuan 

dan apresiasi publik yang sama banyaknya seperti para pemimpin dipuncak organisasi. 
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Pelajaran mengenai kerendahan hati dan kepemimpinan sejati dapat kita peroleh dari 

kisah hidup Nelson Mandela. Seorang pemimpin besar Afrika Selatan, yang membawa 

bangsanya dari negara yang rasialis menjadi negara yang demokratis dan merdeka.Selama 

penderitaan 27 tahun penjara pemerintah Apartheid, justru melahirkan perubahan dalam 

diri Beliau. Sehingga Beliau menjadi manusia yang rendah hati dan mau memaafkan 

mereka yang telah membuatnya menderita selam bertahun – tahun. 

Seperti yang dikatakan oleh penulis buku terkenal, Kenneth Blanchard, bahwa 

kepemimpinan dimulai dari dalam hati dan keluar untuk melayani mereka yang 

dipimpinnya. Perubahan karakter adalah segala – galanya bagi seorang pemimpin sejati. 

Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya 

integritas yang kokoh, daya tahan menghadapi kesulitan dan tantangan, dan visi serta misi 

yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati. 

Lantas pemimpin seperti apakah yang diharapkan oleh bangsa kita?  Tak lain adalah 

seorang pemimpin yang sanggup mengayomi dan merangkul semua lapisan masyarakat 

tanpa memandang mereka rendah.  Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi 

bawahannya, yang siang merangkul dan bekerja bersama-sama membangun bangsanya 

tanpa menganggap adanya jurang pemisah diantara keduanya. 

Pertanyaannya sekarang adalah, “Apakah Kita seorang pemimpin yang mampu 

memimpin ?“ 

Kalimat ini adalah penegasan paling kuat bahwa meskipun kita tidak memiliki 

jabatan apapun; kita adalah seorang pemimpin. Seseorang memiliki pilihan untuk 

berambisi atau tidak berambisi meraih suatu jabatan. Tapi untuk menjadi seorang 

pemimpin, sama sekali bukan pilihan. Itu merupakan sebuah tanggung jawab pribadi 

sebagai seorang manusia. Masalahnya, mata kita masih dikaburkan oleh ‗jabatan‘ 

sehingga kita sering merasa kecil atau menilai diri bukan siapa-siapa hanya karena kita 

tidak menduduki jabatan apa-apa. Padahal, justru sejak dilahirkan pun kita ini memang 

sudah menjadi pemimpin. Mengapa kualitas kepemimpinan itu tidak menonjol dalam 

perilaku kita? Itu karena kita lebih suka menunggu untuk mendayagunakannya jika kita 

sudah mendapatkan jabatan, sementara konsep kepemimpinan yang sesungguhnya tidak 

berkaitan langsung dengan jabatan. Jadi, mulai sekarang belajarlah menjadi pemimpin, 

meskipun kita tidak memegang jabatan apapun. 

 

D.  KESIMPULAN 

 

Kata pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat 

dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama 

lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa 

kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu 

kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat – sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki 

yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang 

akan diterapkan. 
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Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari 

kekuasaanya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin 

sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. 

Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan 

sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir 

dari proses internal, proses belajar seseorang dalam mengembangkan dirinya.  
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PERSONAL BRANDING DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

 

Shinta Devi Surya* 

Novita Delima Putri* 

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta 

 

Abstrak 
Konsep pemasaran salah satunya  branding bukan hanya pada usaha memasarakan 

produk. Tetapi konsep branding juga dianut oleh setiap calon kepala daerah dalam 

memperebutkan posisi sebagai kepala derah. Trand kampanye mulai bergeser dari 

pengerahan massa kepada kegiatan kampanye yang lebih mengutamakan pendekatan 

secara personal. 

Tulisan berikut adalah sebuah gagasan yang mengkaitkan personal branding dengan 

usaha calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. Hasil kajian diharapkan 

dapat memberi sebah gambaran dan menjadi sebuah pengetahuan baru baik bagi 

akademisi, politikus maupun praktisi terkait usahanya dalam memenangkan pemilihan 

kepala daerah. 

 

Keywords; Personal branding, Marketing, Pilkada. 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Aktivitas kampanye pilkada di banyak daerah sejak tiga tahun terakhir tampak 

meriah. Yang paling terasa adalah hebohnya komunikasi massal dan gosip seputar money 

politics. Di sisi lain, profil lengkap tentang kandidat tokoh pilkada sulit didapatkan 

selama ini. Sedikit sekali informasi yang menjelaskan profil lengkap tentang mereka, 

kecuali Airin Rachmi Diani, kandidat wakil bupati wanita di Kabupaten Tangerang (tidak 

menang), yang mempunyai blogs pribadi di Internet. 

Dalam setiap pilkada, banyak usaha para kandidat berkampanye untuk menarik 

dukungan sebesar-besarnya. Dimulai dengan penyebaran spanduk, poster, iklan di surat 

kabar dan majalah hingga konvoi massal, acara puncak biasanya berupa pidato di 

lapangan lengkap dengan hiburan artis dan bagi-bagi sembako. 

Bahkan model kampanye yang terasa sangat tradisional adalah dengan pengerahan 

massa. Tetapi kenyaaanya pengerahan massa hanya menciptakan konfik dengan 

masyarakat yang merasa terganggu dengan kegiatan kampanye tersebut. Sehingga perlu 

dipikirkan sebuah model kampanye yang lebih dapat menyentuh masyarakat, 

meningkatkan nilai dan meminilakis gesekan antara massa dengan masyarakat secara 

umum. Memperkenalkan calon kepala daerah secara lebih personal melalui komunikasi 

dan intens dan persuasif dinilai lebih efektif saat ini dibanding dengan metode pengerahan 

massa. 

Konsep pemasaran salah satunya  branding bukan hanya pada usaha memasarakan 

produk. Tetapi konsep branding juga dianut oleh setiap calon kepala daerah dalam 

memperebutkan posisi sebagai kepala derah. Trand kampanye mulai bergeser dari 
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pengerahan massa kepada kegiatan kampanye yang lebih mengutamakan pendekatan 

secara personal. 

Oleh sebab itu hasil kajian diharapkan dapat memberi sebah gambaran dan menjadi 

sebuah pengetahuan baru baik bagi akademisi, politikus maupun praktisi terkait usahanya 

dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. 

 

B. KAJIAN LITERATUR 

 

1. Konsep Pemasaran Politik 

Pemasaran Politik bisa didefinisikan sebagai proses analisis, perencanaan, impletasi, 

dan pemilihan umum, yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan membina 

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan antara partai (institusi politik) dengan 

pemilih, untuk tujuan mencapai tujuan pemasar politik (O‘Cass, 1996b). 

Political Marketing sebagai disiplin ilmu telah berangsur-angsur menemukan 

framework-nya sendiri. Framework tersebut mengadaptasi inti literature pemasaran, yang 

dibangun berdasarkan prediksi dan perpektif ilmu politik (Lock dan Harris, 1996). Meski 

demikian, tidak bisa dihindari jika terdapat beberapa perbedaan antara political marketing 

dengan terori-teori pemasaran produk konsumsi (Egan, 1999). Tetapi bukan berarti ilmu 

pemasaran memang ditujukan untuk memasarkan produk, agar bisa diterima konsumen. 

Di saat yang sama, para kandidat peserta Pemilu, termasuk Kandidat Kepala Daerah, 

merupakan ―produk‖ yang ditawarkan kepada konstituen. 

 

Riset-riset akademik yang menggali teori-teori political marketing, dan riset-riset 

empirik untuk melakukan pengujian teori semakin banyak dilakukan. Sehingga semakin 

kuat alasan untuk menganggap bahwa political marketing kini telah mengarah menjadi 

disiplin keilmuan tersendiri (Atuahene, 1996; Bhuian, 1998; Caruna et al 1999; 

Houston,1986; Kohli 1993; Scammel, 1999 dalam O‘Cass 2001). Dalam 

perkembangannya, political marketing telah mengalami beberapa kali penekanan difinisi. 

Penekanan tersebut berubah-ubah dari waktu ke waktu, antara lain: 

a. O‘Leary dan Iredale (1976) memberi penekanan pada penggunaan bauran pemasaran 

(marketing mix) untuk memasarkan partai politik. 

b. Yorke dan Meehan (1986) mengusulkan penggunaan ACORN sebagai dasar untuk 

melakukan pentargetan pemilih (voter targeting). 

c. Lock dan Harris (1996) meyakini bahwa political marketing harus memperhatikan 

proses positioning. 

d. Wring (1997) menyarankan untuk menggunakan riset opini dan analisis lingkungan, 

karena kondisi suatu daerah sangat berbeda dengan daerah lainnya. 

e. Smith dan Sounders (2002) menekankan pentingnya penggunaan proses segmentsi 

untuk memetakan keinginan dan kebutuhan pemilih. Sehingga kandidat bisa 

meposisikan dirinya secara pribadi. 
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2. Strategi Branding 

Branding adalah bagian yang sangat mendasar dari kegiatan pemasaran yang sangat 

penting untuk dimengerti atau dipahami secara keseluruhan. Sampai di level tertinggi 

yaitu level organisasi, yang mana akan dibahas dalam tesis ini, branding itu akan 

diasosiasikan dengan organisasi itu sendiri dan  produk-produk dari organisasi itu 

biasanya akan dibuat terstruktur dan akan diasosiasikan dengan nama merek atau brand 

yang lebih spesifik.  

Asosiasi antara makna dengan merek ini biasanya berasal dari berbagai kegiatan dari 

organisasi seperti kegiatan pemasaran, kegiatan komunikasi melalui media, kegiatan 

promosi serta karakteristik dari perusahaan atau produk itu sendiri misalnya nama, 

kemasan serta logo 

American Marketing Association (AMA) sendiri mendefinisikan brand atau  merek 

itu adalah sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasi dari 

kesemuanya yang bertujuan untuk mengidentifikasikan suatu barang atau jasa dan 

akhirnya dapat membedakan diri sendiri dengan yang lainnya (Kotler, 2002). 

Oleh karena itu sangat masuk akal untuk kita pahami bahwa branding bukan hanya 

membuat target pemasaran kita memilih kita di dalam pasar yang penuh kompetensi ini 

tetapi juga membuat prospek-prospek pemasaran kita melihat kita sebagai satu-satunya 

yang dapat memberikan solusi kepada kebutuhan ataupun masalah mereka 

Objektif dari suatu strategi branding yang baik adalah dapat menyampaikan pesan 

dengan jelas, dapat mengkonfirmasi kredibilitas pemilik brand tersebut, dapat 

menghubungkan dengan target pemasaran yang lebih personal, memotivasi pembeli, 

menciptakan kesetiaan pelanggan.  

Sehingga untuk sukses di dalam suatu strategi branding, kita harus memahami 

kebutuhan serta keinginan dari pelanggan serta prospek atau calon pelanggan kita. Merek 

atau brand kita seharusnya ada di dalam hati dan pikiran setiap pelanggan, klien serta 

prospek. Brand merupakan gabungan antara  pengalaman serta persepsi mereka yang 

mana bisa kita pengaruhi dan ada juga yang  tidak bisa kita pengaruhi.  

Strategi branding, atau Brand strategy, jika menurut Schultz dan Barnes (1999), dapat 

diartikan manajemen suatu merek dimana terdapat sebagai kegiatan yang mengatur semua 

elemen-elemen yang bertujuan untuk membentuk suatu brand. Sedangkan menurut 

Gelder (2005), ―The brand strategy defines what the brand is supposed to achieve in 

terms of consumer attitudes and behavior‖, yang artinya strategi merek mendefinisikan 

apa yang seharusnya dicapai suatu brand dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku 

konsumen.  

Jadi brand strategy adalah suatu manajemen brand yang bertujuan untuk mengatur 

semua elemen brand dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Dapat juga 

diartikan sebagai suatu sistem komunikasi yang mengatur semua kontak point dengan 

suatu produk atau jasa atau organisasi itu sendiri dengan stakeholder dan secara langsung 

mensupport bisnis strategi secara keseluruhan. Sedangkan menurut Gelder (2005), yang 

termasuk ke dalam brand strategy antara lain brand positioning, brand identity, dan brand 
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personality. Sebagai tambahan, menurut Schultz dan Barnes (1999), yang juga termasuk 

ke dalam brand strategy yaitu brand communication.  

 

3. Personal Branding 

Dalam kehidupan, seperti dalam bisnis, branding lebih efektif, kuat, dan 

berkelanjutan daripada penjualan dan pemasaran dan cara yang efektif untuk 

menghilangkan pesaing Anda. Ini tentang mempengaruhi orang lain, dengan menciptakan 

identitas brand yang mengaitkan persepsi dan perasaan tertentu dengan identitas. 

Branding tidak hanya untuk perusahaan lagi. Ada sebuah tren baru yang disebut personal 

branding. Sukses Personal Branding memerlukan persepsi secara efektif mengelola dan 

mengendalikan dan mempengaruhi bagaimana orang lain memandang Anda dan 

memikirkan anda. Memiliki personal pranding yang kuat tampaknya menjadi aset yang 

sangat penting di hari ini baik secara online, virtual, Hal ini menjadi semakin penting dan 

merupakan kunci sukses individu.  

 

Beberapa definisi personal branding yang bisa ditemukan dalam literature (Peters, 

1997; Hansen, 2007; Montoya, 2005a; McNally & Speak, 2003, Aruda, 2007) 

memberikan engertian bahwa personal branding merupakan ; 

a. Sebuah persepsi atau emosi yang dijaga dalam kondisi baik oleh diri sendiri dan 

bukan orang lain.  

b. Sebuah refleksi tentang siapa diri kita dan apa yang kita percayai dan diekspresikan 

dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya.  

c. Mempengaruhi bagaimana orang lain memandang anda.  

d. Tentang orang lain memandang nilai yang anda miliki  

e. Mencipakan sejumlah harapan dan asosiasi dalam pikiran target audiens  

f. Sebuah gambaran tentang diri sendiri yang diinginkan dalam semua kegiatan yang 

dilakukan  

 

Personal Branding adalah tentang pengaruh–kemampuan untuk mempengaruhi 

keputusan, membeli, tingkah laku seseorang. Beberapa keuntungan dari Great Personal 

Brand adalah menjadi ―top of mind‖ , meningkatkan wewenang dan kepercayaan dalam 

keputusan, menempatkan diri dalam peran leadership, meningkatkan prestis, 

mendapatkan pengakuan dan membuat mencapai tujuan  

Personal Branding pada dasarnya adalah bagian dari branding secara umum, jadi 

teori atau framework yang digunakan pada branding dapat diterapkan juga untuk personal 

branding. Dari beberapa teori yang ada yang akan dipakai adalah Eight Laws of Personal 

Branding dan Customer-Based Brand Equity.  

 

C. PEMBAHASAN 

 

Personal branding  dapat diklasifikasikan menjadi tiga indikator yaitu kelompok-

kelompok sosial, kredibilitas kandidat, dan kepribadian kandidat. Dari indikator-indikator 
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tersebut akan diuraikan kembali ke dalam beberapa sub indikator. Unit analisis untuk 

kelompok-kelompok sosial diukur melalui latar belakang pekerjaannya, yaitu kelompok 

tani, kelompok nelayan, kelompok PNS, dan kelompok agama. Sub Indikator untuk 

kredibilitas kandidat adalah keahlian/otoritas, karakter/watak, dinamisme dan intention, 

yang dilihat dari cerdas, wibawa, andal, obyektif, motivasi, mampu membujuk, semangat, 

berani, dan tegas. Sedangkan unit analisis untuk kepribadian kandidat adalah sikap sopan, 

sikap ramah, sikap menarik, sikap menyenangkan, sikap menarik (dalam hal berpakaian 

dan paras kandidat), sikap bersahabat dan sikap percaya diri. 

Personal Branding sendiri merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh seseorang 

marketer (dalam hal ini calon gubernur) sehingga mampu membentuk persepsi publik 

yang positif. Personal Branding dapat berupa: (a) kemampuan (skills) yang unik, relevan 

dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, (b) Sikap/perilaku, misalnya 

kesederhanaan dan dan ketulusan, (c) Metode Pendekatan Pemecahan Masalah. 

 

Gambar 1. Personal Branding 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikaian keberhasilan strategi personal branding yang sangat ditentukan 

oleh kesinergian dari ketiga hal tersebut. Kemauan untuk mengabdi pada suatu daerah 

dan mencurahkan segala kemampuan untuk masyarakat tidak akan serta merta dapat 

berhasil jika seorang calon pemimpin daerah tidak mencerminkan kesederhanaan dalam 

prilakunya sehari – hari, karena masyarakat pada umumnya merindukan pemimpin yang 

sederhana dan memahami permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi 

kedua hal tersebt juga tidak dapat serta – merta menjadikan seseorang menjadi idola di 

suatu wilayah, dibutuhkan sebuah kemampuan dalam mencari metode – metode 

pemecahan masalah yang tepat. Selain itu kecerdasan pemimpin juga harus tercermin dari 

bagaimana pemimpin tersebut mampu mendapatkan metode komunikasi yang efektif baik 

pada masyarakat secara umum maupun jajarannya. 

 

D. PENUTUP 

 

Pembengkakan dan pengeluaran keuangan selama proses kampanye memang pasti 

ada, akan tetapi jika calon kandidat memiliki dan membentuk Personal branding dan 

positioning-nya dengan baik maka masalah ini akan sedikit teratasi. Personal branding 

memberikan pengaruh kesediaan untuk memilih seorang pemimpin.  
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Dengan demikian kecerdasan seorang pemimpin dan calon pemimpin sangatlah diuji 

saat mereka harus menentukan strategi. Personal branding merupakan sebuah alternatif 

dalam pemilihan strategi dalam pemilihan kepala daerah ataupun pimpinan daerah. 
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Abstrak 

Gelombang perubahan yang terus menerus melanda hampir semua sisi kehidupan, 

pada akhirnya berkembang menjadi perubahan yang berlangsung lama dan memaksa 

semua negara untuk selalu siap menerima, memahami, mengatisipasi mengelola dan 

menyesuaikan diri pada perubahan itu sendiri serta harus selalu siap untuk melakukan 

perubahan. Dalam situasi seperti ini, tantangan dan tuntutan yang dihadapi sebuah 

negara menjadi semakin berat dan kompleks. Peran dari pemimpin (leader) serta faktor 

kepemimpinan (leadership) di dalam sebuah negara dirasakan semakin penting. 

Pengelolaan sebuah negara tidak lagi dilakukan dengan hanya didasarkan pada 

keharusan untuk dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari semua sumber daya 

yang dimiliki, tetapi juga didasarkan pada keharusan untuk menjaga kesinambungan 

pelaksanaan kegiatan, memenangkan persaingan, serta mempertahankan keberadaan 

Negara, yang kesemuanya memerlukan kehadiran dan peranan seorang pemimpin. Meski 

telah banyak mendapat ulasan, namun wacana kepemimpinan tak akan pernah habis 

untuk diperbincangkan, hal ini menunjukkan bahwa topik kepemimpinan memang 

menarik dan selalu memperoleh perhatian khusus dari berbagai kalangan dan ahli. 

Meskipun dalam banyak pendapat, teori maupun tinjauan dari para ahli memiliki cara 

pandang yang beragam mengenai kepemimpinan, tetapi secara substansi sebetulnya tak 

terlalu banyak perbedaan pandangan yang tajam mengenai kepemimpinan itu. Tulisan 

ini akan mencoba membahas tentang implementasi dari kepemimpinan dalam berbagai 

role dan model terutama dalam konteks kepemimpinan Bangsa Indonesia dalam usaha 

menuju Masyarakat Madani atau masyarakat yang mandiri dan sejahtera serta 

sebagaimana yang menjadi tujuan masyarakat madani Indonesia, yaitu menjadi 

masyarakat yang berbudaya namun mampu berinteraksi dengan dunia luar yang modern 

sehingga dapat terus berkembang dan maju. 

 

Kata kunci: Kepemimpinan, Transformasional, Madani. 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Meski telah banyak diulas, namun wacana kepemimpinan tak akan pernah habis 

untuk diperbincangkan. Hal ini menunjukkan bahwa wacana kepemimpinan memang 

menarik dan selalu memperoleh perhatian khusus berbagai kalangan dan ahli, dan 

meskipun dalam banyak pendapat, teori maupun pandangan dari tiap ahli memiliki cara 

pandang yang beragam mengenai kepemimpinan, tetapi secara substansi sebetulnya tak 

terlalu ada gesekan pandangan yang tajam mengenai kepemimpinan tersebut. 

Rhenald Khasali, misalnya mengungkapkan bahwa kepemimpinan itu bersifat unik, 

abstrak namun dinamis tergantung dari visi dan misi pribadi, pola interaksi serta 

kepribadian yang bersangkutan. Itulah sebabnya kepemimpinan tidak dapat diukur secara 

kuantitatif, menurutnya, jumlah pemimpin cukup banyak, namun yang membedakan satu 
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dengan lainnya adalah tipe, sebab untuk menjadi pemimpin dibutuhkan lebih dari sekedar 

aturan, melainkan juga terobosan dan respek. Sebuah organisasi bisa saja tertib dan 

teratur, tetapi bisa juga mati karena peraturan terlambat merespons perubahan, dan 

peraturan yang ada bukan lagi diadakan untuk manusia, melainkan manusia diadakan 

untuk peraturan. Lama-lama pemimpin ini akan menjadi tampak seperti orang-orang 

parisi yang membuat seakan-akan agama diadakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia
13

. 

Dalam penerapannya, kepemimpinan yang baik justru tidak dihasilkan oleh satu 

macam tipe kepemimpinan tertentu melainkan oleh kemampuan untuk tahu ―kapan‖ 

menggunakan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan 

Tulisan ini akan mencoba membahas tentang implementasi dari kepemimpinan 

dalam berbagai role dan model terutama dalam konteks kepemimpinan Bangsa Indonesia 

dalam usaha menuju masyarakat madani atau masyarakat yang mandiri dan sejahtera serta 

sebagaimana yang menjadi tujuan masyarakat madani Indonesia, yaitu menjadi 

masyarakat yang berbudaya namun mampu berinteraksi dengan dunia luar yang modern 

sehingga dapat terus berkembang dan maju 

 

B. BEBERAPA DEFINISI KEPEMIMPINAN 

 

James Macgregor Burns (1978)
14

, pemenang Penghargaan Pulitzer lewat bukunya 

Leadership menyatakan, kepemimpinan adalah ―fenomena yang paling banyak dicermati 

dan paling jarang dimengerti‖. Meski begitu banyak kajian tentangnya, tetap saja 

kepemimpinan tampil sebagai konsep yang taksa, multi-tafsir, tak jelas bentuk dan 

banyak salah dipahami. Beragamnya definisi kepemimpinan bisa menjadi indikasi dari 

―kekaburan‖ konsep ini. Suatu hal yang memiliki begitu banyak definisi biasanya 

merupakan hal yang sulit dipahami. Definisi sebagai penjelasan yang berfungsi 

membedakan satu hal dari hal lainnya, dapat diberikan secara lengkap dan tepat jika hal 

yang didefinisikan dapat dikenali batas-batasnya dan dapat dipisahkan secara jelas serta 

terpilah dari hal-hal yang lain. 

Ide kepemimpinan merujuk pada sekumpulan atribut yang muncul pada kondisi 

interaksi dua orang atau lebih dalam upaya memanfaatkan sumberdaya untuk mencapai 

tujuan tertentu. Tetapi perlu dipahami bahwa atribut-atribut yang muncul dalam kondisi 

itu bukan hanya kepemimpinan dan lebih perlu dicermati lagi bahwa atribut-atribut itu 

bukan hal yang dapat dilepaskan dari kondisi itu. Kepemimpinan tidak dapat dipilah dan 

dikeluarkan dari kondisi itu, tidak dapat ditentukan secara jelas dan tegas batas-batasnya, 

serta tak dapat pula dipilah secara jernih keberadaannya dari kondisi yang melingkupinya, 

                                                 
13

 Diakses dari http://sirod.blogspot.com/2006/11/artikel-manajemen-rhenald-kasali.html, tanggal 

17 September 2013, pukul 14.50 WIB.  
14

 J.M. Burns, Leadership, Harper Row, New York, 1978. 
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juga dari atribut lain yang muncul bersamaan dengannya. Inilah yang menjadi sebab 

utama dari kesulitan mendefinisikan kepemimpinan
15

.  

Pemahaman manusia tentang kepemimpinan adalah hasil abstraksi bukan intuisi atau 

sensasi. Penalaran kita memberikan petunjuk bahwa ada kepemimpinan dalam kondisi 

interaksi manusia. Seperti kemanusiaan atau keadilan yang tak dapat dilihat langsung 

bendanya, kepemimpinan adalah benda abstrak yang dihasilkan manusia dalam proses 

interaksinya dengan lingkungan. Itulah mengapa sebuah pembahasan tentang 

kepemimpinan seperti yang disajikan oleh J. Thomas Wren (editor) dalam The Leader‟s 

Companion; Insight on Leadership Through the Ages (1995), menyertakan juga kajian-

kajian filsafat (termasuk filsafat moral), psikologi, sastra, sosiologi, administrasi, 

manajemen, politik, bahkan kebudayaan. Secara lebih mendasar, kepemimpinan bukan 

hanya bicara tentang bagaimana menjadi pemimpin tetapi lebih jauh lagi bagaimana 

menjadi manusia
16

. 

Kepemimpinan berasal dari kata ―pimpin‖ yang memuat dua hal pokok yaitu, 

pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata ―pimpin‖ mengandung 

pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan 

ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun 

spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi 

pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam 

menjalankan kepemimpinannya. 

Dalam konteks ini, Stogdill (1974) menyimpulkan bahwa banyak sekali definisi 

mengenai kepemimpinan. Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang telah mencoba 

mendefinisikan konsep kepemimpinan tersebut, namun demikian semua definisi 

kepemimpinan yang ada mempunyai beberapa unsur yang sama. Selanjutnya, Sarros dan 

Butchatsky (1996) yang menyatakan kepemimpinan sebagai suatu perilaku dengan tujuan 

tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Sedangkan 

menurut Anderson (1988), "leadership means using power to influence the thoughts and 

actions of others in such a way that achieve high performance"
17

. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, 

antara lain: Pertama, kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para 

karyawan atau bawahan (followers).  

 

Kedua, seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya 

mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Menurut 

                                                 
15

 Bagus Takwin, Akar-akar Kepemimpinan dan Bagaimana Menumbuhkannya, makalah Diakses 

dari http://www.academia.edu/1819433/Akar-akar_Kepemimpinan_dan_Bagaimana_ 

Menumbuhkannya, tanggal 17 September 2013, pukul 14.00 WIB, hal. 2. 
16

 Ibid. 
17

 B.M., Bass, and Avolio, B.J., Improving Organizational Effectiveness through 

Transformational Leadership, Sage, Thousand Oaks, 1994 
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French dan Raven (1968), kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin dapat bersumber 

dari
18

: 

1. Reward power, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai 

kemampuan dan sumberdaya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang 

mengikuti arahan-arahan pemimpinnya. 

2. Coercive power, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin 

mempunyai kemampuan memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti 

arahan-arahan pemimpinnya. 

3. Legitimate power, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin 

mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya. 

4. Referent power, yang didasarkan atas identifikasi (pengenalan) bawahan terhadap 

sosok pemimpin. Para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena 

karakteristik pribadinya, reputasinya atau karismanya. 

5. Expert power, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin adalah 

seorang yang memiliki kompetensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya. 

 

Ketiga, kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), 

sikap bertanggungjawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian 

bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan 

orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication) 

dalam membangun organisasi.  

 

C. KEBUTUHAN MODEL KEPEMIMPINAN BANGSA 

 

Plato, filsuf besar Yunani Kuno dalam Republic menggambarkan pemimpin yang 

baik adalah orang yang mengerti tentang kebenaran dan dapat membantu pengikutnya 

memahami apa itu kebenaran. Sejalan dengan gurunya, Aristoteles -murid Plato- 

menekankan pentingnya keseimbangan rasional, moral dan sosial pada manusia untuk 

dapat mencapai kebahagiaan. Pemimpin dengan rasionalitas dan moralitas membantu 

pengikutnya untuk menempatkan diri dalam kehidupan sosial dengan fungsi yang 

produktif.  

Di Cina, Lao-tzu dalam kitab Tao Te Ching menunjukkan bahwa pemimpin yang 

baik adalah mereka yang mampu meniadakan kediriannya, melepaskan egonya demi 

kepentingan pengikutnya. Seperti langit dan bumi yang tidak mewakili diri sendiri tetapi 

mewakili keseluruhan alam, seorang pemimpin adalah orang yang mewakili para 

pengikutnya, lebih jauh lagi mewakili harmoni semesta
19

. 

Jenis kepemimpinan apa yang ideal di tengah situasi Indonesia saat ini, kita akan 

coba uraikan sebagai berikut: 

                                                 
18

 Nursya‘bani Purnama, Kepemimpinan Organisasi Masa Depan Konsep dan Strategi 

Keefektifan, Jurnal Siasat Bisnis, edisi No.5, Vol.1, Tahun 2000. Hal. 7 
19

 Iwan Fridolin, Cendekiawan dan Sejarah Tradisi Kesusastraan Cina. Jakarta: Fakultas Sastra 

UI, Jakarta, 1998. 
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1. Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses di mana para pemimpin 

dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. 

Para pemimpin transformasional mencoba menimbulkan kesadaran para pengikut dengan 

menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral seperti kemerdekaan, 

keadilan dan kemanusiaan, bukan didasarkan atas emosi seperti keserakahan, 

kecemburuan atau kebencian. Kepemimpinan transformasional berkaitan dengan nilai-

nilai yang relevan bagi proses pertukaran (perubahan), seperti kejujuran, keadilan dan 

tanggung jawab, yang justru nilai seperti ini hal yang sulit ditemui di Indonesia. Dalam 

pendapat lain, kepemimpinan transformatif didefinisikan sebagai kepemimpinan dimana 

para pemimpin menggunakan kharisma mereka untuk melakukan transformasi dan 

merevitalisasi organisasinya. Para pemimpin yang transformatif lebih mementingkan 

revitalisasi para pengikut dan organisasinya secara menyeluruh ketimbang memberikan 

instruksi-intruksi yang bersifat top down. Pemimpin yang transformatif lebih 

memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para 

bawahannya. Pemimpin yang transformatif lebih menekankan pada bagaimana 

merevitalisasi institusinya, baik dalam level organisasi maupun negara. 

Burns menyatakan bahwa model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya 

menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan 

tanggungjawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional 

harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi 

organisasi, dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya
20

. 

Dengan demikian, pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang karismatik 

dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai 

tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk 

menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan 

bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada apa yang mereka butuhkan.  

Menurut Yammarino dan Bass (1990), pemimpin transformasional harus mampu 

membujuk para bawahannya melakukan tugas-tugas mereka melebihi kepentingan 

mereka sendiri demi kepentingan organisasi yang lebih besar
21

. Yammarino dan Bass 

(1990) juga menyatakan bahwa pemimpin transformasional mengartikulasikan visi masa 

depan organisasi yang realistik, menstimulasi bawahan dengan cara yang intelektual, dan 

menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bawahannya. Dengan 

demikian, seperti yang diungkapkan oleh Tichy and Devanna (1990), bahwa keberadaan 

para pemimpin transformasional mempunyai efek transformasi baik pada tingkat 

organisasi maupun pada tingkat individu. 

Pemimpin-pemimpin di Indonesia sekarang lebih banyak sebagai pemimpin 

transaksional saja, dimana jenis kepemimpinan ini memotivasi para pengikut dengan 

mengarahkannya pada kepentingan diri pemimpin itu sendiri, misalnya para pemimpin 

politik melakukan upaya-upaya untuk memperoleh suara. Jenis pemimpin transaksional 
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 Burn, ibid. 
21

 B.M., Bass and Avolio, B.J., ibid. 
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ini sangat banyak di Indonesia saat ini, hal ini bisa kita lihat pada saat menjelang Pemilu 

misalnya, dimana rakyat dicekoki dengan berbagai janji setinggi langit agar pemimpin 

tersebut dipilih oleh rakyat, bahkan ada yang disertai dengan imbalan tertentu (money 

politic). Namun sungguh disayangkan ketika pemimpin tersebut terpilih, ternyata banyak 

janji -ketika pemilu- tidak bisa direalisasikan. 

Seorang pemimpin transformasional dapat diukur dalam hubungannya dengan efek 

pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya. Para pengikut seorang pemimpin 

transformasional merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan hormat terhadap 

pemimpin tersebut dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya 

diharapkan terhadap mereka
22

. 

Seorang pemimpin transformasional memotivasi para pengikut dengan membuat 

mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil pekerjaan, mendorong mereka untuk 

lebih mementingkan organisasi atau negara daripada kepentingan diri sendiri dan 

mengaktifkan (menstimulus) kebutuhan-kebutuhan mereka yang lebih tinggi. 

Kepemimpinan transformasional mencakup tiga komponen, yaitu kharisma, stimulasi 

intelektual, dan perhatian yang diindividualisasi.
23

. 

Pemimpin transformasional dianggap sebagai model pemimpin yang tepat dan 

mampu secara terus-menerus meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan inovasi guna 

meningkatkan daya saing dalam persaingan global. 

 

2. Kepemimpinan yang Efektif 

Bangsa Indonesia membutuhkan seorang yang berkarakter negarawan dan visioner 

untuk memimpin bangsa ke depan, yang siap mengesampingkan kepentingan pribadi dan 

kelompok, berani ambil risiko, serta mau bekerja nyata untuk memajukan dan 

mensejahterakan kehidupan bangsa. Selain itu juga, kepemimpinan di dalam memimpin 

sebuah negara ataupun organisasi haruslah seseorang yang memiliki kompetensi 

kepemimpinan yang efektif. Sebab, diyakini bahwa organisasi masa depan menghadapi 

perubahan-perubahan yang akan mempengaruhi kehidupan organisasi. Apapun gaya 

kepemimpinan yang akan dipilih, dalam kondisi seperti itu organisasi membutuhkan 

kepemimpinan yang efektif sehingga bisa mengantar organisasi mencapai tujuannya 

Keefektifan kepemimpinan merupakan sesuatu yang sulit diukur karena sifatnya yang 

multi dimensional dan kualitatif. Sebagai bahan rujukan, Tannenbaum and Schmidt 

(1958) dalam Sofiati (1995) menyatakan bahwa suatu studi telah dilakukan terhadap 

161orang manajer yang merupakan peserta Program Pendidikan Manajemen pada 

Sekolah Bisnis Harvard untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik yang 

dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

karakteristik-karakteristik pemimpin yang efektif meliputi: 1) mengembangkan, melatih, 

dan mengayomi bawahan; 2) berkomunikasi secara efektif dengan bawahan; 3) memberi 

                                                 
22

 Diakses dari http://mansud.wordpress.com/2009/07/07/menggali-pemimpin-transformatif-

2014/, tanggal 17 September 2013, pukul 15.35 WIB. 
23

 Diakses dari http://ayobangkitindonesiaku.wordpress.com/2007/11/28/kepemimpinan-

transformasional-dan-visioner/, tanggal 17 September 2013, pukul 15.20 WIB. 
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informasi kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan perusahaan dari mereka; 4) 

menetapkan standar hasil kerja yang tinggi; 5) mengenali bawahan beserta 

kemampuannya; 6) memberi peranan kepada para bawahan dalam proses pengambilan 

keputusan; 7) selalu memberi informasi kepada bawahan mengenai kondisi perusahaan; 

8) waspada terhadap kondisi moral perusahaan dan selalu berusaha untuk 

meningkatkannya; 9) bersedia melakukan perubahan dalam melakukan sesuatu, dan 10) 

menghargai prestasi bawahan
24

.  

Jika melihat karakteristik pemimpin yang efektif tersebut di atas, tampak jelas bahwa 

keefektifan suatu kepemimpinan dapat tercapai jika seorang pemimpin mampu menjalin 

komunikasi yang baik dengan para bawahan, karena dipahami bahwa bersama para 

bawahan seorang pemimpin bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

3. Kepemimpinan yang Demokratis 

Dinamika kehidupan sosial dan politik bangsa saat ini cukup menegangkan, hal ini 

disebabkan oleh penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aturan dan tatanan 

kenegaraan yang ada. Konstelasi sosial politik yang dilahirkan selama ini, setidaknya 

sejak didengungkannya reformasi dalam semua aspek kehidupan, belum membawa 

perubahan yang sangat berarti bagi masyarakat secara luas. Malah sebaliknya, masyarakat 

dihadapkan pada suatu kondisi yang sulit. Infrastruktur dan regulasi yang semrawut, 

degradasi moralitas, sosial politik yang tidak stabil adalah kondisi yang dihadapi 

masyarakat saat ini. Maka sangat wajar apabila kemudian masyarakat menuntut perlunya 

perbaikan dan perubahan yang lebih mendasar.  

 Konsepsi dan logika kepemimpinan dalam transisi masyarakat Indonesia sekarang 

mungkin sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh konstruksi pemikiran tentang 

pemimpin yang dibangun selama ini juga bervariasi antara satu dengan lainnya. Hal 

tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh budaya dari masyarakat atas model 

kepemimpinan yang mereka pandang. Konsepsi model kepemimpinan demokrasi yang 

mensyaratkan adanya sirkulasi kepemimpinan, yaitu setiap orang memiliki peluang yang 

sama untuk menjadi pemimpin. Dalam konsepsi kepemimpinan demokrasi, logika yang 

dipakai sebagian besar adalah pengetahuan dan keluasan wawasan (pola pikir), dan bukan 

berdasarkan keturunan dan hubungan keluarga. Salah satu pondasi dasar dari pandangan 

dan pemikiran demokrasi adalah kemajemukan dan menghargai perbedaan. Selain itu, 

Demokrasi juga dipandang sebagai nilai bersama suatu bangsa dalam membangun sistem 

pemerintahan negara yang bersumber dari rakyat. Keberhasilan suatu bangsa dan suatu 

negara tidak hanya diukur dari neraca perekonomian, tingkat kesejahteraan dan 

pendidikan, akan tetapi juga diukur melalui seberapa jauh suatu bangsa dan negara 

melaksanakan demokrasi yang ideal.  

 

 

 

                                                 
24

 Nursya‘bani Purnama, op.cit,. Hal. 12 
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D. KEPEMIMPINAN DAN IKHTIAR MENUJU MASYARAKAT MADANI 

 

Masyarakat madani adalah masyarakat yang berbudaya namun mampu berinteraksi 

dengan dunia luar yang modern sehingga dapat terus berkembang dan maju. Dalam 

masyarakat madani, setiap warganya menyadari dan mengerti akan hak-haknya serta 

kewajibannya terhadap negara, bangsa dan agama. Masyarakat madani sangat 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan masyarakat madani adalah masyarakat 

bermoral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas 

masyarakat, dimana masyarakat memiliki motivasi dan inisiatif individual
25

.  

Masyarakat madani merupakan suatu masyarakat ideal yang didalamnya hidup 

manusia-manusia partisipan yang masing-masing diakui sebagai warga dengan 

kedudukan yang serba setara serta dan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban. 

Pada intinya pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kehidupan 

ideal, baik dalam hak dan kewajiban warga dapat terlaksana secara seimbang serta 

mampu berkembang dengan dunia luar demi majunya kehidupan
26

. 

Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam mencapai masyarakat 

madani, hal ini dikarenakan masih rendahnya pendidikan politik dan kewarganegaraan 

pada masyarakat. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya rasa nasionalisme dan 

kepedulian terhadap masalah yang dihadapi bangsa sendiri. Maka dari faktor-faktor 

penghambat tersebut seharusnya seluruh lapisan masyarakat terus bergerak dan maju 

dalam membentuk masyarakat yang cerdas, demokratis, beradab dan memiliki 

nasionalisme yang tinggi. Seluruh warga masyarakat dituntut harus mampu berpikir kritis 

dan cerdas berdasarkan pada Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika sehingga 

terbentuk masyarakat yang mampu mengatasi masalah-masalah yang menimpa bangsanya 

serta mampu membentuk kekuatan dalam membangun pemerintahan yang kokoh, jujur 

dan adil.  Dalam upaya mencapai masyarakat yang madani, maka sangat penting arti dan 

peran dari seorang pemimpin. Kepemimpinan yang diperlukan bangsa ini bukan hanya 

dari sektor pemerintahan baik nasional maupun lokal, tetapi juga dari semua sektor 

termasuk juga sektor bisnis.  

 

D. PENUTUP 

 

Gelombang perubahan yang terus menerus melanda hampir semua sisi kehidupan, 

pada akhirnya berkembang menjadi perubahan yang berlangsung lama dan memaksa 

semua negara untuk selalu siap menerima, memahami, mengantisipasi, mengelola dan 

menyesuaikan diri pada perubahan itu sendiri serta harus selalu siap untuk melakukan 

perubahan. Dalam situasi seperti ini, tantangan dan tuntutan yang dihadapi sebuah negara 

menjadi semakin berat dan kompleks. Peran dari pemimpin (leader) serta faktor 

kepemimpinan (leadership) di dalam sebuah negara dirasakan semakin penting. 

                                                 
25

 Diakses dari http://vexillum-nsr.blogspot.com/2012/02/masyarakat-madani.html, tanggal 18 

Mei 2013, pukul 14.00 WIB. 
26

 Ibid. 
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Pengelolaan sebuah negara tidak lagi dilakukan dengan hanya didasarkan pada keharusan 

untuk dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari semua sumber daya yang 

dimiliki, tetapi juga didasarkan pada keharusan untuk menjaga kesinambungan 

pelaksanaan kegiatan, memenangkan persaingan serta mempertahankan keberadaan 

negara yang kesemuanya bukan hanya memerlukan kehadiran tapi juga peranan seorang 

pemimpin. 

Leadership dan Leader kemudian memperoleh perhatian yang sangat besar serta 

menjadi objek kajian yang terus menerus dikembangkan. Semua pihak berlomba-lomba 

mencari untuk menemukan formula yang tepat dan cara terbaik untuk menjadi leader 

yang baik dan leadership yang handal. Semua kajian dan bahasan tentang leadership dan 

semangat untuk meningkatkan kualitas leadership selama ini biasanya selalu dilihat dari 

satu sisi atau satu sudut pandang, yakni sisi atau sudut pandang leader. Selama ini seolah-

olah terdapat sebuah pemahaman bahwa hanya leader yang harus membuat para follower 

menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Padahal, pada kenyataannya banyak sekali 

kasus dan situasi yang memberikan gambaran betapa penting peran dari para follower 

untuk keberhasilan kepemimpinan sebuah negara. Banyak kita jumpai dalam berbagai 

negara maju adanya kenyataan bahwa keberhasilan seorang leader diten tukan tidak 

hanya oleh keunggulan leadershipnya, tetapi juga oleh kualitas followership yang tinggi 

dari para followernya.  

Kepemimpinan merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk dikaji dan 

diteliti, karena paling banyak diamati sekaligus fenomena yang paling sedikit dipahami. 

Fenomena kepemimpinan di negara Indonesia juga telah membuktikan bagaimana 

kepemimpinan telah berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan berpolitik dan 

bernegara. Dalam sebuah negara, kepemimpinan berpengaruh sangat kuat terhadap 

jalannya sebuah negara dan kelangsungan hidup negara tersebut. 

Terdapat dua gaya kepemimpinan dalam organisasi, yakni gaya kepemimpinan 

transformasional dan transaksional. Bentuk kepemimpinan yang diyakini dapat 

mengimbangi pola pikir dan refleksi paradigma-paradigma baru dalam arus globalisasi 

dirumuskan sebagai kepemimpinan transformasional.  

Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang transformasional guna mencapai 

masyarakat Indonesia yang madani, yang mampu membawa perubahan lebih baik dan 

mendasar bagi bangsa ini. Pemimpin yang memberikan seluruh pengabdian untuk 

kepentingan rakyat. 
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Abstrak 
Seorang pemimpin merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Di saat suatu daerah/kota dipimpin oleh pemimpin yang bersahaja, jujur, 

cerdas dan amanah, maka insya Allah rakyatnya akan aman, makmur dan sejahtera. 

Namun sebaliknya, daerah/kota yang dipimpin oleh pemimpin yang korup, tidak jujur, 

zalim terhadap rakyatnya, niscaya rakyat akan sengsara.Pengalaman menunjukkan 

bahwa hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan 

pemilihan anggota DPRD melalui Pemilu masih jauh dari harapan. Sedikit sekali  

daerah yang mampu memilih kepala daerah dan anggota DPRD yang memiliki kinerja 

bagus misalnya: Jembrana,  Sragen dan Surakarta. Akan tetapi  banyak kinerja kepala 

daerah dan anggota DPRDhasilpemilihan menunjukkan rapor merah, tidak memiliki 

program kerja yang jelas, bersifat arogan, serta  banyak  yang korupsi sehingga 

berujung dipenjara. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sistem pencalonan dan 

pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD yang selama ini diterapkan perlu dibenahi 

(diinovasi). Makalah ini akan mendeskripsikan inovasi pencalonan (mulai dari 

persyaratan sampai pada tata cara pencalonan) dan inovasi cara pemilihan kepala 

daerah dan anggota DPRD berdasarkan berbagai teori kepemimpinan dan teori otonomi 

daerah yang relevan dalam menghasilkan pemimpin daerah yang dapat mensejahterakan 

rakyat.  

 

Kata kunci:  Inovasi pencalonan pemimpin daerah, inovasi pemilihan pemimpin daerah, 

kesejahteraan rakyat    

 

PENDAHULUAN 

 

Seorang pemimpin merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Di saat suatu daerah/kota apabila dipimpin oleh pemimpin yang bersahaja, 

jujur, cerdas dan amanah, maka Insya Allah rakyatnya akan aman, makmur dan sejahtera. 

Namun  sebaliknya, daerah/kota yang dipimpin oleh pemimpin yang korup, tidak jujur, 

zalim terhadap rakyatnya, niscaya rakyat akan sengsara. 

Untuk menghasilkan pemimpin (kepala daerah) dan anggota DPRD yang berkualitas 

dan ideal seperti disebutkan di atasdiperlukan mekanisme pencalonan dan cara pemilihan 

pemimpin yang baik pula. Semenjak bergulirnya otonomi daerah, lahirnya UU No. 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan  UU No.  8 Tahun 2012  tentang  Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam 

mekanisme pencalonan dan cara pemilihan pemimpin daerah. Dimana kepala daerah 

mailto:milwan@ecampus.ut.ac.id
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dipilih langsung oleh rakyat daerah yang dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah 

langsung (Pilkadal) dan anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah melalui 

pemilihan umum anggota legislatif (Pemilu Legislatif). 

Namun Pengalaman menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan Pilkadal dan pemilihan 

anggota DPRD melalui Pemilu Legislatif masih jauh dari harapan. Sedikit sekali  daerah 

yang mampu memilih kepala daerah dan anggota DPRD yang memiliki kinerja bagus 

misalnya Jembrana,  Sragen dan Surakarta. Akan tetapi  banyak kinerja kepala daerah dan 

anggota DPRD menunjukkan rapor merah, tidak memiliki program kerja yang jelas, 

bersifat arogan, serta  banyak  yang korupsi sehingga berujung dipenjara.  Di samping itu, 

Pilkadal dan Pemilu Legislatif akhir-akhir ini diwarnai dengan kasus tingginya angka 

golongan putih (golput).Hal ini sesuai dengan pernyataan Ari Dwipayana (2008)yang 

menyebutkan bahwa pasca tumbangnya Orde Baru menunjukkan terjadi trend 

peningkatan jumlah golput dari 10,21 persen pada pemilu 1999 menjadi 23,34 persen 

pada pemilu 2004. Peningkatan angka Golput tidak hanya terjadi di pemilu legislatif dan 

pilpres, namun juga terjadi dalam pilkada beberapa waktu lalu.Sebagai contoh,  dalam 

pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-

2018, total partisipasi warga dalam pilkada tersebut hanya 63 persen saja. Kasus serupa 

juga terjadi pada saat Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 

periode 2013-2018. Jumlah warga yang berpartisipasi dalam pilkada tersebut juga tidak 

mencapai angka 60 persen. Dengan demikian jumlah pemilih yang golput antara 35 

hingga 40 persen (http://nasional.kompas.com/read/2013/04/28/14190415/Angka. Golput. 

Diprediksi.Naik). 

Makin tingginya angka Golput tersebut, menurut Ari Dwipayana (2008)disebabkan 

adanya perubahan perilaku pemilih yang mengalami ketidakpuasan pada partai politik 

dan figur yang dicalonkan. Menurut Andrinof, tingginya angka golput karena banyaknya 

sejumlah kasus yang saat ini tengah membelit partai (citra partai masih turun) 

danminimnya figur potensial yang dimiliki partai politik (http://nasional.kompas.com, 

diunduh tanggal 28 April 2013).Pergeseran perilaku pemilih dalam beberapa pilkada di 

berbagai daerah menunjukkan masyarakat tetap merasa tidak puas dengan kinerja partai 

dan tidak dimunculkannya figur-figur baru yang lebih menjanjikan dan kecenderungan 

pemilih tidak hanya menentukan pilihannya berdasarkan identifikasi kepartaian, 

melainkan mulai menggunakan isu dan performa kandidat sebagai referensi pilihannya. 

Oleh karena itu, sistem pencalonan dan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD yang 

selama ini diterapkan sudah saatnya dibenahi (diinovasi) agar dapat meningkatkan jumlah 

partisipasi rakyat dalam Pilkadal dan pemilu anggota legislatif daerah. 

 

Pengertian, Sifat, dan Kompetensi  Pemimpin  

Pengertian, sifat, dan kompetensi  pemimpin yang dimaksudkan dalam tulisan ini 

ditujukan untuk pengertian, sifat, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala daerah 

dan anggota DPRD. 

Menurut Stuart dan Morgan (2002: 352), pemimpin adalah seorang yang 

diharapkanmempunyai kemampuan untuk mempengaruhi,memberi petunjuk dan juga 
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mampumenentukan individu untuk mencapai tujuanorganisasi.Kartono (2001 : 33), 

berpendapat bahwa: ―Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kekurangan dan kelebihan disuatu bidang tertentu, sehingga dia 

mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu 

demi pencapaian satu atau beberapa tujuan‖.Dengan demikian pemimpin dapat juga 

dikatakan seseorang yang karena kecakapan dan kelebihannya sehingga mampu 

mempengaruhi atau menggerakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang 

dikehendakinnya. 

 

Menurut Ralph Stogdill sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin terdiri dari 

beberapa komponen berikut. 

1. ciri-ciri fisik yang meliputi aktivitas, kekuatan, usia, penampilan, kerapihan, tinggi 

badan, berat badan; 

2. latar belakang sosial, berupa pendidikan, status sosial, dan mobilitas. 

3. kecerdasan dan kecakapan, meliputi kemampuan menilai dan pengambilan 

keputusan, pengetahuan; 

4. kepribadian berupa penyesuaian diri, ketekunan, pengaruh, keunggulan, penguasaan 

emosi, pengendalian, banyak akal budinya, kuat berpendirian, enthusiasm, 

extroversion, independence, nonconformity, objectivity, tough-mindedness, 

originality, personal integrity ethical conduct, tolerance of stress; 

5. ciri-ciri yang berorientasi kepada tugas, meliputi dorongan berprestasi dan unggul, 

dorongan bertanggung jawab, inisiatif, enterprise, tangguh menghadapi halangan, 

bertanggung jawab dalam mencapai tujuan; 

6. semangat kerja sama, yang meliputi kesanggupan untuk memperoleh kerja sama, 

daya tarik, berjiwa mengasuh, mampu bekerja sama, kecakapan berinteraksi (Enceng 

dkk, 2013).  

 

Sementara menurut John D. Millet mengemukakan bahwa setiap pemimpin perlu 

memiliki empat sifat, yaitu kemampuan melihat organisasi sebagai keseluruhan, 

kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mendelegasikan wewenang, dan 

kemampuan menanamkan kesetiaan (Enceng dkk, 2013). Dari beberapa sifat yang perlu 

dimiliki pemimpin di atas, dapat disimpulkan menjadi empat sifat seperti yang dimiliki 

oleh para nabi/rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu:  (1). Shidiq, yaitu kebenaran dan 

kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. 

Lawannya adalah bohong. (2). Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia 

memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari 

orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah SWT. Lawannya adalah khianat. 

(3) Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan 

menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh. (4). 

Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang 

diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Lawannya adalah menutup-nutupi 

(kekurangan) dan melindungi (kesalahan). 
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Disamping perlu memiliki sifat-sifat seperti diuraikan di atas, pemimpin juga harus 

memiliki kompetensi sebagai pemimpin yang berorientasi ke depan (visioner).  Barbara 

Brown mengajukan 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin visioner, yaitu: 

1. Visualizing.  Pemimpin visioner mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang 

hendak dicapai dan mempunyai gambaran yang jelas kapan hal itu akan dapat 

dicapai. 

2. Futuristic Thinking. Pemimpin visioner tidak hanya memikirkan di mana posisi 

bisnis pada saat ini, tetapi lebih memikirkan di mana posisi yang diinginkan pada 

masa yang akan datang. 

3. Showing Foresight. Pemimpin visioner adalah perencana yang dapat memperkirakan 

masa depan. Dalam membuat rencana tidak hanya mempertimbangkan apa yang 

ingin dilakukan, tetapi mempertimbangkan teknologi, prosedur, organisasi dan faktor 

lain yang mungkin dapat mempengaruhi rencana. 

4. Proactive Planning. Pemimpin visioner menetapkan sasaran dan strategi yang 

spesifik untuk mencapai sasaran tersebut. Pemimpin visioner mampu mengantisipasi 

atau mempertimbangkan rintangan potensial dan mengembangkan rencana darurat 

untuk menanggulangi rintangan itu 

5. Creative Thinking. Dalam menghadapi tantangan pemimpin visioner berusaha 

mencari alternatif jalan keluar yang baru dengan memperhatikan isu, peluang dan 

masalah. Pemimpin visioner akan berkata “If it ain‟t broke, BREAK IT!”. 

6. Taking Risks.  Pemimpin visioner berani mengambil resiko, dan menganggap 

kegagalan sebagai peluang bukan kemunduran. 

7. Process alignment. Pemimpin visioner mengetahui bagaimana cara menghubungkan 

sasaran dirinya dengan sasaran organisasi. Ia dapat dengan segera menselaraskan 

tugas dan pekerjaan setiap departemen pada seluruh organisasi. 

8. Coalition building. Pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka mencapai 

sasara dirinya, dia harus menciptakan hubungan yang harmonis baik ke dalam 

maupun ke luar organisasi. Dia aktif mencari peluang untuk bekerjasama dengan 

berbagai macam individu, departemen dan  golongan tertentu. 

9. Continuous Learning. Pemimpin visioner harus mampu dengan teratur mengambil 

bagian dalam pelatihan dan berbagai jenis pengembanganlainnya, baik di dalam 

maupun di luar organisasi. Pemimpin visioner mampu menguji setiap interaksi, 

negatif atau positif, sehingga mampu mempelajari situasi. Pemimpin visioner mampu 

mengejar peluang untuk bekerjasama  dan mengambil bagian dalam proyek yang 

dapat memperluas pengetahuan, memberikan tantangan berpikir dan 

mengembangkan imajinasi. 

10. Embracing Change. Pemimpin visioner mengetahui bahwa perubahan adalah suatu 

bagian yang penting bagi pertumbuhan dan pengembangan. Ketika ditemukan 

perubahan yang tidak diinginkan atau  tidak diantisipasi, pemimpin visioner dengan 

aktif menyelidiki jalan yang dapat memberikan manfaat pada perubahan tersebut (Sil 

Maria Ungirwalu, 2012).  
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Menurut  Hitt (1993) terdapat 25 kompetensi penting yang harus dimiliki 

seorangpemimpin yang terangkum dalam 5 dimensi berikut ini. 

 

a)  Reason (Nalar) 

 Setiap pemikiran manusia dipenuhi oleh konsep dan fakta. Nalar 

bisamengkonsolidasikan fakta dan konsep yang berlainan menjadi satukesatuan yang 

bermakna. Nalar selalu mempertanyakan, menguji, danmenjawab fakta. Nalar 

menghubungkan semua orang dan memungkingkanberhubungan dengan orang lain 

dengan berbagai budaya,bahasa, yang mungkin bertentangan. Perwujudan nalar 

meliputi: 1)ketrampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk melakukan abstraksidan 

generalisasi, 2) pemikiran logis, yaitu kemampuan menerapkanpendekatan sistematis 

dalam pemecahan masalah, 3) pemikirankreatif, yaitu kemampuan untuk membawa 

gagasan menjadi kenyataan,4) pemikiran holistik, yaitu kemampuan mengangkat 

situasi total,dan 5) komunikasi, yaitu kemampuan berdialog dengan orang lain,beradu 

nalar dengan orang lain untuk mencari kebenaran yang bisaditerima dua pihak. 

 

b)  Sources of power (sumber kekuasaan) 

 Saat ini kekuasaan dianggap sesuatu yang penting dalam kepemimpinanyang efektif. 

Pemimpin yang efektif harus memiliki sumber-sumberkekuasaan yang utama, yaitu: 

1) staf, yaitu tim yang terdiri orang-orangyang punya kesiapan, bersedia bekerja, dan 

memiliki kemampuanmelaksanakan pekerjaan, 2) informasi, yaitu pengetahuan yang 

dibutuhkanuntuk melakukan pekerjaan, dan 3) jaringan, yaitu kontakpribadi, dengan 

siapa gagasan, informasi maupun sumber daya bisadibagi. 

 

c)  Knowledge (pengetahuan) 

 Pemimpin yang efektif harus memiliki pengetahuan. Meskipun tidaksemua informasi 

bisa dikuasai, mereka harus bisa menyaring informasiyang penting. Pemimpin yang 

efektif memiliki 5 karakteristikpengetahuan, meliputi: 1) mengetahui diri sendiri 

mengetahui kekuatandan kelemahan diri sendiri dan secara aktif mencari umpan 

balik untukpertumbuhan, 2) mengetahui pekerjaan –memahami persyaratan kerjadan 

bagaimana pekerjaan memberi kontribusi pada organisasi, 3)mengetahui organisasi –

memahami budaya organisasi dan bagaimanamelakukan segala sesuatu secara efektif 

dan efisien, 4) mengetahuibisnis yang dimasuki– memahami lingkungan eksternal 

dengan baikuntuk mengetahui kebutuhan klien dan apa yang bernilai bagi klien,dan 

5) mengetahui dunia –memahami komunitas dunia dan bagaimanakomunitas yang 

kecil berhubungan dengan yang besar. 

 

d)  Core leadership function (fungsi kepemimpinan inti) 

 Pemimpin yang efektif harus mampu mengangkat nilai-nilai pengikutnyadengan 

terus mendorong para pengikut untuk mendaki hirarki sehinggamuncul ―nilai baru‖. 

Pemimpin yang efektif melaksanakan 6fungsi inti, yaitu: 1) menilai –mengetahui 

nilai-nilai organisasi danmampu menterjemahkan nilai-nilai tersebut dalam praktek, 
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2) membuat–memiliki gambaran mental yang jelas tentang masa depan 

yangdikehendaki organisasi, 3) memandu–membantu orang lain mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mencapaivisi tersebut, 4) 

memberdayakan –membantu orang lain bergerakmencapai misi tersebut, 5) 

membangun tim –membangun koalisidengan orang yang membangun komitmen 

pada diri mereka sendiriuntuk mencapai visi tersebut, dan 6) mempromosikan 

kualitas –mencapaireputasi untuk selalu memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

 

e)  Character (karakter) 

 Pemimpin yang baik harus memiliki 6 karakteristik berikut: 1) identitas –mengetahui 

dia siapa dan dia bukan siapa, memiliki keutuhan danintegrasi, 2) kemandirian –

menjadi orang yang bisa mengarahkan dirinyasendiri, 3) keaslian –menunjukkan jati 

diri yang sesungguhnyapada orang lain, mempertahankan kesesuaian antara nilai diri 

sendiridengan nilai yang ada di luarnya, 4) tanggung jawab terhadap tindakandan 

keputusan yang dilakukan, 5) keberanian untuk terus melangkahmeskipun ada 

hambatan, dan 6) integritas –dipandu oleh sejumlahprinsip-prinsip moral dan diakui 

oleh orang lain sebagai orang yang berintegritas. 

 

Sehubungan kepala daerah dan anggota DPRD termasuk dalam kategori pemimpin 

yaitu pemimpin daerah, maka kepala daerah dan anggota DPRD juga dituntut untuk 

memiliki sifat dan kompetensi pemimpin seperti yang telah dijelaskan di atas. 

 

Inovasi Pencalonan Kepala Daerah dan Anggota DPRD 

Persyaratan  untuk menjadi  calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah  selama ini 

diatur atau tercantum dalam pasal 58 UU No. 32/2004. Adapun persyaratan  untuk 

menjadi  calon Kepala Daerah yaitu: 

 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada 

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;  

3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; 

4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun 

5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari 

tim dokter; 

6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; 

7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap;  

8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; 

9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; 
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10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 

11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 

13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai 

NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak; 

14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat 

pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;  

15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 

(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan 

16. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. 

 

Adapun persyaratan menjadi Balon (Bakal Calon) calon anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota  diatur dalam UU No. 8/2012, BAB VII, Bagian 

Kesatu, Pasal 51 adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi 16 persyaratan 

berikut ini. 

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. 

5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah 

menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat. 

6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 

7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

8. Sehat jasmani dan rohani. 

9. Terdaftar sebagai pemilih. 

10. Bersedia bekerja penuh waktu. 

11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, 

anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara 

dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari 

keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat 

ditarik kembali. 

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, 

pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang 

dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat 

menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai 



ISBN 978-979-011-827-0   

56 

 

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, 

komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau 

badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari 

keuangan negara. 

14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. 

15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan 

16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. 

 

Adapun inovasi yang perlu dilakukan terhadap persyaratan menjadi calon kepala dan 

wakil kepala daerah serta anggota DPRD di atas sebagai sebuah alternatif pemikiran, 

antara lain: 

a. persyaratan berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau 

sederajat; harus diubah menjadi berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana dan 

memiliki skor  tes TPA minimal 425 satu tahun terakhir. Hal ini sesuai atau relevan 

dengan sifat yang harus dimiliki pemimpin yaitu kecerdasan (Pathonah) dan 

kecakapan, meliputi kemampuan menilai dan pengambilan keputusan. Bagaimana 

mungkin kepala/wakil kepala daerah dan anggota DPRD tamatan SLTA akan 

memiliki wibawa ketika harus berdiskusi dengan para anak buahnya/para pegawai 

eksekutif yang rata-rata lulusan minimal sarjana bahkan lulusan pascasarjana dan 

mengambil keputusan yang sangat strategis. Persyaratan ini juga sudah sangat 

tertinggal dibandingkan dengan persyaratan menjadi guru yaitu minimal 

berpendidikan sarjana dan persyaratan menjadi dosen minimal berpendidikan 

minimal S2. Dengan berpendidikan minimal sarjana dan memiliki skor tes TPA 

minimal 425 satu tahun terakhir diharapkan kepala dan wakil kepala  daerah dan 

anggota DPRD tidak lagi memiliki kesenjangan tingkat pendidikan yang terlalu jauh 

dibandingkan dengan orang-orang atau pegawai yang dipimpinnya serta diharapkan 

memiliki kemampuan mengambil keputusan dan menghasilkan Peraturan Daerah 

yang baik. 

b. persyaratan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun (bakal calon anggota DPRD) dan 

30 tahun (bakal calon kepala dan wakil kepala daerah)  diubah menjadi berusia 

sekurang-kurangnya 21 atau 30 tahun dan maksimal berusia 50 tahun.  Konsep yang 

melatarbelakangi hal itu salah satunya adalah adanya hubungan garis lurus antara 

umur dan efektivitas-efisiensi bekerja. Pertimbangannya, kalau saat dipilih umur 

calon tersebut 50 tahun, maka setelah satu periode menjadi 55 tahun; dan kalau 

terpilih lagi maka menjadi 60 tahun. Umur 60 - 65 tahun dalam konteks Indonesia 

adalah umur regenerasi alias pensiun, tidak produktif, sekaligus umur untuk mulai 

menikmati sisa-sisa hidup. Sudah banyak contoh kepala/wakil kepala daerah dan 

anggota DPRD yang usia lanjut baru menjabat 1- 2 tahun sudah sakit-sakitan dan 

bahkan meninggal dunia. Tentu hal ini sangat merugikan karena rakyat harus 

menanggung biaya pengobatan dan biaya pilkada yang sangat mahal. 
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c. Persyaratan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 

menyeluruh dari tim dokter diganti menjadi sehat jasmani dan psikologis berdasarkan 

hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Pemeriksaan kesehatan 

harus dilakukan oleh tim dokter yang independen-netral tanpa terbebani oleh ikatan 

apapun (termasuk hubungan sanak-saudara, famili, kenalan, dsb) dengan sang calon. 

Disamping itu istilah sehat rohani sulit diukur karena belum ada barometer khusus 

dari KPU untuk menetapkan bahwa seorang calon kepala dan wakil kepala daerah 

serta anggota DPRD itu sehat atau tidak sehat secara rohani? Urusan rohani adalah 

urusanrelasi personal antara yang bersangkutan dengan Allah yang 

diimaninya.Dengan kata lain, ukuran kesehatan rohani tidak bisa dianalisis 

sebagaimana kesehatan fisik. Kesehatan psikologis tentu bisa dilacak dan dianalisis, 

yakni lewat para psikolog yang berkompeten. 

d. penambahan persyaratan tidak sedang dalam status terduga kasus korupsi, gratifikasi 

dan pencucian uang. Hal ini diperlukan untuk mencegah agar terduga pelaku 

koruptor, penerima gratifikasi dan pencucian uang terpilih menjadi pemenang kepala 

atau wakil kepala daerah atau anggota DPR lalu dibatalkan karena yang bersangkutan 

dinyatakan sebagai tersangka. 

e. penambahan persyaratan tidak sedang memiliki pasangan (suami atau istri) atau 

keluarga inti/famili yang sedang menduduki jabatan politik pada wilayah propinsi 

yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah politik dinasti. Dimana politik 

dinasti  umumnya hanya akan melahirkan pemimpin karbitan. Contoh: walikota 

Ternate atau di Provinsi Maluku Utara yang terbangun 10 politik dinasti.Minimal 

perlu jangka waktu lima tahun setelah keluarganya tidak lagi jadi walikota, bupati 

atau gubernur, baru dinastinya boleh ikut Pilkada. 

 

Selain persyaratan menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah serta anggota 

DPRD yang juga perlu dilakukan inovasi agar menghasilkan pemimpin daerah yang dapat 

mensejahterakan rakyat daerah adalah sistem dan besarnya biaya kampanye serta sistem 

kaderisasi parpol.  Sistem dan besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan calon kepala 

dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD sangat mempengaruhi kinerja mereka ketika 

terpilih. Karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk proses pencalonan dan kampanye 

cenderung menggiring pimpinan daerah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme 

sehingga banyak yang berakhir di penjara. Oleh karena itu, sumber biaya(sumbangan 

perorangan maupun perusahaan) dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk berkampanye 

harus diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang. 

Demikian halnya dengan sistem kaderisasi parpol harus segera diperbaiki. Dimana 

sistem kaderisasi parpol dan/atau selektifitas terhadap bakal calon yang diusung oleh 

parpol pada masa yang akan datang tidak boleh didasarkan atas pertimbangan kedekatan 

dan kekerabatan, tidak lagi sekedar popularitas, tetapi lebih pada aktivis organisasi dan 

rekam jejaknya yang jelas,kapabilitas, potensi kepemimpinan, dan elektabilitas.Menurut 

politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa (Ketua Komisi II DPR), peran parpol 

menjadi sentral dalam proses rekrutmen bakal calon pimpinan daerah. Dari parpol yang 
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sehat akan lahir pemimpin yang berkualitas (http://www.leadership-park.com/new/coffee-

break/calon-pilkada-perlu-syarat-kualitas-atau-moralita-sensualitas.html). 

 

Inovasi Cara Memilih Pemimpin Daerah 

Salah satu prasyarat yang harus ada jika ingin kehidupan bermasyarakat di daerah 

sejahtera adalah adanya pemimpin daerah yang baik. Pemimpin daerah yang adil 

bijaksana. Pemimpin daerah yang siap melayani bukan dilayani. 

Lalu bagaimanakah cara memilih pemimpin daerah yang baik, adil bijaksana dan 

yang siap melayanil rakyat? Inilah pertanyaan yang sangat berbobot dan sangat sulit 

dijawab. Namun ada beberapa cara  (sebuah pemikiran) yang dapat dijadikan  inovasi  

untuk memilih pemimpin daerah yang ideal.  

Pertama, kenalilah parpol yang sistem kaderisasi calonnya dipersiapkan dengan baik: 

tidak didasarkan atas pertimbangan kedekatan dan kekerabatan, tidak lagi sekedar 

popularitas, tetapi lebih pada aktivis organisasi dan rekam jejaknya yang jelas, 

kapabilitas, potensi kepemimpinan, dan elektabilitas.Tinggalkan kebiasaan memilih calon 

hanya melihat dari sisi popularitas semata. 

Kedua, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang rekam jejak calon yang ada dan 

cari calon yang paling sedikit mengeluarkan biaya pencalonan dan kampanye serta tidak 

melakukan money politic. 

Ketiga, kenali sifat dan gaya hidupnya sehari-hari. Maksudnya kenali calon yang 

memiliki sifat mendekati sifat para nabi dan rasul, yaitu: Amanah (dapat dipercaya), 

Siddiq (benar), Fathonah (cerdas/bijaksana), serta tabligh (menyampaikan).Karena 

keempat sifat ini juga layak untuk dimiliki oleh seorang pemimpin daerah. 

Keempat, pilihlah pemimpin yang selalu terbuka. Karena keterbukaan akan 

menimbulkan satu kejujuran dan kepercayaan. 

Kelima, pilihlah pemimpin yang tidak banyak janji (omong). Kesimpulan bisa 

diambil dari pepatah ―Tong Kosong Berbunyi Nyaring‖. 

Keenam, pilihlah pemimpin dengan menggunakan hati nurani. Pilihlah calon yang 

dianggap yang terbaik. Minta petunjuk Tuhan YME. 

Ketujuh, untuk calon yang pernah berkuasa, lihatlah dukungan masyarakatpada saat 

pemilihan kedua. Seringkali dari calon-calon yang ada, pernah memegang jabatan baik di 

tempat yang sama maupun di tempat lain. Apabila dukungan rakyat begitu besar, berarti 

pemimpin ini dinilai sukses oleh rakyat yang dipimpinnya.  

Kedelapan, sikap golput atau tidak memilih pemimpin merupakan sikap yang kurang 

baik. Dikhawatirkan pemimpin daerah yang terpilih adalah pemimpin yang banyak money 

politic  dan mempunyai pengikut berpendidikan rendah dan loyal memilih karena merasa 

sudah ―diberi uang‖.Andai akhirnya memutuskan untuk golput, tetaplah datang ke TPS 

dan coblos semua calon yang ada. Karena kertas suara yang kosong seringkali 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memenangkan suatu 

calon secara tidak fair (http://supermilan.wordpress. com/2012/09/14/tips-cerdas-pilih-

pemimpin. 
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PANCASILAIS ADALAH SYARAT MUTLAK  

BAGI CALON PRESIDEN INDONESIA 

 

Agung Suyono 

Mahasiswa Fisip UT Bidang Studi Sosiologi NIM 012547236 

 

KATA PENGANTAR  

 

Puji Syukur kami haturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang karena Nya 

sajalah saya masih diberi kesempatan untuk menulis makalah ini dan 

mempresentasikannya dihadapan Bapak Ibu Saudara Saudari Civitas Akademi Fisip UT 

yang saya hormati. 

Terima kasih yang sebesar besarnya juga saya sampaikan kepada Panitia Seminar 

Nasional Fisip UT tahun 2013 yang telah memeberikan kesempatan saya menulis 

abstraksi dan makalah yang akan saya presentasikan berikut ini. 

Terima kasih juga saya haturkan kepada semua Tokoh Tokoh Poilitik, Pemerintahan 

dan Ilmuwan Negeri ini yang telah memberi banyak inspirasi dan memperluas cakrawala 

pemikiran dan memperdalam wawasan saya tentang kehidupan berbangsa dan bernegara 

di Republik Indonesia tercinta ini melalui Buku Buku dan Tulisan Tulisan mereka 

diberbagai media massa baik media cetak maupun media online. 

Dalam keterbatasan saya sebagai seorang pencari Ilmu dan Hikmah yang masih 

tergolong pemula, walupun usia sudah tidak lagi muda, saya menyadari masih banyak 

kekurangan dan kelemahan baik didalam teknik menuliskan makalah maupun didalam 

gaya bahasa dan pemilihan data dan informasi yang mendukung makalah ini.  

Dengan segala kerendahan hati, semua saran dan masukan serta kritikan yang 

membangun memang sangat saya harapkan dari semua pendengar, pembaca dan hadirin 

didalam forum yang sangat terhormat di Seminar Nasional Fisip UT tahun 2013 ini, 

sehingga dikemudian hari saya akan mempunyai kemampuan akademis dan intelektual 

yang lebih baik lagi didalam menulis dan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah, 

khususnya dibidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Ingatlah tugas dan tanggung jawab kita sebagai insan akademis bukan hanya menjadi 

pertapa dimenara gading di Kampus Kampus yang hidup hanya untuk Ilmu dan demi 

Ilmu , tanpa kepedulian social dan keberpihakan kita terhadap rakyat yang mengalami 

penderitaan akibat dari ketidak adilan dan kesalahan kebijakan Pemerintah. Rakyat harus 

dicerdaskan dalam bidang politik, supya mereka tidak terus terjerembab didalam lubang 

yang menjadi perangkap Politisi jahat berkedok wakil rakyat atau pemimpin umat. 

 

Pendahuluan  

Pancasila sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Ideologi, dasar dan 

landasan berfikir dan cita cita yang harus diperjuangkan dan diwujudkan di Indonesia. 

Bahwa Ketuhanan Ynag Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan 

Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
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permusyawaratan/perwakilan adalah sila sila dari Pancasila yang seharusnya 

diperjuangkan dan diwujudkan oleh seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada 

dan sebagai apapun kedudukan sosial politik atau ekonominya dimasyarakat. 

Bagi kebanyakan masyarakat yang awam terhadap Ideologi maka nama dan kata 

Pancasila bukanlah sesuatu yang sangat bermakna bagi kehidupannya didunia ini, tetapi 

tidak demikian halnya bagi para pemuda dalam berbagai organisasinya, dan para 

pemimpin serta aktivis perjuangan mahasiswa di kampus kampus seluruh perguruan 

tinggi Indonesia. Mereka sangat sadar betapa penting dan berharganya sebuah Ideologi 

bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 

Sementara bagi masyarakat awam yang pragmatis paradigma dan mindsetnya adalah 

hanya terbatas pada bagaimana caranya memenuhi tuntutan kebutuhan hidup fisik dan 

material belaka. Bekerja sepenuh jiwa raga demi terwujudnya harapan dan cita cita 

pribadi pribadi dan kelompok kelompoknya sendiri saja dan hanya untuk kalangan 

tertentu saja. 

Sehingga untuk meraih semua yang diinginkannya tidak ada lagi pedoman dan 

panduan yang yang menjadi pegangan, kecuali kepuasan lahir dan batin mereka sendiri 

saja dan keuntungan financial menjadi tujuan utama kesibukannya. Hawa nafsu sudah 

menjadi Tuhan dan penguasa pikiran dan perbuatan mereka.  

Perlu diadakan sebuah penelitian yang seksama tentang berapa persen dari seluruh 

jumlah penduduk dan Warga Negara Indonesia yang sudah mengetahui, mengerti dan 

memahami apakah arti Pancasila sebagai Ideologi Negara, sebagai Dasar Negara dan Cita 

Cita seluruh bangsa Indonesia. 

 

Latar Belakang Masalah 

Karena selama ini Pancasila sebagai Dasar Negara, Landasan berfikir dan Bercita cita 

bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang bermaksud untuk menjadi 

pemimpin atau Kepala Pemerintahan atau Wakil Rakyat baik ditingkat Daerah hingga 

Pusat, tidak dijadikan panduan atau pedoman. Bahkan oleh Lembaga Pemilihan Umum 

baik ditingkat KPU Pusat maupun Daerah pemilihan calon wakil rakyat atau Kepala 

Daerah atau Kepala Negara, tidak menggunakan Pancasila sebagai tolok ukur atau 

standard calon wakil rakyat atau Kepala Daerah dan bahkan Kepala Negara maka 

akibatnya adalah seperti yang terjadi saat ini dimana mana berlangsung Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme. 

Padahal KKN adalah musuh utama dimasa sebelum Reformasi 1998 yang lalu. 

Tetapi alih alih memusnahkan atau meniadakan KKN, setelah masa Reformasi justru 

semakin marak KKN. Terjadi Kejahatan dimana mana baik yang dilakukan oleh penjahat 

kelas teri seperti pencopet, pencuri, perampok, dan penodong atau penjambret hingga 

penipu, pemerkosa dan pembunuh serta korupsi, dan manipulasi  dengan segala jenis dan 

skalanya. 
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Pembahasan 

Menurut saya semua jenis kejahatan dan kesewenang wenangan yang berlangsung 

dimasyarakat tersebut adalah disebabkan oleh karena tidak difahami dan diterapkan kan 

Ideologi Pancasila didalam memilih wakil rakyat atau Kepala Daerah dan Kepala 

Pemerintahan baik ditingkat daerah atau pusat. Termasuk juga didalam kegiatan 

Pemilihan Calon Presiden yang dilakukan secara demokrasi, langsung,umum, bebas dan 

rahasia, tetapi karena harus diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

tertentu keterwakilan suara rakyat sudah dikooptasi oleh kepentingan Pengurus Partai 

Politik yang mewadahinya.  

Hanya dengan mengandalkan jumlah suara pemilih yang terbanyak maka seseorang 

yang mengajukan diri menjadi pemimpin atau wakil rakyat akan dapat menduduki jabatan 

publik di Lembaga Lembaga Pemerintahan baik didaerah atau pusat. 

Menurut saya Demokrasi yang semacam itu yang hanya mengandalkan kepada 

Kuantitas, baik kuantitas pendukung maupun kuantitas dana yang dibelanjakan oleh calon 

wakil rakyat dan calon Kepala Daerah dan Kepala Negara bukan Demokrasi yang 

diperjuangkan dan dicita citakan oleh para pendiri Negara dan pemimpin Bangsa di masa 

lalu. 

Bangsa Indonesia bersatu bukan disebabkan oleh karena adanya Pemimpin atau calon 

pemimpin yang dating dengan Partai yang mengusungnya dengan cara membagi bagikan 

uang kepada calon pemilihnya atau menyetor sejumlah uang tertentu kepada Pengurus 

Partainya agar diberikan nomor urut tertinggi didalam pencalonan.  

Bangsa Indonesia bersatu karena adanya cita cita bersama yang diperjuangkan 

bersama dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai cita cita mulia bagi 

kesejahteraan bangsanya.Cita cita mulia itulah yang menjadi dasar dan alasan, mengapa 

rakyat akhirnya memilih dan mengangkat seorang pemimpin diantara mereka. 

Bangsa Indonesia mempercayai calon pemimpin yang bersungguh sungguh 

memperjuangkan cita cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 didalam kesehariannya, terbukti 

dengan tidak memperkaya diri dan keluarganya lebih dahulu sebelum mensejahterakan 

warga bangsanya secara luas. 

Secara sederhana cita cita kemedekaan yang diperjuangkan secara diplomatis di meja 

meja perundingan dengan Pemerintah kolonialis dan dimedan pertempuran bersenjata 

oleh para pejuang kemerdekaan saya sebut sebagai Ideologi. Ideologi itulah yang 

menggerakan, yang memotivasi, yang mendorong para calon pemimpin bangsa Indonesia 

dulu dan mendorong partisipasi dan dukungan seluruh rakyat. 

Tidak ada rakyat yang mendukung atau memilih seorang calon pemimpin karena 

dibayar atau diberikan uang, belum ada “Money Politic” yang diberlakukan oleh para 

calon pemimpin bangsa Indonesia. Karena memang pada waktu dulu baik calon 

pemimpin dan rakyat Indonesia masih dalam keadaan susah ekonominya. 

Sebagai akibat dari dikuasainya seluruh sumber daya baik sumber daya alam, sumber 

daya manusia dan sumber daya keuangan pada jaman colonial oleh pemerintah dan 

bangsa asing, maka tentu saja perjuangan politik bangsa Indonesia pada waktu itu adalah 

perjuangan merebut kekuasaan atas sumber sumber daya yang dijajah tersebut. 
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Setiap gerakan politik yang dilakukan oleh calon pemimpin bangsa Indonesia pada 

waktu itu akan berakhir jika Pemerintah colonial menangkap dan mengasingkan mereka, 

tetapi semngat dan gelora dihati seluruh rakyat tidak pernah berakhir untuk terus 

memperjuangkan hak haknya hidup dialam kemerdekaan. 

Tanpa dibayar sesen rupiahpun dimana mana seluruh rakyat akan berhimpun dan 

bersatu padu menetapkan dan memantapkan pilihannya kepada para calon pemimpin 

yang meerka nilai memiliki integritas pribadi yang kuat, dapat dipercaya kata kata dan 

perbuatannya. Tidak berbeda antara apa yang mereka nyatakan dengan praktek nyata 

kehidupan mereka sehari harinya. 

Didalam Sistim Politik Kepartaian yang seperti sekarang ini, menurut saya rakyat 

kembali mengalami masa penjajahan, jika dahulu dilakukan oleh Pemerintah dan 

Perusahaan Dagang asing yang disebut VOC, maka bentuk penjajah baru sekarang adalah 

Partai Partai Politik. 

Demokrasi yang pada awalnya berarti kekuasaan ditangan rakyat, tetapi ketika Parati 

Politik sudah mengklaim hak hak politik rakyat, maka Demokrasi sudah berubah menjadi 

Oligarki. Dan bahkan jiwa Demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia 

sudah tidak lagi menjadi pedoman kehidupan berpolitik bangsa Indonesia. Karena Partai 

Politik telah mengkebiri hak hak politik rakyat, sehingga rakyat tidak bisa langsung 

memilih calon wakil atau pemimpinnya tanpa melalui sebuah Partai Politik. 

Ibarat sebuah peta maka wilayah politik telah dibagi bagi menjadi milik Partai Partai 

Politik. Kedaulatan rakyat telah dimarjinalisasi dan diminimalisir menjadi Kedaulatan 

Partai Politik. 

Partai Politik adalah Penguasa tertinggi atas keputusan politik rakyat, hanya melalui 

Rapat Pengurus Partai calon calon wakil rakyat tertentu saja yang bisa dicatat dan 

didaftarkan sebagai calon anggota DPR atau DPRD. Birokrasi dan Organisasi Partai 

Politik begitu agresif dan intimidatif mempengaruhi partisipasi rakyat, tanpa memberikan 

kesempatan dan peluang kepada rakyat untuk berfikir dan menentukan pilihannya sendiri. 

Dalam Demokrasi ― Wani Piro ― seperti sekarang ini hanya calon calon wakil rakyat 

yang mempunyai cukup dana saja yang bisa diterima oleh Partai Politik untuk bisa 

dicantumkan namanya didalam Lembaga KPU Pusat atau Daerah untuk menjadi anggota 

DPR atau DPRD. 

Demokrasi Liberal sudah menjadi menjadi budaya dimana kebebasan menjadi wakil 

rakyat atau calon pemimpin Lembaga Lembaga Negara sangat tergantung kepada ―TKP‖, 

―T‖ untuk Transfer uang kepada Pengurus Partai, ―K‖ untuk Koneksi dengan Pengurus 

Partai Politik dan‖ P‖ untuk Popularitas. Sehingga siapa yang mempunyai cukup dana 

untuk di Transfer kepada Pengurus Partai, siapa saja yang mempunyai Koneksi dengan 

Pengurus Partai dan siapa saja yang Populer dimasyarakat akan mendapatkan kesempatan 

dan peluang yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai TKP 

didalam sistim politik kini. 

Bagi calon wakil rakyat atau calon Kepala Daerah dan Negara yang solusi 

masalahnya cukup diatasi dengan ― TKP ‗ dan ―Wani Piro‖ tersebut, maka Kualitas 

Pribadi, Integritas Akhlak atau Moral dan Kesetiaan serta komitmen terhadap Ideologi 
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Negara yaitu Pancasila bukan masalah bagi merka. Bahkan bagi mereka Pancasila pun 

sudah tidak dianggap Ideologi lagi, paling tidak Pancasila telah diabaikan atau tidak 

diacuhkan lagi keberadaannya. 

Didalam sistim Politik Transaksional, maka Politik dan Jabatan Publik sudah menajdi 

komoditas dan Jasa yang diperdagangkan dan diperjual belikan. Partai Politik 

menyediakan Jasa berupa Wahana Politik bagi para petualang dan pecurang bangsa 

dengan mengatas namakan ―kepentingan rakyat‖ memperjuangkan nasib pribadi, keluarga 

dan partainya.  

Sebagai imbalannya maka para pecundang dan pecurang Ideologis itu akan 

membayar sejamlah uang kepada Partai Politik yang telah memfasilitasi atau 

memudahkannya meraih jabatan public. Dan cara pembayarannya pun telah diatur, mau 

yang Cash in Advance, Uang kontan dimuka, sebelum seseorang dicantumkan namanya 

sebagai Calon Wakil Rakyat atau calon Kepala Daerah dan Negara maupun dengan cara 

Instalment atau mencicil atau mengangsur, yaitu dengan cara jika telah terpilih sebagai 

wakil rakyat baru akan memberikan sekian persen dari Gaji atau Incomenya dari 

Lembaga Negara yang membayar Gajinya, disisihkan untuk Kas Uang Operasional 

Partai. Atau yang lebih parah lagi jika sudah terpilih menjadi Kepala Daerah atau Kepala 

Negara akan memberikan imbalan berupa Proyek Proyek yang dibiayai oleh APBN dan 

APBD.   

Dari beberapa kasus bahkan kita bisa mencatat ternyata para Anggota DPR atau 

DPRD pun bisa bekerja sama dengan Pengusaha atau yang menjadi Donatur semasa 

kampanyenya dulu, dalam bentuk mengatur Proyek dan Anggaran Belanjanya sebelum 

Proyek dan Anggaran Belanja Negara atau Daerah itu dibahas. Jika didalam hubungan 

Industri kita mengenal istilah Tripartit yaitu Hubungan antara Pengusaha, Buruh dan 

Pemerintah maka didalam hubungan Sistim Politik Transaksional inipun kita mnegenal 

istilah ―Trias Corruptica‖, yaitu sebauah Konspirasi jahat antara Legisla‖thieves‖, 

Execu‖thieves‖ dan Yudica‖thieves‖ yang semuanya adalah maling uang Negara atau 

Uang Rakyat. 

Semua oknum yang terlibat didalam praktek perampokan uang Negara yang 

sebenarnya adalah juga uang rakyat, yang dibayar melalui berbagai pajak, mereka itu 

saling bekerjasama, saling berkolaborasi dan saling melindungi, bahkan saling 

mendukung satu kepada yang lainnya sehingga Pemerintah yang pada awalnya didirikan 

untuk mensejahterakan seluruh rakyat telah berubah fungsinya hanya ―untuk 

mensejahterakan Golongan Sendiri yaitu Keluarga dan Partainya saja. 

Seorang Kepala Negara dengan tega hati dan kepala dingin menyatakan bahwa‖ 

Masalah Korupsi adalah adalah masalah Hukum, saya tidak akan mengintervensi masalah 

Hukum, karena ada Lembaga dan Pejabat Publik yang berwenang menangani masalah 

tersebut, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK―. Tetapi bagaimana halnya jika Lembaga 

Penegak Hukum dan Pejabatnya juga terlibat dalam ―Mafia Anggaran―? Masih adakah 

Lembaga dan Penegak Hukum yang akan mengadili dan mengeksekusi hukuman 

terhadap para pelanggar hukum tersebut yang masih bisa dipercaya oleh rakyat?  
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Sementara sebagian besar rakyat masih hidup dibawah standar kelayakan, sebagian 

kecil Pejabat Pemerintah dan Pengusaha Hitam secara ―berdarah dingin‖ membiarkan 

para buruh didalam negeri dan TKI atau TKW diluar negeri berjuang menyabung nyawa 

hanya untuk memperoleh kehidupan yang layak. Tuntutan buruh atas Upah Minimum 

Provinsi yang memenuhi syarat dan standar Hidup Layak mengalami hambatan dan 

halangan yang luar biasa dari pihak Pengusaha atau Pemerintah yang Anti Pancasila. 

Dengan alasan demi menyelamatkan investasi, maka hak hak rakyat yang menjadi 

buruh beserta seluruh keluarganya untuk hidup layak, dikorbankan Kenapa jika PNS 

boleh mendapatkan Gaji Minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak 

ditanggung oleh Negara? sedangkan Karyawan Perusahaan Swasta yang juga menjadi 

WNI yang seharusnya hak haknya juga dijamin oleh Pemerintah, tidak dilaksanakan? 

Apakah karena para pejabat Negara sekelas Menteri, Anggota DPR dan DPRD atau 

Pejabat Tinggi Negara lainnya yang telah memperoleh pendapatan Puluhan bahkan 

ratusan juta dan miliaran rupiah setiap bulannya merasakan kesulitan hidup dan 

penderitaan sebagian besar rakyatnya? 

Jelas bahwa Pemerintah telah bertindak diskriminatif dalam hal ini, kebijakannya 

tidak menguntungkan dan apalagi mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Kenapa 

perusahaan asing seperti Freeport di Papua diizinkan untuk mengeksploitasi hasi bumi 

dan kekayaan Indonesia di bumi Irian dengan hanya mendapatkan imbalan royalty 

sebesar satu persen, sementara sebagian besar rakyat Papua dibiarkan sengsara, bahkan 

uang yang mereka punyai hanya cukup untuk membeli koteka. Pemerintah dan Pejabat 

Lembaga Negara bermoral macam apa yang dengan sangat tega hati dan rasional serta 

sistimatis membiarkan sebagian besar rakyat nya hidup menderita dalam kemiskinan, 

sementara sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia dieksploitasi habis 

habisan oleh Perusahaan asing. 

Kisah Freeport hanyalah satu kasus dari sekian banyak contoh ketidak berpihakan 

Pemerintah dan tentu saja Kepala Negara terhadap seluruh tanah air dan rakyat 

Indonesia.Lalu pertanyaannya adalah apakah kita masih mau dipimpin oleh seorang 

Kepala Negara yang seperti ini lagi? Yang tidak mempunyai mempunyai cita cita dan 

motivasi kuat untuk membela dan melindungi kepentingan seluruh rakyatnya? Jelas 

menurut saya Kepala Negara seperti ini adalah penghianat bangsa dan penghianat 

Ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. 

Masihkah ditahun 2014 yang akan dating kita akan memilih calon Presiden yang ― 

anti Pancasila ―? Yang hanya menyebut Pancasila didalam Pidato Pidato Kenegaraannya, 

tanpa pernah bersungguh sungguh mewujudkannya dalam praktek kehidupan nyata sehari 

hari? 

 Masihkah kita mau percaya kepada calon calon Presiden yang mengumpulkan harta 

dan kekayaan dari berbagai sumber dengan segala cara dan kemudian berjanji akan 

memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat hanya didalam media media massa 

yang dimilikinya dan atau dibayarnya? Masihkan kita mau percaya dengan calon calon 

Presiden Indonesia yang didalam kesehariannya hanya sibuk mengumpulkan harta dan 

pengaruh melalui Partai Partai Politik yang didirikan dan dipeliharanya, dengan kata kata 
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dan kalimat kalimat manis yang memikat, dengan redaksional oratoris yang puitis tetapi 

padahal sebenarnya adalah sebuah siasat tipu muslihat bagi seluruh rakyat, ketika dia 

sudah berkuasa nantinya berbeda yang akan dilakukannya. 

Masihkah kita mau menderita lima tahun kedepan karena salah memilih Presiden 

yang dibungkus dan dikemas dengan rapih oleh Perusahaan Perusahaan Public Relations 

yang menjadi Biro Biro Iklan Penjahat berkedok Malaikat? Jika kita masih mau dipimpin 

oleh Calon Calon Presiden seperti itu sungguh benar benar bodohnya kita, seperti keledai 

keledai yang mau masuk kelubang perangkap yang sama berulang kali sambil tetap 

tersenyum dan merasa senang walaupun sedang ditipu. 

Jika jawaban kita semua adalah tidak mau lagi tertipu dan dibohongi oleh jargon 

jargon politik kosong melompong yang diusung oleh Partai Partai Politik beserta Kroni 

Kroni Pendukungnya marilah kita semua besatu padu dengan mengatakan ― Tidak ―. 

Katakan Tidak kepada calon calon Presiden Indonesia yang tidak menerapkan Sistim 

Ekonomi Pancasila, katakan ― Tidak ― kepada kampanye kampanye calon calon Presiden 

yang hanya hanya menjual angan angan dan janji janji surga. Katakan ―Tidak‖ kepada 

penggiringan ―Opini Publik ― yang mencitrakan kebaikan dan kemuliaan seorang calon 

Presiden yang dalam kenyataannya tidak lain hanyalah musang atau bahkan Srigala 

berbulu Domba.  

Lalu seperti apakah calon Presiden yang akan kita pilih nantinya? Apakah yang 

hanya sesuai dengan Kriteria KPU, yaitu Calon Presiden yang disuung oleh Partai yang 

mencapai ambang batas atau Parliamentary Threshold, yaitu Partai Partai yang berhasil 

meraih sekian persen suara dan kursi wakil rakyat di DPR dalam Pemilu dibulan April 

ditahun 2014 yang akan datang? Padahal kita semua tahu bahwa para calon calon anggota 

DPR atau DPRD tersebut sebagian besar melakukan Politik Tarnsaksional atau 

melakukan Money Politic atau Korupsi Uang dari APBN atau APBD di Lembaga Negara 

atau pemerintahan sebelumnya atau di Perusahaan Swasta yang dimilikinya yang 

berKKN dalam Proyek Proyek Pemerintah. 

Sehingga dengan mengakumulasi Modal Dana yang dikumpulkan dari praktek 

Korupsi di Lembaga Pemerintah atau kerja sama dengan Perusahaan Swasta tersebut, 

dana tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk membiayainya berkampanye untuk 

menjadi Calon Presiden atau Calon Kepala Daerah. Seluruh rakyat harus dibangunkan, 

disadarkan dan diingatkan jangan lagi hanya dengan uang sekali Rp 50.000,- yang 

didapatkan dari Tim Sukses didalam masa masa kampanye seorang Calon Kepala Negara 

atau Kepala Daerah dan Wakil Rakyat harus menderita lima tahun kedepan dan hanya 

menikmati Proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah tanpa merasakan manfaatnya 

secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Jika kita hanya mengandalkan criteria atau tolok ukur KPU bahwa yang berhak 

mengajukan calon Presiden adalah Partai Politik yang memperoleh suara dan kursi 

mayoritas di DPR hasil pemilu Parlemen di tahun 2014, yang sesungguhnya hanyalah 

Demokrasi Kuantitas, maka Kriteria dan Tolok Ukur yang sesungguhnya yaitu Ideologi 

Pancasila akan kita abaikan dan lupakan. 
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Kita harus mendidik dan melatih rakyat untuk berifkir kritis bahwa Calon Presiden 

Indonesia mutlak yang berjiwa dan berkelaukan Pancasilais dalam kesehariannya. Tidak 

mungkin seorang Pengusaha yang Kapitalistik yang mengutamakan akumulasi modal 

dalam usahanya dan meningkatkan jumlah kekayaan Perusahaan pribadinya dapat 

dipercaya untuk mensejahetrakan seluruh bangsa. Omong Kosong dan Bohong belaka 

jika mantan Pejabat di masa Pemerintahan yang lalu yang telah secara sengaja 

memperkaya diri sehingga memiliki asset property dan financial dimana mana dapat 

dipercaya akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, mustahil mereka akan 

membela perjuangan para buruh didalam negeri dan TKI atau TKW diluar negeri, 

mustahil merka dapat dapat dipercaya akan mewujudkan kesejateraaan para nelayan 

tradisonal dipantai pantai Indonesia yang hanya mengandalkan jukung jukung dan perahu 

perahu layar pencari ikan yang dikalahkan oleh Trawl Trawl besar milik Perusahaan 

Perikanan atau nelayan asing yang memasuki perairan laut Indonesia.  

Mustahil dapat dipercaya para pemimpin pemimpin berkedok agama, mengatas 

namakan Allah dan Nabi Muhammad atau Nama Tuhan dan Kitab Kitab SuciNya yang 

lain tetapi kesibukannya sehari hari hanya memperkaya diri dan keluarga serta 

kelompoknya dengan dalih mengamalkan ajaran agamanya. Bukan maksud saya 

mendeskreditkan para ulama, pendeta atau pimpinan rohani lainnya yang masih murni 

didalam pengabdiannya kepada Tuhan dan umatnya. Tetapi memang fenomena seperti itu 

ada di Negara kita, jika tidak, bagaimana mungkin ada Dana Abadi Umat di Kementrian 

Agama sebesar 6o Triliun Rupiah yang mungkin didepositokan di Lembaga Keuangan 

tertentu sementara banyak Umat Islam atau Rakyat Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam, mayoritas juga kemiskinannya, mereka dapat kita temui banyak berada dikawasan 

kumuh diseluruh kota dan daerah diseluruh Indonesia. 

 

Kesimpulan 

Ideologi Pancasila memang masih ada didalam Buku Buku Pelajaran Sekolah dan 

Kuliah Kuliah Mahasiswa di Perguruan Tinggi diseluruh Indonesia, di Upacara Upacara 

Bendera di Halaman halaman Sekolah, Halaman halaman Istana dan Kepala Kepala 

Pemerintah Daerah, dihari peringatan Kemerdekaan 17 Agustus, tetapi didalam praktek 

kesehariannya kita mengamalkan atau mendukung dan membiarkan Sistim Ekonomi 

Liberal dan Sistim Politik Demokrasi Transaksional berlangsung dan Budaya Import kita 

puja puji dan banggakan. Hutan Hutan terus digunduli, Illegal Logging dengan dukungan 

Aparat Yang berkuasa terus berjalan dengan Damai Itu Indah, Selalu Mengayomi dan 

Selalu Melindungi begitu katanya. Pertambangan Yang mengakibatkan Dampak 

Lingkungan buruk dan tidak meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat terus berlanjut, 

sementara para Kepala Daerah dan Pejabat pejabat terkait menerima manfaat darinya, 

tidak demikian halnya dengan nasib rakyat yang tetap melarat menjadi buruh buruh 

tambang dengan perlindungan kesehatan dan pendapatan yang minimalis dan terus 

menjalani kehidupan yang miris hamper sekarat.  

Ketuhanan Yang Maha Esa telah lama beralih maknanya menjadi Keuangan Yang 

Maha Kuasa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab telah lama bergeser menjadi 
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Kemanusiaan Yang Mana Adil dan Biadab dimana semua menghalalkan cara, Persatuan 

Indonesia telah terancam oleh Persatuan Koruptor Indonesia ( PKI ), Kerakyatan Yang 

dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan telah 

berlaih menjadi Kerakyatan hanya Pencitraan yang ditampilkan oleh Pejabat atau Calon 

Pejabat Yang bermusyawarah untuk mengelabui rakyat dalam bidang keuangan dan 

kekuasaan, akhirnya Keadilan Sosial hanya menjadi Utopia dan Mimpi rakyat disiang 

bolong.  

Mengakhiri Presentasi Makalah saya ini saya hanya ingin menghimbau kepada 

seluruh civitas akademika Fisip UT dan hadirin pada umumnya marilah kita sebar luaskan 

kesadaran dan pemahaman betapa pentingnya sebuah Ideologi bagi sebuah bangsa dan 

Negara. Jika Pancasila sudah tidak dianggap lagi dan diabaikan oleh sebagian besar 

Warga Negara Indonesia, maka sesungguhnya sebagai sebuah bangsa atau Negara 

Indonesia kita hanya tinggal namanya saja. Innalillahi Wainnailaihi rojiun Indonesia telah 

berpulang kerahamtullah, yang ada tinggal jasadnya saja yang seperti bangkai atau mayat 

hidup, karena jiwanya atau ruhnya yaitu Pancasila telah lama dilupakan dan dikuburkan 

bersama sama para Koruptor dan Manipulator berbaju Pemerintah dan Pengusaha yang 

secara berdarah dingin dan kepala dingin membunuh rakyat secara perlahan lahan sambil 

senyum senyum diruangan sejuk kantor dan villa villa atau apartemen apartemen 

mewahnya atau sambil mengendarai mobil mobil mewahnya dikawal sepasukan 

bersenjata, seraya berkata: ― Pancasila? Emang Gue Pikirin. Merdeka. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi  

 Kabul Budiyono, Dr.H. M.Si 

 

2. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila 

 Sunaryo Wreksosuhardjo Prof.Drs 

 

3. Konsistensi Nilai Nilai Pancasila Dalam UUD 45 dan Implementasinya 

 Kumpulan Makalah Kongres Pancasila – Pusat Studi Pancasila UGM 

 

4. Pancasila Dasar Negara – Kursus Presiden Sukarno tentang Pancasila 

 

5. Kumpulan Pidato Bung Karno – dari berbagai sumber 

 

6.  Media TV, Radio dan Koran  

 

7.  Youtube : Pidato Pidato Bung Karno ( Arsip Nasional ) 

 

- http://www.youtube.com/watch?v=Apb_Rk-04gw&list=PLCEAD6A9D9164D1C0 

 

- http://www.youtube.com/watch?v=ymgjxqA7460&list=PLCEAD6A9D9164D1C0 

 

- http://www.youtube.com/watch?v=1QjFs_Df99Q. 

http://www.youtube.com/watch?v=Apb_Rk-04gw&list=PLCEAD6A9D9164D1C0
http://www.youtube.com/watch?v=ymgjxqA7460&list=PLCEAD6A9D9164D1C0
http://www.youtube.com/watch?v=1QjFs_Df99Q
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Abstrak 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah entitas yang dapat dikatakan 

berwajah dua. Sebagai sebuah unit bisnis sekaligus sebagai sebuah birokrasi 

menyebabkan  BUMN tidak maksimal menjalankan perannya dalam melayani publik 

maupun menghasilkan laba bagi negara. Hal ini diperparah dengan berbagai kelemahan 

seperti stigma bahwa BUMN tidak bisa independen karena banyak intervensi luar, dan 

kurangnya komitmen dari pegawai BUMN sendiri untuk berbuat maksimal bagi 

kemajuan BUMN tersebut. Masalah pelayanan misalnya menjadi sebuah hal yang masih 

banyak dikeluhkan masyarakat ketika berurusan dengan BUMN. Wajah birokrasi yang 

melekat pada BUMN membuat layanan yang diberikan cenderung berbelit-belit, lamban, 

dan tanpa sepenuh hati. Transformasi besar-besaran dalam aspek budaya kerja dan 

pelayanan sumber daya manusia (SDM) diperlukan untuk membenahi BUMN di 

Indonesia. Paper ini mengkaji bagaimana upaya reformasi yang dilakukan terhadap 

BUMN dapat ditempuh dengan melaksanakan pola kepemimpinan transformasional. 

Seorang pemimpin bertipe ini harus mampu membujuk para bawahannya untuk 

melakukan tugas-tugas mereka melebihi kepentingan mereka sendiri demi kepentingan 

organisasi yang lebih besar. Ditambah kemampuan mendorong bawahan agar menjadi 

kreatif dan inovatif.  Upaya memotivasi pegawai dapat dilakukan pimpinan BUMN 

disertai pemberian contoh keteladanan, sikap pro aktif, tegas, dan visioner. Secara 

perlahan pendekatan yang sering dipakai dalam kepemimpinan transaksional seperti 

penerapan sistem reward and punishment dapat dikurangi.  Ini tidak berarti penerapan 

sistem reward and punishment diabaikan dalam implementasi pola transformasional. 

Berbagai kasus yang menimpa beberapa BUMN memperlihatkan bahwa lemahnya 

reward and punishment menyebabkan tindak pidana korupsi masih terjadi. Implementasi 

kepemimpinan transformasional pada akhirnya dapat menjadikan BUMN sebagai 

organisasi publik yang dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik sekaligus 

menjadi alat pencari sumber dana pembangunan bagi pemerintah.  

 

Kata kunci: kinerja, BUMN, kepemimpinan transformasional  

 

PENDAHULUAN 

 

Badan usaha milik Negara (state owned corporation) di Indonesia saat ini  menjadi 

salah satu topic bahasan yang menarik. Hal ini tidak terlepas dari peran gandanya sebagai 

penyelenggara pelayanan publik dan penghasil keuntungan bagi Negara. Kinerja BUMN 

banyak mendapat sorotan karena meskipun mendapat berbagai dukungan fasilitas dari 

Negara tetapi masih banyak yang gagal menjalankan fungsinya dengan baik. Kinerja yang 

buruk membuat banyak BUMN direncanakan akan demerger dengan BUMN lainnya, 
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atau bahkan dilikuidasi. Direncanakan pada tahun 2014 mendatang jumlah BUMN akan 

dipangkas menjadi hanya 95 BUMN dari jumlah 140 BUMN saat ini. .  

Performa BUMN yang buruk tersebut disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya 

intervensi dari pihak luar seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataupun dari birokrasi 

sendiri. Hal ini dapat terlihat dari intrik atau konflik yang terjadi mengiringi penangkatan 

Komisaris maupun Direksi di BUMN. Pengangkatan Direksi yang harus melalui fit and 

proper test oleh DPR membuat banyak kepentingan terselubung berbenturan satu sama 

lain.  

Hal lain yang ikut mempengaruhi buruknya kinerja BUMN adalah budaya kerja 

internal organisasi itu sendiri. Budaya birokrasi seperti BUMN dikenal sangat lamban, 

berbelit-belit dalam memberikan pelayanan, miskin kreasi dan inovasi. Sebagian 

masyarakat juga ada yang mempunyai kesan bahwa pejabat dan karyawan BUMN kurang 

komit terhadap kemajuan institusi tempat mereka bekerja. Mereka bekerja lebih banyak 

karena pertimbangan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pendapatan 

pegawai negeri sipil. Sikap mental ini mengakibatkan rendahnya inisiatif dan motivasi 

kerja pegawai BUMN. 

 Hal ini akhirnya membuat BUMN sulit bersaing dengan swasta dalam bidang usaha 

yang sama. Kinerja BUMN juga sulit teruji jika BUMN tersebut diberikan monopoli 

dalam satu bidang tertentu. Tidak ada kompetisi yang dapat memacu kinerja BUMN agar 

lebih baik. Meskipun demikian, harus diakui pula bahwa saat ini sudah banyak BUMN 

yang menunjukkan kinerja memuaskan. Misalnya dalam penghargaan Majalah Forbes 

yang diberikan tahun 2011 lalu untuk perusahaan yang berkinerja baik. Terdapat beberapa 

BUMN yang masuk nominasi terbaik misalnya Bank Rakyat Indonesia. Tetapi secara 

umum masih banyak BUMN yang perlu dibenahi agar dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik.  

Makalah ini mencoba mengkaji bagaimana perbaikan kinerja BUMN dapat 

diperbaiki dengan menerapkan kepemimpinan tranformasional. Contohnya adalah gaya 

kepemimpinan tranformasional yang dterapkan oleh Dahlan Iskan, mulai sejak ia 

menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga saat ia 

menjabat sebagai Menteri Negara BUMN. Ketika ia menjabat sebagai Direktur Utama 

PLN, berbagai langkah terobosan dan inovasi berhasil ia lakukan sehingga menjadikan 

PLN sebagai BUMN yang lebih baik dilihat dari aspek pelayanan maupun profit yang 

diperoleh. Ditambah ketika ia menjabat sebagai Menteri BUMN, gaya kepemimpinan 

transformasional yang diterapkannya membuat anak buahnya di kementerian tersebut 

juga ikut berbenah. Dia sering turun menemui bawahan, memberi contoh langsung, dan 

memotivasi bawahannya. Visi untuk kebaikan dan kemajuan organisasi di masa depan dia 

tularkan langsung kepada bawahannya. Perubahan menjadi sebuah hal penting yang ia 

tanamkan kepada stafnya, dan menjadikan kerja tim menjadi hal utama dengan tetap 

memperhatikan unsur manusiawi dari seorang pekerja.  

Kajian dalam artikel ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan ―bagaimana upaya 

memperbaiki kinerja BUMN dengan menggunakan gaya kepemimpinan transformasional 

seperti yang dipraktekkan Dahlan Iskan?‖. Meskipun banyak pro dan kontra terhadap 
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berbagai tindakannya, tetapi gaya kepemimpinan transformasional tersebut menjadi 

warna baru dalam upaya perbaikan kinerja  BUMN. Metode yang dipakai dalam paper ini 

adalah metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yaitu literatur berupa buku 

teks, kliping koran, dan internet.    

PEMBAHASAN  

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara teoretis dapat didefinisikan sebagai 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 

(Kartiwa). Sedangkan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : 

1.  memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya 

dan penerimaan negara pada khususnya; 

2.  mengejar keuntungan; 

3.  menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 

bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 

4.  menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor 

swasta dan koperasi; 

5.  turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi 

lemah, koperasi, dan masyarakat. 

 

Pada hakekatnya BUMN mempunyai dua wajah atau karakter yang melekat pada satu 

tubuh. Pertama, sebagai sebuah unit bisnis yang tercermin dari kata-kata ―Badan Usaha‖. 

Kemudian kedua,sebagai sebuah birokrasi yang tercermin dari kata-kata  ―Milik Negara‖. 

Hal inilah yang menyebabkan selama beberapa dekade BUMN tidak bisa maksimal 

menjalankan perannya untuk menghasilkan laba bagi negara. Barulah setelah keluar 

Undang-undang no 19 tahun 2003 tentang BUMN ada penegasan kembali terhadap peran 

dan fungsi BUMN. Misalnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa salah satu tujuan pendirian 

BUMN adalah mengejar keuntungan. Untuk mewujudkan hal ini tentu saja tidak mudah. 

Wajah korporasi dari BUMN masih belum nampak jelas karena yang lebih kental adalah 

wajah birokrasi. Begitu dominannya warna birokrasi dalam BUMN menimbulkan 

beberapa masalah dalam pengelolaan BUMN yakni:  

 

1. Stigma bahwa BUMN adalah “tempat basah”.  

Hal ini mengakibatkan banyak campur tangan berbagai pihak baik secara personal 

maupun institusi. Misalnya saja kebijakan Dahlan Iskan beberapa waktu lalu yang 

melimpahkan wewenang kepada pejabat eselon di bawahnya membuat para wakil rakyat 

di Senayan gerah.  DPR pun menggunakan hak interpelasi untuk mengetahui alasan 

utama Dahlan mengambil kebijakan yang tertuang dalam Kepmen BUMN No 

236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa 

Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada 

Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada 

Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan 
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Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN. DPR menilai kebijakan Dahlan 

mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat Kementerian BUMN bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan. Kepmen tersebut ditengarai dapat memperburuk 

kinerja Kementerian BUMN sehingga menimbulkan kerugian negara. Sebagai reaksi atas 

sikap DPR ini Menteri BUMN pun menerbitkan beberapa peraturan menteri  sebagai 

landasan hukum.  

 

2. Kurangnya independensi BUMN.   

BUMN mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap intervensi 

pemerintah. Ketika mengalami sebuah permasalahan, maka BUMN cenderung 

mengharapkan adanya campur tangan pemerintah sebagai penyelamat dalam bentuk 

tambahan modal ataupun kebijakan yang pro BUMN tersebut. Kita masih ingat beberapa 

tahun lalu misalnya ketika beberapa bank pemerintah yang collapse akhirnya dimerger 

diantaranya menjadi Bank Mandiri. Hal ini adalah salah satu contoh kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan BUMN. Wajah birokrasi yang kental 

mengakibatkan BUMN kurang memiliki kreativitas dan inisiatif untuk mengatasi 

permasalahannya sendiri.  

Kinerja sebagian besar BUMN yang belum maksimal mungkin tidak terlepas dari 

gaya kepmimpinan yang diterapkan oleh para pemimpin BUMN. Kinerja sendiri dapat 

diartikan sebagai  hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orag dalam 

organisasi  sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, serta sesuai dengan moral dan 

etika (Prawirosentono, 1999). 

Mengenai gaya kepemimpinan, Hersey dan Blanchard (1992) berpendapat bahwa 

gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga komponen, yaitu 

pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana proses kepemimpinan tersebut 

diwujudkan. Dalam konteks kajian makalah ini, maka komponen pemimpin adalah 

Dahlan Iskan, bawahannya adalah para pegawai BUMN, dan situasi yang dimaksud 

adalah suatu keadaan yang kondusif, di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat 

tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam 

rangka mencapai tujuan bersama. 

Gaya kepemimpinan tranformasional adalah salah satu gaya kepemimpinan yang 

sering dipertentangkan dengan gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan 

transformasional yang pertama kali dicetuskan oleh Burns (1978) dan dikembangkan 

lebih jauh oleh Bass (1985) pada hakekatnya merupakan sebuah gaya kepemimpinan 

dimana pemimpin dan pengikutnya saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan 

motivasi yang lebih tinggi (one or more persons engage with others in such a way that 

leaders and followers raise one another to higher levels of motivation and morality). 

Burns juga mengatakan bahwa model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya 

menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan 

tanggungjawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. 
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Kepemimpinan transformasional ini berkaitan dengan nilai-nilai yang relevan bagi 

proses pertukaran seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Di tingkat makro, 

kepemimpinan tipe ini berkaitan erat dengan pembentukan, pengekspresian, menengahi 

konflik di antara orang-orang yang ada (Enceng, dkk, 2009).  

 

Terdapat 4 elemen atau dimensi kunci dalam gaya kepemimpinan transformasional 

ini menurut Bass dan Avolio (1993), yaitu: 

a.  Idealized influence 

b.  Inspirational motivation 

c.  Intellectual stimulation 

d.  Individualized consideration  

 

Dengan mengacu kepada gaya kepemimpinan ini, berikut ini kajian terhadap 

berbagai langkah pembenahan yang dilakukan oleh Dahlan Iskan ketika menjabat sebagai 

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) periode Desember 2009-Oktober 2011 

maupun sebagai Menteri BUMN sejak Oktober 2011-sekarang.  

 

a. Dimensi Idealized influence 

Dimensi yang pertama ini digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat 

para pengikutnya mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya. Hal ini 

dtempuh dengan cara pemimpin tersebut menjadi model bagi bawahannya. Disini 

diperlukan juga konsistensi antara ucapan dengan tindakan seorang pemimpin. Hal 

pertama yang mutlak dimiliki seorang pemimpin transformasional adalah ia mempunyai 

visi, misi dan target yang jelas. Saat menjadi Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara 

(PLN), Dahlan mempunyai target salah satunya membangun Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya di 100 pulau di Indonesia hingga tahun 2011.  

Kemudian untuk memperbaiki kinerja BUMN, maka diperlukan seorang pemimpin 

yang mampu memberikan contoh langsung. Ia harus berupaya agar bawahannya 

menghormati dan mempercayai segala tindakan yang dilakukannya adalah bagian dari 

upaya perbaikan kinerja organisasi. Misalnya perbaikan disiplin waktu dan pelayanan 

kepada masyarakat.  Hal ini ditunjukkan oleh Dahlan Iskan dengan tidak segan-segan 

membuka gerbang  tol ketika terjadi kemacetan karena belum semua loket dibuka. 

Kemudian ia tidak segan-segan menunjukkan bahwa disiplin adalah hal utama untuk 

memperbaiki kinerja BUMN. Disiplin waktu ini ia tunjukkan saat menjabat sebagai 

Menteri BUMN yaitu dengan rela naik kereta listrik dan dilanjutkan naik ojek sepeda 

motor agar tidak terlambat  menghadiri undangan rapat dari presiden yang dilaksanakan 

di Istana Bogor. Hal ini semakin menguatkan kepercayaan para pegawai di seluruh jajaran 

Kementerian BUMN bahwa perubahan sikap dan mental yang diharapkan Dahlan 

sangatlah serius. 

 

b. Dimensi  Inspirational motivation 
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Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang 

mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, 

mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu 

menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan entusiasme dan optimisme.  

Dalam mewujudkan pengharapannya terhadap prestasi maksimal dari karyawan, 

salah satu langkah yang dilakukan Dahlan Iskan di PLN adalah dengan melakukan  

supervisi berupa kunjungan kerja ke 400 kabupaten/kota dalam setahun. Hal ini sekaligus 

menggugah semangat tim dengan memperlihatkan jiwa pekerja keras.   

Komitmen terhadap pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik ditunjukkan 

Dahlan Iskan saat memimpin Perusahaan Listrik Negara ini. Ia menerapkan transparansi 

keuangan dengan mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa 

Keuangan mengakses data keuangan PLN.  

  

c. Dimensi Intellectual stimulation 

Dimensi ini menggambarkan seorang pemimpin transformasional harus mampu 

menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan-

permasalahan yang dihadapi bawahan, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk 

mencari pendekatan-pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. 

Dalam konteks perbaikan kinerja BUMN, hal ini dapat dilihat ketika tahun 2009-

2011 Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), 

ia membuat solusi yang kontroversial untuk menghadapi masalah yang dialami PLN. 

Ketiadaan pasokan gas membuat Dahlan mencari solusi yakni menggunakan bahan bakar 

minyak agar pembangkit listrik di Jawa Bali tetap beroperasi. Opsi ini diambil daripada 

menilih opsi lainnya yaitu melakukan pemadaman listrik di Jakarta. Meskipun keputusan 

ini membuat PLN mengalami inefisiensi sebesar Rp 37,6 triliun, tetapi nilai positifnya 

adalah bahwa ia memberi motivasi kepada bawahan agar berani mencari pendekatan baru 

dalam melaksanakan tugas.  

Pendekatan baru yang dilakukan secara konkrit adalah dengan membatasi waktu 

rapat direksi menjadi lebih efisien, hanya 1 jam setiap rapat. Hal ini terbukti lebih 

produktif karena dalam satu minggu rapat direksi mampu menghasilkan 12 keputusan.   

 

d. Dimensi Individualized consideration 

Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang 

pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan dari 

bawahan,  dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan dalam 

hal pengembangan karir.  

Saat Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) ia melakukan ide baru untuk menyehatkan kinerja PLN. Misalnya membangun 

komunikasi efektif dengan bawahannya melalui CEO‘s Note. Ini merupakan wadah 

baginya untuk mendengarkan masukan dari bawahannya, dan di sisi lain ia dapat 

memberikan motivasi kepada bawahannya. Melalui CEO‘s Note ini Dahlan 
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mengemukakan ide-ide baru sekaligus dan mendapatkan saran serta kritik dari 

bawahannya di PLN. 

Berikutnya, sebagai wujud dari memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan 

dalam hal pengembangan karir, maka pada bulan April 2011 Dahlan Iskan melakukan uji 

kompetensi untuk sertifikasi terhadap 20 ribu lebih pegawai PLN. Hal ini merupakan 

bagian dari upaya kaderisasi untuk menciptakan jenjang karir yang jelas di PLN.  

 

3. Dampak terhadap Kinerja PLN 

Berbagai langkah perbaikan yang dilakukan oleh Dahlan Iskan dengan model 

kepemimpinan transformasional ketika menjabat sebagai Direktur PLN sejalan dengan 

karakteristik pemimpin transformasional yakni sebagai fasilitator perubahan dalam 

sebuah organisasi. Hal ini dinyatakan dalam semboyan ―Bekerja, bekerja, dan bekerja‖ 

untuk mengubah budaya organisasi PLN.  Kemudian seorang pemimpin transformasional 

mempunyai visi yang jelas untuk masa depan organisasi, serta Have a desire for common 

goals, not ―me‖ but ―us‖. Kepemimpinan transformasional yang diterapkan Dahlan Iskan 

ini terbukti mampu memperbaiki kinerja PLN selama tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 

laba bersih PLN mencapai Rp 10,35 triliun. Padahal tahun sebelumnya (tahun 2008) PLN 

masih mengalami kerugian Rp 12,3 triliun. Kemudian tahun 2010,  laba bersih PLN 

sebesar Rp10,086 triliun. Kemudian pada tahun 2011 laba bersih PLN mencapai Rp 11,7 

triliun.   

Hal di atas menjadi bukti bahwa kepemimpinan transformasional yang dipraktekkan 

dahlan Iskan di PLN mampu membawa BUMN tersebut ke arah perubahan yang lebih 

baik. Selain langkah perbaikan seperti perbaikan mesin-mesin pembangkit lsitrik dan 

gerakan ―sehari sejuta sambungan listrik‖, Dahlan Iskan juga mampu menjadikan nilai 

moral  dan kredibilitas sebagai hal penting. Penerapan 4 dimensi kepemimpinan 

transformasional menjadikan PLN menjadi BUMN yang memberikan kontribusi besar 

bagi pendapatan Negara.  

  

4. Dampak Terhadap Kementerian BUMN 

Setelah menjabat sebagai  Direktur  PLN, pada Oktober 2011 Dahlan Iskan diangkat 

menjadi Menteri BUMN. Di awal menjabat, pola kepemimpinan transformasional yang 

dijalankannya sudah menimbulkan sikap pro dan kontra. Beberapa kalangan menilai 

bahwa terobosan-terobosan yang dilakukannya terlalu frontal, seporadis dan tergesa-gesa. 

Termasuk ketika Dahlan membeberkan tentang nama-nama oknum anggota DPR yang 

diduga memeras BUMN. Langkah tersebut dinilai fatal karena nama-nama yang 

dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR kurang disertai dengan data atau bukti yang kuat. 

Bahkan Dahlan semakin dikecam karena dia kemudian meralat dua nama yang sempat ia 

laporkan dan menggantinya dengan nama lain.  

Secara teori, tindakan Dahlan tersebut dapat dibenarkan. . Ia melakukan itu dalam 

upaya melakukan penyehatan BUMN agar terbebas dari intervensi dan kepentingan 

politik. Aspek politis dalam operasional BUMN menjadikan BUMN lamban dan tidak 

efisien. Secara teoretis, gaya kepemimpinan Dahlan Iskan ini merupakan ciri dari 
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kepemimpinan transformasional yang otentik, yakni ditandai dengan pengambilan 

keputusan dan tindakan berkecepatan tinggi, serta tidak mengabaikan intuisi atau mata 

hati. Sarros dan Butchatsky (1996) menyebut seorang pemimpin transformasional sebagai 

pemimpin penerobos (breakthrough leadership). Pemimpin ini dianggap sebagai 

penerobos karena pemimpim model ini mempunyai kemampuan untuk membawa 

perubahan-perubahan yang sangat besar terhadap individu-individu maupun organisasi 

dengan jalan: memperbaiki kembali (reinvent) karakter diri individu-individu dalam 

organisasi ataupun perbaikan organisasi, memulai proses penciptaan inovasi, meninjau 

kembali struktur, proses dan nilai-nilai organisasi agar lebih baik dan lebih relevan, 

dengan cara-cara yang menarik dan menantang bagi semua pihak yang terlibat, dan 

mencoba untuk merealisasikan tujuan-tujuan organisasi yang selama ini dianggap tidak 

mungkin dilaksanakan.  

Mengacu kepada apa yang dikemukakan Sarros dan Butchatsky tersebut, upaya 

memperbaiki nilai- nilai organisasi adalah hal terpenting untuk membenahi BUMN di 

Indonesia. Budaya organisasi di BUMN yang cenderung berlindung kepada pemerintah 

ketika menghadapi masalah adalah salah satu faktor yang menjadikan BUMN cenderung 

kontraproduktif. Budaya ini yang harus diubah. Dahlan Iskan sudah mencoba mengubah 

nilai tersebut. Misalnya dengan mengubah budaya organisasi di PT Merpati Nusantara 

Airlines. BUMN ini dulunya selalu mendapat kucuran dana Penyertaan Modal Negara 

(PMN) setiap tahun. Hal ini membuat manajemen terkesan manja dan mengakibatkan 

perusahaan terus merugi serta penuh hutang. Selaras dengan apa yang dikatakan Burns 

bahwa model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan seorang 

pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggungjawab mereka 

lebih dari yang mereka harapkan. Dalam kasus Merpati Nusantara Airlines, Dahlan Iskan 

sebagai Menteri BUMN mengharapkan karyawan Merpati dapat bekerja keras melebihi 

harapan. Bahkan untuk memotivasi Merpati, ia mengatakan bahwa hidup mati Merpati 

ada di tangan manajemen Merpati sendiri. Pemerintah tidak akan memberikan lagi 

kucuran dana. Dahlan memotivasi Merpati dengan meminta agar pembenahan dilakukan 

Merpati dengan cara menambah rute perjalanan, efisiensi biaya, dan penataan manajemen 

internal yang lebih baik. (kompas.com, 27 September 2012).  

Untuk melihat kepemimpinan transformasional yang otentik yang ditandai dengan 

pengambilan keputusan dan tindakan berkecepatan tinggi, serta tidak mengabaikan intuisi 

atau mata hati, maka dapat dikaji lagi kebijakan yang dilakukan Dahlan Iskan sebagai 

seorang pemimpin berciri tersebut. Diantaranya adalah upaya restrukturisasi BUMN. 

Dalam UU Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa 

restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang 

merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan 

guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi dilakukan 

dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, 

transparan, dan profesional. Program restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada 

Negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada 
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konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi. Langkah strategis yang harus 

dilakukan menurut visi Dahlan Iskan diantaranya dengan mendorong BUMN agar bisa 

berfungsi sebagai engine of growth. Proyek-proyek penting yang akan bisa 

menggerakkan ekonomi secara nyata harus dimasuki BUMN. Proyek yang sangat penting 

harus dikerjakan BUMN, misalnya: pelabuhan, bandara, jalan tol, dan industri hulu solar 

cell.   

Kemudian BUMN harus bisa dipergunakan untuk menumbuhkan kebanggaan 

nasional. Sejumlah BUMN jangan sampai hanya bisa menjadi jago kandang. BUMN 

harus menjadi kebanggaan bangsa di dunia internasional.  

Langkah strategis lainnya adalah menciutkan jumlah (downsizing) BUMN dengan 

cara membentuk holding, melakukan merger sehingga nantinya jumlah BUMN yang 

tersisa pada tahun 2012 tinggal 120 BUMN. Ditargetkan pada tahun 2014 mendatang 

jumlah BUMN hanya berjumlah 95 BUMN. (http://www.antaranews.com, 29 Maret 

2012).  

Hingga akhir tahun 2011 jumlah BUMN yang beroperasi mencapai  140 buah seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

 
Sumber: www.bumn.go.id 

 

Gambar 1. Jumlah BUMN Tahun 2007-2011 

 

Sedangkan kinerja kementerian BUMN hingga tahun 2011 dapat dilihat berikut ini.  

 

http://www.antaranews.com/
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Sumber: www.bumn.go.id 

 

Gambar 2.  Kontribusi Kinerja Kementerian BUMN 2007-2011 

Memang masih terlalu dini untuk melihat keberhasilan kepemimpinan 

transformasional  yang diterapkan Dahlan Iskan di Kementerian BUMN yang 

membawahi ratusan BUMN. Jika di PLN sudah terlihat dampak positif dari 

kepemimpinannya, maka kinerja Kementerian BUMN  secara umum masih harus 

dibuktikan hingga akhir tahun 2012. Sebab, pada tahun 2011 Dahlan Iskan baru 

memimpin 2 bulan meskipun terlihat bahwa pada akhir tahun 2011 kinerja Kementerian 

BUMN  lebih baik daripada tahun 2007-2010.  

 

KESIMPULAN  

 

Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional cocok diterapkan untuk memperbaiki kinerja BUMN. Penerapan 4 

dimensi gaya kepemimpinan transformasional terbukti mampu mengubah Perusahaan 

Listrik Negara sebagai salah satu BUMN di Indonesia mencapai kinerja yang lebih baik 

daripada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, masih diperlukan pembuktian melalui 

penelitian lebih lanjut apakah gaya kepemimpinan transformasional ini cocok juga 

diterapkan di instansi lain oleh figur yang lain. Dengan demikian akan terlihat apakah 

keberhasilan Dahlan Iskan menerapkan kepemimpinan transformasional karena faktor 

kharisma saja ataukah memang gaya kepemimpinan transformasional ini mampu 

mengubah tatanan system serta budaya organisasi yang sudah ada sebelumnya. Sebab, 

implementasi kepemimpinan transformasional ini memerlukan pondasi nilai moral dan 

motivasi yang kuat baik dari sang pemimpin maupun bawahan, serta komitmen dari 

bawahan untuk melakukan tugas melebih kepentingan mereka sendiri demi kepentingan 

yang lebih besar yaitu kepentingan organisasi.   

  

 

http://www.bumn.go.id/
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Abstrak 
Dualisme kepemimpinan yang terjadi Indonesia adalah jabatan rangkap sebagai 

pemimpin dalam jabatan publik dan pemimpin partai politk. Konstitusi memungkinkan 

seorang pemimpin partai politik menduduki jabatan publik  seperti presiden atau menteri, 

sebab jabatan publik memuat unsur politis yang masih dipahami harus berasal dari 

partai politik. Dualisme kepemimpinan ini menjadi salah satu faktor penyebab rumitnya 

transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia. Perangkapan kepemimpinan  dapat dengan 

mudah digunakan pemimpin untuk mengakumulasi kekuasaan dengan alasan demi 

kepentingan masyarakat, sehingga munculnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan 

pemimpin publik terkait dengan partai politik yang menjadi afiliasinya. Hal tersebut 

relevan dengan teori Acton bahwa kekuasaan cenderung korup dan esensi utama 

pembagian kekuasaan oleh John Locke dan Montesquieu. Fenomena yang terjadi di 

Indonesia justru menunjukkan bahwa parpol yang seharusnya berfungsi sebagai sarana 

rekrutmen politik ternyata justru melahirkan pemimpin publik yang bermasalah. 

Parlemen yang anggotanya berasal dari parpol sebagai faktor penentu dalam seleksi 

pejabat publik ternyata terjebak dalam pragmatisme kekuasaan dan korupsi sehingga  

gagal melahirkan pemimpin yang nasionalis, ideologis, dan negarawan. Pembenahan ini 

harus dilakukan secara konstitusi, sistemik dan komprehensif. Artinya secara 

konstitusional harus dirancang peraturan atau undang-undang pemilu, parpol, atau 

peraturan lainnya yang konsisten untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan. 

Pada kenyataan parpol sebagai lembaga rekrutmen politik gagal melakukan 

pengkaderan secara berkesinambungan untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar 

mengakar pada kepentingan rakyat. Parpol cenderung melahirkan pemimpin hasil 

polesan pemilu. Makalah ini akan membahas tentang peran partai politik dalam 

rekrutmen politik dengan menitikberatkan pada konsep dualisme kepemimpinan di 

Indonesia. 

 

Keywords:  Jabatan Rangkap, Penyalahgunaan kekuasaan, Gagal Melahirkan Negarawan, 

Pembenahan Konstitusi, Sistemik dan Komprehensif.  

  

A. PENDAHULUAN  

 

Masyarakat Indonesia tentunya masih ingat fenomena politik yang terjadi pada masa 

Orde Baru. Pada masa itu, fenomena perangkapan jabatan publik dan politik justru 

direstui penguasa Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan masa Orde 

Baru ini semakin kokoh dengan adanya dukungan dari berbagai jalur, dan salah satu jalur 

yang sangat kuat pengaruhnya adalah jalur ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golongan Karya). 

mailto:susanti@ut.ac.id
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Jalur ABG ini digunakan sebagai alat bagi pengusa Orde Baru untuk memobilisasi 

dukungan dan menanamkan pengaruh, bahkan sampai ke keluarga besar ABG 

(istri/suami, anak, dll.). ABRI meskipun tidak  mempunyai hak pilih, namun anggota 

ABRI memiliki wakil di legislatif melalui jalur pengangkatan. Birokrasi yang tidak netral  

dan identik sebagai mesin bagi Golongan Karya. Golongan Karya menjalankan fungsi 

partai politik sebagaimana parpol lainnya, meskipun dalam keseharian dikenal sebagai 

kelompok fungsional. Dengan demikian penguasa beserta kekuasaan eksekutif dalam arti 

luas identik dengan Golongan Karya.  

Berbeda dengan masa sebelumnya, penguasa Orde Lama (Soekarno – Hatta) 

berdasarkan argumentasi yang bersifat moral dan historis menyatakan bahwa 

perangkapan jabatan publik dan politis tidak diperkenankan, meskipun belum diatur 

secara hukum. Begitu Soekarno dan Hatta memegang jabatan publik, keduanya langsung 

mengundurkan diri dari jabatan partai. Menurutnya, kepentingan negara lebih besar 

dibanding kepentingan parpol yang sempit. Keteladanan para Founding Fathers ini 

ternyata tidak diikuti pada masa Orde Baru, bahkan pada masa Reformasi ide ini pernah 

digulirkan kembali oleh Roeslan Abdulgani,dkk kepada PDIP dan ternyata ditolak oleh 

tokoh teras PDIP dengan alasan masih membutuhkan kepemimpinan Megawati sebagai 

Ketua Umum PDIP. Fakta ini juga terjadi pada parpol-parpol lainnya di mana Akbar 

Tanjung merangkap sebagai Ketua DPR dan Ketua Partai Golkar, Hamzah Haz sebagai 

Wakil Presiden dan Ketua Umum PPP, Yusril I Ihza Mahendra sebagai Menteri 

Kehakiman dan HAM dan Ketua Umum PBB, Amien Rais sebagai Ketua MPR dan 

Ketua Umum PAN. Secara hukum dan konstitusi, sebenarnya perangkapan jabatan ini 

tidak ada pelarangan sehingga tidak ada sanksi hukum dan sanksi politik bagi parpol.  

Pengalaman semasa Orde Baru, di mana tidak ada transparansi penggunaan fasilitas 

negara/publik apakah untuk kepentingan publik atau Golkar. Kondisi seperti ini kembali 

terulang pada masa Reformasi. Seorang pejabat publik sekaligus pemimpin parpol 

menjadi hal yang biasa di Indonesia. Dualisme kepemimpinan ini menjadi salah satu 

faktor penyebab rumitnya transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh 

ketika  seseorang  menjadi pejabat  publik sekaligus merangkap sebagai pemimpin partai, 

publik sering merasa  rancu, apakah perjalanan atau kebijakan yang dikeluarkan untuk 

kepentingan partai atau untuk kepentingan publik. Siapa yang membiayai pejabat 

tersebut, negara, rakyat atau partai politik di mana pejabat tersebut berafiliasi? Publik 

masih trauma dengan peristiwa-peristiwa korupsi yang ditangani oleh KPK yang ternyata 

sebagian besar melibatkan pejabat publik yang sekaligus juga pemimpin parpol. Contoh : 

kasus penyalahgunaan anggaran pembangunan pelatnas di Hambalang-Bogor, 

penanganan kasus  ―mafia‖ import  daging sapi, dll. yang disinyalir ada korelasi antara 

korupsi dan kekuasaan. Suradika menyatakan gambaran buram tentang kekuasaan karena 

kita sering merujuk praktik kekuasaan yang digenggam oleh politisi busuk. Korupsi 

mengiringi kekuasaan karena kekuasaan  merupakan pintu masuk bagi perilaku korupsi. 

Hal ini senada dengan  Lord  Acton dalam Budiarjo (2005)  yang menyatakan: Power 

tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu cenderung korup, 

dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.  
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Perangkapan kepemimpinan ini dapat dengan mudah digunakan pemimpin untuk 

mengakumulasi kekuasaan. Senada dengan Anderson dalam Budiarjo (1984:54) dalam 

konsepsi kekuasaan Jawa bukanlah masalah bagaimana menggunakan kekuasaan, 

melainkan bagaimana menghimpunnya selanjutkan memusatkan dan mempertahankan 

kekuasaan.   

Penghimpunan kekuasaan ini tidak hanya terjadi di kalangan elit politik di tingkat 

pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Kondisi ini semakin parah dengan berlakunya 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan 

kekuasaan lebih besar kepada daerah melalui asas desentralisasi. Illustrasi perangkapan 

jabatan publik dan pemimpin parpol di tingkat lokal ini dapat disajikan sbb. 

 

Tabel 1. Perangkapan Jabatan Publik dan Politik di Tingkat Propinsi 

 

No. Nama Jabatan Publik Jabatan Parpol 

1. Longki Djanggola  

 

Gubernur Sulawesi Tengah  

Periode 2011-2016 

Ketua DPD Partai Gerindra 

Sulteng 

2. Rudy Arifin 

 

Gubernur Kalimantan Selatan 

Periode 2010-2015 

Ketua DPW PPP Kalimantan 

Selatan 

3. Hasan Basri Agus Gubernur Jambi  

Periode 2010-2015 

Ketua DPD Partai Demokrat 

Jambi 

4. Gusnar Ismail Gubernur Gorontalo  

Periode 2009-2011 

Ketua DPD Partai Demokrat 

Gorontalo 

5. Zainul Maji Gubernur Nusa Tenggara 

Barat  Periode 2008-2013 

Ketua DPD Partai Demokrat 

Nusa Tenggara Barat 

6. Cornelis 

 

Gubernur Kalimantan Barat  

Periode 2008-2013 

Ketua DPD PDI-P Kalimantan 

Barat 

7. Frans Lebu Raya 

 

Gubernur Nusa Tenggara 

Timur Periode 2008-2013 

Ketua DPD PDI-P Nusa 

Tenggara Timur 

8. K. Albert 

Ralahalu 

Gubernur Maluku  

Periode 2008-2013 

Ketua DPD PDI-P Maluku 

9. Alex Noerdin  Gubenur Sumatera Selatan  

Periode 2008-2013 

Ketua DPD Partai Golkar 

Sumatera Selatan 

10. Nur Alam  Gubernur Sulawesi Tenggara  

Periode 2008-2013 

Ketua DPW PAN Sulawesi 

Tenggara 

11. Syahrul Yasin 

Limpo 

Gubernur Sulawesi Selatan  

Periode 2008-2013 

Ketua DPD Partai Golkar 

Sulawesi Selatan 

12. Eko Maulana Ali Gubernur Bangka Belitung  

Periode 2007-2012, 2012-

2017 

Ketua DPD Partai Golkar 

Bangka Belitung 

Sumber: Litbang Kompas. 

Tabel 1 hanya menggambarkan sebagian kecil adanya perangkapan jabatan tersebut. 

Daftar tersebut diperkuat dengan adanya beberapa kepala daerah yang juga merangkap 

pemimpin parpol yang terlibat perkara korupsi sebagaimana berikut. 
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Tabel 2. Daftar Kepala Daerah yang Terlibat Perkara Korupsi 

 

No. Nama Jabatan Publik Jabatan Parpol 

1. Agusrin 

Najamuddin 

Gubernur Bengkulu  

Periode 2005-2010 

Ketua DPD Demokrat Propinsi 

Bengkulu 

2. Syaukani Hasan 

Rais 

Bupati Kutai Kartanegara  

Periode 2005-2010 

Ketua DPD Golkar Propinsi 

Kalimantan Timur 

3. Amran Batalipu Bupati Buol 

Periode 2007-2012 

Ketua DPD  Partai Golkar 

Kabupaten Buol 

4. Tubagus Aat 

Syafaat  

Walikota Cilegon 

Periode 2004-2009  

Kader Partai Golkar 

5. Murman Effendi Bupati Seluma 

Periode 2010-2015 

Ketua DPD Partai Demokrat 

Bengkulu 

6. Madjid Muaz Bupati Tebo 

Periode 2006-2011  

Ketua DPW PKB Propinsi 

Jambi 

7. Arifin Manap Wali Kota Jambi 

Periode 2003-2008  

Ketua DPD Partai Golkar Kota 

Jambi 

8. Muhiddin Wali Kota Banjarmasin 

Periode 2010-2015  

Ketua DPW PAN Kalimantan 

Selatan 

9. Adriansyah Bupati Tanah Laut 

Periode 2008-2013  

Ketua DPW PDIP Tanah Laut 

10. Andi Harahap Bupati Penajam Paser 

Utara 

Periode 2008-2013  

Ketua II DPD Partai Golkar 

Kabupaten Penajam Paser 

Utara 

11. I Nengah Arnawa 

 

Bupati Bangli 

Periode 2008-2013  

Ketua DPC PDIP Bangli 

12. Thaib Armaiyn Gubernur Maluku Utara 

Periode 2008-2013 

Ketua DPD I Partai Demokrat 

Propinsi Maluku Utara 

13. Ahmad Hidayat 

Mus  

Bupati Kepulauan Sula 

Periode 2005-2010 

Ketua DPD I Partai Golkar 

Propinsi Maluku Utara 

14. H. Raja Thamsir 

Rachman  

Bupati Indragiri Hulu 

Periode 2004-2009 

Ketua DPC Partai Demokrat di 

Kabupaten Indragiri Hulu 

Sumber: Islahuddin, Daftar Kepala Daerah yang Terlibat Korupsi.   

http://m.merdeka.com/khas/daftar-kepala-daerah-terlibat-korupsi-kepala-daerah-

korup-4.html, diakses 17 November 2013. 

 

Lebih lanjut bila ditelusuri  perkara korupsi berdasarkan instansi dapat dilihat 

sebagaimana Tabel 3 berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

http://m.merdeka.com/khas/daftar-kepala-daerah-terlibat-korupsi-kepala-daerah-korup-4.html
http://m.merdeka.com/khas/daftar-kepala-daerah-terlibat-korupsi-kepala-daerah-korup-4.html
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Tabel 3. Daftar Penindakan Korupsi Berdasarkan Jabatan per 31 Agustus 2013 
 

Jabatan 
Penindakan Kasus Korupsi Tahun 

Jumlah 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kepala Lembaga/ 

Kementerian 
0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 9 

Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 1 9 

Bupati/Walikota 

dan Wakil 
0 0 3 7 5 5 4 4 4 2 34 

Sumber:  Diadaptasi dari Anti-Corruption Clearing House, Komisi Pemberantasan Korupsi. Statistik 

Penanganan Tindak Pidana Korupsi. http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-

korupsi-berdasarkan-instansi, diakses 17 November 2013. 

 

Degradasi moral yang menggerogoti para pemimpin ini seakan tidak tersentuh 

hukum, bahkan beberapa di antaranya tanpa segan-segan melakukan praktek suap, mark 

up anggaran negara atau sejenisnya demi kepentingan menyumbang kas parpol.  

Permasalahannya adalah sudah sedemikian parahkah degradasi moral para elit 

sebagai penyelenggara negara yang notabene hampir sebagian besar  memegang tampuk 

kekuasaan sebagai pejabat publik dan pemimpin parpol?  Bagaimana solusi untuk 

menjauhkan praktek penyelenggaraan negara oleh pejabat publik agar tidak direcoki oleh 

persoalan pembiayaan parpol?  Artikel ini berusaha memberikan solusi agar pejabat 

publik lebih memikirkan kepentingan negara dibanding kepentingan parpol atau 

kelompok. 

 

1. Konsepsi Kepemimpinan dan Trias Politika 

Seorang pemimpin berbeda dengan pengikut, perbedaan ini disebabkan adanya 

perbedaan peran. Perbedaan peran ini menentukan status posisi tertentu sesuai dengan 

harapan peran. Dengan demikian konsep kepemimpinan dapat dipandang dari asoek 

diferensiasi peran di dalamnya. Kepemimpinan dapat dikonsepsikan sebagai interaksi 

antara individu dengan anggota kelompoknya. Kepemimpinan yang rangkap tentunya 

diharapkan dapat memperkuat kekuasaan yang diraihnya demi untuk memperbesar 

kekuasaan itu sendiri. Pemimpin atau manajer menurut White, Hudgson & Crainer (1997) 

adalah (Lihat blog.poltek-malang.ac.id/.../20090526-5.%20Teori%20Kepemimpinan%20 

modern.doc ): 

 

“manusia-manusia super lebih daripada yang lain, kuat, gigih, dan tahu 

segala sesuatu. Para pemimpin dalam menjalankan tugasnya tidak hanya 

bertanggungjawab kepada atasannya, pemilik, dan tercapainya tujuan 

organisasi, mereka juga bertanggungjawab terhadap masalah-masalah internal 

organisasi termasuk didalamnya tanggungjawab terhadap pengembangan dan 

pembinaan sumber daya manusia. Secara eksternal, para pemimpin memiliki 

tanggungjawab sosial kemasyarakatan atau akuntabilitas publik”.  

 

Pendapat ini senada dengan Anderson sebagaimana kekuasaan dalam konsepsi Jawa. 

Anderson melihat bahwa konsep kekuasaan Jawa selama ini  telah mendominasi 
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Indonesia, dengan kata lain kalau ingin melihat gambaran tentang konsep kekuasaan 

dalam pandangan masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan melihat konsep 

kekuasaan Jawa. Oleh karena itu seorang pemimpin harus dapat mengakumulasi dan 

menyerap berbagai energi dalam masyarakat agar memiliki kharisma yang dapat 

melahirkan kepatuhan bagi pengikutnya.  

Dalam konsepsi modern yang dikenal dengan adanya pemisahan kekuasaan, John 

Locke memisahkan kekuasaan  negara menjadi tiga  bagian, yaitu: Legislatif (kekuasaan 

untuk membuat undang-undang), eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-

undang), dan federatif (kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala 

tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri). Montesquieu lebih lanjut 

mengembangkan ide Locke ini dengan sistem pemisahan kekuasaan (separation of 

power) negara yang ada di Inggris menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga 

kekuasaan ini benar-benar terpisah, untuk menjaga agar raja tidak sewenang-wenang dan 

dikenal dengan Trias Politica. Konsep ini kemudian diadopsi di Indonesia menjadi 

pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam pembagian kekuasaan  

versi Indonesia ini, dimungkinkan ketiga kekuasaan negara ini saling bekerja sama. 

 

2. Dualisme Kepemimpinan dan Degradasi Moral 

Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik sekaligus pemimpin 

parpol secara tidak langsung menunjukkan bahwa fungsi parpol tidak berjalan secara 

maksimal. Parpol yang seharusnya menjalankan tiga fungsi utama yaitu sebagai sarana 

komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik tidak dapat melahirkan 

pemimpin yang benar-benar bersih secara moral. Parpol sebagai agen seleksi pejabat 

publik ternyata belum mengkader anggota-anggotanya secara kuat dari tingkat grassroots, 

akibatnya pemilu yang diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang bersih dan mengakar 

di masyarakat baru sekedar menjalankan fungsi prosedural. Fakta politik yang 

memperlihatkan praktek jual beli suara, serangan fajar, money politics, suap, dll. 

merupakan potret nyata masyarakat Indonesia. Satu sisi melahirkan pemimpin hasil 

polesan, di sisi lain ketidaksiapan masyarakat mengahadapi dinamika politik yang 

dinamis di tengah tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Transaksi politik 

akhirnya terjadi antara pemimpin dengan masyarakat melalui money politiks; akibatnya 

parpol yang seharusnya melakukan seleksi pejabat publik gagal melahirkan pemimpin 

yang benar-benar mengakar di masyarakat. Parpol yang seharusnya berfungsi sebagai 

sarana rekrutmen politik ternyata justru melahirkan pemimpin publik yang bermasalah. 

Parlemen yang anggotanya berasal dari parpol sebagai faktor penentu dalam seleksi 

pejabat publik ternyata terjebak dalam pragmatisme kekuasaan dan korupsi sehingga  

gagal melahirkan pemimpin yang nasionalis, ideologis, dan negarawan. 

Kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemimpin dengan jabatan rangkap sebagaimana 

telah diungkap sebelumnya menunjukkan kerusakan moral dalam penyelenggaraan 

negara. Oleh karena itu diperlukan perbaikan secara komprehensif untuk dapat 

melahirkan pemimpin yang benar-benar nasionalis, ideologis, dan negarawan. 

Pembenahan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pembenahan undang-
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undang parpol, pemerintahan daerah, pemilu, dan lainnya yang terkait dengan undang-

undang politik. Bila selama ini sudah  dibatasi bahwa seseorang ketika mencalonkan diri 

menjadi pejabat politik, maka harus mengundurkan diri sebagai pejabat publik. Tentunya 

hal ini juga harus mengatur bahwa seorang pejabat publik tidak boleh merangkap sebagai 

pemimpin parpol, sehingga seorang pemimpin harus benar-benar fokus memikirkan 

kepentingan masyarakat yang lebih luas atau kepentingan negara.  

Pada era reformasi dewasa ini, seorang pejabat publik dipilih oleh masyarakat bukan 

oleh partai politik meskipun pengusungnya dapat partai politik. Namun begitu terpilih 

menjadi pejabat publik, seharusnya secara moral harus berdiri untuk membela 

kepentingan publik (bukan hanya kepentingan parpol). Etika seperti ini belum dimiliki 

oleh semua pemimpin, bahkan dengan adanya dualisme kepemimpinan yang terjadi 

adalah kecenderungan menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingan 

kelompok. Akibatnya rakyat yang seharusnya menikmati kesejahteraan melalui pemimpin 

yang dipilihnya, ternyata justru melahirkan pemimpin yang pragmatis bahkan tidak 

memikirkan kepentingan publik.  

Lahirnya pemimpin yang demikian menyalahi konsepsi Trias Politica yang 

dilahirkan oleh Locke. Justru melalui perangkapan kepemimpinan ini, mudah sekali 

diatur kerjasama antar kekuasaan untuk kepentingan penguasa. Secara moralpun juga 

menyalahi konsep kekuasaan Jawa karena dalam konsepsi Jawa, moral yang utama.  Baik 

dari sudut moral ataupun konsepsi kepemimpinan modern, fakta perangkapan 

kepemimpinan di Indonesia sudah sangat jauh menyimpang dari yang seharusnya. 

Akibatnya kepentingan publik atau negara seakan-akan ditinggalkan oleh para 

pemimpinnya. Oleh karena itu diperlukan perbaikan secara konstitusi,  sistemik  dan  

komprehensif. 

 

3. Kesimpulan 

Dualisme kepemimpinan berkaitan dengan peran yang harus dijalankan seorang 

pemimpin. Bila seorang pemimpin menjalankan dua peran, maka conflict of interest tidak 

dapat dihindarkan. Dari berbagai kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan para pejabat 

publik sekaligus pemimpin parpol menunjukkan bahwa kecenderungan pemimpin untuk 

menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok sangat 

mencolok, dibanding memikirkan kepentingan publik atau negara.  Fakta ini 

menunjukkan bahwa parpol belum menjalankan fungsi rekrutmen pejabat publik secara 

benar, akibatnya lahir pemimpin hasil polesan pemilu yang sebenarnya tidak berakar di 

masyarakat. Untuk itu diperlukan pembenahan secara konstitusi,  sistemik  dan  

komprehensif. Artinya secara konstitusional harus dirancang peraturan atau undang-

undang pemilu, parpol, atau peraturan lainnya yang konsisten untuk menghilangkan 

penyalahgunaan kekuasaan.  
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KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM SEJARAH PERJALANAN BANGSA: 

Dari Pemimpin Pergerakan, Pemimpin Pejuang, Pemimpin Pembangun  

ke Pemimpin yang Baik 

 

Zulfikri Suleman 

Zuleman2003@yahoo.com 

FISIP Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak 
Untuk bangsa Indonesia dewasa ini yang masih sedang dalam proses transisi, 

kepemimpinan masih merupakan variabel bebas yang amat penting dalam menentukan 

proses pembangunan bangsa (KOMPAS, 6 Mei 2008, hal. 2). Sejarah perjalanan bangsa 

Indonesia modern  telah mengenal beberapa tipe kepemimpinan: pemimpin pergerakan, 

pemimpin pejuang dan pemimpin pembangun. Masing-masing tipe kepemimpinan 

tersebut mewujud dalam beberapa pribadi pemimpin dan telah menorehkan  kesan yang 

mendalam dalam sejarah perjalanan bangsa kita sesuai dengan tuntutan jamannya. 

Tulisan ini ingin mengangkat topik “pemimpin yang baik” sebagai pelanjut yang tepat 

dalam estafet perjalanan bangsa kita di era Reformasi sekarang ini. Ini adalah topik 

yang sederhana tapi amat penting dalam mengatasi berbagai kesulitan yang sedang 

mendera bangsa kita sekarang ini. Yang dimaksud dengan pemimpin yang baik adalah 

pemimpin yang lebih menekankan pada kepemilikan kualitas moral ketimbang ukuran-

ukuran manajemen dan teknokrasi, atau pemimpin yang lebih mendahulukan kewajiban 

daripada hak. Dengan logika berpikir reflektif dan historis, ingin dikemukakan nanti 

bahwa berbagai masalah serius yang masih merundung bangsa Indonesia sekarang ini – 

kemiskinan, pengangguran, kebodohan, KKN – terutama disebabkan karena absennya 

pemimpin-pemimpin yang baik, baik di tingkat nasional mau pun di daerah-daerah. 

Dengan kata lain, kehadiran pemimpin-pemimpin yang baik akan mampu membawa 

bangsa Indonesia keluar dari lumpur keterbelakangan dan selanjutnya membawa bangsa 

Indonesia ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. 

 

Kata kunci: kepemimpinan, moral, pemimpin yang baik. 

 

A. LATAR BELAKANG  

 

Apabila tugas umum seorang pemimpin adalah membawa orang-orang yang 

dipimpinnya ke arah tujuan yang hendak dicapai, tugas pemimpin Indonesia modern 

tercantum dalam alinia ke-4 Pembukaan UUD 1945: mendorong bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang memiliki rasa aman, sejahtera, terdidik dan menjadi partisipan aktif 

dan konstruktif dalam tata pergaulan internasional. Ini berarti bahwa tugas mengisi 

kemerdekaan identik dengan merancang program-program pembangunan yang akan 

memudahkan rakyat mencapai tujuan-tujuan di atas. Karena program-program 

pembangunan dirancang dan dilaksanakan oleh para pemimpin, dengan segala 

kemungkinan akibat negatifnya bagi rakyat, peranan dan tanggungjawab pemimpin-

pemimpin ini pantas ditanyakan dan dinilai.  
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Tulisan ini akan membahas topik ―pemimpin yang baik‖ dari cara pandang etik dan 

moral, bukan dari ukuran-ukuran manajemen kepemimpinan dan teknokrasi, apalagi dari 

ukuran ideologi tertentu. Ini adalah topik yang sederhana dan bahkan bagi sebagian orang 

mungkin topik yang remeh, tidak imperatif dan karena itu tidak memiliki manfaat praktis. 

Tulisan ini berpendapat, membahas pemimpin yang baik amat penting, khususnya dalam 

keadaan bangsa kita dewasa ini yang masih miskin, banyak pengangguran dan tertinggal 

bahkan dari bangsa-bangsa tetangga di Asia Tenggara. Selanjutnya diyakini, kehadiran 

pemimpin-pemimpin yang baik akan mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari 

semua bentuk keterbelakangan tersebut dan selanjutnya mewujudkan tata kehidupan 

bersama yang lebih baik sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan.  

 

B. TELAAH LITERATUR 

 

Apa yang dimaksudkan dengan moral dalam kaitannya dengan manusia? Franz 

Magnis-Suseno mengemukakan, manusia (termasuk pemimpin, ZS) yang baik secara 

moral hanya tunduk pada satu ukuran: kebenaran
27

. Sesuatu dianggap benar apabila 

bermanfaat bagi kemanusiaan, memuliakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, 

moralitas mengatasi sekat-sekat atas nama SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). 

Dengan batasan seperti ini, misalnya, tindakan penganiayaan terhadap pemeluk suatu 

agama minoritas oleh penganut agama mayoritas tidak saja ditolak oleh para penganut 

agama minoritas tersebut tapi juga harus dikecam oleh para penganut agama lain. Contoh 

lain, seseorang dikatakan baik bukan karena embel-embel yang melekat di dirinya, 

misalnya baik sebagai dosen atau baik sebagai pedagang, tapi karena kemanusiaannya, 

misalnya karena ia amat membenci kekerasan atau karena ia tidak mau mengambil hak 

orang lain. Dengan kata lain, sikap mengutamakan kebenaran ini adalah hadirnya 

manusia-manusia yang tidak mau berbohong, yaitu manusia yang memiliki  keberanian 

untuk mengkritisi orang lain, termasuk penguasa, serta kejujuran, dalam arti kesediaan 

untuk dikritisi agar selubung-selubung atas nama motif-motif dan ideologi tertentu dapat 

diketahui. Selanjutnya, mencintai kebenaran juga melahirkan sikap bertanggungjawab, 

yaitu kesediaan mempertanggungjawabkan tindakan dan pilihan yang diambil. Tujuannya 

adalah untuk mengungkapkan dengan jujur bahwa suatu pilihan kebijakan bukan hanya 

bermanfaat bagi pengambil kebijakan tersebut melainkan juga mengandung kebenaran, 

yaitu pembuktian bahwa pilihan kebijakan tersebut lebih unggul dibandingkan dengan 

pilihan-pilihan kebijakan yang lain. Asumsi dasar dibalik sikap bertanggungjawab ini 

adalah fakta bahwa, berbeda dengan binatang yang bertindak secara naluriah sehingga 

tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, sikap dan keputusan yang diambil  oleh 

seseorang adalah pilihan secara sadar yang akan mempengaruhi hidup orang lain. Di 

masa peradaban modern sekarang ini, pilihan dan kuasa manusia terhadap alam nyaris tak 

terbatas yang dengan demikian juga menambah kemungkinan atau potensi daya rusaknya 

                                                 
27

 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, 

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 5.  
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terhadap kualitas kehidupan manusia. Oleh sebab itu sikap bertanggungjawab merupakan 

kualitas moral yang bersifat imperatif.  

Keshavan Nair, dengan mengacu pada kepemimpinan Gandhi, menambahkan jiwa 

pengabdian dan keharusan mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai ukuran 

kepemimpinan yang baik
28

. Pengabdian dibicarakan dalam konteks hubungan, dalam hal 

ini hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin (rakyat). Pengabdian berarti 

berbuat baik untuk rakyat seolah-olah berbuat baik untuk diri sendiri tanpa mengharapkan 

imbalan. Gandhi meyakinkan, ―Jika kita semua menolak untuk mengabdi, karena 

menunggu sampai kita mencapai kesempurnaan, maka selamanya tidak akan pernah ada 

pengabdian. Ternyata, kesempurnaan hanya dapat dicapai melalui pengabdian‖
29

.  

Franz Magnis-Suseno selanjutnya menyebutkan tiga norma perilaku manusia: sopan 

santun, hukum dan moral
30

. Di sini perlu ditambahkan, dalam hal terjadi tabrakan, 

terutama, antara hukum dengan moral, norma hukum harus dikorbankan
31

. Dengan 

pernyataan seperti ini, yang dimaksudkan sebenarnya adalah norma hukum positif yang 

ditetapkan penguasa, yang berdasarkan ideologi tertentu, misalnya pertumbuhan ekonomi 

setinggi mungkin, menganggap sah kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. 

Dengan kata lain, kepemilikan kualitas moral harus mendasari sikap dan perilaku 

manusia, khususnya sikap dan perilaku para pemimpin.  

 

C. PEMBAHASAN  

 

1. Pemimpin Pergerakan dan Pemimpin Pejuang 

Indonesia modern, secara kasar, telah mengenal beberapa tipe kepemimpinan: 

pemimpin pergerakan, pemimpin pejuang dan pemimpin pembangun. Pemimpin 

pergerakan adalah para pahlawan awal kita yang menggerakkan kaum bumiputera ke 

wawasan baru: arti penting pendidikan dan memperkenalkan cara-cara perjuangan 

modern dalam menentang penjajah, yaitu melalui organisasi (partai politik). Mereka juga 

telah berjasa menyemaikan bibit-bibit keindonesiaan yang berpuncak pada Sumpah 

Pemuda tanggal 28 Oktober 1028. Ki Hadjar Dewantara, dr. Cipto Mangunkusumo, dr. 

Soetomo, K.H. Achmad Dahlan, H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, Muhammad 

Husni Thamrin, R.A. Kartini dan H. Samanhudi adalah beberapa nama pemimpin 

pergerakan yang menonjol di jamannya. Meskipun tidak sepenuhnya dapat dibedakan 

dari pemimpin generasi pergerakan, pemimpin pejuang identik dengan Soekarno, Hatta, 

Sjahrir dan Tan Malaka. Berbeda dengan pemimpin pergerakan yang tidak secara jelas 

memperjuangkan Indonesia merdeka dan bahkan beberapa di antaranya bersikap 

kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, pemimpin pejuang secara nyata 

                                                 
28

 Keshavan Nair, Kepemimpinan Berstandar Moral Lebih Tinggi: Ajaran dari Kehidupan 

Gandhi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 49-62.  
29

 Ibid., hal. 50. 
30

 Franz Magnis-Suseno, Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Penerbit Yayasan 

Kanisius, Yogyakarta, 1983, hal. 19-20. 
31

 Thomas Aquinas mengemukakan, hukum yang bertentangan dengan nilai moral (yang 

disebutnya hukum kodrat) kehilangan segala kekuatan hukumnya; lihat ibid., hal. 21.  



  Prosiding Seminar Nasional FISIP 2013 

91 

 

menyebut Indonesia merdeka sebagai sasaran perjuangan mereka yang dengan demikian 

bersikap non-kooperatif dan bahkan konfrontatif terhadap rejim kolonial. Makalah ini 

tidak akan mengulas perbedaan, persamaan mau pun proses perjuangan masing-masing 

lapisan kepemimpinan ini. Yang akan disinggung di sini adalah beberapa kualitas moral 

yang melekat pada mereka, yang membuat mereka senantiasa dikenang sebagai para 

pahlawan dalam sejarah perjalanan hidup bangsa kita. Karena yang mereka hadapi adalah 

pemerintah kolonial yang represif dan eksploitatif, visi yang jelas, kewajiban, 

tanggungjawab, keberanian dan ketabahan dalam penderitaan adalah beberapa kata kunci 

untuk memahami warisan pemimpin pergerakan dan pemimpin pejuang ini.  

Tidak diragukan lagi, pemimpin pergerakan dan pemimpin pejuang telah mewariskan 

nilai-nilai moral yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Ketika Sartono Kartodirdjo 

mengatakan bahwa identitas suatu bangsa terkubur dalam sejarah masa lalu bangsa 

tersebut (dalam bentuk pemikiran, semangat kejuangan dan teladan sikap dan perilaku 

para pahlawan nasional), untuk Indonesia, sejarawan ini sebenarnya ingin mengatakan 

bahwa pemimpin pergerakan dan pemimpin pejuang adalah pembentuk identitas 

Indonesia modern
32

. Mengenai pemikiran, meskipun seringkali dibedakan antara 

pemikiran Soekarno yang obsesif tentang persatuan bangsa, pemikiran Hatta tentang 

demokrasi atau pemikiran Sjahrir tentang sosialisme kemanusiaan, gagasan para 

pemimpin pergerakan dan pemimpin pejuang ini terwujud dalam alinea pertama 

Pembukaan UUD 1945: ―Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 

dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai 

dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan‖. Dengan demikian, secara jelas ditunjukkan 

bahwa kemerdekaan, anti penjajahan, kemanusiaan dan keadilan adalah visi tentang 

Indonesia masa depan, nilai-nilai luhur yang membentuk identitas bangsa Indonesia 

dalam sejarah perjalanan berikutnya. Rumusan nilai-nilai ini bukan saja dibentuk oleh 

pengalaman pahit penjajahan selama periode ratusan tahun yang mungkin menimbulkan 

kebencian dan dendam terhadap bangsa-bangsa penjajah Barat, yang lebih penting lagi, 

nilai-nilai tersebut merupakan sublimasi dari perenungan panjang para Bapak Pendiri 

Bangsa kita ini tentang hakikat kemanusiaan (humanity) yang bersifat universal, sehingga 

melahirkan kata-kata ―... sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa‖. 

 

2. Pemimpin Pembangun 

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pemimpin pembangun, pertama, adalah 

para pemimpin yang bertugas mengisi kemerdekaan di masa Orde Baru, 1966-1998. 

Alasan di balik pilihan ini adalah kenyataan bahwa proses pembangunan dalam arti yang 

sebenarnya baru berlangsung di masa Orde Baru ini. Bermodalkan stabilitas politik dan 

keamanan yang didukung penuh oleh ABRI, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden 

Soeharto melancarkan program pembangunan nasional secara bertahap dan sistematis 

melalui PELITA (Pembangunan Lima Tahun) dengan fokus pada pembangunan ekonomi, 

                                                 
32

 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari 

Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1990, hal. xv. 
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khususnya pertumbuhan ekonomi. Dapat juga dikemukakan bahwa ideologi 

pembangunan (developmentalisme) merupakan ciri khas masa Orde Baru ini.  

Bagaimana pertanggungjawaban moral para pemimpin pembangun di masa Orde 

Baru ini. Tentu saja makalah dengan halaman terbatas ini tidak akan memadai membahas 

semua aspek moral dari semua kebijakan pemimpin Orde Baru. Secara singkat dapat 

dikemukakan, karena pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter dan totaliter, dengan 

pembangunan nasional yang bersifat kapitalis, masif dan ekshaustif, tentu saja isu-isu 

moral amat relevan dipertanyakan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), 

pengurasan sumberdaya alam tanpa terkendali, kesenjangan sosial-ekonomi dan praktek 

KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) adalah beberapa warisan utama para pemimpin 

pembangun ini, yang akibat-akibat negatifnya masih dapat dirasakan sampai sekarang ini. 

Fakta bahwa Presiden Soeharto bulan Mei 1998 dipaksa mengundurkan diri, terutama, 

oleh kekuatan mahasiswa serta hujatan menyakitkan yang kemudian diterimanya cukup 

menjelaskan bahwa Presiden Soeharto beserta rejim Orde Baru-nya sudah kehilangan 

legitimasi moral di mata rakyat. 

Era Reformasi sudah berlangsung selama lima belas tahun dan bahkan sudah 

mengalami empat masa pemerintahan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudoyono (SBY) menjalani masa pemerintahan terlama, berlangsung sejak tahun 2004. 

Meskipun berhasil menjalani dua periode pemerintahannya, dengan program-program 

pembangunan yang relatif stabil dan berkesinambungan, tidak berarti para pemimpin di 

masa pemerintahan Presiden SBY ini tidak bisa dipertanyakan secara moral. Yang paling 

menyolok adalah praktek korupsi oleh para pemimpin di lembaga-lembaga politik dan 

pemerintahan, baik di pusat mau pun di daerah. Melakukan korupsi berarti mencuri uang 

negara yang pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat. Di lain pihak, pembangunan 

dirancang dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi terhadap negara-negara 

yang lebih maju, baik melalui peningkatan utang luar negeri mau pun melalui 

peningkatan porsi modal asing dalam kekuatan ekonomi nasional. Data yang ada 

menunjukkan, 50,6% aset perbankan nasional sudah dikuasai pihak asing. Di bidang 

pertambangan, penguasaan asing adalah sebagai berikut: migas 70%, batubara, bauksit, 

nikel dan timah 75%, tembaga dan emas 85%
33

. Dominannya penguasaan asing juga 

terlihat di sektor telekomunikasi dan perkebunan. Apabila diyakini bahwa pembangunan 

yang bertumpu pada kekuatan modal asing hanya akan mengekalkan struktur-struktur 

ketidak-adilan dalam masyarakat
34

, menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban moral para 

pemimpin pembangun di era Reformasi sekarang ini masih jauh dari yang diharapkan.   

 

3. Pemimpin yang Baik 

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, pemimpin yang baik adalah 

pemimpin yang mengutamakan kebenaran, jujur, bertanggungjawab, berjiwa pengabdian 

dan lebih mendahulukan kewajiban/tanggungjawab daripada hak. Karena kualitas 

                                                 
33

 Lihat KOMPAS, 7 N0vember 2013, hal. 1. 
34

 Lihat Franz Magnis-Suseno, Kuasa dan Moral, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

2001, hal. 39-48. 
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moralnya yang tinggi, pemimpin yang baik selamanya amat penting dalam kehidupan 

bersama, satu hal yang bahkan sudah dikemukakan sejak masa Confusius kira-kira 500 

SM. Sahdan, pada suatu hari Confusius ditanya oleh salah seorang muridnya tentang 

syarat-syarat terujudnya kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Jawab Confusius, 

ada tiga syarat: keamanan, pangan dan pemimpin yang baik. Ketika murid tersebut 

bertanya, ―Apabila dikurangi satu syarat, mana yang harus dikorbankan?‖ Jawab 

Confusius, ―Keamanan‖. Ketika sang murid bertanya lagi, ―Dari dua syarat yang tersisa 

harus dikorbankan satu lagi, mana yang harus dikorbankan?‖. Jawab sang Guru, 

―Pangan‖. Dengan kata lain, dalam suatu masyarakat biarlah terjadi ketidak-amanan dan 

kelaparan. Asal masih ada pemimpin-pemimpin yang baik, masyarakat tersebut masih 

memiliki harapan untuk menjadi masyarakat yang damai dan sejahtera. Berikut ini adalah 

beberapa contoh yang baik (best practices) tentang pemimpin-pemimpin yang baik yang 

disarikan dari berbagai sumber referensi. Yang pertama adalah cerita tentang Rasulallah 

yang sedang menjadi imam sholat. Para sahabat yang menjadi makmun mendengar suara 

gemeretuk setiap Rasulallah menggerakkan badannya karena rukuk, sujud dan bangkit 

lagi. Setelah shalat selesai, Umar memberanikan bertanya kalau-kalau Rasulallah 

menderita sakit. Nabi menyatakan bahwa ia sehat-sehat saja. Tapi ketika didesak terus, 

Nabi terpaksa mengangkat jubahnya sehingga menampakkan perutnya yang dililit sehelai 

kain yang berisi batu-batu kecil. Para sahabat sadar, itu cara Nabi untuk menahan lapar. 

Umar setengah berteriak berkata, ―Ya, Rasulallah, apakah bila Anda menyatakan lapar 

dan tidak punya makanan, kami akan diam saja?‖. Rasulallah dengan tenang menjawab, 

―Tidak para sahabatku. Aku tahu, apa pun akan engkau korbankan demi Rasulmu ini. 

Tetapi apakah yang akan aku jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin 

menjadi beban bagi umatnya?‖. Rasulallah menambahkan, kelaparaan yang dirasakannya 

adalah bagian dari pengabdian kepada umatnya agar umatnya tidak merasakan kelaparan 

dalam kehidupannya di dunia, terlebih lagi dalam kehidupan di akhirat kelak.  

Kedua adalah cerita tentang pahlawan nasional kita, Muhammad Natsir. Ketika 

Natsir berhenti jadi perdana menteri awal tahun 1950-an, di hari terakhir masa 

jabatannya, Natsir dengan mengendarai sendiri mobil dinasnya datang ke istana untuk 

mengembalikan mandat pemerintahannya kepada Presiden Soekarno, diikuti di 

belakangnya oleh sopirnya yang mengendarai sepeda. Setelah mandat pemerintahannya 

dikembalikan, Natsir sekaligus ingin mengembalikan mobil dinasnya. Ketika petugas 

menanyakan, setelah dikembalikan, dengan apa Natsir akan kembali ke rumah dan 

menawarkan untuk diantar, Natsir menolak sambil menunjuk sopirnya yang sedang 

menunggu di luar dengan sepedanya. Natsir pulang ke rumah dengan diboncengi sepeda 

oleh sopirnya. Kemuliaan budi pekerti ini membuat Natsir kemudian dijuluki pengikut 

dan pengagumnya ―hati nurani umat‖. 

Selanjutnya adalah cerita yang berhubungan dengan ungkapan Belanda, leiden is 

lijden (memimpin berarti menderita). Harap diingat bahwa ungkapan ini diucapkan oleh 

Kasman Singodimedjo tahun 1925 ketika ia masih menjadi pelajar STOVIA di Batavia. 

Ceritanya, demi mendapatkan pendidikan politik dari Haji Agus Salim, pemuda Kasman 

dan teman-temannya kadang-kadang mendatangi rumah Haji Agus Salim; mereka datang 
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naik sepeda. Suatu hari, karena habis hujan lebat dan jalan tanah yang dilalui becek dan 

liat, sehingga roda sepeda tidak bisa dikayuh, pemuda Kasman terpaksa memanggul 

sepedanya di bahu sampai ke rumah the grand old man tersebut. Demi melihat pemuda 

Kasman memanggul sepeda, Haji Agus Salim dengan bergurau mengatakan bahwa hari 

itu peranan manusia dan sepeda terbalik. Saat itulah pemuda Kasman menanggapi dalam 

bahasa Belanda, ―Een leidersweg is een lijden sweg. Leiden is lijden‖ (Jalan pemimpin 

bukan jalan yang mudah. Memimpin adalah jalan yang menderita). 

Kita masih bisa menambahkan banyak lagi contoh teladan yang baik dari para 

pemimpin dengan moralitas yang tinggi. Mahatma Gandhi adalah pemimpin besar India 

dengan ajaran moral yang tinggi; ia ingin menyatukan bangsa India tanpa dibatasi oleh 

sekat-sekat kasta, etnis dan agama. Terhadap kolonialisme Inggris, Gandhi melancarkan 

perjuangan tanpa kekerasan dan prinsip mandiri. Apa pun ceritanya, inti dari pemimpin 

yang baik adalah sikap dan perilaku mengabdi dengan tulus kepada rakyat yang dilandasi 

oleh kesediaan untuk mendahulukan kewajiban dan tanggungjawab daripada hak. 

Relevansi dari sikap dan perilaku seperti ini makin terasa untuk masyarakat dan bangsa 

Indonesia sekarang ini yang masih dihadapkan pada berbagai bentuk keterbelakangan. 

Pemimpin-pemimpin yang mengabdi dengan tulus dan lebih mementingkan kewajiban 

dan tanggungjawab daripada hak akan didukung dengan ikhlas oleh para pengikutnya, 

yang dengan demikian akan menyatukan semangat dan segenap sumberdaya untuk 

mencapai tujuan yang dicita-citakan.  

 

C. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Untuk bangsa yang sedang menghadapi banyak kesulitan seperti Indonesia sekarang 

ini, kehadiran pemimpin-pemimpin yang baik amat penting. Pemimpin-pemimpin yang 

baik, misalnya yang lebih mengutamakan pengabdian dan tanggungjawab kepada rakyat, 

sehingga memberikan contoh dan teladan yang baik, akan mampu mendorong rakyat 

untuk bekerja dengan ikhlas yang dengan demikian akan meningkatkan kinerja dan 

produktivitas masyarakat. Tentu saja tidak bisa diingkari bahwa pembangunan nasional 

juga membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkemampuan teknis dan manajerial. 

Yang ingin dikemukakan dalam tulisan ini adalah appeal agar semakin banyak hadir 

pemimpin-pemimpin yang baik di semua lapisan masyarakat, mulai di tingkat rukun 

tetangga (RT) sampai ke tingkat nasional, termasuk juga pemimpin-pemimpin informal. 

Apabila disepakati bahwa pemimpin-pemimpin sekarang memiliki kualitas moral yang 

rendah, Pemilu 2014 nanti diharapkan akan menjadi momentum yang tepat bagi 

kemunculan pemimpin-pemimpin yang baik ini.  
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Abstrak 
Interaksi komunikatif politik telah membentuk variasi opini tentang praktek 

berpolitik. Opini biasanya meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses 

pembuatan kebijakan, kegiatan partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak 

reaksi masyarakat.  

Metode-metode sosialisasi untuk penanaman etika budaya politik dapat dilakukan 

dengan cara : 1) Imitasi, 2) Instruksi, 3) Motivasi, 4) Sosialisasi Politik Antisipatoris, 5) 

Pendidikan Politik, 6) Pengalaman Politik. 

Adanya trend penurunan angka partisipasi masyarakat Indonesia pada pemilu 

disebabkan banyak faktor, bergantung pada tingkat pendidikan dan latar belakang 

komunitasnya. 

Untuk meningkatkan partisipasi politik, para penyelenggara pemilu telah 

menggunakan teknik sosialisasi dengan metode BRIDGE (Building Resources in 

Democracy, Governance and Elections) dan menugaskan RELASI (Relawan Demokrasi) 

bagi 5 (lima) komunitas, yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, 

kelompok difable, dan kelompok profesional.  

Partai politik harus melaksanakan ketentuan pasal 34 UU no.2 tahun 2011 yaitu 

melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dalam 

upaya membangun etika dan budaya politik. Pemerintah pun harus mengubah budaya 

birokrasinya dengan merealisasikan prinsip pemerintahan yang smaller (struktur kecil, 

efisien), faster (kinerja cepat, efektif), cheaper (operasional murah), dan kompetitif 

(optimal dan akuntabel).  

Sebagai bagian dari etika budaya politik, kekuatan “resonansi” masyarakat  

memang sangat dibutuhkan, tetapi bukan sekedar “asal bunyi” melainkan 

dipersembahkan untuk harmonisasi. Kulli marhalatin ahdafuha, wa li kulli marhalatin 

rijaluha  (di setiap tahapan perjuangan itu harus ada orang yang menanganinya, dan di 

setiap zaman itu ada orang yang tepat untuk menanganinya). 

 

RESONANSI BUDAYA PARTISIPAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

 

Kehidupan politik-yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar 

warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal) - 

telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan 

tentang praktek perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali 

                                                 
35
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kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga 

negara terhadap negaranya, pemerintahnya, atau kepada para pemimpin politik. 

Etika budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri 

yang lebih khas. Istilah etika budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan 

kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, 

perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. 

Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, 

kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, etika budaya politik 

mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan publik tentang 

pengalokasian sumber-sumber daya masyarakat. 

 

B. TELAAH LITERATUR  

 

Menurut Almond dan Powell, sosialisasi politik adalah proses penanaman sikap dan 

nilai-nilai. Greenstein dalam bukunya “International Encyolopedia of The Social 

Sciences” mendefinisikan sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang 

disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang dilakukan oleh badan-badan instruksional 

secara formal. Sedangkan menurut Easton dan Denuis, sosialisasi politik yaitu suatu 

proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-

pola tingkah lakunya. Untuk tujuan ini, Rush dan Althoff menemukan metode-metode 

sosialisasi untuk penanaman etika budaya politik, yaitu: 1) Imitasi, 2) Instruksi, 3) 

Motivasi, 4) Sosialisasi Politik Antisipatoris, 5) Pendidikan Politik, 6) Pengalaman 

Politik. 

Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang 

berlaku di dalam sebuah sistem politik. Di Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi 

negara, diterapkan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejak sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan negara 

terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau 

melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri 

dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum. Untuk melakukan sosialisasi 

politik yang efektif dan efisien diperlukan adanya agen-agen sosialisasi untuk memberi 

pengaruh kepada individu. Rush dan Althoff menggariskan terdapatnya lima agen 

sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu: keluarga, sekolah, peer groups, media 

massa, pemerintah, partai politik 

Menurut Giovani Sartori, perbedaan sistem kepartaian menentukan data kesejarahan 

di Indonesia. Perbedaan ini di antaranya diakibatkan oleh perbedaan tipikal sistem politik 

yang berlaku. Secara bergantian, sistem politik Indonesia mengalami sejumlah perubahan 

yang signifikan. Perubahan sistem politik dari Demokrasi Liberal (tahun 1950 awal 

hingga 1955), lalu sistem politik dengan Rezim Politik Otoritarian (dari 1959 hingga 

1965), lalu sistem politik dengan Rezim Kediktatoran Militer (dari 1966 hingga 1971), 

dilanjutkan dengan sistem politik dengan Rezim Otoritarian Kontemporer (dari 1971 
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hingga 1998), dan kembali menjadi sistem politik Demokrasi Liberal (dari 1998 hingga 

sekarang). 

Giovani Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi empat macam, yaitu 

Sistem Dua Partai, Pluralisme Moderal, Pluralisme Terpolarisasi dan Sistem Partai 

Berkuasa. Sartori membagi keempat sistem kepartaian tersebut berdasarkan ideologi yang 

dianut masing-masing partai serta banyaknya partai yang diakui dan ikut dalam setiap 

pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut sebagai bersistem 

satu partai, dua partai, atau multipartai, dapat dilihat dari berapa banyak partai yang ikut 

serta dalam pemilu berikut peroleh suara mereka.Sistem kepartaian di Indonesia 

mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Sedangkan tipikal 

sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara tersebut, secara sederhana, dapat diukur 

melalui fenomena pemilihan umum.  

 

C. PEMBAHASAN: PARTISIPASI POLITIK 

 

Salah satu keberhasilan pemilihan umum dapat dilihat dari tingkat partisipasi 

pemilihnya, di samping parameter-parameter lainnya seperti kemampuan mengelola 

konflik dan terpilihnya individu yang kredibel. Pemilihan umum bukan hanya sebagai 

sebuah aktifitas administratif belaka, namun lebih menekankan pada makna substansinya. 

Pada konteks ini, pemilihan harus didesain agar dapat menjadi sebuah pesta rakyat yang 

menghibur (electiontainment). Di dalam fenomena pemilihan umum di Indonesia  

terdapat fakta trend penurunan angka partisipasi masyarakat Indonesia pada pemilu 

sebagaimana tampak dalam grafik berikut ini.  
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Trend menurunnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut disebabkan banyak faktor, 

antara lain dipengaruhi oleh jumlah parpol peserta pemilu. Di dalam tabel di atas, hingga 

tahun 1999, saat pemilu diikuti oleh sedikit parpol, tampak partisipasi masyarakat berada 

tingkat tertinggi. Tetapi di masa reformasi, yang diikuti kembali oleh banyak parpol dan 

dilaksanakannya pemilukada langsung, maka tingkat partisipasi mulai tampak menurun. 

Pencermatan fenomena ini tiba pada beberapa faktor pemengaruh, antara lain : sistem 

kepartaian, sistem kepemiluan, dan terutama bergantung pada tingkat pragmatisme para 

pemilih yang berbeda latar pendidikan, status ekonomi dan latar belakang komunitasnya. 

Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai 

keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. 

Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan 

atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, 

tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Sedangkan 

partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam 

proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan 

pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan 

upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi 

perubahan yang terjadi.  Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) 

pengertian, yaitu: 

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta 

dalam pengambilan keputusan; 

2. Partisipasi adalah ―pemekaan‖ (membuat peka) pihak masyarakat untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-

proyek pembangunan; 

3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau 

kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk 

melakukan hal itu; 

4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf 

yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya 

memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; 

5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan 

lingkungan mereka. 

 

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, partisipasi politik 

adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan 

keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta 

dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting 

dalam arus pemikiran deliberative democracy. Pemikiran ini muncul karena terdorong 

oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat (hanya berkisar 50–60%). 

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: 

pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat,  yang tanpa kehadirannya 
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program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan 

lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam 

proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk 

proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, 

bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan 

masyarakat mereka sendiri. 

 

Untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan umum anggota DPD, DPR, 

dan DPRD tahun 2014,  KPU Pusat telah mengerahkan para penyelenggara pemilu se-

Indonesia untuk mencapai target partisipasi 75 % dengan cara melakukan berbagai 

inovasi teknik sosialisasi. Inovasi upaya peningkatan partisipasi masyarakat tersebut 

dapat dilakukan dengan metode BRIDGE (Building Resources in Democracy, 

Governance and Elections), atau dengan electiontaiment dan menugaskan agen-agen 

sosialisasi dan RELASI (Relawan Demokrasi) ke dalam lima komunitas, yaitu komunitas 

pemilih pemula, komunitas kelompok tokoh agama, komunitas kelompok perempuan, 

komunitas kelompok disabilitas, dan komunitas kelompok pinggiran. Adapun prinsip-

prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan 

Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development 

(DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah: 

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak 

dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses pemilihan umum. 

2. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang 

mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk 

menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog 

tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. 

3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan 

iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. 

4. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang 

terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk 

menghindari terjadinya dominasi. 

5. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai 

tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan 

kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan 

keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. 

6. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan 

aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling 

memberdayakan satu sama lain. 

7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling 

berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang 

berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. 
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Selain penyelenggara pemilu yang mengupayakan peningkatan partisipasi, maka para 

peserta pemilu (partai politik) pun harus melaksanakan ketentuan pasal 34 UU no.2 tahun 

2011 yaitu melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat 

dalam upaya membangun etika dan budaya politik. Demikian pula peran pemerintah pun 

diperlukan dengan cara mengubah budaya birokrasinya dengan merealisasikan prinsip 

pemerintahan yang smaller (struktur kecil, efisien), faster (kinerja cepat, efektif), cheaper 

(operasional murah), dan kompetitif (optimal dan akuntabel).  

 

D. KESIMPULAN : RESONANSI PARTISIPATIF 

 

Selain dipengaruhi tingkat partisipasi dan etika budaya politik, maka tingkat 

pemahaman hukum dan tingkat penghargaan otoritas antar lembaga pun ternyata 

menyumbang potensi konflik yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap-

sikap politik masyarakat yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

1. Sikap politik radikal, yaitu sikap yang didasari ketidakpuasan terhadap keadaan yang 

ada dan menginkan  perubahan sampai ke akar-akarnya dengan cara agresif, tidak 

kompromi, dan tidak mengindahkan hak orang lain. 

2. Sikap politik moderat, yaitu sikap yang didasari rasa puas terhadap keadaan dan 

bersedia menerima perubahan dengan cara-cara rasional, damai, dan evolusioner 

3. Sikap politik status quo, yaitu sikap politik yang didasari rasa puas dengan keadaan 

dan berusaha mempertahankan keadaan yang sudah ada dan dianggap memuaskan. 

4. Sikap politik reaksioner, yaitu sikap yang sangat aktif, cepat memberi reaksi atau 

tanggapan atas kebijakan dan keadaan tertentu. 

5. Sikap politik konservatif, yaitu sikap puas terhadap keadaan dan tidak menginginkan 

perubahan apapun 

6. Sikap politik liberal, yaitu sikap warga yang berpikiran bebas, progresif dan ingin 

terus maju. 

 

Partisipasi aktif dan sikap politik yang baik dalam menjaga pelaksanaan konstitusi 

dapat mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.  Hal ini dapat 

dilakukan dengan berbagai cara konstruktif, antara lain : menciptakan kultur taat hukum 

yang sehat dan aktif (culture law), ikut mendorong proses pembuatan hukum yang 

aspiratif (process of law making), mendukung pembuatan materi-materi hukum yang 

aspiratif (content law), ikut menciptakan penegak hukum yang jujur dan bertanggung 

jawab (structure of law).  

Saat dawai gitar dipetik dengan mengikuti aturan komposisi nada, maka denting 

musik bergema ke dalam rongga kecil di tengah gitar, menggetarkan katup tertutup, lalu 

merambat indah mengalun terdengar di telinga, menyentuh rasa, membangkitkan 

kenangan, dan menggerakkan reaksi raga. Itulah resonansi. Di dalam seni berpolitik, tak 

dapat dipungkiri bahwa resonansi diperlukan untuk menggaungkan pesan patriotisme 

kewarganegaraan, memasuki rongga hati dan pikir yang masih tertutup, lalu merambat 

indah mengalun di telinga, menyentuh rasa kesadaran hukum, menggetarkan motivasi 
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kinerja, dan menggerakkan reaksi sikap politik yang tepat. Akan tetapi tiap petik dan 

denting resonansi itu haruslah beraturan komposisinya, seirama dengan pemahaman dan 

ketaatan pada aturan main (perundang-undangan) yang berlaku. Sebagai bagian dari etika 

budaya politik, maka kekuatan ―resonansi‖ sangat dibutuhkan, tetapi bukan sekedar opini 

―asal bunyi‖ melainkan tatanan argumentasi yang dipersembahkan untuk harmonisasi 

Pemilu 2014 yang lebih tinggi tingkat partisipasinya, sukses penyelenggaraannya, dan 

lebih berkualitas para pemimpin terpilihnya. Kulli marhalatin ahdafuha, wa li kulli 

marhalatin rijaluha  (di setiap tahapan perjuangan itu harus ada orang yang 

menanganinya, dan di setiap zaman itu ada orang yang tepat untuk menanganinya). 
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Abstrak 
Pasca Putusan Makamah Konstitusi (MK) tentang calon perseorangan, telah 

memberikan kesempatan kepada calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan 

umum kepala daerah (Pemilukada). Ini merupakan pemecah kebekuan saluran politik 

bagi warga negara yang selama ini dikooptasi oleh dominasi calon dari partai politik 

(Parpol). Akibatnya, calon independen dianggap sebagai rival partai politik. Persaingan 

ini rawan konflik. Tetapi ketika calon independen memenangi pemilihan umum kepala 

daerah, ternyata hegemoni partai politik berpengaruh besar terhadap komitmen mereka 

untuk tetap berada di jalur independen. Dengan berbagai pertimbangan yang 

dijustifikasi, pasangan independen telah melakukan kemunafikan politik. Mereka 

mengkhianati mandat pemilihnya dengan menjadi anggota partai politik, yang akan 

digunakan dalam pemilihan umum kepala daerah berikutnya. Pengkhianatan ini 

menyakitkan para pemilihnya. Kepercayaan warga negara terhadap pemimpinnya 

berada dalam titik nadir. Perkembangan partisipasi politik aktif yang kemudian terjadi 

adalah apatisme dan pesimisme untuk ikut serta secara aktif memajukan kehidupan 

demokrasi. Ini menjadi pembukitan dan anti klimaks bahwa dominasi partai politik 

sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan. 

 
Kata kunci: Dinamika Politik, Pemilukada , Dominasi Partai Politik   

 

A. PENDAHULUAN   

  

Terhadap suksesi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adanya hal yang menarik 

terhadap calon kepala daerah yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi         

pasal-pasal dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Pemda) sehingga memberikan kesempatan bagi calon independen kepala daerah, Hal ini 

juga dipertegas dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pelaksana Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Pasangan Calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah 

pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan 

oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi 

persyaratan. 

Ini merupakan pemecah kebekuan saluran politik bagi warga negara yang selama ini 

dikooptasi oleh dominasi calon dari partai politik (Parpol). Sejak calon independen ikut 

bertarung dalam (Pemilukada)  bila dihitung jumlah yang menang tidak sebanding dengan 

jumlah pemenang yang diusung partai politik (Parpol), yang pasti calon indenpenden 

telah menjadi penyeimbang dan kotrol terhadap arogansi dan kekuatan partai politik 

(Parpol). Ada fakta yang sulit membuktikannya tapi publik sudah tahu bahwa uang 
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 menjadi faktor penentu ketika calon maju lewat jalur partai politik (Parpol). Publik tahu 

benar ketika musim Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada)   partai politik (Parpol),  

di daerah atau pusat dengan persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan 

Pimpinan Pusat (DPP) atau Dewan Pembina/Penasehat   melakukan praktik yang tidak 

terpuji dengan menjual partai  kepada calon yang mau membayar mahal tanpa perduli 

figur calon bermasalah atau tidak  dan itu sebuah fakta yang tak terbantahkan dilapangan. 

Disisi lain calon independen setidaknya menjadi alat pemutus rantai oligarki dan 

politik patronase yang selama ini terjadi dalam proses pencalonan lewat partai politik 

(Parpol). Jalur independen senyatanya memang signifikan bisa mengurangi biaya tinggi 

dalam kegiatan  politik para calon kepala daerah sehingga meminimalisir terjadinya 

peluang korupsi kepala daerah bila telah terpilih. Diperkirakan lewat jalur independen 

calon bisa mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan  politik dibanding menggunakan jalur 

partai politik (Parpol) 

 

B.  PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik (Parpol)  adalah suatu kelompok 

yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi  dan cita-cita dan 

persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan 

melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau  program-program 

yang telah mereka susun bersama. Partai politik merupakan simbol perwakilan 

masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi, kesejahteraan masyarakat dan kebijakan-

kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.  

Berbagai pendapat ahli tentang pengertian partai politik menurut Budiardjo (2000) 

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang  anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional 

guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Sedangkan  menurut UU No.2 Tahun 

2008 tentang partai politik: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Carl J. Friedrich: partai politik adalah 

sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau 

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, 

berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang 

bersifat idiil maupun materiil. Sedangkan R.H Soltau: Partai politik adalah sekelompok 

warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan 

politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan 

menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.  

Berbagai pendapat berkaitan dengan politik tujuan akhirnya adalah kekuasaan atau 

mengusai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi atau partai. 
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Wujud dari kekuasaan tersebut melalui mekanisme sistem Pemilihan umum. Dalam ilmu 

politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar 

pada dua prinsip pokok, yaitu: 

1. Sistem Distrik merupakan sistim pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas 

kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena 

kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan 

rakyat. 

2. Sistem Perwakilan Berimbang dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan 

dari sistim distrik. Gagasan  pokok ialah  bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh 

sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. 

 

Dari kedua sistem tersebut baik sistem distrik maupun sistem perwakilan berimbang      

masing-masing mempunyai beberapa kelemahan dan sisi positipnya yaitu: 

1. Sistem distrik dan Sistem berimbang sisi kelemahannya yaitu: Sistem distrik sisi 

kelemahaannya sistem ini  kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan 

golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik, 

sedangakan sistem berimbang sisi kelemahaannya banyaknya partai mempersukar 

terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri 

atas koalisi dari dua partai atau lebih sedangkan,  

2. Sistem distrik dan Sistem berimbang sisi positipnya yaitu : Sistem distrik sisi 

positipnya karena kecilnya distrik, maka wakil terpilih dapat dikenal oleh penduduk 

distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distik lebih erat, sedangkan sistim 

berimbang sisi positipnya  setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak suara 

yang hilang. Golongan-golongan bagaimana kecil pun, dapat menempatkan wakilnya 

dalam badan perwakilan rakyat. Masyarakat yang hetrogeen sifatnya, umumnya  

lebih tertarik pada sistem ini, oleh karena dianggap lebih menguntungkan bagi 

masing-masing golongan. (Budiardjo,  2000) 

 

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa dewasa ini perwakilan politik merupakan 

sistem perwakilan yang merupakan sistem perwakilan yang dianggap paling wajar Sistem 

perwakilan politik , sebagai cara untuk memasukkan unsur keahlian ke dalam proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum.    

 

C.  CALON INDEPENDEN KEPALA DAERAH 

 

Peluang bagi calon independen maju dalam Pemilihan umum kepala daerah 

(Pemilukada) merupakan kesempatan dan peluang untuk bisa melangkah menjadi 

pimpinan di daerah di luar jalur politik yang selama ini menjadi syarat mutlak calon-calon 

pimpinan kepala daerah harus mempunyai kenderaan politik dalam melaksanakan 

persaingan. Calon independen dianggap sebagai rival partai politik. Soal kalah atau 

menang calon independen dalam Pemilukada dalam suatu kota/kabupaten bukan hal yang 

penting, karena yang paling urgen dalam konteks konsolidasi dan penguatan nilai-nilai 
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demoraksi di tingkat lokal adalah keberadaan calon dari jalur independen di masa depan 

yang diharapkan bisa memperbaiki sistem rekrutmen parpol yang hanya berdasarkan 

kekuatan uang bukan pemberdayaan konstituen atau kekuatan figur calon. 

Disamping memang calon dari jalur independen biasanya paling sedikit interest 

kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan dengan calon dari jalur partai politik 

(parpol) yang harus mengakomodasi kepentingan banyak partai politik (parpol)  

pengusung. Sehingga calon independen akan lebih fokus dalam melaksanakan tugas-

tugasnya tanpa harus dibebani berbagai kepentingan pragmatis partai politik (parpol)  

pengusung yang sudah pasti akan menganggu tugas pokoknya sebagai kepala daerah bila 

telah terpilih nantinya. 

Pertanyaan akhir adalah, apakah memang masyarakat sudah menganggap bahwa 

pilihan terhadap pasangan dari jalur independen adalah yang terbaik figurnya 

dibandingkan dengan pasangan dari jalur parpol dari segi kualitas, kapabilitas, integritas 

dan program yang ditawarkan? Atau sebaliknya ketika calon independen memenangi 

pemilihan umum kepala daerah, ternyata hegemoni partai politik berpengaruh besar 

terhadap komitmen mereka untuk tetap berada di jalur independen atau sebalikya.  

Dalam suasana demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat 

merupakan hal yang wajar – wajar  saja. Jika adanya tekanan-tekanan partai politik 

tehadap calon independen untuk mengoyang kekuasaan dan calon independen 

terpengaruh terhadap tekanan-tekanan tersebut bahkan berpihak terhadap partai politik 

untuk mempertahankan kekuasaan, apalagi berkaitan masa jabatan yang tidak mungkin 

bisa dipertahankan dan dengan berbagai pertimbangan baik pertimbangan politik, hukum 

dan pertimbangan lainnya. 

Dengan berbagai pertimbangan yang dijustifikasi, pasangan independen telah 

melakukan kemunafikan politik. Mereka mengkhianati mandat pemilihnya dengan 

menjadi anggota partai politik, yang akan digunakan dalam pemilihan umum kepala 

daerah berikutnya. Pengkhianatan ini menyakitkan para pemilihnya. Kepercayaan warga 

negara terhadap pemimpinnya berada dalam titik nadir. Perkembangan partisipasi politik 

aktif yang kemudian terjadi adalah apatisme dan pesimisme untuk ikut serta secara aktif 

memajukan kehidupan demokrasi. Ini menjadi pembukitan dan anti klimaks bahwa 

dominasi partai politik sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan. 

 

D.  QSOLUSI 

 

Dinamika suksesi Pemilukada suatu kabupaten atau kota pasti ada yang pro dan 

kontra terhadap calon independen, yang pro sangat setuju dengan adanya calon indepen 

karena aspirasi langsung diterima dan calon independen merupakan pilihan dan memutus 

mata rantai dominasi partai politik dan mengawal demokrasi dari unsur-unsur kolusi, 

korupsi dan nepotisme (KKN), sedangkan yang kontra menganggap calon independen 

menambah kekisruan politik dan rawan terhadap terjadinya konflik politik.  Dari berbagai 

paparan diatas  solusi (alternatip) yang bisa diambil dalam menyelesaikan hal tersebut 

diatas antara lain: 
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1. Adanya komitmen bersama antara kedua belah baik calon dari partai politik maupun 

calon independen dalam pemilukada menerapkan kampaye damai siap menang 

maupun siap kalah dalam menghindari terjadinya konflik. 

2. Calon Independen dan Calon Partai Politik dalam pelaksanaan Pemilukada 

merupakan calon pemimpin yang terbaik dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan 

susksesi Pemilukada. 

3. Undang – Undang  dan berbagai keputusan yang menguatkan calon independen ini 

harus lebih dipertegas sehingga tidak menimbulkan interpertasi yang bermacam-

macam. 

4. Kehidupan dan dinamika demokrasi harus terus dikawal dalam menciptak kehidupan 

demokrasi yang demokratis tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak-pihak tertentu. 

5. Pemulikada merupakan pesta demokrasi dalam memilih pemimpin kedepan sehingga 

keberadaan calon independen merupakan alternatip dari kebuntuhan aspirasi politik 

masyarakat serta dimamika politik dalam mengatisipasi hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

 

E.  KESIMPULAN 

 

Dari paparan diatas berkaitan dengan dinamika politik local suksesi pemilihan umum 

kepala daerah (Pemilukada) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi pasal-pasal dalam Undang-

Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) sehingga 

memberikan kesempatan bagi calon independen kepala daerah. 

2. Pemilukada merupakan pemecah kebekuan saluran politik bagi warga negara yang 

selama ini dikooptasi oleh dominasi calon dari partai politik (Parpol). 

3. Partai politik (Parpol) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang                   

anggota-anggotanya mempunyai orientasi  dan cita-cita dan persamaan ideologi. 

4. Perwakilan politik merupakan sistem perwakilan merupakn sistem perwakilan yang 

dianggap paling wajar Sistem perwakilan politik. 

5. Dominasi partai politik sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan. 
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Abstrak 

Transformasi kepemimpinan merupakan factor penting dalam rangka menuju 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik. Di era pemilukada 

secara langsung sudah banyak muncul model kepemimpinan kepala daerah yang dicintai 

rakyat, dekat dengan rakyat dan berorientasi untuk kepentingan rakyat. Kepemimpinan 

kepala daerah yang seperti ini akan lebih mudah menggerakkan semua potensi yang ada 

demi pelayanan yang lebih baik untuk rakyat. Ciri kepemimpinan demokrasi melalui 

model pendekatan persuasive dan dialogis inilah model kepemimpinan yang bisa 

menyelesaikan permasalahan tanpa gejolak dan “perlawanan” dari warga.   

Dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai kepemimpinan demokratis dengan 

pendekatan persuasive dan dialogis melalui penjelasan empiric belajar dari 

kepemimpinan Gubernur DKI, Jokowi. Beberapa permasalahan Jakarta yang begitu 

komplek, satu persatu mulai bisa diselesaikan oleh kepemimpinan Jakowi melalui 

pendekatan persuasive dan dialogis. Mulai dari penataan PKL di Tanah Abang, 

Normalisasi waduk dan relokasi warga disekitar waduk  yang bersedia pindah untuk 

menghuni Rumah Susun yang sudah disediakan oleh Pemeritah Kota DKI, Pembangunan 

transportasi masal dan reformasi birokrasi melalui lelang jabatan camat dan lurah, dan 

lain-lain. Keberhasilan model kepemimpinan seperti ini semestinya dapat 

ditranformasikan kepada kepemimpinan kepala daerah di Indonesia. Walaupun karakter 

berbeda namun dengan esensi dan substansi yang sama, yakni kepemimpinan yang 

persuasive dan dialogis dalam melayani rakyat. 

 

Kata kunci: Kepemimpinan, Kepala Daerah, Persuasif, Dialogis. 

 

A. LATAR BELAKANG  

 

Di dalam organisasi pemerintahan daerah, tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh 

aparat birokrasi dibawah kepemimpinan kepala daerah adalah memberikan pelayanan 

publik yang baik dan maksimal. Apalagi di era pilkada langsung, seorang kepala daerah 

yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga pertanggung jawaban langsung 

kepada rakyat. Namun dalam kenyataannya, aparat birokrasi pemerintahan daerah masih 
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memiliki beberapa karakter yang menyebabkan masyarakat sering alergi bila berurusan 

dengan birokrasi.  

Di dalam organisasi pemerintahan daerah, dimensi kepemimpinan merupakan kajian 

yang selalu menarik dalam mengukur keberhasilan dalam organisasi pemerintahan 

daerah. Kompetensi kepemimpinan dapat diketahui dari keberhasilan seseorang bagi 

pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin dalam organisasi pemerintahan daerah dituntut 

harus mampu membawa organisasi yang dipimpinnya kearah yang lebih baik dan 

memberikan pelayanan yang maksimal serta  berkualitas. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa tanpa kepemimpinan yang baik, akan sulit bagi organisasi pemerintahan daerah 

untuk mencapai tujuannya, yakni melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam 

palayanan publik. Seperti dikemukakan oleh Schein (1992) bahwa pemimpin mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan yang 

muncul. Apabila dikaitkan dengan tulisan ini, organisasi yang dimaksud adalah organisasi 

pemerintahan daerah, yakni DKI Jakarta.  

Untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan maksimal sangat 

diperlukan kepemimpinan kepala daerah yang berkualitas pula. Betapapun kompleksnya 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, namun demikian setiap situasi dan kondisi 

apapun akan lahir seorang pemimpin yang  memiliki karakter dan tipe kepemimpinan 

berbeda yang berusaha menyelesaikan masalah dengan cara dan pendekatan yang berbeda 

pula. Seperti juga yang terjadi di  DKI Jakarta, sebagai ibukota negara, betapapun 

memiliki problema yang sangat kompleks, kini telah ―lahir‖ seorang gubernur DKI, 

Jokowi yang memiliki karakter dan model kepemimpinan yang khas, berbeda dari 

gubernur-gubernur sebelumnya. 

 

B. TELAAH LITERATUR  

 

Kepemimpinan diartikan sebagai hubungan yang erat antara seorang dan kelompok 

manusia karena ada kepentingan yang sama dalam membangun organisasi.  

Sehingga dalam kepemimpinan akan melibatkan pemimpin (influencer) yakni orang 

yang akan mempengaruhi tingkah laku pengikutnya (influence) dalam situasi dan konsisi 

tertentu.  Gibson, et. al (1992) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan di 

dalam mempengaruhi sekelompok orang untuk bersama-sama mencapai tujuan.  Seperti 

dikemukakan oleh Goleman (2002), tugas pemimpin adalah menciptakan pada apa yang 

disebutnya sebagai resonansi (resonance) yakni suasana positif yang mampu membuat 

seluruh sumber daya manusia dalam organisasi terus mengikatkan diri (committed) dan 

menyumbangkan yang terbaik bagi organisasi.  Untuk itu, kepemimpinan menjadi salah 

satu factor kunci dalam kehidupan organisasi publik. Thoha (2004) menyatakan bahwa 

suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh factor 

kepemimpinan.  Begitu pentingnya masalah kepemimpinan ini, menjadikan pemimpin 

selalu menjadi focus dalam evaluasi mengenai penyebab keberhasilan atau kegagalan 

organisasi. 



ISBN 978-979-011-827-0   

110 

 

Dalam perkembangan kajian terhadap kepemimpinan, berikut ini akan dikemukakan 

beberapa teori kepemimpinan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian para pakar, anatara 

lain: 

 

1. Kepemimpinan Transaksional 

Kepemimpinan transaksional adalah sebagai bentuk hubungan yang mempertukarkan 

jabatan atau tugas tertentu jika bawahan mampu menyelesaikan dengan baik tugas 

tersebut. Seperti dikemukakan Bass (1985), sejumlah langkah dalam proses transaksional 

yakni: memperkenalkan apa yang diinginkan bawahan dari pekerjaannya dan mencoba 

memikirkan apa yang akan diperoleh bawahan jika hasil kerjanya sesuai dengan transaksi.  

Pemimpin menjanjikan imbalan bagi usaha yang dicapai, dan pemimpin tanggap terhadap 

minat pribadi bawahan bila ia merasa puas dengan kinerjanya.  

Sedangkan menurut Bycio, dkk. (1995) dan Koh, dkk. (1995) dalam Sedarmayanti 

(2009, 185), kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan, dimana seorang 

pemimpin memfokuskan perhatian pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan 

pegawai yang melibatkan hubungan pertukaran yang didasarkan pada kesepakatan 

mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Secara 

empiric, kepemimpinan transaksional ini sangat rentan terjadi pada beberapa kasus 

pilkada gubernur, bupati/ walikota diera pilkada langsung. Pasangan calon gubernur 

memberikan sesuatu yang bisa berujud financial, dan jabatan bila kelak terpilih, sedangan 

warga masyarakat memberikan dukungan dan pilihannya. 

 

2. Kepemimpinan Tranformasional 

Kepemimpinan transformasional, pertama dikenalkan oleh Mc. Gregors Burns, 

selanjutnya dikembangkan oleh Bernard Bass (1985) dalam Sedarmayanti (2009, 188), 

didefinisikan sebagai kemampuan pemimpin mengubah lingkungan kerja, dan pola kerja, 

serta nilai-nilai kerja yang dipersepsikan bawahan sehingga mereka lebih mampu 

mengoptimalkan kinerja untuk mencapai tujuan tujuan organisasi.  Ini berarti bahwa 

sebuah proses transformasional terjadi dalam hubungan kepemimpinan manakala 

pemimpin membangun kesadaran bawahan tentang pentingnya nilai kerja, memperluas 

dan meningkatkan kebutuhan yang melampaui minat pribadi serta menodorong 

perubahan tersebut kearah kepentingan bersama termasuk kepentingan oragnisasi. 

Dengan demikian, dalam kepemimpinan transformasional, antara pimpinan dan 

bawahan terjadi kesamaan persepsi dengan tujuan dapat mengoptimalkan usaha mereka 

ke arah tujuan yang ingin dicapai organisasi.  Oleh karena itu, diharapkan akan tumbuh 

kepercayaan, kebanggaan, komitmen, rasa hormat, dan loyal kepada atasan sehingga 

mereka mampu mengoptimalkan usaha dan kinerja mereka lebih baik. Sehingga 

pemimpin transformasional merusaha untuk mentransformasikan visi bersama sehingga 

antara pemimpin dan warga dapat mewujudkan visi menjadi kenyataan. 

Di dalam kepemimpinan transformasional, dapat dilihat sejumlah perilaku 

kepemimpinan seperti; (1) Attributed charisma, bahwa kharisma dipandang sebagai hal 

yang bersifat inheren. Pemimpin yang memiliki ciri tersebut, memperlihatkan visi, 
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kemampuan dan keahliannya serta tindakan yang lebih mendahulukan kepentingan 

organisasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga pemimpin kharismatik dijadikan suri 

tauladan, idola, dan model panutan oleh bawahan. (2) Idealized influence. Pemimpin tipe 

ini berusaha mempengaruhi bawahan hanya melalui komunikasi langsung dengan 

menekankan pentingnya nilai-nilai, komitmen dan keyakinan serta memiliki tekad untuk 

mencapai tujuan bersama. (3) Inspirational motivation.  Pemimpin transformasional 

bertindak dengan cara memotivasi dan memberikan inspirasi dalam bentuk partisipasi 

publik untuk mencapai tujuan bersama. (4) Intellectual stimulation. Pemimpin 

mendorong bawahan untuk memikirkan kembali cara kerja dan mencari cara-cara kerja 

baru dalam menyelesaikan tugasnya.  Dalam kepemimpinan kepada daerah, dalam hal ini 

dapat mendorong partisipasi publik. (5) Individualized consideration. Pimpinan 

memberikan perhatian pribadi kepada bawahannya, seperti memperlakukan mereka 

sebagai pribadi yang utuh dan menghargai sikap peduli mereka terhadap organisasi. Di 

dalam konteks organisasi pemerintahan daerah, kepala daerah memperhatikan warganya 

dengan salalu menyapa melalui berbagai cara, seperti yang dilakukan oleh Jokowi dengan 

cara menyerap aspirasi publik melalui blusukan ditengah masyarakat. 

 

3. Kepemimpinan Primal 

Kepemimpinan primal atau disebut kepemimpinan yang memiliki resonansi.  

Menurut Goleman dkk. (2006: 67) dalam Johanes Basuki (2011: 22), Resonansi adalah 

penguatan atau pemanjangan suara melalui pemantauan atau melalui getaran yang selaras.   

Anatomi getaran yang selaras untuk manusia terjadi apabila dua orang secara emosional 

berada di panjang gelombang yang sama.  Salah satu tanda pemimpin yang resonan 

adalah adanya sekelompok pengikut yang bervibrasi dengan energi semangat dan 

antusiasisme pemimpin.  Ciri primal leadership adalah kepemimpinan yang memiliki  

resonansi yang berfungsi menguatkan dan memperpanjang nada dampak emosi 

kepemimpinan.  

 

4. Kepemimpinan Humanistik 

Teori kepemimpinan humanistik dipelopori oleh Blake dan Mouton, Rensis Likert 

dan Douglas McGregor.  Secara umum teori ini berpendapat bahwa secara alamiah 

manusia merupakan ―motivated organism‖.  Menurut McGregor dalam Johanes Basuki 

(2011: 17), di dalam Teori Humanistik, terdapat tiga variable pokok, yakni (1) 

kepemimpinan yang sesuai dan memperhatikan hati nurani anggota dengan segenap 

harapan, kebutuhan dan kemampuannya, 2) organisasi yang disusun dengan baik agar 

tetap relevan dengan kepentingan anggota disamping kepentingan organisasi secara 

keseluruhan, dan (3) interaksi yang akrab dan harmonis antara pimpinan dengan 

anggotanya untuk menggalang persatuan dan kesatuan serta hidup damai bersama-sama.  

Bahkan Blanchard, Zigarmi, dan Drea (2001: 138) dalam Johanes Basuki (2011), 

menyatakan bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang Anda lakukan terhadap orang 

lain, melainkan sesuatu yang Anda lakukan bersama orang lain. 

 



ISBN 978-979-011-827-0   

112 

 

C. PEMBAHASAN  

 

Dari ke empat teori kepemimpinan yang telah dikemukakan diatas, masing-masing 

memiliki kelebihan dan kelemahannya sesuai dengan konsteks social, politik dan 

lingkungannya.  Di dalam menganalisis realitas empiric, kepemimpinan Gubernur DKI 

Jakarta, Jokowi, penulis akan menggunakan teori kempimpinan transformasional, teori 

kepemimpinan primal dan teori kepemimpinan humanistic. Di dalam menyelesaikan 

masalah-masalah di Jakarta, Gubernur DKI, Jokowi telah mempraktekan dan mengambil 

teori transformastif, teori kepemimpinan primal dan kepemimpinan humanistic dengan 

pendekatan persuasive dan dialogis.   

Melalui pendekatan persuasive dan dialogis inilah, sedikit demi sedikit, satu demi 

satu permasalahan Jakarta dapat diurai persoalannya melalui ―Blusukan‖ yang 

mengedepankan persuasive dan dialogis terhadap warga masyarakat. Diantara 

permasalahan klasik Jakarta yang dapat di identivikasi melalui ―blusukannya‖ Jokowi, 

kemudian diambil keputusan untuk menelorkan dalam bentuk program, antara lain 

adalah: Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar; Penertiban Pedagang Kaki Lima; 

Normalisasi waduk dan relokasi warga dari beberapa waduk yang ada; normalisasi 

sungai;  Lelang Jabatan Camat dan Lurah yang merupakan terobosan baru dalam 

reformasi birokrasi; Proyek Transportasi masal melalui Mass Rapid Transit (MRT) dan 

Monorel; 

 

1. Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan kartu Jakarta Pintar (KJP) 

Ketika kempanye calon gubernur, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar 

merupakan prioritas program, maka setelah dilantik menjadi Gubernur DKI, Jokowi 

langsung meluncurkan KJS dan KJP.  KJS merupakan sebuah fasilitas  untuk warga 

Jakarta yang kurang mampu untuk berobat secara gratis.  Dengan kartu ini, seluruh biaya 

kesehatan warga dibebankan pada APBD Propinsi DKI. Sedangkan KJP merupakan 

fasilitas bagi warga Jakarta yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan.  Di dalam 

mengidentifikasi persoalan kesehatan dan pendidikan bagi warga Jakarta ini, Jokowi 

selalu turun ke bawah melalui ―blusukan‖nya secara langsung melalui pendekatan 

persuasive dan dialogis membagikan KJS dan KJP tersebut kepada warga masyarakat. 

 

2. Penataan Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima dimanapun memiliki dua sisi yang berbeda.  Satu sisi keberadaan 

PKL merupakan salah satu yang turut serta menentukan perkembangan sebuah kota. 

Namun disatu sisi yang lain, keberadaan PKL sering kali menimbulkan masalah dalam 

kebersihan dan ketertiban kota. Namun Jokowi, melalui pendekatan persuasive dan 

dialogis dengan warganya telah berhasil merelokasi PKL di Tanah Abang ke BLok G 

Tanah Abang. Relokasi PKL ini dinilai mampu mengurangi kemacetan yang diakibatkan 

dari tidak tertibnya PKL dalam berdagang. 
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3. Normalisasi Waduk dan Relokasi warga 

Setiap tahun ketika memasuki musim hujan, Jakarta selalu dilanda banjir.  

Normalisasi waduk menjadi salah satu program Jokowi dalam upaya menanggulangi 

banjir di Jakarta. Untuk memperlancar normalisasi waduk, langkah yang dilakukan yakni 

dengan membongkar rumah-rumah kumuh dibantaran waduk pluit. Hal ini tidaklah 

mudah, karena untuk merelokasi warga yang sudah tinggal cukup lama ini pada awalnya 

Jokowi mendapat penolakan warga.  Namun melalui pendekatan persuasive dan dialogis 

yang humanistis, akhirnya warga bersedia direlokasi ketempat yang disediakan oleh 

pemerintah Propinsi.  

Kini, waduk tersebut sudah berubah wajah menjadi tempat dan taman yang indah 

sebagai alternative hiburan masyarakat. 

 

4. Reformasi birokrasi melalui lelang jabatan camat dan lurah; 

Selain melakukan penataan ruang publik agar menjadi indah, sehat dan hijau, Jokowi 

juga melakukan penataan birokrasi publik melalui lelang jabatan bagi camat dan lurah di 

Jakarta. Reformasi birokrasi publik yang dilakukan Jokowi melalui lelang jabatan 

bertujuan agar tata kelola pemerintahan daerah bisa berjalan bersih, transparan dan 

profesional.  

 

5. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Monorel 

Masalah di Jakarta yang tidak kalah peliknya adalah kemacetan di hampir seluruh 

jalan utama. Tidak hanya pada jam-jam sibuk, berangkat dan pulang kerja, namun 

kemacetan benar-benar sudah menghantui Jakarta. Bahkan gara-gara masalah kemacetan, 

belum lama ini pada medio awal November diantara Presiden SBY dan Gubernur DKI 

Jokowi seakan saling melempar tanggung jawab.  Ketika SBY menerima tamu kepala 

negara sahabat yang mengalami hambatan (kemacetan) mengatakan bahwa kemacetan 

Jakarta bukan tanggung jawab Presiden, namun merupakan tanggung jawab Gubernur 

DKI.  Namun pernyataan SBY yang tidak seluruhnya tepat itu, Jokowi menjawab dengan 

pernyataan yang cukup bijaksana, dengan mengatakan bahwa pemerintah pusat juga ikut 

andil dalam memperparah kemacetan di Jakarta, yakni melalui kebijakan mobil murah.  

Dalam hal ini, Jokowi selalu bisa menjawab persoalan dengan pendekatan humanistic.   

 

6. Pendekatan Humanistik dalam Menjawab “Lawan” Politiknya 

Gubernur DKI, Jokowi merupakan kepala daerah yang lahir dari hasil pilkada 

langsung 1 (satu) tahun yang lalu, tepatnya tanggal 15 November 2012.  Tidak seperti 

layaknya kebanyakan pejabat politik, ketika menjawab ―serangan‖ dari lawan-lawan 

politiknya selalu menggunakan pernyataan yang berkonotasi serangan balik, namun 

nampaknya tidak demikian dengan Jokowi.  Jokowi selalu menggunakan pernyataan yang 

humanis, menghargai pendapat dan perbedaan dari ―lawan-lawan‖ politiknya bahkan 

pada warganya. 

Hal ini dapat diberikan beberapa contoh ketika Jokowi mendapat ―serangan‖ 

terhadap beberapa program dan perilaku Jokowi dalam memimpin Jakarta.   Mengenai 
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sindiran melalui pernyataan Mantan Ketua MPR, Amien Rais yang mengingatkan kepada 

warga negara Indonesia agar ridak memilih pemimpin calon presiden yang hanya 

memiliki kepopuleran semata.  Ketika itu Amin memberikan perbandingan Jokowi 

dengan mantan Presiden Philipina Estrada.  Estrada terpilih menjadi presiden Philipina 

hanya karena kepopuleran sebagi actor film. Estrada akhirnya jatuh dan menjadi presiden 

hanya kurang dari 1 tahun. Fauzi  Bowo yang mengingatkan Jakarta jangan sampai 

bangkrut seperti kota Destroit di AS, serta  berbagai gempuran dari politisi partai 

demokrat dalam menuju pilpres. Alasan politiknya sangat jelas, karena Jokowi 

elektabilitasnya selalu teratas dalam berbagai lembaga survey sehingga dihadang oleh 

lawan-lawan politiknya.  Namun Jokowi tetap tenang, santai, santun dan selalu memakai 

bahasa yang humanis dalam menanggapinya pernyataan lawan-lawan politiknya. 

 

D. KESIMPULAN   

 

Dari seluruh uraian dalam tulisan ini, selanjutnya penulis akan memberikan beberapa 

kesimpulan antara sebagai berikut: 

1. Bahwa dari berbagai teori kepemimpinan, setiap teori akan memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Namun teori kepemimpinan dapat dilaksanakan 

dengan tepat sangat tergantung dari actor pemimpinnya; 

2. Diantara teori kepemimpinan yang telah dikemukan didepan, teori kepemimpinan 

tranformatif, teori kepemimpinan primal dan teori kepemimpinan humanistic melalui 

pendekatan persuasive dan dialogis ternyata masih tepat bisa dilaksanakan di 

Propinsi DKI Jakarta, yang warganya bersifat heterogin dalam seluruh aspek 

kehidupannya; 

3. Gubernur DKI Jakarta, Jokowi yang lahir dari proses pilkada langsung dapat 

mengurai permasalahan Jakarta melalui adopsi atas teori kepemimpinan 

transformative, primal dan humanistic melalui pendekatan persuasive dan dialogis, 

yang selanjutnya mensinergikan kekuatan diantara ketiga teori tersebut. 
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Abstract 
The purpose of this study was to describe the success (best practice) Bali Jembrana 

Government implementing service system integrated licensing policy of the counter. 

Furthermore, from good practices (best practices) that are developed draft model 

licensing policy implementation integrated service system that effectively counters one 

that is expected to be used by other local governments as a guide/comparison in 

implementing policies one-stop service system in their respective areas. The purpose of 

this first year of the study are: 1) describe the efforts that have been made so that the 

Jembrana district government successfully implementing the service system integrated 

licensing policy of the counter; 2) describe the factors that affect the success of the policy 

implementation process of the integrated system of licensing services at the counter 

Jembrana district of Bali, and 3) prepare draft implementation model service system 

integrated licensing policy of the counters in Jembrana regency. The first year of 

research using qualitative descriptive-analytic approach. The results of the first year of 

this study were: 1) the efforts that have been made so that the Jembrana district 

government successfully implementing the service system integrated licensing policy of 

the booth include: simplification of information services, simplifying requirements, 

reducing the application file, clarify procedures for service, accelerating time process 

completion, there is no certainty/transfaransi costs, and some kind of licensing fee 

waiver, certificate and job seekers cards according to the rules. 2) the factors that affect 

the success of the policy implementation process of the integrated system of licensing 

service counters in Jembrana Bali include: communications, resources owned, or 

implementing bureaucratic attitudes, organizational structure including work flow 

bureaucratic procedures, adherence to bureaucratic red tape in it, the smoothness and 

the absence of routine problems, implementation and impact (benefit) desired from all 

existing programs directed. 3) policy implementation model of the service system 

integrated licensing counters in Jembrana is very distinctive because unlike theories of 

implementation of existing policies. 

 

Keywords: Implementation Model, One-Stop Licensing Services. 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Menghadapi  era  globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur pemerintah 

pusat maupun daerah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, 

berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, sehingga dapat 

meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa. Namun pada 

mailto:milwan@ecampus.ut.ac.id
mailto:rwulan@ut.ac.id
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kenyataannya, masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan yang disampaikan oleh 

masyarakat melalui berbagai media cetak tentang perilaku birokrasi yang cenderung 

bersifat arogan dan tidak menunjukkan citra sebagai pelayan masyarakat, karena yang 

nampak adalah sosok penguasa yang ingin dilayani bukan untuk melayani (Rasyid,1977).  

Di samping itu, rata-rata organisasi publik di Indonesia belum dapat menyediakan 

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dimana hal ini menyebabkan masyarakat 

sering kecewa dan frustasi dalam berurusan dengan organisasi publik, tetapi masyarakat 

tidak mempunyai alternatif lain untuk memperoleh jenis-jenis layanan publik tertentu, 

sehingga mau-tidak-mau masyarakat harus berurusan dengan organisasi publik untuk 

mendapatkan pelayanan publik (Reros, 2007). Menurut William A. Reros (2007), 

banyaknya keluhan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah 

secara implisit menunjukkan bahwa kualitas pelayanan   publik dari organisasi publik 

masih rendah.  

Rendahnya kualitas pelayanan organisasi publik bermakna bahwa implementasi 

kebijakan pelayanan publik belum secara optimal dilakukan.Hal ini mungkin saja terkait 

dengan konsep atau formulasi kebijakan yang kurang tepat atau implementasinya yang 

tidak sesuai dengan isi dan sasaran serta tujuan formulasi kebijakan itu sendiri atau 

faktor-faktor lain yang belum diketahui secara seksama (Reros, 2007). 

Seperti halnya layanan publik di daerah-daerah lain, kondisi pemberian pelayanan 

pada masyarakat dan kalangan investor di Kabupaten Jembrana Bali sebelum tahun 2003 

juga dirasakan cukup memprihatinkan. Sistem pelayanan yang diberikan membutuhkan 

waktu yang relatif lama dan tidak luput dari praktek pungutan liar, sehingga 

menimbulkan kesan terjadinya diskriminasi pelayanan. Banyaknya meja yang harus 

dilalui untuk proses satu perijinan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat 

dan kalangan investor. Hal ini pada akhirnya bermuara pada tidak adanya kepastian waktu 

dan biaya dalam penyelesaian pangurusan perijinan.Selain itu, karena kurangnya 

sosialisasi pengurusan ijin masyarakat setempat kurang memahami prosedur pengajuan 

segala bentuk perijinan.Hal ini berdampak pada rendahnya pengurusan perijinan oleh 

masyarakat (http://infopublik.wordpress.com/2008/12/13/pelayanan-satu-pintu-di-

jembrana/diunduh 14 Februari 2013 pukul 15.28). 

Untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, transparan, 

akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan penerima layanan, pemerintah 

Kabupaten Jembrana melakukan perubahan mendasar dalam hal pelayanan publik yaitu 

Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (Satu Atap) di Kabupaten Jembrana 

yang diatur dalam Perda Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2008. 

Pada tahap awal pelaksanaan Sistem Pelayanan Satu Atap, Bupati Jembrana 

mengambil langkah-langkah untuk mengkoordinasikan Dinas Informasi, Komunikasi dan 

Perhubungan (DIKP) dengan Dinas/Instansi teknis yang terkait dengan obyek perijinan. 

Untuk menguatkan kapasitas SDM pelaksana, dilaksanakan pelatihan-pelatihan di bidang 

pelayanan. Di samping itu, dilakukan pula kegiatan comparative study ke Kabupaten lain 

sebagai upaya mencari perbandingan terhadap pola pelayanan perijinan. Sedangkan 

http://infopublik.wordpress.com/2008/12/13/pelayanan-satu-pintu-di-jembrana/diunduh
http://infopublik.wordpress.com/2008/12/13/pelayanan-satu-pintu-di-jembrana/diunduh
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langkah akhir dalam tahap awal, telah dilaksanakan sosialisasi mengenai keberadaan 

pelayanan umum.Visi dari sistem ini adalah menciptakan pelayanan prima, yaitu 

pelayanan optimal secara cepat, tepat, benar, bersih dan minimal memenuhi standar yang 

telah ditetapkan (standar prosedur, standar biaya dan standar waktu).sedangkan Misinya 

adalah membangun pola pelayanan perijinan satu atap melalui kendali Dinas Inkom dan 

Perhubungan dengan dukungan teknis sepenuhnya dari Dinas/Kantor/Bagian yang terkait 

obyek ijin sehingga pelayanan perijinan dapat berjalan secara cepat, tepat, benar dan 

bersih(http://infopublik.wordpress.com/2008/12/13/pelayanan-satu-pintu-di-jembrana/ 

diunduh 14 Februari 2013 pukul 15.28 WIB). 

Mengingat prinsip pelayanan prima benar-benar diterapkan secara maksimal di 

Kabupaten Jembrana, maka seluruh jajaran Pemda telah memberikan komitmen atas 

kesuksesan pelayanan pada masyarakat.Untuk mempertahankan akuntabilitas terhadap 

publik, Bupati Jembranajuga membangun sebuah sistem pengawasan yang berlapis 

sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian 

pelayanan pada masyarakat. 

Pemda tidak hanya menyediakan unsur pelayanan prima, melainkan juga pasca 

pelayanan, yaitu dengan menyediakan layanan pengaduan.Hal ini memberikan 

rangsangan yang lebih besar bagi peningkatan kepercayaan publik atas layanan perijinan 

satu atap di Kabupaten Jembrana. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat, mulai 2009 

Pemerintah Kabupaten Jembrana menyempurnakan Sistem Pelayanan Perijinan Satu Atap 

dengan menerapkan pola baru yaitu  Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Loket.  

Menurut Moenir (2009), pelayanan publik merupakan upaya yang dapatmemberikan 

manfaat bagi pihak lain dan dapat ditawarkan untuk digunakan denganmembayar 

kompensasi penggunaan. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukanoleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem,prosedur dan 

metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainsesuai dengan 

haknya. 

Di Indonesia upaya menerapkan pelayanan berkualitas dilakukan melalui 

konseppelayanan prima.Konsep ini dijabarkan dalam berbagai sistem seperti pelayanan 

satu atapatau pelayanan satu pintu.Perubahan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah juga tidak lepas 

dari upayauntuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.Perubahan tersebut juga 

didasaripergeseran paradigma dari sentralistis ke desentralisasi dalam upaya 

meningkatkanefisiensi, mutu dan efektivitas pelayanan (Khozin, 2010). 

Secara umum telah banyak diteliti dan diungkapkan oleh lembaga penelitian maupun 

oleh para pakar tentang kriteria pengukuran kualitas pelayanan publik. Adapun kriteria 

pengkuran kualitas pelayanan publik yang dimaksud antara lain: 

1. keandalan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan dengan 

tepat dan terpercaya; 

2. keresponsifan, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan  

layanan dengan cepat atau ketanggapan; 
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3. keyakinan, yaitu menyangkut pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan garansi; 

4. empati, yaitu menyangkut syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi 

pelanggan; 

5. berwujud, yaitu menyangkut penampilan fasilitas fisik, peralatan dan alat komunikasi 

(Reros, 2007). 

 

Grindle (1980 : 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan 

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980 : 7) 

menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran 

telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan 

untuk mencapai sasaran. 

Menurut Lane (1995), implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua 

bagian. Pertama, implementation = F (Intention, Output, Outcome). Sesuai definisi 

tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil 

sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi 

dari implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time). Penekanan 

utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai 

dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. 

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau 

pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach yang diperkenalkan 

oleh Edwards III (1984 : 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah 

implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) 

faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa 

yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan 

tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses 

implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan 

struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.Empat faktor tersebut menjadi 

kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. 

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi 

para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi 

dan konsistensi  informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen 

yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan 

keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan 

fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.Disposisi atau sikap pelaksana merupakan 

komitmen pelaksana terhadap program.Struktur birokrasi didasarkan pada standard 

operating prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. 

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986: 

12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi 

di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya 

kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak 

(manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan yaitu antara lain: (1) 

komunikasi, (2) sumber daya, (3) sikap birokrasi atau pelaksana dan (4) struktur 

organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi, (5) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap 

birokrasi di atasnya, (6) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, (7) 

pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada 

terarah. Ketujuh faktor tersebutyang akan dikaji peneliti untuk mendeskripsikanfaktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sistem pelayanan 

perijinan satu loket Kabupaten Jembrana Bali. 

Dalam rangka implementasi kebijakan publik di masyarakat telah banyak model yang 

ditawarkan oleh beberapa pakar bidang kebijakan yang dapat dijadikan pedoman. 

Misalnya, Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses 

politik dan administrasi. Menurut model ini,proses pengambilan keputusan dilakukan 

oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang 

telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik 

administratif. Sementara proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan 

keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi 

terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat 

program tertentu. 

 

Gambar 01 

Model Implementasi Kebijakan sebagai Proses Politik dan Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Grindle, 1980, p. 11 
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Pada gambar 01 di atas, dapat dijelaskan bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan 

yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan 

diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. 

Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – 

secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. 

Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program 

berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap 

sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran 

implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok 

sasaran. 

Pada aspek pelaksanaan kebijakan publik, Dye (1981) menawarkan  model 

implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model interaktif. Model interaktif 

menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak 

yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu 

dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Ini 

berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan 

dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase 

pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan. 

 

Gambar 2. Model Interaktif Implementasi Kebijakan 

(Dye, 1981) 
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Pada gambar 02di atas, dapat dijelaskan  bahwa meskipun persyaratan input 

sumberdaya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu 

tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat 

digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang 

kondusif. 

Jika mode l interaktif  implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model 

implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari 

Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya (Akib & 

Antonius Tarigan, 2008). Lebih lanjut  Akib & Antonius Tarigan (2008), menjelaskan 

bahwa tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai 

menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase 

terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi 

kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang 

mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi 

antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model 

interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut 

Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri 

model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut 

dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, 

beserta output dan outcomesnya. 

Oleh karena itu, untuk menyusun model implementasi kebijakan sistem pelayanan 

perijinan satu atap/loket yang efektif, peneliti akan mengacu/berpedoman pada kedua 

model implementasi kebijakan publik di atas dan juga memperhatikan aspek sosial 

budaya masyarakat setempat.  Sistem pelayanan publik satu loket yang  telah dibangun 

Pemkab Jembrana sering dijadikan pilot project dan percontohan bagi daerah-daerah lain 

di Indonesia. Hal ini terbukti dengan jumlah kunjungan kerja daerah-daerah di luar Bali 

yang setiap hari terus berdatangan secara bergantian ke Jembrana hanya untuk 

mempelajari sistem pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemkab Jembrana 

(http://jembranakab.go.id/index.php?module=izin). 

Dari uraian di atas, hal yang menarik adalah Pemda Jembrana berhasil 

mengimplementasikan Kebijakan  Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu  yang saat ini 

dipersempit menjadi Sistem Pelayanan Satu Loket, sementara Pemda lainnya yang juga 

telah menerapkan kebijakan serupa tetapi masih banyak yang belum cukup berhasil. 

Dengan demikian, keberhasilan (praktik baik) Pemkab Jembrana dalam mengimplemen-

tasikan  Kebijakan  Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu tersebut dapat dijadikan sebagai 

acuan atau percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang belum berhasil 

melaksanakan kebijakan serupa di daerah masing-masing.  Oleh karena itu, praktik baik 

(best practice) Pemkab Jembrana dalam mengimplementasikan  Kebijakan  Sistem 

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Loket sangat menarik untuk dikaji dan diteliti secara 

http://jembranakab.go.id/index.php?module=izin
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mendalam sebagai bahan untuk mengembangkan model implementasi Kebijakan  Sistem 

Pelayanan Perijinan Satu Atap yang efektif.  

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi 

pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu(KPPT) Kabupaten Jembrana dalam mengimplentasikan Perda Kabupaten 

Jembrana No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan 

Terpadu(satu loket)? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi 

kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket di Kabupaten Jembrana Bali?  

3. Bagaimanakah draft model implementasi kebijakan sistem pelayanan perijinan satu 

atap/satu loketdi Kabupaten Jembrana? 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keberhasilan (praktik baik) Pemda 

Jembrana Bali  dalam mengimplementasikan kebijakan sistem pelayanan perijinan 

terpadu satu satu loket.  Selanjutnya dari praktik baik (best practice) tersebut akan 

dikembangkan draft model implementasi kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu 

satu loket di Kabupaten Jembrana yang diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah 

daerah lain sebagai panduan/pembanding dalam menerapkan kebijakan sistem pelayanan 

perijinan satu atap di daerah masing-masing. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:1) 

mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Jembrana dalam 

mengimplentasikan kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket, 2) 

mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi 

kebijakan sistem pelayanan perijinan satu loket di Kabupaten Jembrana Bali, dan 3) 

penyusunan draft model implementasi kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu 

loket yang diterapkan di Kabupaten Jembrana. 

Penelitianini menggunakan desain deskriptif-analitik pendekatan kualitatif 

untukmendeskripsikan:1) upaya-upaya yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Jembrana 

dalam mengimplentasikan kebijakan  pelayanan perijinan terpadu satu loket, 2) faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan sistem pelayanan 

perijinanterpadu satu loket di Kabupaten Jembrana Bali, dan 3) draft model implementasi 

kebijakan sistem pelayanan perijinanterpadu satu loket di Kabupaten Jembrana. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, 

pengamatan, penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi.Wawancara mendalam 

(indepth interview) dengan sistem focus group discussion (FGD)kepada informan kunci 

dilakukan untuk menghasilkan data primer. Selama proses wawancara mendalam 

dilakukan pencatatan dan direkam dengan menggunakan recorder. Pengamatan dilakukan 

terhadap proses pelayanan perijinan mulai dari tahapan penyerahan berkas sampai pada 

penyerahan izin.Penyebaran angket dilakukan untuk memperkuat data hasil 

wawancara.Sementara studi dokumentasi dilakukan untuk menghasilkan data tentang 

gambaran umum lokasi penelitian. Data yang terkumpul dikategorisasi, dipetakan 
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(mapping), kemudiandianalisis secara deskriptif kualitatif dengan caramencari pola-pola 

yang terdapat dalam data-data dan menginterpretasi fakta empirik untuk dikonstruksi 

sehingga dipahami makna di balik fakta.  

 

B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Upaya-Upaya yang telah Dilakukan oleh Pemda Kabupaten Jembrana dalam   

Mengimplementasikan Kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Loket 

Dalam rangka menyukseskan implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Satu Loket, Pemda Kabupaten Jembrana melalui KPPT  telah  melakukan berbagai upaya 

agar berhasil mewujudkan visi dan misi KPPT Kabupaten Jembrana. Adapun  upaya-

upaya yang telah dilakukan dan secara terus menerus dievaluasi oleh KPPT Kabupaten 

Jembrana dapat dijelaskan berikut ini. 

a. pemberian kewenangan kepada kepala kantor PPT untuk atas nama Bupati untuk 

menetapkan dan menandatangani surat-surat  dibidang perijinan (Keputusan Bupati 

Jembrana nomor: 161/KPPT/2009). 

b. Penyederhanaan Layanan Informasi 

c. Penyederhanaan Persyaratan 

d. Mengurangi Berkas Permohonan 

e. Memperjelas Prosedur Pelayanan 

f. Percepatan Waktu Proses Penyelesaian 

g. Transparansi Biaya 

h. Pembebasan Biaya  Beberapa Jenis Pelayanan 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan 

Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Loket di Kabupaten Jembrana Bali 

Keberhasilan Pemda Kabupaten Jembrana dalam mengimplentasikan kebijakan 

sistem pelayanan terpadu satu loket selama ini dipengaruhi beberapa faktor berikut ini. 

a. Komunikasi  (informasi & konsistensi infomasi yg disampaikan KPPT jelas);   

b. sumber daya yang dimiliki (KPPT memiliki  32 SDM dan  sesuai  kompetensinya,  

informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, kewenangan, dan fasilitas 

yang  dibutuhkan  cukup); 

c. sikap birokrasi atau pelaksana  ( staf KPPT  mempunyai komitmen yang  tinggi 

terhadap  tupoksinya); 

d. struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi, tingkat kepatuhan birokrasi 

terhadap birokrasi di atasnya (Struktur organisasi KPPT mengacu pada SOP/Perbup 

no: 42/2009) 

e. adanya kelancaran rutinitas  

f. pelaksanaan dan manfaat  yang dikehendaki dari  semua program yang ada terarah. 
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3. Draft Model Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu  

Loket di Kabupaten Jembrana 

Implementasi kebijakan Sistem Pelayanan Perizinan Satu Loket di Kabupaten 

Jembrana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2008.Sistem Pelayanan Perizinan Satu Loket 

yang sekarang dilaksanakan oleh Kabupaten Jembrana telah melalui 4 kali pergantian 

sistem layanan. Hal ini diketahui juga dari hasil wawancara dengan narasumberpada  

Rabu  2 Oktober 2013 pkl. 09.47 WITA, antara lain: 

 

“…Itulah embrionya seperti itu, belum pelayanan yang ada di 

Kab.Jembrana ini, sepertinya belum memenuhi sesuai keinginan masyarakat, 

jadi masyarakat itu tidajk wara-wiri, cukup di Kantor Bidang Pelayayan Umum, 

disanalah tergabung baik dibidang perizinan, non perizinan, akte-akte catatan 

sipil, nah tergabunglah, terintgrasi disana, masyarakat cukup ke satu 

tempat.Nah seiring dengan perkembangan, jadi aturan-aturan yang mendukung 

juga terus berubah, terakhir dengan ada PP 41 itu, organisasinya, juga ada 

amanat dari Menteri Dalam Negeri itu, jadi Kantor Pelayanan Umum itu bisa 

berbentuk kantor, bisa berbentuk Badan.” 

 

Pada awalnya, sebelum menjadi Satuan Kerja Pemerintah  (SKP), kantor pelayanan 

di Kabupaten Jembarana bergabung dengan Dinas Komunikasi  untuk pelayanan satu 

atap, Adanya Perda No. 15 Tahun 2011, kantor layanan di Kabupaten Jembrana menjadi 

SKP tersendiri. Mulai Maret 2009, kantor layanan di Kabupaten Jembrana menjadi 

struktur terpisah dari Dinas Komunikasi karena pemekaran. Sesuai ketentuan organisasi 

dan tata kerja Perda No. 15/2011, SKPD diubah menjadi sistem pelayanan satu 

loket.Jumlah layanan perizinan di Kabupaten Jembrana ada 56 jenis izin dan 6 jenis non 

izin. 

Inisiator awal Kebijakan Sistem Pelayanan Perizinan Satu adalah Bupati yang 

terpilih, sebagai program unggulan untuk kepentingan publik dan politis. Proses 

pengambilan keputusan untuk kebijakan Sistem Pelayanan Perizinan Satu, lebih 

dipengaruhi oleh political will Bupati terpilih, sehingga proses interaktif tidak diketahui 

publik. Berikut hasil wawancara dengan salah satu narasumber pada  Rabu2 Oktober pkl. 

09.31 WITA, sebagai berikut: 

 

“…..Iya gini, kebetulan pemrakarsa ini adalah BapakBupati yang banyak 

mengobrol dan pengalaman, mungkin karena latar belakangnya seorang dokter 

gigi yang sering keliling-keliling dalam dan luar negeri, juga jebolan Jepang. 

Begitu dia terpilih, timbul pemikiran atau inspirasi bahwa terkait peyanan 

publik di Jembrana itu belum sesuia dengan harapan yang diinginkan oleh 

masyarakat, oleh karena itu beliau menciptakanlah kantor yang namanya 

Kantor Pelayanan Umum, itu ada riwayatnya, dulu masih bidang pelayanan 

umum yang berada di bawah dinas, dinas informasi komunikasi, perhubungan, 

wah banyak sekali itu (dinas)…” 
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Dari hasil wawancara di atas, keterlibatan aktor kebijakan publik dalam hal 

kekuasaan, kepentingan dan strategi, awalnya lebih dominan pada inisiatif Bupati yang 

terpilih daripada insiatif lembaga legislatif berdasarkan masukan isu-isu publik. Jika 

dikaji dari model interaktif implementasi kebijakan menurut Dye (1980), 

dominasiinisiatif Bupati yang terpilih dalam mengusung program inisiatif Bupati yang 

terpilih  yakni layanan sebagai program unggulan politis,  tentunya akan berpengaruh 

pada penggunaan input sumberdaya. Jika tidak ada interaksi positif dan dinamis dalam 

pelaksanaan kebijakan (dalam hal ini program layanan terpadu satu loket) antara 

pengambil kebijakan dan pengguna kebijakan maka penggunaan input sumberdaya tidak 

optimum. 

Tujuan implementasi diwujudkan dalam program layanan satu atap yang kemudian 

berubah modelnya menjadi satu loket.Dampak dari perubahan model layanan tersebut 

adalah efektif dan efisien layanan termasuk dalam hal biaya pengelolaan program 

layanan. Hal ini dikemukakan oleh narasumber pada Rabu 2 Oktober 2013 pkl 10.07 

WITA, sebagai berikut: 

 

“Nah melihat kondisi Jembrana juga PAD nya kecil,kebetulan 

organisasinya juga sedikit tidak diperciut, maka terbentuklah kantor ini, bukan 

jadi Badan karena Badan itukan costnya itu luar biasa, ini cukup dengan 

anggaran sejak berdiri KPPT hanya 400 juta sampai operasional, sampai  ke 

tanah hanya 400 juta. Saya tanya kepada Kabupaten-Kabupaten itu sampai M – 

M – M- (milyar-milyar-milyaran) an, maka dia heran dengan anggaran yang 

sedikit, kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsinya  hanya melayani 

admininistrasi pelayanan tepatnya yang mengkoordinasikan tugas-tugas kepada 

SKPD, nah ini yang paling berat.” 

 

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa biaya program layanan dapat efisien 

jika ada komitmen pimpinan yang menularkan nilai-nilai budaya kerja kepada para staf 

dan adanya komitmen kerja para staf dalam melaksanakan program layanan sesuai visi, 

misi dan tujuan program, berdasarkan kondisi riil biaya pekerjaan pada program yang 

dijalankan. Temuan ini sesuai dengan unsur-unsur model implementasi kebijakan yang 

dikemukakan Grindle (1980), yang mengemukakan bahwa komitmen sumber daya 

(resources committed) ini juga menjadi satu unsur yang mempengaruhi kegiatan 

pelaksanaan program. Konsekwensi logis lainnya adalah  perlunya insentif sebagai salah 

satu alat penghargaan atas hasil kinerja dan komitmen kerja yang dimiliki oleh pimpinan 

dan staf kantor layanan.  

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Jembrana juga sudah 

memiliki unit pengaduan berupa sms center, internet dan kotak saran yang ada di muka 

depan dalam gedung kantor, sebagaimana hasil observasi.  Dari ketiga sarana pengaduan 

layanan, sarana yang paling sering digunakan adalam sms (99%) dan kotak saran (1%) 

dimana kotak saran ini dalam setahun baru ada 6 pengaduan. Hal ini disampaikan oleh 

narasumber pada Rabu 2 Oktober 2013 2013 pkl 10.13 WITA, sebagai berikut: 
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“….kita ada untuk menampung pengaduan, yakni sms center plus internet 

dan kotak saran, tetapi yang sering digunakan masyarakat adalah sms center 

dan kotak saran kemarin saja selama satu tahun hanya ada 6 pengaduan terkait 

lamanya layanan.” 

 

Dari hasil wawancara di atas, adanya layanan pengaduan (complain center) jika 

dikaji dari model implementasi kebijakan yang dikemukakan Grindle (1980), layanan 

pengaduan merupakan hal yang mutlak mengingat dalam muatan kebijakan perlu ada 

unsur kepentingan yang berpengaruh. Layanan pengaduan ini penting untuk memperbaiki 

layanan secara berkesinambungan. 

Untuk sosialisasi program layanan, Bupati melakukan sosialisasi ke 51 desa dan 

melakukan rapat koordinasi setiap hari Selasa setiap bulan.Hal ini juga untuk memperkuat 

pelaksanaan program layanan.Dalammodel implementasi kebijakan yang dikemukakan 

Grindle (1980), sosialisasi program layanan yang dilaksanakan oleh Bupati memiliki 

salah satu karakteristik faktor muatan kebijakan, dalam hal perluasan wawasan 

perubahan. Hal ini juga menyangkut lokasi pengambilan keputusan (site of decisison 

making) yang berada dalam lingkup pimpinan Bupati selaku eksekutor program-program 

pembangunan daerah termasuk program layanan,  dalam rapat koordinasi yang dilakukan 

jajaran pimpinan PemKab Jembarana (Bupati, Wakil Bupati dan TAPD) serta SKPD. 

Grindle (1980) menyatakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, 

terkait muatan kebijakan yang berupa pelaksana program (program implementors). 

Pelaksana program layanan adalah KPPT Kabupaten Jembrana  pada level operasional. 

KPPT Kabupaten Jembrana  merupakan wujud operasional teknis darilembaga eksekutif 

dalam ranah politis negara.   

KPPT Kabupaten Jembrana  telah diaudit layanannya untuk tahun 2009 – tahun 2013 

sehingga memperoleh sertifikat ISO 9001:2008, kemudian diperpanjang kembali pada 

Pebruari 2013 sampai dengan Pebruari 2014. Hal ini sesuai dengan model implementasi 

kebijakan yang dikemukakan oleh Dye (1980), jika dikaji dari model pelaksanaan 

kebijakan publik menurut Dye, berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan 

dianalisis dan dievaluasi oleh pihak yang berkepentingan agar potensi, kekuatan dan 

kelemahan setiap fase pelaksanaan diketahui. Evaluasi pada tahap implementasi 

kebijakan layanan satu loket Kabupaten Jembrana, tidak hanya dari audit ISO 9001:2008 

tetapi juga dari Kementerian Dalam Negeri secara institusional dan hasilnya KPPT 

Kabupaten Jembrana  memeperolehCitra Pelayanan Prima. Hal ini disampaikan oleh 

narasumber pada Rabu 2 Oktober 2013 2013 pkl 11.05 WITA sebagai berikut: 

 

“….tahun 2006 pernah mendapat penghargaan Citra Pelayanan Prima. 

Citra Pelayanan Prima itu dari Kementerian  Mendagri, kebetulan untuk tahun 

2012 – 2013 karena tahunnya tahun politik tidak diadakan penilaian, padahal 

timnya sudah kesini, dibatalkan padahal kita sudah masuk nominasi 10 besar.” 
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Pergantian Bupati karena pemilihan tidak menghilangkan adanya program kebijakan 

layanan terpadu Kabupaten Jembrana. Karakteristik lembaga dan Pemerintahan 

Kabupaten Jembrana yang terus meneruskan program kebijakan layanan perizinan 

terpadu, menegaskan bahwa kuatnya komitmen semua elemen Pemerintahan Kabupaten 

Jembrana terhadap program-program pembangunan, khususnya kebijakan layanan 

perizinan terpadu berdasarkan good governance.Karakteristik lembaga dan Pemerintahan 

Kabupaten Jembrana menjadi salah satu karakteristik dalam konteks implementasi 

kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (1980). 

 

Gambar 3. Model  Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Perijinan Terpadu Satu 

Loket Kabupaten Jembrana 
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Keterangan tambahan: 

a. Muatan/ Isi Kebijakan 

 Sasaran  kepentingan  layanan  perijinan  terpadu 

 Jenis-jenis kemanfaatan  layanan perijinan terpadu 

 Pelasana program layanan perijinan terpadu 

 

b. KOMITMEN terhadap program layanan perijinan terpadu 

 Context Implementation 

 Politiocal will pemerintah terhadap program layanan perijinan terpadu 

 Strategi Program layanan perijinan terpadu 

 

C. PENUTUP 

 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Jembrana dalam mengimplentasikan 

Perda Kabupaten Jembrana No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perijinan Terpadu (satu loket),  antara lain: pemberian kewenangan kepada kepala kantor 

PPT untuk atas nama Bupati untuk menetapkan dan menandatangani surat-surat  dibidang 

perijinan (Keputusan Bupati Jembrana nomor: 161/KPPT/2009), penyederhanaan layanan 

informasi,  penyederhanaan persyaratan,  mengurangi berkas permohonan, memperjelas 

prosedur pelayanan, percepatan waktu proses penyelesaian, ada kepastian/transparansi 

biaya dan  pembebasan biaya beberapa jenis perijinan, akte dan kartu pencari kerja sesuai 

peraturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan 

sistem pelayanan perijinan terpadu satu loket di Kabupaten Jembrana Bali, antara lain 

komunikasi  (informasi & konsistensi infomasi yg disampaikan KPPT jelass), sumber 

daya yang dimiliki (KPPT memiliki  32 SDM dan  sesuai  kompetensinya,  informasi 

yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, kewenangan, dan fasilitas yang  

dibutuhkan  cukup), sikap birokrasi atau pelaksana  (staf KPPT  mempunyai komitmen 

yang  tinggi terhadap  tupoksinya), struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi, 

tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya (Struktur organisasi KPPT 

mengacu pada SOP/Perbup no: 42/2009), adanya kelancaran rutinitas  serta pelaksanaan 

dan manfaat  yang dikehendaki dari  semua program  yang  ada terarah. Draft model 

implementasi pelayanan perijinan terpadu di KPPT Kabupaten Jembrana menunjukkan 

model implementasi kebijakan Dye yang dikolaborasi sedikit dengan model implementasi 

yang dikemukakan Grindle dalam hal unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi 

Perda Kabupaten Jembrana No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perijinan Terpadu. 
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Sistem demokrasi yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Indonesia telah 

mengantarkan kepada terselenggaranya otonomi daerah. Otonomi daerah melahirkan 

sejumlah kegiatan politik seperti pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah 

mencirikan bahwa sebuah negara dari tingkat propinsi ke tingkat daerah telah 

berdemokrasi. Masyarakat dapat memilih pemimpin dengan melihat Visi dan Misi yang 

diusung, kepribadian pemimpin dan juga cara-cara kampanye mereka. Salah satu 

kampanye yang paling berhasil adalah dengan melakukan Transformasi Kepemimpinan.  

Transformasi kepemimpinan yang dimaksud disini adalah suatu perubahan dan 

perpindahan bentuk dari kepemimpinan yang belum mengedepankan visi dan 

menginspirasi kepada kepemimpinan yang lebih mengedepankan visi dan menginspirasi 

para anggotanya. Bentuk dari Transformasi Kepemimpinan adalah konsep 

kepemimpinan transformasional. Konsep kepemimpinan transformasi telah 

diperkenalkan oleh James Mac Gregor Burns pada tahun 1979 di dalam kajiannya 

berkaitan dengan kepemimpinan politik. Menurut Burns, kepemimpinan transformasi 

merupakan satu proses di mana pemimpin dan pengikutnya saling bantu membantu untuk 

meningkatkan motivasi dan moral kepada tahap yang lebih tinggi (Wagner, 2009).  

Selanjutnya adalah bagaimana transformasi kepemimpinan ini dapat berhasil 

mensukseskan pemilihan kepala daerah. Untuk memfokuskan penulisan ini, penulis akan 

membahas pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2012- 2017 di pemilukada yang 

menempatkan pada transformasi kepemimpinan sebagai strategi kampanye 2014. 

 

A.  LATAR BELAKANG 

 

Pemilu merupakan salah satu contoh bahwa masyarakat Indonesia menuju 

masyarakat madani karena dengan diadakannya pemilu masyarakat Indonesia sudah 

mengenal demokrasi dengan menunjukan kemandirian berpikir dalam menentukan 

pilihannya. Salah satu ciri masyarakat madani adalah terselenggaranya demokratisasi dan 

partisipasi sosial. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota 

masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan 

untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari 

orang lain. partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, 

ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan 

kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab. Pemilu juga merupakan suatu wadah 

bagi para pemimpin partai politik untuk dapat menunjukan bahwa Indonesia bisa 

mewujudkan masyarakat madani melalui visi misi yang diusung di partai tersebut. 

Pemilihan umum merupakan ajang dimana setiap partai politik dapat mengutarakan 

seluruh aspirasi, tujuan, visi dan misi kedepan agar dapat dipilih untuk mewakili 

masyarakat di tingkat pemerintah pusat atau daerah. Tentunya berbagai cara yang positif 

mailto:bunga.april@gmail.com
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dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi termasuk ideologi yang diusung masing-

masing partai politik.  

Selanjutnya Muradi Klark
38

 mengatakan bahwa menegakkan republik punya makna 

sepadan dengan mengembalikan politik selaras pemahamannya yang luhur. Politik dalam 

pandangan republik adalah keutamaan publik, politik yang mengedepankan kemaslahatan 

orang banyak di atas kepentingan privat. Ketika berbicara politik, tak lepas dari partai 

politik dan pemimpinnya. Pemimpin partai politik merupakan peranan penting dalam 

pembentukan partai politik dimana pemimpin partai bisa menjadi ciri tersendiri dari partai 

tersebut. Gaya kepemimpinan di dalam partai politik sangat penting bagi anggota partai 

juga pemilih (masyarakat). Gaya kepemimpinan dapat memberikan pandangan yang jelas 

kepada pemilih, bahwa kelak pemilih akan dipimpin oleh orang seperti apa dan 

bagaimana. Selain gaya kepemimpinan adapula proses atau cara bagaimana seseorang 

memimpin di dalam partai nya akan menjadi pertimbangan bagi pemilih. Strategi 

kampanye yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia adalah pemimpin partai politik 

berusaha menarik minat pemilih dengan melakukan transformasi kepemimpinan.  

Transformasi kepemimpinan yang dimaksud disini adalah suatu perubahan dan 

perpindahan bentuk dari kepemimpinan yang belum mengedepankan visi dan 

menginspirasi kepada kepemimpinan yang lebih mengedepankan visi dan menginspirasi 

para anggotanya
39

. Strategi yang cukup cerdik tetapi bukan berarti mudah untuk 

dilakukan. Hal ini merujuk kepada partai politik di Indonesia yang memiliki kemampuan 

untuk mentransformasi seluruh aspirasi termasuk visi dan misi seorang pemimpin kepada 

pemimpin lain. Contoh yang lebih konkret pemilu yang telah terlaksana di Jawa tengah 

dan Jakarta. Pemilu di Jawa Tengah dan Jakarta dimenangkan oleh Partai PDI Perjuangan 

dengan transformasi yang dilakukan oleh Megawati kepada Jokowi (Jakarta) dan (Jawa 

Tengah). Menurut salah satu politikus PDIP  Ganjar Pranowo bahwa Megawati sedang 

melakukan transformasi kepemimpinanya dengan menunjuk Jokowi untuk hijrah ke 

Jakarta. Selanjutnya Hasto Kisyanto (Wakil Sekjen PDI P) mengatakan bahwa Megawati 

kerap mengajarkan Jokowi dalam menjadi pemimpin dengan memberikan pengalaman 

masa lalunya sebagai presiden, Jokowi dan Megawati dianggap memiliki visi dan misi 

yang sama
40

. Apakah ini yang disebut transformasi kepemimpinan, lalu mengapa 

transformasi kepemimpinan yang ditunjukan pada saat kampanye menarik minat pemilih? 

 

 

                                                 
38

 Muradi Klark, pengajar ilmu politik Universitas Padjadjaran, dipresentasikan dalam dialog 

kebangsaan bertema ‖Refleksi Kaum Muda Jelang 2014‖ yang digagas Forum Aktivis 98 di 

Bandung, Jawa Barat, diunduh dari 

http://nasional.kompas.com/read/2013/11/07/1226129/Rakyat.Cemaskan.Pemilu 

 
39

 Rina Nourmasari, Mahasiswa Departemen Geografi Universitas Indonesia, 2012, Transformasi, 

Reformasi dan Revolusi dalam Kepemimpinan Para Nabi, diunduh dari Republik online. 
40

 Sabrina Asril, 2013, Kenapa Mega dan Jokowi Makin "Mesra"?, diunduh dari 

http://nasional.kompas.com/read/2013/11/12/1305161/Kenapa.Mega.dan.Jokowi.Makin.Mesra. 

 



  Prosiding Seminar Nasional FISIP 2013 

133 

 

B.  TELAAH LITELATUR 

 

Partai politik sebagai asosiasi yang mengaktifkan, memobilisir rakyat, serta mewakili 

kepentingan tertentu member jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing dan 

memunculkan kepemimpinan politik, telah menjadi suatu keharusan dewasa ini. Partai 

politik adalah alat bantu untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah. Partai 

politik telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik. Kepemimpinan politik 

seseorang di dalam partai menjadi ujung tombak berjalan atau tidaknya partai tersebut. 

Seleksi kepemimpinan muncul dalam tahap yang lebih serius di dalam persaingan multi 

partai
41

. Persaingan diantara mereka yang saling berjuang untuk mempengaruhi tindakan 

politik membuktikan adanya keuntungan politik yang mungkin didapatkan oleh mereka 

yang bertindak cepat dari lawan-lawannya.  

Pencalonan para kandidat dalam rangka legitimasi  sebagai pejabat, kemudian 

menjadi fungsi terpenting dari partai politik dewasa ini. Seleksi kepemimpinan ini 

dimaksudkan untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat karena persaingan di dalam 

sistem multi partai mendorong setiap partai untuk memvisualisasikan tindakan dengan 

menggunakan janji-janji tertentu, peringatan-peringatan, serta segala kemungkinan yang 

bakal terjadi dalam situasi sejarah yang konkret, dalam memvisualisasi tindakan 

partisipasi pemilih secara langsung amat diharapkan.  Biasanya seleksi kepemimpinan 

partai politik di digunakan sebagai strategi transformasi kepemimpinan pada masa 

kampanye. 

Transformasi kepemimpinan adalah suatu perubahan dan perpindahan bentuk dari 

kepemimpinan yang belum mengedepankan visi dan menginspirasi kepada 

kepemimpinan yang lebih mengedepankan visi dan menginspirasi para anggotanya
42

. 

Transformasi kepemimpinan hendaknya bukan hanya memindahkan ―kursi‖ kekuasaan 

dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya tetapi disertai dengan perubahan atau 

perpindahan bentuk dari ideologi pemimpin sebelumnya dan disempurnakan dengan 

bentuk ideologi pemimpin yang baru. Transformasi kepemimpinan ini tidak serta merta 

harus sama / mirip dengan pemimpin sebelumnya tetapi seorang pemimpin tetap harus 

memiliki karakter yang berbeda yang jauh lebih baik dalam menjalankan tugas 

kepemimpinannya.  

Transformasi kepemimpinan menunjukan proses dari gaya kepemimpinan 

transformasional, dimana pemimpin transformasional mencoba untuk membangun 

kesadaran para bawahannya dengan menyerukan cita-cita yang besar dan moralitas yang 

tinggi seperti kejayaan, kebersamaan dan kemanusiaan. Transformasi identik dengan 

perubahan, karena sejatinya transformasi adalah sebuah bentuk perpindahan menuju 

sistem yang dianggap lebih baik dan mendukung. Jika disandingkan dengan 

kepemimpinan, maka akan terbentuk sebuah pemikiran bahwa kepemimpinan 

                                                 
41

 Dr. Ichlasul Amal., Teori - Teori Mutakhir Partai Politik, Edisi kedua, Yogyakarta: 2012, hal: 

66. 
42

 Rina Nourmasari, Mahasiswa Departemen Geografi Universitas Indonesia, 2012, Transformasi, 

Reformasi dan Revolusi dalam Kepemimpinan Para Nabi, diunduh dari Republik online. 
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transformasi adalah bentuk kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan dengan 

mengedepankan pemberian inspirasi untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan
43

.  

Lebih lanjut, kepemimpinan transformasional lebih mengandalkan pertemuan visi 

kedepan yang dibangun berdasarkan konsesus bersama antara pemimpin dan anggota. 

Oleh karena itu pemimpin tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang bertugas untuk 

memberikan visi gerakan dan kemudian mendiseminasikan kepada anggotanya; peminpin 

justru menjadi interpreter (penerjemah) visi bersama para anggotanya untuk di 

transformasikan dalam bentuk kerja nyata kolektif yang mutual. 

Menurut Burn, pemimpin bukan saja pemimpin yang memungkinkan terjadinya 

proses pertukaran dengan kemauan atau keinginan para pengikutnya, atau Pemimpin 

transaksional, apalagi bagi para pengikutnya yang baru belajar, tetapi dalam proses 

selanjutnya perlu pemimpin yang dapat mengangkat dan mengarahkan pengikutnya ke 

arah yang benar, ke arah moralitas dan motivasi yang lebih tinggi atau sering disebut 

sebagai Pemimpin Transformasional. James MacGregor Burns, dalam Leadership 

(pemenang Pulitzer Prize), ” But transformational leadership ultimately becomes moral 

in that it raises the level of human conduct and ethical aspiration of both leader and the 

led, and thus it has a transforming effect on both.”  Maksudnya adalah tapi 

kepemimpinan transformasional akhirnya menjadi moral yang menaikkan tingkat perilaku 

manusia dan menjadi suatu aspirasi yang bersifat etis dari kedua pemimpin dan yang 

dipimpin, dan dengan demikian memiliki efek transformasi pada keduanya." Sehingga 

efek transformasi ini yang dilakukan oleh pemimpin akan langsung terasa kepada 

anggotanya. Jika diterjemahkan kedalam kampanye partai politik, bahwa transformasi 

pemimpin merupakan perubahan pemimpin yang akan dirasakan langsung oleh 

masyarakat, karena pada hakikatnya dimana pemimpin menganut gaya kepemimpinan 

transformasional disitu pula transformasi pemimpin terjadi. 

Rogers dan Storey (1987:7) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan 

komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlahbesar 

khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. 

 

Upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait aspek pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (behavioural) (Pfau dan Parrot, 1993:10). 

Ostergaard (2002) menyebutkan ketiga aspek tersebut dengan ketiga aspek ini bersifat 

saling terkait dan merupakan sasaran pengaruh (target of infuences) yang mesti dicapai 

secara bertahap agar satu kondisi perubahan dapat tercipta. Komponen yang ada pada 

kegiatan kampanye diantaranya adalah sebagai berikut
44

 : 

1. Analisis situasi dan audit komunikasi,  

2. Merumuskan tujuan dan target waktunya,  

3. Menentukan publiknya (target audiens),  

4. Menetapkan anggaran untuk kampanye tersebut,  

                                                 
43

 Ibid. 
44

 Klisman Pasaribu, 2013, Kampanye dan Propaganda, diunduh dari http://www.academia. 
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5. Program penggiatan kampanye,  

6. Analisis hasil propram tersebut dan aplikasinya. 

 

Program penggiatan kampanye merupakan komponen yang tepat untuk memasukan 

strategi transformasi kepemimpinan sebagai strategi.  

 

C.  PEMBAHASAN 

 

Pemilu Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada. Pilkada yang akan dibahas 

adalah pilkada di DKI Jakarta sebagai contoh seleksi kepemimpinan menggunakan 

strategi transformasi kepemimpinan. Telah banyak kita ketahui bahwa pasangan Joko 

Widodo – Ahok mendapatkan jumlah suara terbanyak 2.472.130 dari seluruh bagian 

wilayah di Jakarta
45

. Politikus PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan, penunjukkannya 

sebagai cagub yang diusung partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai bagian 

dari transformasi kepemimpinan dari Megawati Soekarnoputri
46

. Keberhasilan mereka tak 

luput dari proses seleksi kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai 

Megawati Soekarno Putri. Megawati menggangap bahwa sosok Jokowi sebagai 

pemimpin yang dapat mewakili ideologi partai. Sebagai bahan pembanding Megawati 

melihat bahwa Jokowi berhasil menjadi Walikota Solo. Transformasi kepemimpinan yang 

dilakukannya merupakan bentuk strategi kampanye yang menunjukan kekuatan partainya.  

Kampanye sebagai sebuah arena memvisualisasikan visi misi partai kepada masyarakat 

luas agar partai tersebut terpilih, masyarakat diminta untuk menilai berbagai kecocokan 

sesuai dengan pribadinya untuk dapat di representasikan oleh pemimpinnya kelak. 

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah transformasi kepemimpinan yang dilakukan oleh 

Megawati telah masuk sesuai dengan transformasi kepemimpinan secara harfiah ataukah 

hanya propaganda
47

 yang ditunjukan pada saat pemilu dengan begitu definisi transformasi 

kepemimpinan berbeda arti.  

 

1. Strategi Kampanye 

Transformasi kepemimpinan semakin ramai ketika media massa seperti koran, 

televisi juga radio berperan mengiklankan kandidat dari partai – partai pada saat pilkada.  

Gaya kampanye pada pemilu dewasa ini merupakan gaya kampanye yang telah 

                                                 
45

 Ikhwan Yanuar, 2012, Penghitungan tingkat kota/kabupaten, Jokowi-Ahok dapat suara 

terbanyak, diunduh dari http://metro.news.viva.co.id/news/read/354702-ini-rekapitulasi-hasil-

suara-pilkada-dki-putaran-2. 
46

 Taufik Budi, 2013, Ganjar: Megawati Sedang Transformasi Kepemimpinan, diunduh dari 

http://jogja.okezone.com/read/2013/06/21/512/825318/redirect. 
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 Karya Klasik Lasswell, Propaganda Technique in the World war (1927) mendefinisikan 
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bertransformasi, dimana didalamnya terdapat sebuah trend yang mengarah pada 

―Amerikanisasi‖
48

 dengan dua gejala yaitu pertama, kampanye berbiaya tinggi dan yang 

kedua permainan citra kandidat dimungkinkan karena pemakaian tekhnologi baru dalam 

kampanye serta pemakaian konsultan kampanye yang semakin ramai dibicarakan. Dalam 

komponennya permainan citra termasuk kedalam program penggiatan kampanye dimana 

citra pemimpin di poles dengan memunculkan pemimpin yang baru yang dinilai telah 

berhasil sebelumnya. Contoh dari Jokowi adalah transformasi kepemimpinan yang 

dimainkan oleh Megawati, dimana Megawati mengusung Jokowi sebagai Walikota yang 

sempat berhasil di Solo dan diharapkan dapat berhasil di Jakarta. Perubahan pemimpin 

dari Sutiyoso menjadi Jokowi tentunya dinilai oleh masyarakat sebuah gebrakan baru 

karena Jokowi bukan orang Betawi Asli. Hal ini tidak mematahkan semangat rakyat DKI 

Jakarta untuk memilih Jokowi karena yang dilihat adalah kemampuannya bukan dimana 

ia dilahirkan.  

Pada saat kampanye pernyataan Ganjar bahwa Megawati melakukan transformasi 

kepemimpinan terlihat benar adanya karena pada saat itu Megawati menjadi pengusung 

Jokowi. Komunikasi politik menjadi kental adanya ketika seorang politikus berbicara di 

depan media yang digunakan sebagai salah satu media kampanye. Penulis berpendapat 

bahwa transformasi kepemimpinan tidak bisa diartikan hanya sebagai perpindahan visi 

dan misi dari Megawati ke Jokowi saja dan tidak bersifat pencitraan.  

 

2. Muncul dari diri pemimpin sendiri 

Transformasi kepemimpinan secara konsisten justru dilakukan oleh Jokowi sendiri, 

hal ini dibuktikan dengan perubahan kepemimpinan/transformasi kepemimpinan yang 

dilakukan oleh Jokowi dalam mengubah Jakarta dari yang sebelumnya. Jokowi berusaha 

memindahkan keberhasilan Kota Solo ke Jakarta. Seorang pemimpin yang memiliki visi : 

Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan 

manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang 

berorientasi pada pelayanan publik, ini memiliki keterikatan terhadap tanggung jawabnya 

sebagai Gubernur meskipun Jakarta bukan tempat kelahirannya. Hal ini memperlihatkan 

bahwa pergerakan yang nyata dengan melakukan perubahan ditunjukannya dalam kurun 

waktu 1 tahun menjabat sebagai Gubernur dinilai sama dengan kinerja pemerintah 

sebelumnya dalam kurun waktu yang lebih lama. Pergerakan tersebut mendapat respon 

yang positif dengan munculnya fenomena baru dalam kancah politik nasional. Fenomena 

itu disebut sebagai fenomena Jokowi (Joko Widodo), fenomena ini dianggap menjadi 

bukti adanya kesalahan dalam manajemen dan kaderisasi di dalam partai politik di 

Indonesia karena Jokowi bukan produk seleksi PDI Perjuangan, dia personaliti, muncul 

dari diri sendiri.
49
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3. Memberikan pendidikan politik 

Secara gamblang apa yang dicontohkan oleh Jokowi dan Ahok sedikitnya 

mentransformasi pendidikan politik kepada masyarakat. Peran serta pemimpin dalam 

memberikan transformasi pendidikan politik diharapkan dapat maksimal. Sehingga output 

dari pembentukan opini yang berkembang di masyarakat dapat di terima dengan baik. 

Sehingga masyarakat tak khayal hanya menjadi domba-domba politik yang setiap saat 

dapat mereka giring guna kepentingan politik sesaat50. Aturan-aturan main yang ada 

dalam sistem politik perlu ditata ulang.  Nilai, ideologi, visi-misi yang mendorong 

seseorang untuk terjun ke dunia politik serta konsistensinya dalam memperjuangkan 

ketiga hal itu perlu untuk dijadikan faktor penting dalam perekrutan kader politik
51

.  

Transformasi yang dilakukan oleh Jokowi dengan mudahnya menjadi media 

kampanye untuk pemilu 2014, selain manfaat tersebut proses transformasi kepemimpinan 

yang dilakukannnya dapat sekaligus mentransformasi pendidikan politik kepada 

masyarakat. Tidak heran bahwa Jokowi diproyeksikan unggul dalam pemilu 2014. 

Pendidikan politik juga diperlukan untuk mengajarkan kepada generasi muda tentang 

hakikat politik sebagai kendaraan untuk mencapai kebajikan bersama. Pembelajaran 

semacam ini perlu dilakukan sejak dini melalui metode pembelajaran yang membumi 

agar dapat membentuk perilaku politik yang tidak pragmatis
52

. Dengan kata lain ketika 

terjadi transformasi kepemimpinan, secara otomatis pemimpin tersebut mengadopsi gaya 

kepemimpinan transformasional, dimana kepemimpinan transformasional inilah yang 

sungguh-sungguh diartikan sebagai kepemimpinan yang sejati karena kepemimpinan ini 

sungguh bekerja menuju sasaran pada tindakan mengarahkan organisasi kepada suatu 

tujuan yang tidak pernah diraih sebelumnya. Para pemimpin secara riil harus mampu 

mengarahkan organisasi menuju arah baru. Seperti yang disampaikan oleh Presiden SBY 

bahwa "Sesungguhnya, apa yang telah kita lakukan dewasa ini tidak sebatas reformasi 

tetapi sebuah transformasi. Oleh karena itu, perubahan yang kita kelola merupakan 

sebuah proses yang mendasar, melibatkan peran aktif berbagai aktor penyelenggara 

negara, masyarakat, dan termasuk pula komunitas dunia usaha," kata Presiden
53

. Hasil 

dari peran aktif  actor penyelenggara untuk mentransformasikan nilai-nilai baik dari 

seorang pemimpin dapat dilihat dari contoh perubahan DKI Jakarta satu tahun kebelakang 

dan satu tahun kedepan.  

 

 

                                                                                                                                                  
http://nasional.kompas.com/read/2013/11/11/1820178/Fenomena.Jokowi.Bukti.Adanya.Kesalaha
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http://nasional.kompas.com/read/2013/11/07/1123525/Politik.Pragmatis.Anak.Muda 
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4. Memiliki komunikasi politik yang baik 

Selain pendidikan politik dalam transformasi kepemimpinan diperlukan adanya 

komunikasi politik yang handal yang harus dimiliki oleh para kandidat pasca, massa atau 

purna pemilu. Komunikasi politik yang bukan propaganda adalah salah satu strategi 

pemimpin dalam bertransformasi, bagaimana visi dan misi sebuah partai bisa di 

terjemahkan oleh seorang pemimpin. Dalam survey hasil penelitian Tjipta Lesmana 

sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Demokrasi bertanggung jawab, menyatakan bahwa 

politisi yang memiliki komunikasi politik paling baling baik adalah Jokowi memperoleh 

poin sebesar 85, dan di bawahnya secara berturut-turut diikuti oleh Jusuf Kalla (81), 

Prabowo Subianto (78), Anies Baswedan (75), Surya Paloh (73), Gita Wirjawan (70), 

Aburizal Bakrie (68), Wiranto (67), Dahlan Iskan (65), serta Megawati Soekarnoputri dan 

Pramono Edhie Wibowo yang masing-masing memperoleh poin sebesar 63. Jokowi 

dinilai paling baik karena bisa nempel dengan rakyat, bisadekat dengan audiens, 

sedangkan politisi lain tidak ada
54

. Masalah yang diteliti hanya dibatasi pada kualitas 

komunikasi politik dengan variabel komunikasi politik seperti konteks dengan bobot 35 

poin, penampilan 15 poin, pesan 25 poin, bahasa nonverbal 15 poin, kualitas suara 5 poin, 

dan kecakapan dalam menyelipkan humor dalam setiap kesempatan 5 poin.  Dengan hasil 

tersebut dan melihat fakta dilapangan sebelumnya bahwa jiwa seorang pemimpin harus 

lengkap dan tulus demi kepentingan rakyat, sehingga komunikasi politik yang tercipta 

membawanya kepada apa yang sebenarnya ingin disampaikan, ingin dirubah dan ingin 

diberikan semata-mata untuk kepentingan rakyat.  

 

D.  KESIMPULAN 

 

1. Transformasi kepemimpinan yang dilakukan oleh Jokowi untuk Jakarta telah 

mengantarkan masyarakat Jakarta untuk mendapatkan pendidikan politik dengan 

mudah. Sehingga transformasi kepemimpinan dapat dikatakan sebagai wujud dari 

strategi kampanye yang berhasil. Keberhasilan  ini dapat dilihat sejauh mana 

masyarakat percaya kepada pemimpin / kandidat pemilu di pemilu yang akan datang.  

2. Transformasi kepemimpinan merupakan salah satu langkah mewujudkan gaya 

kepemimpinan transformasional. 

3. Transformasi kepemimpinan merupakan strategi partai politik. 

4. Kualitas dari transformasi kepemimpinan akan muncul dari diri sendiri bukan dari 

partai politik. 

5. Transformasi kepemimpinan menjadi strategi kampanye ketika komunikasi 

politiknya baik menjadi ketertarikan tersendiri bagi pemilih. 

6. Strategi transformasi kepemimpinan mengantarkan pemimpin mewujudkan 

kesuksesan dalam mentransformasikan pendidikan politik kepada masyarakat. 

                                                 
54
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7. Pada dasarnya transformasi kepemimpinan akan menjadi sesuatu yang briliant untuk 

mengantarkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani yang lebih baik 

ketika didalamnya masih mengusung/ mengedapankan visi dan misi yang lebih baik 

dari sebelumnya dan mewujudkannya dengan menyelenggarakan pelayanan publik 

yang prima. 
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Abstrak 
Otonomi daerah memberikan konsekuansi bagi setiap wilayah untuk mengatur dan 

memaksimalkan semua potensi yang ada di wilayahnya, dengan tujuan utama untuk 

mensejahtrakan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikasi kesejahtraan 

masyarakat adalah jika pembangunan disuatu wilayah mampu memberikan dampak 

positif terhadap perekonomian masyarakat. Indikator utama yang dikaji dalam paper ini 

adalah PDRB Propinsi Banten, Laju inflasi, perkembangan upah minimum dan 

perkembangan ketenaga kerjaan di Propinsi Banten. Hal tersebut merupakan indikator 

secara umum bahwa otonomi daerah yang dilaksanakan pada propinsi Banten 

memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. 

Dengan metode deskriptif dan menggunakan data  - data skunder yang didapat dari 

instansi terkait, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran baik bagi 

pemerintah terkait, masyarakat umum maupun paa akademisi tentang dampak 

pelaksanaan otonomi daerah terhadap prekonomian masyarakat khususnya di propinsi 

Banten. 

 

Keyword: otonomi daerah, propinsi Banten, perekonomian masyarakat 

 

PENDAHULUAN 

 

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangt-undangan. Adapun tujuan 

pemberian otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, 

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan 

yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, 

mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, 

meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Otonomi daerah memberikan konsekuansi bagi setiap wilayah untuk mengatur dan 

memaksimalkan semua potensi yang ada di wilayahnya, dengan tujuan utama untuk 

mensejahtrakan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikasi kesejahtraan 

masyarakat adalah jika pembangunan disuatu wilayah mampu memberikan dampak 

positif terhadap perekonomian masyarakat (Ramdhani, 2007). Masalah-masalah yang 

terjadi dalam masa pemekaran daerah salah satunya adalah  aspek ekonomi (Bapenas, 

2008). 
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Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan 

ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha 

pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan 

hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Tulisan ini mencoba meringkas kondisi perekonomian di Provinsi Banten sebagai 

hasil capaian pembangunan selama menjadi provinsi yang secara otonomi terpisah dan 

mandiri. Seperti telah dituangkan pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten 

dengan pola skala prioritas. Pola ini diarahkan untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat di provinsi Banten. Untuk mengetahui keberhasilan dari pembangunan 

tentunya mengukur berbagai indikator pembangunan, yakni PDRB Propinsi Banten, Laju 

inflasi, perkembangan upah minimum dan perkembangan ketenaga kerjaan di Propinsi 

Banten. 

 

GAMBARAN UMUM PROPINSI BANTEN 

 

Melalui UU No. 23 Tahun 2000 tentang status karesidenan Banten Provinsi Jawa 

Barat berubah menjadi Provinsi Banten. Visi Banten adalah Rakyat Banten Sehat 

berlandaskan iman dan taqwa, yang berarti pada saat itu masyarakat Banten ada dalam 

kondisi sehat.  Wilayah Provinsi Banten Memiliki Luas wilayah 8.800, 83 KM2.  

Wilayah Provinsi Banten terletak pada batas astronomis 1050 1‘11‘‘-1060 7‘12‘‘BT dan 

50 7‘50‘‘-70 1‘1‘‘ LS, mempunyai posisi strategis pada lintas perdagangan internasional 

dan nasional.  

Provinsi Banten berbatasan dengan beberapa wilayah yaitus sebelah utara berbatasan 

dengan laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, 

sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan 

Selat Sunda. 

Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota yang meliputi Kabupaten 

Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota 

Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan. Dan Jumlah kecamatan 

di Provinsi Banten berjumlah 161 dengan rincian yaitu Kabupaten Pandeglang terdiri dari 

35 kecamatan, Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, Kabupaten Tangerang terdiri 

dari 36 kecamatan, Kabupaten Serang terdiri dari 28 kecamatan, Kota Tangerang 13 

kecamatan, Kota Cilegon terdiri dari 8 kecamatan, Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan 

dan Kota Tangerang Selatan  dari 7 kecamatan. 

 

SEJARAH OTONOMI DAERAH PROPINSI BANTEN 

 

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak 

disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi 

menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=UU_No_22_Tahun_1999&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=UU_No_32_Tahun_2004&action=edit&redlink=1
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otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan 

demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 

kabupaten, dan 93 kota. 

Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten bagian dari Provinsi 

Jawa Barat. Pada Orde Reformasi perjuangan masyarakat Banten semakin gigih karena 

mulai terasa semilirnya angin demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada 18 Juli 

1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-alun Serang yang kemudian Badan 

Pekerja Komite Panitia Propinsi Banten menyusun Pedoman Dasar serta Rencana Kerja 

dan Rekomendasi Komite Pembentukan Propinsi Banten. Rapat paripurna DPR RI pada 

tanggal 4 Oktober 2000 yang mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-

undang ditetapkan sebagai hari jadi terbentuknya Provinsi Banten. pada tanggal 18 

November 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan penjabat Gubernur 

H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintahan Provinsi Banten sampai 

terpilihnya Gubernur definitif. Adapun periode Gubernur Banten sejak berdirinya sampai 

sekarang adalah: 

1. Hakamudin Djamal sebagai Penjabat Gubernur Pertama (2000-2002) 

2. Djoko Munandar-Ratu Atut Chosiyah (2002-2005) 

3. Ratu Atut Chosiyah sebagai Plt Gubernur Banten (2005-2007) 

4. Ratu Atut Chosiyah-Masduki (2007-2012) 

5. Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (2012-2017) 

 

PEREKONOMIAN PROPINSI BANTEN 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Perekonomian Banten pada triwulan IV-2011 tumbuh sebesar minus 0,08 persen (q 

to q), menurun bila dibandingkan dengan triwulan III-2011 yaitu sebesar 2,93 persen. 

Penurunan pertumbuhan ini lebih dipenagruhi oleh pengaruh musiman yaitu penurunan 

aktivitas sektor ekonomi yang selalu terjadi di triwulan IV setiap tahunnya, terutama pada 

aktivitas perdagangan luar negeri. 

Pada triwulan IV, hampir semua sektor (kecuali sektor pertanian dan industri 

pengolahan) tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor listrik, gas 

dan air bersih, yaitu sebesar 3,36 persen, diikuti oleh sektor pengangkutan dan 

komunikasi sebesar 2,86 persen, sektor bangunan sebesar 2,43 persen, sektor jasa - jasa 

sebesar 1,57 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,47 persen. 

Sementara sektor lainnya tumbuh sebesar 1,41 persen, yakni sektor pertambangan dan 

penggalian serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 
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Tabel 1.  Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten,  

atas Dasar Harga Konstan   (Juta Rp) 

 

Lapangan 

Usaha 
2007 2008 2009 2010 2011 

Pertanian 

Penggalian 

Industri 

Pegolahan 

Listrik, Gas 

dan Air  

Bersih 

Kontruksi 

Perdagangan,  

Hotel dan 

Restoran 

Transportasi 

dan  

Komunikasi  

Keuangan,  

Persewaan & 

Jasa  

5.242.350,48 

69.292,77 

31.496.751,75 

 

2.629.581,32 

 

 

1.880.273,94 

12.800.800,86 

 

 

5.780.569,93 

 

 

2.138.061,77 

 

5.408.861,73 

79.151,12 

32.225.075,20 

 

2.805.792,50 

 

 

2.010.388,56 

14.202.996,50 

 

 

6.200.675,31 

 

 

2.489.875,78 

 

5.641.900,50 

90.195,51 

32.707.531,26 

 

2.922.549,08 

 

 

2.204.523,41 

15.127.918,26 

 

 

6.877.187,61 

 

 

2.822.560,19 

 

5.974.381,61 

97.765,08 

33.779.343,16 

 

3.280.340,37 

 

 

2.359.793,17 

16.276.822,36 

 

 

7.719.131,44 

 

 

3.014.016,23 

 

6.921.460 

101.500 

47.034.180 

 

3.442.170 

 

 

2.590.500 

18.055.710 

 

 

8.510.770 

 

 

3.465.680 

 

Sumber: BKPN Propinsn Banten, 2012 

 

Inflasi 

Hal lain yang menjadi indikatot dalam keberhasilan sebuah wilayah dalam 

meningkatakan perekonomian masyarakatdan wilayahnya adalah laju inflasi. Berikut 

adalah laju inflasi pada Propinsi Banten pada tahun 2006 hingga 2010. 

 

Tabel 2. Laju Inflasi Pertumbuhan Inflasi Provinsi Banten 

 

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 

Laju Inflasi 5.57 6.04 22.53 4.69 5.59 

Sumber: BKPN Propinsn Banten, 2012 (diolah) 

 

Dengan demikian terllihat bahwa sejak 2006 – 2010 rata - rata 0,2 persen serta 

dibandingkan periode tahun lalu maka tidak banyak mengalami perubahan yang 

signifikan. 

 

Upah Minimum 

Upah minimum merupakan upah Bulanan terendah yang terdiri dari Upah pokok dan 

Tunjangan Tetap. Upah minimum Propinsi mengalami progres dari tahun ketahun 
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walaupun tidak terlalu signifikan. Upah mimimum mencerminkan seberapa besar kaum 

buruh atau pekerja dapat memeuhi kebutuhannya dan disisi lain upah minimum 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah, pengusaha dan buruh/ pekerja. Berikut 

adalah Perkembangan Upah minimum Propinsi Banten selama 5 Tahun Terakhir  

 

Tabel 3. Upah Minimum Provinsi Banten 

 

No Tahun Upah Minimum Regional Propinsi Banten 

1 2008 837.000 

2 2009 917.500 

3 2010 1.130.000 

4 2011 1.250.000 

5 2012 1.381.000 

Sumber: BKPN Propinsn Banten, 2012. 

 

Perkemangan Ketenagakerjaan di Propinsi Banten. 

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No.54/11/36/Th.VII, 6 

November 2013, perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Banten pada Agustus 2013 

dibandingkan Agustus 2012 menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan adanya 

peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan tingkat penganguran terbuka. 

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 mencapai 4.637,0 ribu orang atau bertambah 

sekitar 31,2 ribu orang dibanding Agustus 2012, yaitu sebesar 4.605,8 ribu orang.  

Pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013, jumlah penganggur mengalami 

penurunan dari 519,2 ribu orang menjadi 509,3 ribu orang atau turun sekitar 9,9 ribu 

orang. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) pada periode yang sama juga mengalami 

penurunan yaitu dari 10,13 persen menjadi 9,90 persen atau turun sekitar 0,23 poin. 

Sementara itu, selama periode satu tahun terakhir (Agustus 2012 – Agustus 2013), terjadi 

penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang relatif kecil sebesar 1,5 

poin. 

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat 

diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Adapun penduduk bekerja pada kegiatan 

formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/ 

karyawan, sisanya termasuk mereka yang bekerja pada kegiatan informal. Berdasarkan 

klasifikasi sederhana itu, maka pada Agustus 2013 sekitar 2.799,0 ribu orang (60,4 

persen) bekerja pada kegiatan formal dan 1.838,0 ribu orang (39,6 persen) bekerja pada 

kegiatan informal. Kondisi selama Agustus 2012 - Agustus 2013, penduduk bekerja 

dengan status berusaha dibantu buruh tetap bertambah sekitar 11,3 ribu orang dan 

penduduk bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan bertambah sebesar 92,8 ribu orang.  

Peningkatan ini menyebabkan jumlah penduduk  yang bekerja pada kegiatan formal 

bertambah sebesar 104,1 ribu orang dan persentase penduduk bekerja pada kegiatan 

formal naik dari 58,5 persen pada Agustus 2012 menjadi 60,4 persen pada Agustus 2013.  
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Sementara itu penduduk bekerja pada kegiatan informal selama periode satu tahun 

terakhir berkurang sekitar 72,9 ribu orang atau menurun dari 41,5 persen pada Agustus 

2012 menjadi 39,6 persen pada Agustus 2013. Penurunan ini berasal dari kategori 

berusaha sediri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga atau tidak 

dibayar.  

 

PENUTUP 

 

Secara keseluruhan laju pertumbuhan rata-rata sektor perekonomian di Propinsi 

Banten mengalami peningkatan pada periode setelah otonomi daerah.  Secara umum 

otonomi daerah berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomia di Propinsi 

Banten, walaupun tidak mengalami perubahan angka yang sangat signifikan baik pada 

PDRB, tingkat inflasi maupun keadaan ketenagakerjaan. 

Perkembangan otonomi daerah tidak dapat serta merta dapat memberikan dampak 

terhadap perekonomian masyarakat di suatu wilayah, karena banyak aspek lain seperti 

keadaan politik ataupun ketersediaan kelembahaan yang memadai untuk mendukung 

peningkatakan perekonomian masyarakat disuatu wilayah. Sehingga dengan demikian 

dibutuhkan sebuah keterkaitan dan sinergian semua aspek dapat memperbaiki 

perekonomian masyarakat di sebuah wilayah sebagai konsekuensi dari penetapan 

otonomi daerah. 
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A. PENDAHULUAN  

 

Sejak diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dan 

tugas pembantuan dengan titik berat pada desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang 

tersebut, pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan kepada 

daerah otonom. Pemerintah pusat hanya memegang 6 urusan pemerintahan: politik luar 

negeri, keuangan dan moneter nasional, pertahanan, keamanan, yustisi, dan agama.  

Sistem pemerintahan daerah model baru tersebut disamping memberikan 

kewenangan yang luas kepada daerah juga membuka peluang adanya pemekaran daerah, 

yaitu memekarkan satu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua daerah dengan cara 

menjadikan bagian dari daerah otonom tersebut menjadi daerah otonom baru. Sampai 

tahun 2007 ini telah terbentuk 173 daerah otonom yang terdiri atas tujuh provinsi, 135 

kabupaten, dan 31 kota (Suara Karya, 30 Oktober 2006).  

Pemekaran daerah ditujukan untuk mengatasi masalah administrasi, politik, ekonomi, 

sosial budaya, dan hankam yang dihadapi oleh daerah otonom sebagai akibat dari 

perubahan lingkungan. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak sedikit pemekaran daerah 

justru menimbulkan masalah baru. Banyak daerah otonom baru tidak mampu membiayai 

dirinya sendiri, berselisih batas wilayah, warga daerah induk berkonflik dengan warga 

daerah pemekaran karena tidak setuju disatukan dengan ―komunitas lain‖,  dan rebutan 

sumber daya alam. Kondisi semacam ini tentu berdampak pada kinerja pemerintahan 

daerah otonom baru dan daerah otonom induk. Daerah otonom baru mengalami 

ketidakefektifan administrasi dan daerah otonom induk mengalami defisit anggaran 

belanja dan penurunan kinerja. 

Melihat kenyataan tersebut perlu dicari model pemekaran daerah yang tepat dalam 

arti benar-benar dapat mencipptakan kesejahteraan rakyat daerah baru hasil pemekaran 

tersebut. Untuk mendapatkan model pemekaran daerah yang tepat tersebut dikembangkan 

kerangka pikir, metode, dan langkah-langkah yang mengacu pada konsep dasar 

pemerintahan lokal dan otonomi daerah, prinsip-prinsip pemekaran daerah, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan temuan hasil penelitian tahun pertama.  

Model di sini lebih merupakan penyerdahaan kerangka pikir, metode, dan langkah-

langkah yang mengacu pada konsep dasar pemerintahan lokal dan otonomi daerah, 

prinsip-prinsip pemekaran daerah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 

temuan hasil penelitian tahun pertama tersebut menjadi sebuah bagan alur yang sederhana 

dan mudah dipahami oleh semua pihak yang kemudian disebut sebagai Model Sekarang. 

Selanjutnya, berdasarkan penelitian tahun kedua yang merupakan pengembangan model 
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pemekaran daerah dikembangkan Model yang akan Datang. Model yang Akan Datang 

merupakan pengembangan Model Sekarang setelah mendapatkan masukan dari pakar, 

pelaku, dan perwakilan-perwakilan masyarakat baik dari parpol maupun LSM.   

Permasalahan utama dalam penelitian adalah bagaimana melakukan pemekaran 

daerah yang hasil akhirnya diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

model pemekaran daerah yang bagaimana yang dapat melahirkan daerah otonom baru 

yang menyejahterakan masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pemekaran daerah yang akan 

datang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada para pengambil 

kebijakan agar ketika menyetujui dan melakukan proses pemekaran daerah benar-benar 

mempertimbangkan semua aspek sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian ini.  

 

B. METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik/kualitatif. Pada tahun kedua, 

berdasarkan hasil penelitian pada tahap pertama dikembangkan model pemekaran 

wilayah. Model ini mengacu pada paradigma, konsepsi, konstruksi, dan framework 

otonomi daerah berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan 

Penggabungan Daerah. Hasilnya adalah draf model pemekaran wilayah/daerah otonom 

yang sesuai dengan paradigma, konsepsi, konstruksi, dan framework otonomi daerah 

berdasarkan UU No. 32/2004 tersebut. Metode yang dipakai dalam pengembangan model 

ini adalah pengembangan draf akademis berdasarkan kajian teoritis yang mendalam 

ditambah dengan focus group discussion dan loka karya yang melibatkan para pejabat 

yang terlibat langsung dalam penyusunan rencana pemekaran wilayah, tokoh-tokoh LSM, 

pengurus partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.  

Draf model yang dikembangkan tersebut lalu diseminarkan yang diikuti oleh para 

pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan rencana pemekaran wilayah ditambah 

dengan tokoh LSM, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Setelah 

draf model disempurnakan berdasarkan seminar tersebut, lalu divalidasi melalui focus 

group discussion dengan para pakar dan praktikus. Hasilnya adalah Modul Panduan 

Pemekaran Daerah yang memuat Model Pemekaran Daerah Sekarang dan Model 

Pemekaran Daerah yang Akan Datang.  

Ruang lingkup penelitian ini terkait dengan model pemekaran daerah yang 

merupakan penyederhanan dari kerangka pikir pemerintahan lokal dan otonomi daerah, 

prinsip dasar pemekaran daerah, legal frame work yang berlaku, dan konsepsi pemekaran 

daerah yang ideal.  
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Tata Cara Pemekaran Daerah 

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua 

daerah atau lebih. Pemekaran daerah dapat berupa pembentukan daerah otonom baru 

dengan cara membagi wilayah daerah otonom yang ada menjadi dua atau lebih daerah 

otonom baru. Selain dengan pembagian wilayah, pembentukan daerah otonom baru juga 

dapat dilakukan dengan penggabungan dua atau lebih daerah yang telah ada. Idealnya, 

pemekaran daerah atau pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru di suatu wilayah 

benar-benar merupakan kebutuhan objektif masyarakat yang didukung oleh potensi 

ekonomi, SDM, sarana dan prasarana, dan social capital yang memadai. Dengan landasan 

kebutuhan obyektif masyarakat tersebut diharapkan agar pemekaran daerah dapat menjadi 

bagian integral dari proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

 

2. Persyaratan Pemekaran Daerah 

Pemekaran suatu daerah dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia 

penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi 

kabupaten dan kota (Pasal 3 PP. No. 78 Tahun 2007). Pemekaran provinsi dan 

kabupaten/kota harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (Pasal 

4 PP. No. 78 Tahun 2007).  

Syarat administratif pembentukan daerah provinsi (Pasal 5 ayat 1 PP. No. 78 Tahun 

2007) meliputi:  

Pertama, keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi 

cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi 

berdasarkan hasil Rapat Paripurna. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota 

tersebut harus berdasarkan aspirasi masyarakat setempat yang akan menjadi cakupan 

wilayah calon provinsi.  

Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan 

wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi, ditetapkan 

berdasarkan rapat paripurna yang memuat: 1) persetujuan kesediaan kabupaten/kota 

menjadi cakupan wilayah calon provinsi; 2) persetujuan nama calon provinsi; 3) 

persetujuan lokasi calon ibukota; 4) persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 

(dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; dan 5) 

persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi baru. 

Kedua, keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama 

bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi. 

Keputusan masing-masing bupati/walikota dari kabupaten/kota yang akan menjadi 

cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi yang 

memuat: 1) persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon 

provinsi; 2) persetujuan nama calon provinsi; 3) persetujuan lokasi calon ibukota; 4) 
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persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung 

sejak peresmian sebagai daerah otonom; 5) persetujuan pengalokasian dukungan dana 

dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di 

provinsi baru; 6) persetujuan kesediaan menyerahkan se-bagian aset kabupaten/kota yang 

dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru; dan 7) 

persetujuan memindahkan sebagian personil yang dibutuhkan provinsi baru. 

Ketiga, keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon 

provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna. Keputusan DPRD provinsi tentang 

persetujuan pembentukan calon provinsi yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna 

yang memuat: 1) persetujuan pelepasan kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah 

calon provinsi; 2) persetujuan nama calon provinsi; 3) persetujuan lokasi calon ibukota; 

4) persetujuan pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon 

provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak 

peresmian sebagai daerah otonom; 5) persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu sampai dengan 

disahkannya apbd provinsi baru; dan 6) persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang 

dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen, dan 

hutang piutang provinsi, yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi. aset provinsi 

berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon 

provinsi wajib diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, sedangkan aset yang 

bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon provinsi. Dokumen adalah bukti 

kepemilikan aset provinsi induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan 

kepada calon provinsi. Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan 

kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi menjadi tanggung 

jawab calon provinsi. Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari satu, 

keputusan DPRD provinsi dibuat oleh masing-masing DPRD provinsi induk. 

Keempat, keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; yang 

memuat: 1) persetujuan nama calon provinsi; 2) persetujuan lokasi calon ibukota; 3) 

persetujuan pelepasan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi; 4) 

persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan calon 

provinsi untuk jangka waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi baru; 5) 

persetujuan pemberian hibah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah untuk pertama kali di provinsi baru; dan 6) persetujuan penyerahan kekayaan 

daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, 

dokumen, dan hutang piutang provinsi, yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi. 

Aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam 

cakupan wilayah calon provinsi wajib diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, 

sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon provinsi. Dokumen 

adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan 

diserahkan kepada calon provinsi. Hutang dan piutang yang berhubungan dengan 

penyerahan kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi menjadi 
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tanggung jawab calon provinsi. Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari 

satu, keputusan gubernur dibuat oleh masing-masing gubernur dari provinsi induk. 

Kelima, rekomendasi Menteri yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

usulan pembentukan provinsi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. Tim 

dimaksud dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi. 

Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota (Pasal 5 ayat 2 PP. No. 78 

Tahun 2007) meliputi:  

Pertama, Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan 

calon kabupaten/kota. Keputusan DPRD diproses berdasarkan aspirasi seluruh 

masyarakat setempat. 

Aspirasi masyarakat setempat adalah aspirasi yang disampaikan secara tertulis yang 

dituangkan ke dalam Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau 

nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  

Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua BPD dan Ketua Forum Komunikasi 

Kelurahan atau nama lain. Jumlah keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama 

lain dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain tersebut harus mencapai lebih 2/3 

(duapertiga) dari jumlah Badan atau Forum tersebut yang ada di masing-masing wilayah 

yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.  

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Keputusan Forum 

Komunikasi Kelurahan atau nama lain adalah sebagai lampiran yang merupakan satu 

kesatuan dari keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon 

provinsi atau kabupaten/kota. 

Keputusan DPRD kabupaten/kota induk ditetapkan berdasarkan rapat paripurna 

tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota harus memuat: 1) persetujuan 

nama calon kabupaten/kota; 2) persetujuan lokasi calon ibukota; 3) persetujuan pelepasan 

kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota; 4) persetujuan pemberian 

hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk 

jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian 

sebagai daerah otonom; 5) persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka 

membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di daerah 

otonom baru; 6) persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai 

berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang 

kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota. 

Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam 

cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon 

kabupaten/ kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon 

kabupaten/kota. Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota induk yang 

bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon kabupaten/kota. Hutang 

dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan kabupaten/kota induk yang 

akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon 

kabupaten/kota. 
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Kedua, persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran yang akan 

dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada 

dalam cakupan wilayah calon kota, dari kabupaten induk kepada kota yang akan 

dibentuk. adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan milik kabupaten induk 

yang bukan untuk pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota dapat 

dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar untuk membangun sarana 

prasarana di ibukota kabupaten induk yang baru; dan penetapan lokasi ibukota kabupaten 

induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kota 

yang akan dibentuk. Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya lebih dari satu, 

keputusan DPRD kabupaten/kota dibuat oleh masing-masing DPRD kabupaten/kota 

induk. 

Ketiga, keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon 

kabupaten/kota yang memuat: 1) persetujuan nama calon kabupaten/kota; 2) persetujuan 

lokasi calon ibukota; 3) persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon 

kabupaten/kota; 4) persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun 

berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 5) persetujuan pemberian 

dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk 

pertama kali di daerah otonom baru; dan 6) persetujuan penyerahan kekayaan daerah 

yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, 

dokumen dan hutang piutang kabupaten/ kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon 

kabupaten/kota. 

Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam 

cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon 

kabupaten/kota, sedangkan aset yang bergerak  disesuaikan dengan kebutuhan calon 

kabupaten/kota. Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota induk yang 

bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon kabupaten/kota. Hutang 

dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan kabupaten/kota induk yang 

akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon 

kabupaten/kota. 

Keempat, penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota 

kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kota yang akan dibentuk. Pembentukan 

kabupaten/kota yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan bupati/walikota dibuat 

oleh masing-masing bupati/walikota dari kabupaten/kota induk. 

Kelima, keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon 

kabupaten/kota yang memuat: 1) persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 

(dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; 2) 

persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota; 3) persetujuan nama calon 

kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan 

4) persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan 
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untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota 

yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi. Adapun aset lainnya berupa tanah 

dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak 

dengan ganti rugi atau tukar menukar. 

Keenam, keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota 

memuat: 1) persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun 

berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; 2) persetujuan 

pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota; 3) persetujuan nama calon kabupaten/kota, 

cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan 4) persetujuan 

memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan Pemerintah, gubernur dan 

bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke 

kabupaten/kota yang baru dibentuk. 

Ketujuh, rekomendasi Menteri, ditetapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

usulan pembentukan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. 

Tim dimaksud dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi. 

Syarat teknis pemekaran daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota meliputi faktor 

kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas 

daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, 

dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 6 ayat 1 PP. No. 78 

Tahun 2007).  

Penilaian syarat teknis dimaksud adalah penilaian dalam merekomendasikan suatu 

daerah menjadi daerah otonom dengan memperhatikan faktor-faktor yang dimiliki oleh 

daerah induk dan calon daerah yang akan dibentuk dan menitikberatkan pada faktor 

aspirasi masyarakat, faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi 

daerah dan faktor kemampuan keuangan. 

Berkaitan dengan syarat teknis ini, suatu calon daerah otonom direkomendasikan 

menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya 

mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor aspirasi 

masyarakat, faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan 

faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu. 

Syarat fisik kewilayahan dalam hal pemekaran daerah meliputi cakupan wilayah, 

lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan (Pasal 7-13 PP No.78/2007). 

Cakupan wilayah untuk pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota; 

pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan pembentukan kota paling 

sedikit 4 (empat) kecamatan. 

Cakupan wilayah pembentukan provinsi digambarkan dalam peta wilayah calon 

provinsi yang dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota dan kecamatan yang 

menjadi cakupan calon provinsi serta garis batas wilayah calon provinsi dan nama 

wilayah kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga 

yang berbatasan langsung dengan calon provinsi. Peta wilayah calon provinsi dibuat 
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berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan 

oleh Menteri. 

Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan dalam peta wilayah 

calon kabupaten/kota yang dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan 

atau nama lain yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah 

calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah 

kecamatan di kabupaten/kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah 

negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota. Peta wilayah 

calon kabupaten/kota dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga 

teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur. 

Dalam hal cakupan wilayah calon provinsi dan kabupaten/kota berupa kepulauan 

atau gugusan pulau, peta wilayah harus dilengkapi dengan daftar nama pulau yang 

merupakan satu kesatuan wilayah administrasi. 

Lokasi calon ibukota daerah pemekaran ditetapkan dengan keputusan gubernur dan 

keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan 

keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. Lokasi calon ibukota ditetapkan 

hanya untuk satu lokasi ibukota dan  dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap 

aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, 

kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. 

Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka 

ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 

(lima) tahun sejak dibentuknya kota.  

Sedangkan syarat fisik kewilayahan dalam hal sarana dan prasarana pemerintahan 

meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor 

perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Bangunan dan lahan tersebut harus berada dalam wilayah calon daerah dan dimiliki 

pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah. 

 

3. Pendanaan Pemekaran Daerah 

  Dana yang diperlukan dalam rangka pemekaran provinsi dibebankan pada APBD 

provinsi induk dan APBD kabupaten/kota yang menjadi cakupan calon provinsi. Dana 

yang diperlukan dalam rangka pembentukan provinsi meliputi biaya untuk kajian daerah, 

penyusunan rencana induk penataan daerah, koordinasi penyiapan dan pengurusan 

persyaratan administrasi, pembuatan peta wilayah, koordinasi penyusunan dan 

pembahasan Rancangan Undang-Undang, peresmian dan pelantikan penjabat daerah 

(Pasal 26 ayat 1 PP.78/2007). 

Dana yang diperlukan dalam rangka pemekaran kabupaten/kota dibebankan pada 

APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi. Dana yang diperlukan dalam rangka 

pembentukan kabupaten/kota meliputi biaya untuk kajian daerah, penyusunan rencana 

induk penataan daerah, koordinasi penyiapan dan pengurusan persyaratan administrasi, 

pembuatan peta wilayah, koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-

Undang, peresmian dan pelantikan penjabat daerah (Pasal 26 ayat 2 PP.78/2007). 
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D. MODEL PEMEKARAN DAERAH 

 

Pemekaran daerah tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu 

menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun 

daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan 

pemekaran daerah dapat terwujud.  

Berdasarkan hasil penelitian Milwan dkk. (2007) dampak pemekaran daerah sangat 

tergantung dari kesiapan daerah yang baru untuk menanggung semua beban administrasi 

dan birokrasi pemerintahan serta pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya. Daerah 

otonom baru yang telah siap dengan administrasi, birokrasi, dan infrastrukturnya maka 

akan lebih mudah mengelola potensi dan persoalan yang ada, sehingga mampu 

memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sedangkan daerah baru 

yang belum memiliki kesiapan administrasi, birokrasi, dan infrastruktur di daerahnya tidak 

akan mampu mengurus pemerintahan umum dan bahkan cenderung memproduksi 

permasalahan baru dalam bentuk konflik-konflik yang kontra produktif terhadap upaya 

menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Provinsi Banten dan Kota Depok 

yang telah menunjukkan adanya trend peningkatan dari tahun ke tahun pada masing-masing 

sektor atau bidang yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. 

 

1. Pengukuran Potensi Calon Daerah Pemekaran 

Untuk mengetahui apakah suatu daerah memiliki potensi untuk dimekarkan, terlebih 

dahulu perlu dilakukan kajian daerah. Kajian daerah  yang dimaksud meliputi kajian 

potensi daerah pra pemekaran untuk persiapan pemekaran dan kajian daerah pasca 

dilakukan persiapan pemekaran atau kajian daerah untuk pengusulan pemekaran daerah.  

Kajian daerah baik pra pemekaran maupun kajian daerah untuk penetapan pemekaran 

sebaiknya merupakan hasil kajian tim independen (dapat berupa LSM, perguruan tinggi 

atau gabungan LSM dan perguruan tinggi) pemenang tender dalam sistem lelang terbuka 

untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru secara obyektif yang memuat 

penilaian kuantitatif dan kualitatif.  

Penilaian kuantitatif dan kualitatif dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi 

persyaratan pemekaran daerah, yaitu: 1) faktor aspirasi masyarakat; 2) faktor 

kependudukan; 3) faktor kemampuan ekonomi; 4) faktor potensi daerah; 5) faktor 

kemampuan keuangan; 6) faktor sosial budaya, 7) faktor sosial politik; 8) faktor luas 

daerah; 9) faktor pertahanan; 10) faktor keamanan; 11) faktor kesejahteraan masyarakat; 

dan 12) faktor rentang kendali. 

Tingkat kemampuan potensi calon daerah otonom baru dan calon daerah induk 

ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori berikut ini. 
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Tabel 2.13. Tingkat Kemampuan Daerah 

 

Kategori 
Total Nilai 

Seluruh Indikator 
Keterangan 

Sangat Mampu 420 s/d 500 Rekomendasi 

Mampu 340 s/d 419 Rekomendasi 

Kurang Mampu 260 s/d 339 Ditolak 

Tidak mampu 180 s/d 259 Ditolak 

Sangat Tidak Mampu 100 s/d 179 Ditolak 

 

Berdasarkan tabel di atas, suatu calon daerah otonom direkomendasikan untuk 

dilakukan persiapan (5 – 10 tahun) menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah 

otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator 

dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total 

nilai indikator faktor aspirasi masyarakat (32 – 40), faktor kependudukan (48-60), faktor 

kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan 

keuangan (60-75). 

Usulan persiapan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah 

induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori 

kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi 

daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor aspirasi masyarakat kurang dari 32, faktor 

kependudukan kurang dari 48 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor 

potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60. 

 

2. Penyiapan Potensi Daerah Induk dan Calon Daerah Baru 

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka penyiapan potensi daerah induk dan 

calon daerah baru hasil kajian daerah dapat dijelaskan berikut ini. 

a. Sosialisasi rencana dan tujuan pemekaran daerah sesering mungkin kepada 

masyarakat. Sosialisasi ini dimaksudkan agar semua masyarakat mengetahui rencana 

dan tujuan  pemekaran daerah, sehingga ketika dilakukan referendum aspirasi 

masyarakat tentang  rencana pemekaran daerah akan mendapatkan respon positif dari 

masyarakat atau masyarakat setuju terhadap rencana pemekaran daerah. 

b. Sosialisasi batas wilayah. Batas wilayah merupakan salah satu faktor yang sering 

menimbulkan atau memicu konflik antarmasyarakat. Dengan adanya sosialisasi 

sesering mungkin diharapkan pemerintah daerah mendapatkan masukan ada tidaknya 

kelompok masyarakat yang menentang rencana batas wilayah induk dengan calon 

daerah otonom baru.  

c. Pemetaan dan perencanaan pembagian aset daerah (sarana dan prasarana termasuk 

infrastruktur). Hal ini perlu segera dilakukan, agar dapat diketahui apa saja aset 

daerah induk yang berkurang dan aset apa saja untuk calon daerah otonom baru yang 

kurang. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pemekaran perlu pengadaan aset daerah 

induk yang berkurang dan aset calon daerah otonom baru yang kurang secara 
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bertahap, sehingga kedua daerah tidak akan mengalami masalah yang serius 

berkaitan dengan masalah aset pemda ketika pemekaran dilakukan. Contoh: 

pengadaan lahan dan pembangunan gedung sejumlah kantor kelembagaan (lembaga 

teknis) yang dibutuhkan oleh  pemda  induk dan calon pemda baru. 

d. Pemetaan dan perencanaan pembagian sumberdaya aparatur pemda. Hal ini perlu 

dilakukan agar kekurangan jumlah sumberdaya aparatur pemda yang dibutuhkan 

masing-masing daerah induk dan calon daerah otonom baru dapat dipenuhi/direkrut 

secara bertahap dalam masa penyiapan potensi daerah. 

e. Penyiapan potensi baru pendapatan asli daerah (PAD). Hal yang perlu dilakukan 

misalnya eksplorasi terhadap sumber daya alam dan pengadaan sumber daya lainnya 

(misalnya pasar, supermarket, tempat hiburan, pelabuhan, dll) yang dapat mengganti 

dan meningkatkan PAD di kedua daerah, lebih-lebih bagi daerah induk yang 

berkurang atau hilang karena masuk dalam wilayah daerah otonom  baru.  Dalam hal 

eksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh kedua calon daerah (induk dan baru) harus 

benar-benar memperhatikan potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh daerah yang 

bersangkutan: apakah bidang perikanan, bidang perkebunan, bidang pertambangan, 

bidang perdagangan, bidang industri, bidang jasa dan lainnya, sehingga dapat 

menunjang dan meningkatkan potensi PAD daerah yang bersangkutan. 

f. Perbaikan dan peningkatan terhadap aspek, fokus, dan indikator kinerja kunci yang 

dipakai dalam evaluasi kinerja otonomi daerah (PP 06/2008). Untuk melihat 

kemajuan dari hasil perbaikan dan peningkatan tersebut perlu dilakukan pengukuran 

yang dilakukan setiap tahun selama masa persiapan (5–10 tahun) dengan menggunakan 

formula penghitungan tertentu sesuai peraturan yang berlaku. 

 

3. Tata Cara Pengusulan Pemekaran 

Pengusulan pemekaran daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi penyiapan 

potensi daerah induk dan calon daerah otonom baru menunjukkan bahwa kedua daerah 

tersebut telah mampu untuk mandiri. Sedangkan sebaliknya, apabila hasil evaluasi 

penyiapan potensi daerah induk dan calon daerah otonom baru menunjukkan bahwa 

hanya salah satu daerah yang mampu mandiri dan atau kedua daerah tersebut belum 

mampu untuk mandiri maka perlu dilakukan kembali penyiapan potensi daerah sampai 

kedua daerah tersebut telah benar-benar mampu mandiri.  

 

Usulan pemekaran daerah provinsi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

a. Aspirasi masyarakat setempat (hasil referendum) harus  disampaikan secara tertulis 

yang dituangkan ke dalam Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi 

Kelurahan (forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu 

kelurahan) atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan 

wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan. Keputusan tersebut 

ditandatangani oleh Ketua BPD dan Ketua Forum Komunikasi Kelurahan atau nama 

lain. Jumlah keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Forum 

Komunikasi Kelurahan atau nama lain tersebut harus mencapai lebih 2/3 (duapertiga) 
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dari jumlah Badan atau Forum tersebut yang ada di masing-masing wilayah yang 

akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.  

b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Keputusan Forum 

Komunikasi Kelurahan atau nama lain adalah sebagai lampiran yang merupakan satu 

kesatuan dari keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah 

calon provinsi atau kabupaten/kota. 

c. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi masyarakat setempat;  

d. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota 

berdasarkan hasil kajian daerah. 

e. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c 

disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan: dokumen aspirasi masyarakat; 

dan keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota. 

f. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang 

diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan 

pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi; 

g. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan 

usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Mendagri dengan 

melampirkan: 1) hasil kajian daerah; 2) peta wilayah calon provinsi; 3) keputusan 

DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota; dan 4) keputusan DPRD 

provinsi.  

 

Usulan pemekaran daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan tahapan sebagai 

berikut. 

a. Aspirasi masyarakat setempat (hasil referendum)  dalam bentuk Keputusan BPD 

untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di 

wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  

b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan 

aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau 

nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain.  

c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil 

kajian daerah.  

d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk 

mendapatkan persetujuan dengan melampirkan: 1) dokumen aspirasi masyarakat di 

calon kabupaten/kota; 2) hasil kajian daerah; 3) peta wilayah calon kabupaten/kota; 

dan 4) keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.  

e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan 

kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c. 
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f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD 

provinsi. 

g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan 

kabupaten/kota. 

h. dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur 

mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Mendagri 

dengan melampirkan: 1) dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 2) 

hasil kajian daerah; 3) peta wilayah calon kabupaten/kota; 4) keputusan DPRD 

kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota; serta 5) keputusan DPRD provinsi 

dan keputusan gubernur.  

 

Setelah usulan pemekaran provinsi atau kabupaten/kota sampai kepada Pemerintah 

Pusat maka langkah selanjutnya yaitu Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap 

usulan pemekaran tersebut. Sepanjang dinilai layak, Pemerintah Pusat menetapkan calon 

daerah otonom baru sebagai daerah persiapan, yang dapat dilakukan dengan Keputusan 

Presiden. Penetapan daerah persiapan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah 

(baik daerah induk maupun daerah persiapan) yang akan mendukung terwujudnya 

kemampuan penyelengggaraan pemerintahan daerah otonom dari daerah induk dan 

daerah persiapan. Masa persiapan ini berlangsung antara 5 sampai 10 tahun. Selama masa 

persiapan tersebut, daerah Induk (daerah yang akan dimekarkan) melakukan fasilitasi 

dalam bentuk penambahan perangkat daerah dan pembiayaan kepada calon daerah 

persiapan.  

Di akhir masa persiapan, Pemerintah Pusat menilai kembali semua indikator yang 

berlaku bagi pembentukan daerah otonom baru. Apabila dinilai layak, maka pemekaran 

daerah, atau pembentukan daerah otonom baru, ditetapkan dengan suatu Undang-Undang. 

Bersamaan dengan penetapan daerah otonom baru tersebut, daerah induk diwajibkan 

melakukan pendampingan, misalnya selama 3 tahun. Tujuan pendampingan tersebut 

adalah untuk lebih memantapkan kemampuan administratif (P3D) daerah otonom baru. 

Sebaliknya, apabila dinilai tidak layak, maka penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 

daerah persiapan disesuaikan kembali dengan kebijakan dan peraturan dari daerah 

otonom yang semula akan dimekarkan. 

 

Model pemekaran tersebut ditunjukkan dalam bagan berikut ini. 
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Pengukuran Potensi 

Calon Daerah

Pemekaran (kuantitatif & 
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Evaluasi Potensi
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Baru

Sangat Mampu

 Mampu

Kurang Mampu

Tidak Mampu

Pilihan 

Tindakan

Tidak perlu ada 

pemekaran

Usulan 

Pemekaran

1. Kependudukan

2. Kemampuan Ekonomi

3. Potensi Daerah

4. Kemampuan Keuangan

5. Sosial Budaya

6. Sosial Politik

7. Luas Daerah

8. Pertahanan

9. Keamanan

10- Tingkat Kesejahteraan 

      Masyarakat

11. Rentang Kendali

11  Faktor

 Model Pemekaran Wilayah Menurut PP 

78\2007

 
 

4. Model Pemekaran Daerah yang Direkomendasikan  

Pemekaran daerah tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu 

menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun 

daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan 

pemekaran daerah dapat terwujud.   

Berdasarkan hasil penelitian Milwan dkk. (2007) dampak pemekaran daerah sangat 

tergantung dari kesiapan daerah yang baru untuk menanggung semua beban administrasi 

dan birokrasi pemerintahan serta pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya. Daerah 

otonom baru yang telah siap dengan administrasi, birokrasi, dan infrastrukturnya maka 

akan lebih mudah mengelola potensi dan persoalan yang ada, sehingga mampu 

memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sedangkan daerah baru 

yang belum memiliki kesiapan administrasi, birokrasi, dan infrastruktur di daerahnya tidak 

akan mampu mengurus pemerintahan umum dan bahkan cenderung memproduksi 

permasalahan baru dalam bentuk konflik-konflik yang kontra produktif terhadap upaya 

menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Provinsi Banten dan Kota Depok 

yang telah menunjukkan adanya trend peningkatan dari tahun ke tahun pada masing-masing 

sektor atau bidang yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat.  

Dengan mengacu pada hasil penelitian tersebut, maka seyogyanya jika ingin 

melakukan pemekaran wilayah atau daerah harus dilakukan dengan menerapkan model 

pemekaran berikut ini. 
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D. PENUTUP 

 

1. Simpulan 

Mengacu pada apa yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapatlah dirumuskan 

beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut. Pertama, peluang pemekaran daerah 

sebaiknya dimaknai sebagai tanggung jawab untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan 

mulia pemekaran wilayah, yakni menyejahterakan masyarakat. Dalam tanggung jawab 

tersebut elit perlu mempertimbangkan unsur-unsur politik, ekonomi, dan sosial budaya 

bukan semata-mata disandarkan pada acuan normatif agar tidak cenderung sekedar 

menyejahterakan elit daerah. 

Kedua, proses pemekaran wilayah hendaknya mengkombinasikan prosedur transisi 

teknokratis (top down) dan prosedur demokratik (bottom up). Kombinasi kedua prosedur 

tersebut memungkinkan munculnya model baru yang lebih cermat dan akurat dalam 

proses pemekaran daerah. Dalam model ini, merekomendasikan penggalian aspirasi 

masyarakat yang lebih menyeluruh melalui jajak pendapat; pengkajian potensi daerah 

induk dan calon daerah mekaran yang lebih mendalam, dan perlunya penyiapan yang 

lebih matang menuju daerah untuk mampu mandiri. 

 

2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan model pemekaran daerah 

yang secara normatif mampu memadukan antara kemauan elit dan tuntutan kebutuhan 

dari masyarakat. Model tersebut diharapkan memungkinkan masuknya aspek-aspek lain 

di luar acuan hukum formal, tetapi juga mengacu pada indikator-indikator substantif di 

bidang ekonomis dan sosio-kultural dalam rangka menyejahterakan masyarakat daerah 

secara menyeluruh.  
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PERAN ADMINISTRATOR PUBLIK DALAM FORMULASI DAN 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (ANALISIS KURIKULUM 2013) 

 

Dr. Sofjan Aripin 

Muhammad Daud S.Sos.,  M.Si. 

 

Abstrak 

Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan 

penting dalam pencapain tujuan Negara yang akan terimplementasikan dalam setiap 

program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan utama masyarakat 

sejahtera. Formulasi merupakan langkah awal dan menjadikan pedoman bagi para 

administrator dalam menjalankan setiap program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakannya. Kebijakan kurikulum 2013 merupakan salah satu langkah pemerintah 

melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mengimplementasikan 

kebijakan ini.  

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang diimplementasikan pada pertengahan 

tahun 2013, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, mempunyai peranan penting dalam 

pengembangan pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang timbul dan menjadi isu 

public tidak mencerminkan akan filosofi yang terkandung dalam semangat kurikulum 

2013 yang secara normative sangat mendukung terhadap perubahan paradigma 

pemikiran kependidikan yang berpangkal pada perubahan mind set tenaga kependidikan 

maupun anak didik. Hasil yang diharapkan dengan kebijakan kurikulum ini, pemerintah, 

pendidik, anak didik dan stakeholdesr dapat bersinergi untuk terciptanya kualitas 

pendidikan dan berkarakter ke Indonesiaan.     

 

Keyword:  Implementasi, formulasi, kurikulum dan  isu publik. 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Administrator sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan sangat 

menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yang dibuatnya. Kecenderungan 

terjadinya tarik ulur suatu kebijakan mulai dari perumusan, implementasi sampai dengan 

evaluasi kebijakan merupakan proses yang wajar dan ini merupakan suatu proses yang 

baik dalam arti semua kepentingan peduli terhadap kebijakan yang akan dibuat, 

sebagaimana dengan proses kebijakan kurikulum 2013 yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah sekarang ini. 

 Fenomena ini menjadi perhatian publik dari berbagai kepentingan terhadap 

kebijakan kurikulum 2013 ini, mulai kalangan legislatif yaitu komisi X DPR RI, 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), 

para pengamat maupun analis kebijakan , para implementator yaitu para kepala dinas 

pendidikan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, satuan-satuan unit pendidikan di 

bawah dinas pendidikan kabupaten/kota, maupun para guru sebagai sasaran programnya.  

Secara esensial tujuan kurikulum 2013, pada dasarnya untuk mengubah mind set para 

guru yang tadinya sebagai subyek dalam proses pembelajaran, sekarang berbalik justru 
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anak didik menjadi subyek dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan anak didik 

mampu berkreasi dan berinovasi dalam pola berpikirnya. Perubahan mind set para guru 

dalam proses pembelajaran ini memerlukan daya dukung kebijakan yang efektif 

menyangkut aspek perumusan maupun implementasinya. 

Fenomena secara empiris yang berkembang menunjukan bagaimana Mendikbud 

berkerja keras untuk meyakinkan berbagai pihak berkaitan dengan implementasi 

kebijakan kurikulum 2013 yang akan diimplementasi pada masa tahun ajaran baru 

pertengan tahun 2013. Kesepakatan  

Pemerintah (Mendikbud) dan DPR pada Komisi X, secara esensial sudah 

menyepakati bahwa perlunya perubahan mind set para guru dalam proses pembelajaran 

dengan penetapan kebijakan kurikulum 2013 segera diimplementasikan. 

 Indikasi ini terlihat dari kesungguhan dan intensifnya angota komisi X DPR RI dan 

Mendikbud dalam membahas dan menyikapi berbagai kesiapan untuk implementasi 

kebijakan kurikulum 2013 ini.  Misalnya menyangkut  keperluan anggaran  yang semula 

direncanakan Rp 684,4 milyar menjadi Rp 2,49 triliun, kesiapan guru sebagai sasaran 

kebijakan ini untuk mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013 kepada anak didiknya, penyediaan dan pendistribusian buku 

pelatihan dan pendampingan, dan sosialisasi kurikulum 2013 keberbagai kepentingan 

mulai dari implementator kebijakan dari  Dirjen Dikdas dan Dikmen Dikbud, Dinas 

Pendidikan provinsi dan kabupaten dan kota dan kepala UPTD Pendidikan, dan para guru  

sebagai sasaran kebijakan kurikulum 2013 (dielaborasi dari Panja Kurikulum 2013 

Komisi X DPR, Kompas 11-02-2013, p.12). 

Secara teknis penganggaran pengadaan buku sekitar 72,8 juta eksemplar dengan 

perkiraan harga buku sekitar Rp 8.000,- untuk jenjang SD dan jenjang SMP-SMA sekitar 

Rp 17.000,- s.d. Rp 20.000,-. Sedangkan untuk pencetakan dan pendistribusian 

memerlukan anggaran Rp1.3 triliun dan pelatihan guru membutuhkan anggaran sekitar 

Rp 1.09 triliun untuk melatih 1.1 juta guru. Rata-rata biaya untuk pelatihan per guru Rp 1 

juta selama 5 (lima) hari atau 52 jam dan dilanjutkan dengan pendampingan. (dielaborasi 

dari Mendikbud, Kompas 01-02-2013, p.12) 

Mendikbud sebagai implementator pada tatanan kebijakan puncak (top policy). 

Kurikulum 2013 akan tetap dilaksanakan mulai ajaran baru 2013. Keraguan sejumlah 

pihak soal implementasi kurikulum dijawab pemerintah (Mendikbud) dengan melakukan 

sosialisasi dan sejumlah persiapan, seperti pembuatan buku dan pelatihan guru. 

Implementasi dan program-program dalam mendukung terlaksananya kurikulum 2013 

akan dilakukan secara bertahap (dielaborasi dari pernyataan Mendikbud, Kompas 11-02-

2013, p.12) 

Guru sebagai sasaran implementasi kurikulum 2013 dan berada pada tatanan 

opersional kebijakan ini mengingatkan Mendikbud supaya melakukan sosialisasi secara 

merata karena tahun ajaran baru sudah semakin mendekat, termasuk berbagai pertanyaan 

sebagai berikut; apa yang harus dicapai dengan kurikulum baru, apa yang harus 

disiapkan, apa keunggulunnya, bagaimana dengan mata ajar yang dihilangkan, seperti 
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mata ajar TIK pada jenjang SMP (dielaborasi dari pernyataan Guru, Kompas 11-02-2013, 

p.12). 

Melihat aspek kebijakan yang berlaku sekarang yaitu  Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, kebijakan kurikulum 2013 

merupakan revisi perbaikan hasil  kajian oleh tim yang dibentuk Mendikbud terhadap PP 

tersebut. Secara tahapan analis kebijakan harusnya diformulasikan terlebih dahulu, 

ditetapkan dan diimplementasikan, dalam pandangan yang terjadi sekarang ini atas 

fenomena di atas justru pandangan yang dianggap oleh publik adalah kendala sosialisasi 

implementasi Kebijakan Kurikulum 2013. 

 

Indikasi-indikasi dari fenomena kebijakan kurikulum 2013 tersebut di atas sangat 

berkaitan dengan indikator analisis kebijakan, baik pada tahap: 

1. Formulasi Kebijakan, merupakan upaya  Mendikbud  untuk mensosialisasikan, 

menyerap aspirasi dari berbagai pihak dan meyakinkan para guru sebagai sasaran 

kebijakan  kurikulum 2013, dalam rangka merevisi PP Nomor: 19 Tahun 2005 

2. Implementasi Kebijakan, desakan waktu dan ketepatan kondisi politik menjadi 

pertimbangan untuk mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 ini. 

 

B. KAJIAN KONSEPTUAL ANALISIS KEBIJAKAN 

 

Studi analisis kebijakan secara teoritik terus berkembang dan cukup menarik secara 

empiris dalam berbagai isu. Berbagai studi banyak dilakukan, baik oleh kalangan 

akademisi maupun para analis kebijakan. Studi dalam penelitian analis kebijakan menurut 

Cook dan Vaupel, mengelompokkan tiga ―gaya penelitian‖ (research style) dalam analisis 

kebijakan: 

1. Analisis kebijakan itu sendiri, 

2. Penelitian kebijakan, dan 

3. Penelitian ilmu social terapan 

 

Bahkan Dror (1971) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ―an approach and 

methodology for design and identification of preferable alternatives in respect to complex 

policy issues”. kompleksitas yang dihadapi dalam perkembangan dewasa ini memerlukan 

berbagai pendekatan yang terdesain secara tepat dalam mencari alternatif - alternatif 

pemecahan persoalan publik 

Analisis kebijakan merupakan salah satu disiplin ilmu adminsitrasi, disiplin ini terus 

berkembang dan cukup menarik perhatian para pakar kebijakan bahkan menjadikan suatu 

analisis kebijakan yang lebih spesifik pada isu-isu tertentu. Kent (1971) mendefinisikan 

analisis kebijakan sebagai berikut: ‖... that kind of systematic, disciplined, analytical , 

scholarly, creative study whose primary motivation is to produce well-supported 

recommendations for action dealing with concrete political problems”  

Kemampuan analisis kebijakan menunjukan adanya kesinergian antara pemahaman 

disiplin analisis kebijakan, pemahaman isu atau fenomena yang berkembang dan daya 
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dukung kemampuan komunikasi yang kreatif, inovasi dan cerdas dalam memecahkan 

suatu permasalahan tertentu secara konseptual dan kongrit.   

Administrator publik mempunyai peranan strategis dalam penentuan suatu kebijakan 

sebagai aktor dalam penyumplai berbagai kebutuhan dalam proses kebijakan 

sebagaimana ditegaskan oleh Gordon, (1982:51), dalam Azhar Kasim (1993 :10), 

―Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat 

dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.”  Peran admistrator 

sebagai aktor dalam kebijakan publik sangat menentukan akan terumusnya suatu 

kebijakan untuk tercapainya suatu tujuan dengan berbagai keahlian yang dimiliki oleh 

administrator, sebagaimana dikemukan oleh Anderso (1979: 3) ―Public policy is 

purposive course of action, followed by an actor or a set of actors in dealing with a 

problem or matter of concern”. 

 

1. Perumusan Kebijakan Publik 

Peran para aktor administrator dalam proses suatu kebijakan akan ditentukan oleh 

kecermatan dan kepiawaian dalam memahami dan melaksanakan tahapan-tahapan proses 

kebijakan itu dirumuskan. Kegiatan ini merupakan pengawalan agar kebijakan yang 

ditetapkan sesuai dengan harapan. Tahapan dalam proses suatu kebijakan cukup banyak 

dikemukan oleh berbagai pakar, sebagaimana dikemukan oleh Jones (1984 : 53), bahwa 

tahap proses kebijakan akan memiliki tahapan sebagai berikut: ― a). perception/definition, 

b). aggregation, c). Organiztion, d). Representation, e). Agenda setting, f). Formulation, 

g). Legitimation, h). Budgeting, i).implementation, j). Evaluation, k). 

Adjustment/termination”. Bahkan Ripley dan Frankling (1982: 5), mengemukakan 

tahapan proses kebijakan lebih singkat, yaitu ―a). Agenda setting, b). Formulation and 

legitimation of goal and program, c). Program implementation and performance impact, 

d). decision about the future of the policy and program”. 

Dunn (1981:281), mengemukakan ―Generally, policy action have two major 

porpuses: regulation and allocation‖, bahwa secara umum tindakkan kebijakan  

mempunyai dua tujuan utama yaitu regulasi dan alokasi. Tindakan regulasi dirancang 

untuk menjamin kepatuhan terhadap standar dan prosedur (SOP) tertentu, sedangkan 

tindakan alokasi membutuhkan masukkan berupa uang, waktu, personil, dan alat. 

Tindakan regulatif dan alokasi tersebut dapat memberikan dampak bersifat distributif 

maupun redistributif, sebagaimana tergambar pada gambar 2.1 di bawah ini: 
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Sumber: Dunn, 1981:282 

 

Gambar 2.1 Regulative and Allocative Actions and their Implementation through 

agencies, programs, and projects . 

 

2. Implementasi Kebijakan Publik 

Mempelajari implementasi kebijakan publik sangat krusial dan komplek dalam 

prespektif administrasi publik dan kebijakan publik, hal ini berkaitan dengan aspek 

kebijakan itu sendiri yang tidak terlepas hubungannya dengan berbagai kelembagaan 

dalam suatu sistem pemerintahan dan aspek masyarakat sebagai objek kebijakan, 

sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III, (1980:1), bahwa: 

 

The study of policy implementation is crucial for the study of public 

administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the 

stage of policy making between the establishment of a policy - such as the 

passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down 

of judicial decesion, or the promulgation of a regulatory rule – and the 

consequences of the policy of the poeple whom it affects. 

 

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Pressman and Aaron Wildavsky (1973) ; 

Bardach (1977) dalam Tachjan, (2006:73): ―... akan tetapi ternyata yang lebih krusial 

adalah mengenai implementasi kebijakan pembangunanya. Hal ini kenyataanya bukan 

hanya dialami oleh negara-negara di Dunia Ketiga (seperti Indonesia), tetapi dialami juga 

oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat‖. Jelas studi implementasi ini 

merupakan studi yang sifatnya general dan secara nyata setiap negara mengalaminya. 

Lebih lanjut Tachjan, (2006:74), mengemukakan bahwa: 

 

“Studi implementasi kebijakan publik pengembanganya dilatarbelakangi 

oleh pengalaman mengenai pelaksanaan program-program kebijakan 

pembangunan baik di negara-negara Dunia Ketiga maupun di negara maju, 

yaitu adanya gap atau perbedaan antar apa yang diharapkan tercapai dengan 

apa yang sesungguhnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai kelompok 

sasaran”. 

 

Policy 

Actions 

Regulative 

Alocative Agencies Programs Projects 
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Pemikiran tersebut di atas lebih lanjut di tegaskan lagi oleh Abdullah, (1988) dalam 

Tachjan, (2006:74): bahwa―... studi implementasi kebijakan publik dimaksudkan untuk 

memperluas pengetahuan dan pengertian yang lebih tepat mengenai berbagai faktor yang 

berpengaruh dalam pencapaian atau perwujudan suatu kebijakan‖. Dengan pengetahuan 

yang luas dan mendalam dalam memahami implementasi kebijakan diharapkan setiap 

hasil perumusan kebijakan terimplementasikan pada setiap program atau kegiatan yang 

telah di rumuskan tersebut, berjalan lancar dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Pemikiran tersebut dipertegas lebih luas lagi oleh Thoha, (1986:68), bahwa: 

 

“Dalam kaitan studi kebijakan publik dalam posisinya dengan administrasi 

negara sebenarnya sudah cukup lama berkembang, seperti yang dikatakan oleh 

White, Dimock and Dimock yang dikutip oleh Miftah Thoha menyebutkan bahwa 

administrasi negara terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau 

melaksanakan public policy.” 

 

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau 

kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para 

implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholder-nya, 

sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:39):  

 

“...pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau 

sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata ...... 

pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat 

lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak 

yang menjadi sasaran kebijakan”. 

 

Implementasi kebijakan ini merupakan fungsi dan tugas administrator publik dalam 

mengaplikasikan lebih lanjut kebijakan yang telah ditetapkan oleh para perumus 

kebijakan (policy makers) tersebut, yang suka tidak suka bagi para administrator harus 

menjalankanya, sebagaimana ditegaskan oleh Pfiffner and Presthus, (1960:4) dalam 

Syafiie (1999:24), “Public administration involves the implementation of public policy 

which has been determine by reprensentative political bodies”. Administrator 

mempunyai tugas secara akuntabilitas dan responsibilitas setiap kebijakan yang 

diamanatkan untuk diimplementasikan secara nyata terhadap masyarakatnya. 

 

Sejalan dengan pemikiran tersebut Van Meter and Van Horn, (1975 : 447) 

menegaskan secara ekplisit pengertian pelaksanaan kebijakan sebagai berikut: 

 

”...policy implementation encompasses those actions by public or private 

individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set 

forth in prior policy decisions. This includes both one-time efforts to transform 
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decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the 

large and small changes mandated by policy decisions.” 

 

Hal ini menunjukan bahwa peran administrator publik akan menentukan berjalan atau 

tidaknya suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan oleh para policy maker, 

serta merupakan jembatan penghubung antara yang diamanatkan negara bagi kepentingan 

masyarakat untuk menerima dan merasakan setiap implementasi kebijakan yang 

dilaksanakan oleh para administrator publik tentunya melalui pendekatan yang kondusif 

dan intensif, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut oleh Saefullah (2007:39), bahwa: ―Oleh 

karena itu langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan adalah melakukan sosialisasi agar 

kebijakan yang bersangkutan diketahui, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang 

bersangkutan‖. Pendekatan oleh administrator melalui sosialisasi yang intensif secara 

persuasif akan menunjang terhadap terealisasinya implementasi kebijakan pada setiap 

program atau kegiatan pemerintah dengan baik dan lancar.  

Peran administrator dalam mensosialisasikan setiap kebijakan seyogyanya harus 

ditunjang dengan kemampuan yang memadai, untuk tercapai atau tidaknya suatu 

program, sebagaimana dikemukakan oleh Katz,(1985:8) dalam Tachjan, (2006:74) 

bahwa:  

 

“Ketidak berhasilan dalam implementasi kebijakan disebabkan karena 

petugas-petugas pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang 

cukup untuk merencanakan dan menegakkan organisasi-organisasi, lembaga-

lembaga dan cara-cara yang penting artinya bagi pembangunan di negara 

mereka sendiri”. 

 

 Kemampuan dan pengetahuan administrator untuk menjembatani setiap 

implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dalam setiap programnya, akan berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980:6), 

bahwa:  

 

“In general, the task of implementation is to establish a link that allows the 

goals of publics policies to be realizied as outcomes of governmental activity. It 

involves, therefore, the creation of  a ”policy delivery system”, in which specific 

means are designed and persued in the expectation of arriving at particular 

ends”. 

 

Keterkaitan suatu kebijakan dengan program yang diimplementasikan oleh 

pemerintah sebagai fungsi implementatornya, lebih lanjut di tegaskan oleh Grindel 

(1980:7), bahwa: 

 

“In addition, because policy implementation is considered to depend on 

program outcomes, it is difficult to saparate the fate of policies from that of their 
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constituent programs.... Its success or failure can be evaluated in terms of the 

capacity actually to deliver programs as designed. In turn, overall policy 

implementation can be evaluated by measuring program outcomes against 

policy goals”. 

 

Hal tersebut menunjukan bahwa pencapain tujuan yang telah diprogramkan dalam 

pelaksanaanya harus menyeluruh dan dievaluasi melalui pengukuran hasil program dalam 

pencapaian tujuan kebijakannya. 

Tujuan kebijakan dalam bentuk program-program tersebut merupakan implementasi 

riil, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh: Howlet and Ramesh (2003 : 185), bahwa : 

―Its is defined as the process whereby programs or policies are carried out, the 

translation of plans into practice”. Hal ini dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan 

adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan 

penerjemahan dari rencana-rencana kedalam praktek.   

Sedangkan makna yang terkandung dari setiap implementasi kebijakan harus 

menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat pada setiap kegiatan program kebijakan yang 

dijalankan oleh administrator, sebagaimana dikemukakan oleh Sabatier and Mazmanian 

(1983:4), bahwa makna pelaksanaan kebijakan sebagai: ” those event and activities that 

accur after the issuing of authoritative public policy directives, which include both the 

effort to administer and the substantive impacts on people and events.” 

Pemahaman mengenai teori implementasi tersebut di atas tidak akan terlepas 

kaitanya dengan proses perumusan kebijakan (policy formulation)  itu sendiri sebagai 

landasan dalam mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh: 

Hogwood and Gunn (1984:198), sebagai berikut: 

 

“...it does at least make the point that there is no sharp divide between (a) 

formulating a policy and (b) implementing that policy. What happens at the so-

called ”implementation” stage will influence the actual policy outcome. 

Conversely, the probability of a successful outcome (which we define for the 

moment as the outcome desired by the initiators of the policy) will be increased 

if thought is given at the policy design stage to potential problems of 

implementation”. 

 

Bahkan Gordon, (1982:51), dalam Kasim (1993:10): mengemukakan lebih jauh lagi 

keterkaitan dan peran administrator dalam kebijakan publik, bahwa: ―administrasi publik 

mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan, 

implementasi, dan evaluasi kebijakan publik‖. 

Proses kebijakan sampai dengan kebijakan terimplementasi melalui program-

program kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh administrator dan dampak implementasi 

kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran program kebijakan semakin 

dirasakan manfaatnya dan akan mempengaruhi tecapainya tujuan kebijakan. Tetapi dalam 

implementasi kebijakan tentunya pangaruh berbagai kepentingan pasti ada, baik 
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menyangkut pengaruh kepentingan wilayah (nasional, propinsi, kabupaten atau kota), 

politik, ekonomi, kelompok-kelompok elit, apalagi pada posisi kebijakan termasuk para 

elit lokal dan birokrasinya,  sebagaimana dikemukakan Grindel, (1980 : 11-12), sebagai 

berikut:  

 

“A brief listing of those who might be involved in the implementation of any 

particular program would include national level planners;  national, regional, 

and local politicians, economic elite groups, especially at the local level; 

recipient groups; and bureaucratic implementors at middle and lower levels”.  

 

3. Beberapa Model Implementasi Kebijakan 

Beberapa model implementasi kebijakan berkembang secara dinamis dan akan sangat 

ditentukan dengan faktor kondisi dan situasi dari kebijakan itu diimplementasikan. 

Beberapa referensi di bawah ini akan menjadi acuan dalam menganalisis implementasi 

suatu kebijakan 

 

a.  Model Edwards III 

Edwards III (1980 : 9-10) melalui kajian pada pemerintahan Amerika Serikat, pada  

tahun 1970-an, mengemukakan kajiannya tentang muncul permasalahan berkaitan dengan 

pelaksanaan dan penerapan kebijakan, sebagaimana dikemukakan Edwards III, sebagai 

berikut: “.... four critical factors or variabels in implementing public policy: 

communication, resourcess, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure.” 

Model yang dikemukan oleh Edwards III ini sifatnya top down dan cocok 

diimplementasikan pada level birokrasi yang terstruktur pada suatu lembaga 

pemerintahan, dimana setiap level hirarchi mempunyai peran sesuai dengan fungsi dalam 

penjabaran kebijakan yang akan dilaksanakan dan memudahkan terhadap implementasi 

suatu kebijakan pada masing-masing level birokrasi mulai dari tingkat departemen 

(pemerintah pusat), pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai ketingkat 

pelaksana dilapangan.  

Model ini melihat bagaimana administrator  menghadapi permasalahan implementasi 

kebijakan yang disebabkan oleh hambatan dari dalam birokrasi itu sendiri (internal 

bureaucratic resistance) dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah 

dirumuskan oleh para pengambil kebijakan dan keempat faktor tersebut merupakan faktor 

keberhasilan atau kegagalan bagi administrator publik dalam mengimplementasikan 

setiap kebijakan atau program, sebagaimana hasil dikajian yang dilakukan oleh Edwards 

III tersebut. 

 

b. Model Jones 

Model ini diilhami oleh pendapat Eugene Bardach (1977), tentang bagaimana 

sulitnya membuat kesepakatan dalam proses merumuskan dan menerapkan suatu 

kebijakan, untuk itu perlu adanya aturan main khususnya dalam pelaksanaan kebijakan 

(how to implementation game). Jones, (1984 : 166), mengemukakan tiga prinsip 
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bagaimana menerapkan suatu program kebijakan dalam operasionalnya dilapangan dapat 

diterapkan secara signifikan, yaitu sebagai berikut: 

1) Organization: The establisment or rearrangement of resources, units, and methods 

for putting a program into effect. 

2) Interpretation: The translation of program language (often contained in a statute) 

into acceptable and feasible plans and directives. 

3) Application: The routine provision of services, payments, or other agreed upon 

program objectives or instrument. 

 

Ketiga karakteristik pelaksanaan kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pertama : 

organisasi merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-unit, dan 

metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program; kedua: interpretasi berusaha 

menafsirkan supaya program menjadi rencana-rencana dapat diarahkan dengan tepat dan 

dimungkinkan diterima serta dilaksanakan; dan ketiga: penerapan merupakan aturan rutin 

dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainya yang disesuaikan dengan tujuan atau 

instrumen program.  

Kerangka model ini sebagai pemikiran Jones, yang mengambarkan bagaimana 

mudahnya mendefinisikan suatu kebijakan di atas kertas terhadap disain suatu program 

tetapi dalam penerapanya tidak sesederhana itu, sehingga pada penerapanya terkadang 

tidak terdefinisikan secara baik . 

 

c. Model Van Meter and  Van Horn 

Teori yang dikemukakan oleh Van Meter and Van Horn, (1975 : 462): sebagai A 

model of the Policy Implementation Process, dengan mengemukakan  6 variabel yang 

membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian (..six variables which shape the 

linkage between policy and performance) serta pentingnya prosedur implementasi 

memperhatikan konsep-konsep perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak. Model ini 

berusaha untuk menghubungkan antara variabel-variabel, yaitu antara kebijakan dan 

performance oleh sejumlah independent variable yang saling berkaitan. Independent 

variable tersebut digambarkan sebagai berikut: 

Model ini memperlihatkan bagaimana keterkaitan antara berbagai variabel, walaupun 

secara konseptual menggunakan penjelasan secara parsial, tetapi pandangan dalam model 

ini bagi para perumus kebijakan dapat dijadikan model dan bagi para implementator 

digunakan untuk memanipulasi dalam perbaikan pelayanan publik dari kebijakan yang 

dilaksanakanya. 

 

d. Model Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier  

Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier dalam A. Framework for Implementation 

Analysis (1983 : 18-42),  ada 3 katagori besar variabel yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan formal pada proses implementasi kebijakan: 

1) The tractability of the problem(s) being addressed ,  

2) The ability of the statute to structure favorably the implementation process,  
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3) The net effect of a variety of political variables on the balance of support for 

statutory objectives,. 

 

Ketiga variabel tersebut merupakan variabel bebas (independent variabel), dibedakan 

dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut variabel tergantung (intervening 

variabel). 

Model ini secara konseptual sangat mudah di pahami dan di mengerti, tetapi secara 

implementatif perlu pemikiran luas dan waktu yang cukup untuk menjabarkan secara 

detail  juklak dan juknis bagi para implementator dilapangan. 

 

C. SINKRONISASI FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

 

Secara konseptual kebijakan yang  ditetapkan oleh para perumus kebijakan sudah 

mencakup akan prediksi dan proyeksi dalam implementasinya  dan kapan evaluasi harus 

dilaksanakan. Secara factual cukup banyak suatu kebijakan yang dirumuskan dengan baik 

kurang terimplementasi dengan harapan kebijakan yang ditetapkan dan sangat jarang 

kebijakan yang kurang baik akan terimplementasi dengan baik.  

Hal ini tercermin dalam kebijakan kurikulum 2013 sebagai salah satu upaya dalam 

merubah desain pemikiran yang mengharapkan kreativitas dan inovasi muncul dari anak 

didik untuk mengembangkan ide dan pemikiran yang konstruktif dan kondusif sesuai 

nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga akan terbangun kemampuan idealism 

yang berkarakter ke Indonesiaan.   Secara formulasi kebijakan kurikulum 2013 

merupakan terobosan Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dalam 

menindaklanjuti UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun 2005, konsekwensi yang 

timbul adalah dalam implementasi yang kurang memperhatikan model-model 

implementasi yang tepat dalam kemajemukan yang dimiliki Bangsa Indonesia, disamping 

aspek politis dan ekonomi yang ikut merongrong. 

Ketegasan dan kecermatan implementator pada semua level pemerintahan pada 

tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan UPTD Pendidikan di tingkat kecamatan harus 

mempunyai unity of coorps yang sama untuk pemahaman tujuan kebijakan kurikulum 

2013 ini, sehingga menghindari priksi yang terjadi dalam pemerintahan itu sendiri.  
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Abstrak 
Sebagai perwujudan bukti sebuah negara menerapkan sistem demokrasi ialah 

dengan menggelar perhelatan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan 

salah satu sistem atau kelembagaan penting di dalam sistem demokrasi. Penerapan 

sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu 

merepresentasikan kehendak masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada 

umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, namun 

pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. 

Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara tersebut 

demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat 

untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara. Momentum ini merupakan tugas 

pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu tugas dan kewenangan KPU 

yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu serta tugas dan kewenangan 

KPU kepada masyarakat. Pemilih merupakan ujung tombak untuk menentukan calon 

yang terpilih pada proses Pemilu. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang muncul 

seperti; money politic, penggelembungan suara, pemilih ganda, pemalsuan daftar mata 

pilih, yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu. Hal tersebut merupakan bentuk 

dari penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu, yang seharusnya tidak dilakukan. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya suara mereka sebagai pemilih 

menimbulkan keprihatinan mendalam. Dimana masyarakat sekarang ini sudah menjadi 

masyarakat yang apatis terhadap pemerintah.  

Sebuah tawaran bagi penyelesaian permasalahan dalam proses pemilu yaitu dengan 

pendidikan politik terpadu. Pendidikan politik terpadu merupakan jawaban intelektual 

dari persoalan pemilu yang semakin lama semakin tidak jelas arahnya dan semakin 

banyak penyimpangan yang terjadi. Pendidikan politik bagi pemilih perlu mendapatkan 

fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih 

pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih 

dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk 

usia pilih. Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah 

yang harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh masyarakat 

yang memilih dalam pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 

diperlukan sumber informasi seperti brosur, iklan di media cetak/internet, surat-surat 

melalui pos, kampanye iklan di radio, poster, debat/dialog kandidat pemilu dan lain-lain. 

Jika pemilih secara keseluruhan sudah memiliki pengetahuan mengenai politik dan 

pemilu, bukan tidak mungkin korupsi dapat dihindarkan bahkan dihilangkan. Karena 

masyarakat akan menjadi pengawas atas segala penyelenggaraan kegiatan negara, 

sesuai dengan kedaulatan berada ditangan rakyat. 

Dalam makalah ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana akan 

menggunakan teknik pengumpulan data survei dengan wawancara mendalam terhadap 

beberapa masyarakat yang dianggap sudah masuk usia peserta pemilih, dan pihak-pihak 

yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. 

mailto:iqbal@ut.ac.id
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Kata kunci: Pendidikan Politik Terpadu, Pemilu, Tugas dan Kewenangan KPU, 

Pemilih, Sistem Politik, Korupsi. 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Sebagai perwujudan bukti sebuah negara menerapkan sistem demokrasi ialah dengan 

menggelar perhelatan pemilihan umum. Pemilihan umum diharapkan mampu 

merefleksikan kedaulatan rakyat sepenuhnya, khususnya dalam penyaluran aspirasi dan 

pemenuhan hak politik bagi rakyat. Selanjutnya pemilihan umum dapat pula berfungsi 

sebagai sarana legitimasi politik, perwakilan atau representasi politik, mekanisme 

pergantian kekuasaan atau sirkulasi elit dan sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi 

politik yang bersifat massal dan periodic. Disisi lain adanya kejelasan sistem pemilu 

sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional karena dapat mempengaruhi sistem 

partai, sistem kabinet pemerintahan, mekanisme hubungan kerja antar lembaga negara 

dan tertinggi negara, alat proses budaya politik yang berkembang di masyarakat. 

 Sistem pemilihan umum merupakan salah satu sistem atau kelembagaan penting 

di dalam sistem demokrasi. Pemilu merupakan sarana langsung bagi masyarakat yang 

cukup usia untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Tahapan 

proses pemilu antara lain: penetapan daftar pemilih, tahap pencalonan kandidat, tahap 

kampanye, tahap pemungutan serta penghitungan suara, dan hasil perolehan suara 

sehingga kita dapat menentukan kandidat yang terpilih.  

Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya 

mampu merepresentasikan kehendak rakyat Indonesia. Pasca reformasi perubahan sistem 

pemilu yang sebelumnya menggunakan sistem pemilihan proporsional tertutup menjadi 

proporsional terbuka memang relevan bagi sosio-kondisi Indonesia sendiri dan tuntutan 

rakyat untuk menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil. Dengan kata lain sangat diharapkan adanya transparansi terhadap 

penyelenggaraan pemilihan umum. 

Penilaian sistem pemilu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu kondisi 

sistem ekonomi, kondisi lembaga-lembaga politik, proses pemungutan suara, proses 

pemilihan kepala daerah, tatacar pemilihan, tingkah laku masyarakat dalam memilih, 

partisipasi perempuan dalam partai politik, pendapat masyarakat mengenai demokrasi, 

dan munculnya masalah-masalah baru dalam pemilu. Kandidat yang maju telah diseleksi 

sebelumnya karena harus memenuhi persyaratan dan sistem sesuai peraturan yang 

berlaku. Sistem pemilu saat ini merencanakan bayak pemilu kepala daerah sehingga 

dalam melakukan proses pemungutan suara diperlukan informasi dan tatacara pemilu 

yang efektif kepada masyarakat luas. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu 

mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia 

masih banyak menghadapi kendala-kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala 

utama dalam pemilu yaitu pemberian informasi kepada masyarakat mengenai proses-

proses utama dalam pemilihan kepala daerah. Perlunya peningkatan informasi kepada 

masyarakat mengenai proses pemilu yang penting seperti informasi kepada masyarakat 
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mengenai proses pemilu yang penting seperti informasi pra kandidat, proses pencalonan 

kandidat, proses penghitungan suara sampai calon terpilh, kampanye pemilu yang 

dilakukan, cara masyarakat mendaftar diri sebagai pemilih, tata cara yang tepat memadai 

surat suara, dan dimana serta kapan harus memilih. 

 

1. Pokok Permasalahan 

Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang 

harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh masyarakat yang 

memilih dalam pemilu. Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan 

pendidikan dan pemberian informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai pemilih. 

Pemberian pendidikan proses pemilu harus memperhatikan latar belakang masyarakat 

yang bervariasi agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh semua lapisan 

masyarakat Indonesia. 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan sumber 

informasi seperti brosur, iklan di media cetak/internet, surat-surat melalui pos, kampanye 

iklan di radio, poster, debat/dialog kandidat pemilu dan lain-lain. Kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga yang berwenang dalam proses pemilu merupakan sistem 

penting dalam pelaksanaan pemilu, sehingga diperlukan peran lembaga-lembaga pemilu 

yang efektif dan mampu menjaga nama baiknya. Tingkat kepercayaan masyarakat pula 

harus di dukung oleh anggota lembaga-lembaga pemilu yang memiliki keahlian 

mengatasi masalah-masalah pemilu dan mampu bersikap adil dengan tidak memihak 

salah satu partai politik. 

Hal utama yang harus dilakukan pemilih yaitu memastikan namanya ada dalam daftar 

pemilih, namun pada umumnya telah ada petugas pemilu yang mendatangi tiap rumah 

untuk mendata. Daftar pemilih harus akurat sehingga masyarakat harus menunjukkan 

dokumen sah yaitu kartu pemilih dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar proses pemilu 

berjalan dengan efektif. Pada praktek pemilihan, masyarakat akan dihadapkan pada 

prosedur pemilihan yaitu cara melakukan pengecekan daftar pemilih, dan cara menandai 

kartu suara secara benar. Hal tersebut harus dimengerti oleh masyarakat, namun 

kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum paham dalam melakukan prosedur 

pemilihan. Masyarakat juga mengalami karena cara menandai surat suara selalu berubah 

dari satu pemilu ke pemilu yang lain dan kurangnya informasi mengenai perubahan 

tersebut. Maka lembaga-lembaga pemilu harus mulai memusatkan perhatian dalam 

pemberian informasi yang tepat terhadap masyarakat untuk menyelesaikan masalah 

prosedur pemilihan. Oleh karena itu makalah ini akan membahas mengenai bagaimana 

pendidikan politik terpadu bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas studi kasus di Kota Bengkulu? 

 

2. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan makalah ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan pendidikan politik terpadu 

dimasyarakat, khususnya di wilayah Kota Bengkulu. 
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b. Untuk menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, 

sehingga tercipta pemilu yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

B. KERANGKA TEORI 

 

1. Pendidikan Politik Terpadu 

Pendidikan politik ( political education) adalah pendidikan kewarganegaran (civic 

education) untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih 

tepat lagi disebut pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi (democracy education), 

pendidikan yang mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas (free 

society ) yang hanya dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, bukan masyarakat kolektivisme 

yang ―terpasung‖ oleh atribut-atribut agama atau norma-norma budaya. 

Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, yang hingga pada 

akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun. 

Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat 

demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat 

demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan 

yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Disini lah 

sebenarnya relevansinya pendidikan politik sebagai upaya penguatan terwujudnya 

masyarakat demokratis, tentu melihat ini dalam konteks demokrasi kita yang berjalan 

merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya mereorientasi pendidikan politik yang telah 

atau sedang berlangsung. Makalah ini dimaksudkan untuk mendiskusikan. Kenyataan 

yang sesungguhnya dalam ranah praktek pendidikan politik bangsa ini. 

Pendidikan politik adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang 

menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara) guna mengetahui hak-hak 

dan kewajibannya. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia 

mendapatkan Mendapatkan informasi, wawasan dan ketrampilan politik sehingga 

sanggup berikap kritis dan lebih intesional terarah hidupnya. Selain itu bisa menjadi 

warga Negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengaruh 

orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya. 

Pendidikan politik menjadi penting bagi mahasiswa sebagai upaya penyampaian 

(penanaman) nilai-nilai pengetahuan dan ideologi warganegara mengenai bagaimana 

diberlakukannya sistem, regulasi dan kebijakan negara termasuk hal yang dirumuskan 

oleh kebijakan dan demokrasi politik. Pengetahuan ini penting untuk dimiliki mahasiswa 

guna untuk mengenali hak-haknya dalam upaya berpartisipasi menegakkan keadilan dan 

demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi tanggung jawab bagi perguruan 

tinggi selain itu juga penting untuk semua pihak, seperti pemerintah, lembaga politik, 

LSM, media massa serta komponen-komponen masyarakat lainnya. 

Terdapat tiga kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan 

pendidikan yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif yaitu kurikulum 

terpadu (integrated curriculum), hari terpadu (integrated day), dan pembelajaran terpadu 

(integrated learning). Kurikulum terpadu adalah kegiatan menata keterpaduan berbagai 
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materi mata pelajaran melalui suatu tema lintas bidang membentuk suatu keseluruhan 

yang bermakna sehingga batas antara berbagai bidang studi tidaklah ketat atau boleh 

dikatakan tidak ada. Hari terpadu berupa perancangan kegiatan siswa dari sesuatu kelas 

pada hari tertentu untuk mempelajari atau mengerjakan berbagai kegiatan sesuai dengan 

minat mereka. Sementara itu, pembelajaran terpadu menunjuk pada kegiatan belajar yang 

terorganisasikan secara lebih terstruktur yang bertolak pada tema-tema tertentu atau 

pelajaran tertentu sebagai titik pusatnya (center core / center of interest).
55

 Menurut 

Prabowo, pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan / 

mengkaitkan berbagai bidang studi. Dan ada dua pengertian yang perlu dikemukakan 

untuk menghilangkan kerancuan dari pengertian pembelajaran terpadu di atas, yaitu 

konsep pembelajaran terpadu dan IPA terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan 

pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pendekatan belajar 

mengajar seperti ini diharapkan akan dapat memberikan pengalaman yang bermakna 

kepada anak didik kita. Arti bermakna disini dikarenakan dalam pembelajaran terpadu 

diharapkan anak akan memperoleh pemahaman terhadap konsep-konsep yang mereka 

pelajari dengan melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep 

lain yang sudah mereka pahami.
56

 

Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang memperhatikan 

dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik (Developmentally 

Appropriate Practical). Pendekatan yang berangkat dari teori pembelajaran yang menolak 

drill-system sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. 

Langkah awal dalam melaksanakan pembelajaran terpadu adalah pemilihan/ 

pengembangan topik atau tema. Dalam langkah awal ini guru mengajak anak didiknya 

untuk bersama-sama memilih dan mengembangkan topik atau tema tersebut. Dengan 

demikian anak didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan terpadu ini diharapkan akan dapat 

memperbaiki kualitas pendidikan dasar, terutama untuk mencegah gejala penjejalan 

kurikulum dalam proses pembelajaran di sekolah. Dampak negatif dari penjejalan 

kurikulum akan berakibat buruk terhadap perkembangan anak. Hal tersebut terlihat 

dengan dituntutnya anak untuk mengerjakan berbagai tugas yang melebihi kapasitas dan 

kebutuhan mereka. Mereka kurang mendapat kesempatan untuk belajar, untuk membaca 

dan sebagainya. Disamping itu mereka akan kehilangan pengalaman pembelajaran 

alamiah langsung, pengalaman sensorik dari dunia mereka yang akan membentuk dasar 

kemampuan pembelajaran abstrak. 

 

2. Transparansi 

Transparansi berasal dari kata transparency yang merupakan kata sifat dari 

tranparenti yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan.
57

 Transparansi adalah 
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prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan 

proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
58

 

Dalam konteks pembangunan, transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat 

mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. 

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, azas keterbukaan 

(transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas untuk membuka 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 

Menurut UNDP, transparansi akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan 

informasi dan bertindak dengan cara yang terbuka. Hal tersebut berarti memperbolehkan 

para stakeholder untuk memperoleh informasi. Sistem yang transparan memiliki prosedur 

yang jelas dalam pengambilan keputusan publik dan adanya saluran komunikasi yang 

terbuka antara berbagai stakeholder dengan aksesibilitas yang baik terhadap sumber 

informasi. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan untuk memperoleh informasi. 

Proses, kelembagaan, dan informasi tersedia secara langsung terutama bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan.
59

 

 

3. Akuntabilitas 

Dalam buku Bureaucracy and Democracy, Accountability And Performance,  

Gormley dan Balla (2004:5-9) yang mengutip pendapat Behn (2001), bahwa akuntabilitas 

dalam pembuatan keputusan yang demokratis dapat dilihat dari sudut pandang keadilan. 

Artinya bahwa semua pihak yang ikut serta dalam setiap proses pembuatan keputusan 

seharusnya diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang sesuai dengan apa yang 

mereka inginkan dan ketahui. Prinsip ini diwujudkan dalam Administrative Procedure 

Act, dimana peraturan perundang – undangan mengatur lembaga – lembaga pemerintah 

untuk membuat kebijakan atau keputusan yang penting dan melibatkan usulan atau 

pendapat pihak lain. 

Masih menurut Gormley yang mengutip Romzek dan Dubnick (1987):  

”akuntabilitas dalam cabang eksekutif, difungsikan untuk membedakan 

antara sumber pengawasan dari “luar dan dalam” serta tinggi atau rendahnya 

derajat pengawasan  dari lembaga pengawas”.
60
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Dalam akuntabilitas birokrasi, akuntabilitas yang diharapkan dibangun melalui 

susunan hirarki berdasarkan hubungan antar pengawas/badan pengawas. Akuntabilitas 

legal/hukum dibangun berdasarkan hubungan kontraktual, sedangkan untuk akuntabilitas 

profesional berdasarkan keahlian dari pengawas. Kemudian dalam akuntabilitas politik 

melihat bagaimana respon atau ketanggapan dari konstitusi sebagai alat utama dalam 

melihat berbagai keinginan/kebutuhan.
61

 

Menurut William dan Steven yang mengutip Romzek dan Dubnick (1987), 

akuntabilitas dalam cabang eksekutif, difungsikan untuk membedakan antara sumber 

pengawasan dari ―luar dan dalam (external and internal control) ‖ serta tinggi atau 

rendahnya derajat pengawasan  dari lembaga pengawas. Dalam akuntabilitas birokrasi, 

akuntabilitas yang diharapkan dibangun melalui susunan hirarki berdasarkan hubungan 

antar pengawas/badan pengawas. Akuntabilitas legal/hukum dibangun berdasarkan 

hubungan kontraktual, sedangkan untuk akuntabilitas profesional berdasarkan keahlian 

dari pengawas. Kemudian dalam akuntabilitas politik melihat bagaimana respon atau 

ketanggapan dari konstitusi sebagai alat utama dalam melihat berbagai keinginan/ 

kebutuhan.
62

 

 

Kemudian menurut Polidano, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
63

 

Tiga dimensi akuntabilitas yaitu: 

a. Akuntabilitas Politik, biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu 

mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi 

legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintahan. 

b. Akuntabilitas Finansial, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat 

waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan 

yang telah diaudit secara profesional. 

c. Akuntabilitas Administratif, merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang 

telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang 

tersedia. 

 

Pengertian lainnya, akuntabilitas dapat berarti kewajiban untuk menjawab dan 

menjelaskan kinerja tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki 

hak untuk meminta jawaban/keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan 

wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Dengan kata lain, akuntabilitas 

merupakan seluruh aspek tingkah laku seseorang (behaviour), dapat mencakup kelakuan 
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baik yang bersifat pribadi atau disebut akuntabilitas spiritual, maupun yang bersifat 

eksternal terhadap lingkungan dan orang-orang yang berada dilingkungannya atau 

akuntabilitas nonspiritual. Oleh karena itu, setiap pribadi atau orang harus benar-benar 

dapat menyadari bahwa setiap tindakannya akan dapat berpengaruh terhadap orang lain 

maupun pada dirinya sendiri, juga dapat berdampak pada lingkungannya.
64

 

 

C. METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara bagaimana melihat dan mempelajari 

gejala atau realitas sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Kriteria 

kualitas penelitian positivistik antara lain terlihat dari segi metodologi yang mencakup 

reabilitas, validitas, dan objektivitas. Reabilitas adalah pemakaian istilah untuk 

menunjukkan konsistensi dari data yang dikumpulkan terhadap data yang diperoleh dari 

sumber lain, serta sejalan dengan apa yang sudah diketahui orang. Validitas yang 

dimaksud merupakan suatu keyakinan bahwa analisis dan data yang dikumpulkan benar-

benar menggambarkan apa yang terjadi di tempat penelitian. Objektivitas merupakan 

suatu pengukuran yang bebas dari penilaian yang subjektif. 

Terkait dengan objektivitas, Neuman (2006) menyatakan bahwa pada penelitian 

dengan paradigma positivis, peneliti harus obyektif dan netral dalam mengukur aspek 

kehidupan sosial, memeriksa bukti, dan memperhatikan penelitian lainnya. Menurutnya, 

the researcher remains detached, neutral, and objective as he or she measures aspect of 

social life, examines evidence, and replicates the research of the others (p. 98).  

Melalui pendekatan positivis ini, peneliti ingin mengetahui dan mencapai sebuah 

pemahaman yang mendalam serta komprehensif mengenai pendidikan politik terpadu 

bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas, dengan menggunakan alur berpikir deduktif dengan mendasarkan pada 

beberapa teori yang diuji di lokasi penelitian. 

 

2. Jenis/Tipe Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, tipe penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan 

memberikan suatu bentuk penjelasan yang rinci dan lengkap mengenai pendidikan politik 

terpadu bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. 

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian murni karena 

penelitian ini memiliki orientasi akademis. Munculnya tema dan proses penelitian 

merupakan kebutuhan intelektual bagi peneliti sehingga didalamnya terdapat nilai 

kebebasan bagi peneliti untuk memilih permasalahan dan subjek penelitian. 
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Berdasarkan penggunaan waktunya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian cross 

sectional. Penelitian cross sectional adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu 

tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk 

diperbandingkan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah pendidikan politik terpadu 

bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas 

dengan studi kasus yaitu di  Kota Bengkulu pada waktu tertentu sampai penelitian ini 

selesai dan tidak dimaksudkan untuk diperbandingkan dengan penelitian lain pada waktu 

yang berbeda.  

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian 

lapangan (field research). Sebagai penelitian lapangan, maka pengumpulan data dalam 

penelitian ini lebih mengandalkan pada observasi langsung terhadap berbagai hal di 

lokasi penelitian serta wawancara secara mendalam kepada informan yang telah 

ditentukan, dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. 

 

3. Metode dan Strategi Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang 

berkaitan dengan teknik pengumpulan data dan analisa data secara kualitatif. Penelitian 

kualitatif lebih membicarakan mengenai bagaimana cara melihat dan mempelajari suatu 

gejala atau realitas. Moleong (2007) menyatakan bahwa : 

 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, ada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (hal. 101). 

 

Menurut pernyataan Stacks (2007), terdapat sejumlah kelebihan dari penelitian 

kualitatif terhadap penelitian kuantitatif, seperti memiliki kekayaan data, data yang 

dikumpulkan bukanlah fakta impersonal, menyediakan pemahaman faktor luar dari 

perilaku normatif dan berguna pada masalah hubungan masyarakat tertentu. Menurutnya,  

 

Qualitative research does provide the researcher with several important 

advantages over it‟s quantitative counterpart. First, the data are rich, in that 

they provide an in-depth understanding of a person, organization, event or other 

research object. Second, the data gathered are not impersonal facts; they are 

value based. Third, qualitative methods provide an ex post facto understanding 

of the normative behaviours of larger groups. Fourth, qualitative methods work 

best when public relations requires environmental scanning or monitoring in 

relation to a specific public relations problems (p. 102). 
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Selain itu, berkaitan dengan multiparadigma dari penelitian kualitatif, Nelson dalam 

Denzin dan Lincoln mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu disiplin 

ilmu yang interdisipliner, lintas disiplin dan terkadang berlawanan. Menurutnya,  

 

Qualitative research is an interdisciplinary, transdisciplinary, and 

sometimes counterdisciplinary field. It crosscuts the humanities and the social 

and physical science. It is multiparadigmatic in focus. It is practitioners are 

sensitive to the value of the multimethod approach. They are commited to the 

naturalistic perspective and to the interpretive understanding of human 

experience. At the same time, the field is inherently political and shaped by 

multiple ethical and political positions (p. 103). 

 

Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak selalu mengacu pada metode-metode 

yang non-positivistik, yakni penelitian yang sebagian besar mengacu pada proposisi dan 

teori-teori yang berlaku spesifik (ideographic); mementingkan reflectivity atau 

authenticity; dan menggunakan pendekatan induktif dan eksploratif (Hidayat, 2006, hal. 

136). 

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai adalah positivis dengan 

metode penelitian kualitatif. Hidayat (2006) menyatakan bahwa pendekatan positivis 

merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengacu pada proposisi nomothetic 

(berlaku umum) dan ahistoris (tidak terkait pada suatu konteks historis yang spesifik). 

Pendekatan penelitian ini menyajikan metode-metode pengkajian validitas dan 

objektivitas penelitian kualitatif dengan metode serta prosedur kualitatif. Selain itu, 

pendekatan positivis menerapkan pendekatan secara deduktif dalam mengkaji 

permasalahan penelitian. Hal ini diupayakan untuk memberi koridor mengenai 

pembahasan permasalah penelitian ini. 

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik field 

research dalam pengumpulan data, yang lebih mengandalkan pada observasi dan 

wawancara secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan, dengan 

menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Penelitian ini juga didukung oleh 

data-data sekunder yang berkaitan dengam permasalahan penelitian ini, yang termasuk 

didalamnya studi kepustakaan, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, film 

dokumenter dan dokumen-dokumen penelitian. 

 

4. Narasumber/Informan 

Informan adalah orang yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi untuk 

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pemilihan 

narasumber atau informan dalam suatu penelitian difokuskan pada representasi atas 

masalah yang diteliti. Oleh karena itu, proses perolehan data dari narasumber/informan 

harus didasarkan pada beberapa kriteria, sebagaimana yang dikemukakan oleh Neuman 

(2006) berikut: 
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a. The informant is totally familiar with the culture and is ini position witness 

significant event makes a good informant 

b. The individual is currently involved in the field 

c. The person can spend time with the researcher 

d. Non analytic individuals make better informant. A no analytic informant is familiar 

with and uses native folk theory or pragmatic common sense (p.76). 

 

Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka narasumber/informan yang terkait dengan 

permasalahan penelitian ini, antara lain ialah : 

a. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. 

b. Panitia Pengawas Pemilu Kota Bengkulu. 

c. Media (Televisi dan Cetak), selaku pihak ekstern yang berperan dalam penyampai 

informasi pemilu. 

d. Wakil dari pihak masyarakat selaku pihak yang menjadi bagian dari pemilu di Kota 

Bengkulu. 

 

5. Proses Penelitian 

Proses penelitian ini dilakukan dengan menemukan terlebih dahulu fokus masalah 

yang dimulai dari pengumpulan berbagai informasi yang terkait dengan evaluasi sistem 

kontrol pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pemerintah kota Bengkulu. 

Didalam penyusunan kerangka teori, peneliti melakukan studi kepustakaan untuk 

menemukan kesesuaian teori dan konsep bagi pendidikan politik terpadu bagi masyarakat 

menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian 

dalam pemakaian metode penelitian dipilih berdasarkan pengembangan teori dan konsep 

yang ditemukan yang disesuaikan dengan studi kepustakaan mengenai metode penelitian.  

Pada tahap analisis temuan, peneliti melakukan kategorisasi berbagai macam temuan, 

baik data primer maupun data sekunder, kemudian menganalisis data temuan tersebut 

berdasarkan operasionalisasi konsep yang dibuat. Terakhir, pada tahap pengambilan 

kesimpulan, peneliti menyimpulkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam pokok 

permasalahan dengan memberikan sejumlah saran. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pemilu yang berlangsung di Kota Bengkulu pada tahun 2012 berlangsung 2 putaran. 

Pada proses pemilu tersebut banyak diwarnai oleh tindakan-tindakan yang tidak 

seharusnya dilakukan dalam proses politik. Money politics sangat mudah ditemui disetiap 

sudut Kota Bengkulu ketika Pemilu berlangsung. Pengelembungan suara, pemanfaatan 

sarana dan prasarana publik untuk kegiatan kampanye. Tentu saja hal tersebut sangat 

memperihatinkan, dimana money politics tidak akan terjadi jika pasangan calon Pemilu 

dan masyarakat sama-sama tidak ingin melakukan tindakan yang akan merugikan. 

Masyarakat harus mampu untuk menolak setiap kegiatan yang mengarah kepada 
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kecurangan dalam Pemilu dan menentukan sikap. Tentu saja hal tersebut harus didukung 

dengan pengetahuan politik yang memadai bagi masyarakat. 

 

Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang 

demokratis adalah sebagai institusi pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan 

dengan regulasi, norma, dan etika. Sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara 

damai dan beradab. Namun realitas pemilu saat ini nampaknya masih jauh dari harapan. 

Begitu banyak kasus atau masalah yang timbul menjelang pemilu atau bahkan setelah 

terjadi pemilu. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah. Mungkin di sisi lain ada 

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat masalah ketika pemilu akan 

dilaksanakan. Kita juga sebagai warga negara yang baik seharusnya membantu aparatur 

pemerintahan daerah tempat kita tinggal agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai 

harapan kita. Adapun demokrasi itu di tandai dengan 3 (tiga) syarat yakni: 

1. adanya kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, 

2. adanya partisipasi masyarakat, dan 

3. adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. 

 

Untuk memenuhi persyaratan tersebut  diadakanlah sistem pemilihan umum. Sistem 

pemilu dibagi menjadi dua kelompok yakni: pertama, single – member constituency 

/ sistem distrik (satu daerah pemilihan memilih satu wakil). Dalam sistem distrik satu 

wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak. Untuk Dewan 

Perwakilan Daerah menggunakan distrik berwakil banyak, per provinsi sebanyak 4 wakil. 

Kelebihan sistem distrik antara lain: 1) karena kecil dan tidak terlalu besarnya distrik 

maka biasanya ada hubungan atau kedekatan antara kandidat dengan masyarakat di distrik 

tersebut, kandidat mengenal masyarakat serta kepentingan yang mereka butuhkan. 2) 

sistem ini akan mendorong partai politik untuk melakukan penyeleksian yang lebih ketat 

dan kompetitif terhadap calon yang akan diajukan untuk menjadi kandidat dalam 

pemilihan. Adapun kekurangan sistem distrik antara lain: 1) sistem ini kurang berjalan 

dengan baik karena perolehan suara kandidat yang kalah tidak diperhitungkan sama sekali 

atau suara tersebut dianggap hilang. 2) partai-partai kecil atau golongan/kelompok 

minoritas/termarjinalkan yang memperoleh suara yang lebih sedikit tidak akan terwakili 

(tidak memiliki wakil) karena suara mereka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, kaum 

perempuan memiliki peluang yang kecil untuk bersaing mengingat terbatasnya kursi yang 

diperebutkan. 3) wakil rakyat terpilih akan cenderung lebih memperhatikan kepentingan 

rakyat di distriknya dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain. 

Pertama, sistem proporsional (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil). 

Dalam sistem ini satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Ada dua macam sistem di 

dalam sitem proporsional, yakni; 1) list proportional representation, disini partai-partai 

peserta pemilu menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih 

partai. Alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada. 2) the single 

transferable vote, para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya. Dimana 

pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota.  
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Perbedaan pokok antara sistem distrik dan proporsional adalah bahwa cara 

menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan 

dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Kelebihan sistem proporsional antara 

lain: 1) menyelamatkan suara masyarakat pemilih dimana suara kandidat yang lebih kecil 

dari kandidat lainnya tetap akan diperhitungkan sehingga sedikit suara yang hilang. 2) 

memungkinkan partai-partai yang memperoleh suara atau dukungan yang lebih sedikit 

tetap memiliki wakil di parlemen karena suara mereka tidak otomatis hilang atau tetap 

diperhitungkan. 3) memungkinkan terpilihnya perempuan karena kursi yang diperebutkan 

dalam satu daerah pemilihan lebih dari satu. Kekurangan sistem proporsional antara lain: 

a) Sistem ini cenderung menyuburkan sistem multipartai yang dapat mempersulit 

terwujudnya pemerintahan yang stabil. b) Biasanya antara pemilih dengan kandidat tidak 

ada kedekatan secara emosional. Pemilih tidak atau kurang mengenal kandidat, dan 

kandidat juga tidak mengenal karekteristik daerah pemilihannya. Kandidat lebih memiliki 

keterikatan dengan partai politik sebagai saluran yang mengusulkan mereka. 

Indonesia sudah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum sejak kemerdekaan 

hingga tahun 2009. Sistem pemilihan umum yang di anut oleh Indonesia dari tahun 1945-

2009 adalah sistem pemilihan proporsional. Pemilu-pemilu paska pemerintahan orde baru 

tetap menggunakan sistem proporsional dengan system bahwa sistem ini dianggap 

sebagai sistem yang lebih pas untuk Indonesia. Sistem proporsional tetap dipilih menjadi 

sistem pemilihan umum di Indonesia dan bisajadi sistem ini yang akan terus di pakai. Hal 

ini tak lepas dari realitas yang pernah terjadi di sistem negara lain bahwa mengubahsistem 

pemilu itu merupakan sesuatu yang sangat sulit. Di Indonesia sendiri sistem proporsional 

telah mengalami perubahan-perubahan yakni dari perubahan proporsional tertutup 

menjadi sistem proporsional semi daftar terbuka dan sistem proporsional daftar terbuka. 

Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara 

tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada 

masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara. Pada Pemilu, 

masyarakat dapat memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin 

sebuah negara pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah 

pemaksimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan 

masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian 

demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam 

proses penyelenggaran Pemilu harus terus ditingkatkan. 

Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan instrument untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa 

partisipasi masyarakat dapat dilakukan menjadi empat bentuk, yaitu sosialiasi, pendidikan 

bagi pemilih, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat. Adanya beberapa 

konsep dan sarana bagi partisipasi masyarakat tentu saja perlu untuk dimaksimalkan.  

Pertama, hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang 

pentingnya Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis 

penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa 

sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi 
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segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan.  Hal ini 

menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah-kaidah 

demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus menjaga 

demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Negara ini.  

Kedua, pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait 

dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi 

penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi 

pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, 

pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman 

tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah 

siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas. 

Ketiga, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang kini banyak 

mendapatkan sorotan publik terkait dengan integritas pelaksanaannya. Banyak anggapan 

bahwa survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan hanya untuk 

kepentingan profit saja. Namun, di satu sisi, perlu diperhatikan bahwa keberadaan 

kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat sangatlah penting. Kegiatan 

tersebut juga bisa dijadikan sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait 

dengan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, kegiatan survei atau jajak pendapat dan 

penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan 

sarana yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk menghitung atau profit saja, namun 

lebih dari itu, ada proses pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan 

penyelenggaraan Pemilu.  

Keempat, tentu saja terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu, bukan 

hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan 

kesadaran tentang pentingnya partisipasi masayarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, 

sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa 

output dari partisipasi tersebut. 

Pendidikan politik terpadu merupakan ejawantah dari kepercayaan manusia 

Indonesia kepada para pengelola pendidikan. Kepercayaan tersebut merupakan modal 

yang sangat luar biasa ampuhnya bagi pencurahan perhatian kemajuan dan peningkatan 

pendidikan politik. Kepercayaan tersebut bisa dimunculkan kembali jika pemerintah 

memilki political will yang kuat dan konsisten terhadap kualitas pendidikan nasional, 

karena pada dasarnya pemerintah Indonesia hanya ada satu dan berada di bawah 

kekuasaan satu presiden dan satu wakil presiden dengan bekerja sama dengan DPR 

(Dewan Perwakilan Rakyat). Apalagi menghadapi sistem pemerintahan Indonesia hasil 

pemilihan umum 2009 ini yang lebih menganut sistem presidensil, maka pemerintah 

mnemiliki kekuasaan yang luar biasa dalam menentukan hitam putih, merah biru, hijau 

kuningnya pendidikan nasional. 

Pendidikan politik terpadu merupakan jawaban intelektual dari persoalan pendidikan 

yang semakin lama semakin tidak jelas visi dan arahnya. Dengan konsep pendidikan 

politik terpadu visi pendidikan nasional adalah jelas pemberdayaan manusia Indonesia 

dalam seluruh aspek kehidupan, seluruh sektor kehidupan, seluruh disiplin keilmuan, 
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seluruh lapisan masyarakat, seluruh strata sosial, seluruh kerangka ajaran agama, seluruh 

etnis bangsa, seluruh budaya bangsa, seluruh tradisi lokal masyarakat, dan seluruh 

harapan manusia Indonesia. Pendidikan nasional terpadu artinya memberikan kesempatan 

kepada masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mengembangkan minat, bakat, potensi, 

kreativitas, dan keterampilannya yang kemudian didukung sepenuhnya dan diakui 

sepenuhnya oleh dunia industri serta pemerintah dengan aturan hukum yang jelas dan 

tegas.  

 

Praktik pendidikan politik terpadu dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut: 

1. Pendidikan nasional terpadu secara politik merupakan strategi nasional pemerintah 

yang sedang berkuasa dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk 

melepaskan diri dari ketergantungan dalam bentuk apapun dari negara lain. Berdiri di 

atas kekuatan, kemampuan, kekayaan, sumber daya alam, dan keterampilan sendiri 

adalah visi politik pendidikan nasional terpadu. Dengan visi ini dimungkinkan 

adanya kebanggaan bagi para pengelola pendidikan karena benar-benar diperhatikan 

oleh dunia industri lainnya. Politik pembangunan infrastruktur, suprastruktur, dan 

superstruktur harus memberdayakan seluruh lapisan masyarakat baik secara sosial, 

politik, ekonomi, budaya, maupun ideologi melalui pendidikan.  

2. Dengan menjadikan pendidikan politik terpadu sebagai strategi nasional pemerintah, 

maka sebagai konsekuensi logis, konsekuensi, administrative, konsekuensi 

responsibilitas, dan konsekuensi politik pemerintah harus menyediakan dana 

anggaran sesuai dengan tuntutan konstitusi hasil amandemen yang mengamanatkan 

25 persen dari total APBN. Komitmen pengucuran dana sedemikian besar tentunya 

dibarengi dengan ketatnya nilai moralitas bangsa sedemikian rupa sehingga para 

pengelola tidak lupa diri dengan bergelimangnya dana anggaran poendidikan 

nasioanl terpadu. Hal ini harus mulai dirintis dari proses pendidikan tingkat dasar, 

menengah, dan pendidikan tinggi. Moralitas bangsa adalah satu-satunya tolok ukur 

keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan nasional terpadu. Karena dengan 

moralitas tinggi, maka kemungkinan bocornya anggaran dana akan dapat 

diminimalisir. Harapan ini bukan merupakan ilusi dan obsesi intelektual dan bersifat 

teoritik belaka, akan tetapi bila semua pihak memiliki komitmen bahwa siapa yang 

salah harus dipecat dan siapa yang jujur harus terus didukung, maka moralitas bangsa 

akan menjadi baik dan itu harus dimulai dari sekarang dan melalui jalur politik 

pendidikan terpadu. 

3. Politik pendidikan dalam rangka pemberdayaan seluruh masyarakat Indonesia dan 

penanaman moralitas merupakan sasaran dan tujuan utama pendidikan nasional 

terpadu. Moralitas bangsa merupakan landasan spiritual yang tidak mampu dibangun 

dalam waktu singkat. Penanaman moralitas bangsa harus dipupuk dan tidak pernah 

lengah sebentarpun dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pelakasanaan proses 

pendidikan dari sejak tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi harus 

senantiasa dikawal moralitas peserta didik. Peserta didik yang secara moral tidak 

lolos dan memiliki standar moral rendah tidak berhak mengenyam pendidikan lebih 
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tinggi. Karena semua itu akan sangat merugikan masyarakat lainnya. Di saat yang 

sama pemberdayaan seluruh potensi, minat, bakat, kreativitas, dan keterampilan baik 

di bidang teknologi, budaya, tradisi, seni, intelektual, sastra dan sebagaianya haru 

smendapatkan prioritas utama dalam pendidikan. Sebagaimana diungkap dio atas 

semua itu mendapat duiklunganh penuh dari politik pemerintah yang sedang 

berkuasa dan dunia industri yang terkait. Pemerintah terus mengawal kerja sama dan 

jaringan kerja antara lembaga pendidikan dengan dunia industri sebagai langkah 

untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara lain. Sebagaimana juga 

diungkap di atas industri di sini mencakup industri dalam seluruh aspek kehidupan 

masyarakat dan bangsa. 

 

Barangkali inilah konsep pendidikan politik terpadu yang mungkin masih sangat 

sederhana dan kurang memadai. Harap dapat dimaklumi karena merupakan gagasan awal 

sebagai upaya untuk memberdayakan seluruh masyarakat, menjadi sangat penting dalam 

konteks pendidikan nasional terpadu karena model pendidikan yang sedang berlangsung 

sanpai saat ini ternyata hanya memberdayakan sebagian kecil anggota masyarakat, 

khususnya yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengakses ke pusat 

kekuasaan. Bagi yang tidak memiliki akses sama sekali tidak memiliki kesermpatan untuk 

menikmati keberhasilan pembagunan pendidikan yang visi politiknya tidak jelas. 

Pendidikan selama ini tidak memiliki visi yang jelas tentang pemberdayaan manusia 

Indonesia sendiri. Memang hal ini tergantung pada sistem politik dan kebijakan 

pendidikan pemerintah, selama pemerintah lebih menitikberatkan pada pemanfaatan dan 

pengagung-agungan produki impor maka produksi dalam negeri akan terus mengalami 

kemerosotan atau bahkan mati sama sekali. Politik ekonomi pemerintah selama ini tidak 

sejalan dengan politik pendidikannya, politik pendidikannya juga tidak sesuai dengan 

politik budayanya, demikian juga politik budayanya tidak sesuai dengan politik 

ideologinya. Atau dengan kata lain antara politik yang satu dengan politik yang laan tidak 

ada yang sejalan, seirama, dan senafas. Misalnya dari segi ideologi, nasionalisme adalah 

ideologi yang paling dominan, namun ketika berada dalam politik ekonomi dan politik 

militer berbeda karena lebih mementingkan kepentingan luar negerei dalam arti 

menggunakan teori-teoiri Barat dan persenjataan impor. Ini jelas menunjukkan tidak 

adanya keselarasan dan kesesusaian antara politik ideologi dan politik ekonomi maupun 

militer. Demikian juga yang terjadi dengan politik pendidikan dan politik lainnya tidak 

ada yang selaras. Untuk menyelaraskan perlu kiranya digagas politik pendidikan nasional 

terpadu yang mencakup dan sejalan dengan politik ideologi, politik pemerintahan, politik 

budaya, politik ekonomi, politik hukum, dan politik-politik lainnya. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperjelas visi pendidikan terpadu sebagai upaya untuk keluar dari keterpurukan 

multidimensional bangsa Indonesia ini. 

Pendidikan pada dasarnya adalah otak dari sebuah badan besar yakni negara 

Indonesia. Jika otak tersebut dipisah-pisah baik energi, potensi maupun kekuatannya, 

maka kinerja otak tersebut tidak akan bisa maksimal. Demikian juga dengan pendidikan 

bila kekuatan, energi, dan potensinya dipisah-pisahkan ke masing-masing departemen, 
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maka performance-nya juga tidak akan bisa mencapai maksimal. Sebagai kekuatan utama 

dalam pendidikan, maka pendidikan terpadu ini mencakup seluruh disiplin keilmuan yang 

berkembang saat ini. Kinerjanya dapat ditentukan dengan target jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. Namun semua itu tidak boleh melupakan aspek moralitas 

yang menjadi kendali utama sistem pendidikan terpadu ini. Sebab tanpa adanya kendali 

moralitas yang tinggi, maka pemusatan kekuatan, potensi dan energi akan menjadi 

sasaran empuk bagi para "tikus-tikus intelektual" yang tidak mengenal tempat dan waktu 

itu. Dengan demikian, pemanfaatan departemen pendidikan sebagai muara satu-satunya 

seluruh proses pendidikan menjadi mudah dimonitor. Tentunya semua ini didasarkan 

pada legislasi dan hukum yang jelas dan mantap tidak interpretable dan multi tafsir. 

 

Kesimpulan 

Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat 

berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan 

umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah 

pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya 

untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang 

menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam 

parlemen, akan tetapi ada pula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum 

untuk memilih para pejabat tinggi negara. Umumnya yang berperan dalam pemilu dan 

menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan 

aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan 

itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi 

umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: single member constituency (satu 

daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). Multy member 

constituenty (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan 

proporsional representation atau sistem perwakilan berimbang). 

 

Saran 

Politik merupakan kualitas yang paling penting untuk membangkitkan dan 

mengorganisasikan minat dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

ditingkat daerah. Pada unit pemerintahan yang lebih besar, politik memegang peranan 

penting dalam proses pemerintahan perwakilan. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat 

guna mewujudkan good governance. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata 

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi 

dan nepotisme (KKN). 
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JOKOWI, PRODUK PARPOL?  

CATATAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM REKRUTMEN PARPOL 

MENUJU PERUBAHAN KEPEMIMPINAN 

 

S u t i y o 

Dosen STISIPOL Dharma Wacana Metro, Lampung 

Email: tiodharma@yahoo.com; Sutiyo77@gmail.com 

 

Abstrak 
Hari-hari ini pemimpin besar itu bernama Joko Widodo (Jokowi). Sedari Walikota 

Solo, prestasi dan gaya kepemimpinannya begitu rupa menyedot perhatian khususnya 

dalam bidang politik-pemerintahan. Pengusaha furnitur itu makin bersinar sejak 

menduduki Gubernur DKI Jakarta. Dan kini, semua survei Pemilihan Presiden (Pilpres) 

2014 mencatatnya di urutan teratas. 

Jadilah Jokowi fenomenal oleh sebab gaya kepemimpinan. Di tengah era krisis 

kepemimpinan, Jokowi muncul sebagai sosok pemimpin yang merakyat (people oriented, 

low profile), lurus (tegas, tulus, profesional), serta pintar (solutif, visioner). 

Salah satu dari empat fungsi utama partai politik (parpol) adalah rekrutmen politik. 

Jadi secara geneologi, parpol memang diplot sebagai salah satu bidan sekaligus rahim 

politik bagi kelahiran sang pemimpin. Tetapi, apakah Jokowi produk parpol?  

Realitasnya parpol sejauh ini umumnya belum mampu memproduksi pemimpin 

berkelas. Kenyataan tidak satupun parpol yang telah dikenal sebagai produsen 

pemimpin-pemimpin proto-type Jokowi. 

Jangankan mencetak sekaliber Jokowi (kualitas), bahkan diragukan para kandidat 

dalam pemilu, maupun pemilu kepala daerah/pilkada yang benar-benar orisinil produk 

dari parpol (kuantitas). Misalnya, dari mula memang sudah pejabat atau pengusaha 

sukses, lalu oleh parpol dengan mudahnya tinggal dicatut untuk diusung sebagai 

kandidat. Parpol selama ini juga dengan senang hati terima politisi bajing loncat. 

Tidak. Laiknya Leonel Messi di Barcelona FC, parpol musti berburu orang-orang 

berbakat, direkrut sejak usia dini, selanjutnya untuk digembleng menjadi pemimpin 

besar. Tulisan ini sebagai catatan terhadap sistem, mekanisme, dan promosi 

kepemimpinan yang digunakan parpol harus ditransformasi agar berdaya dukung untuk 

memproduksi Jokowi-Jokowi lain, di daerah berbeda.*** 

 

A.  PENDAHULUAN 

 

Selain fungsi pengendali konflik, komunikasi politik, dan sosialisasi politik, maka 

partai politik (parpol) juga berfungsi untuk melaksanakan rekrutmen politik. Rekrutmen 

politik ialah seleksi dan pemilihan, atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau 

sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada 

umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Surbakti, 1999). Sigit Pamungkas (2011), 

menamainya sebagai fungsi rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat 

pemerintahan. 

Fungsi rekrutmen tersebut selaras dengan definisi parpol. Menurut Carl J. Friedrich 

seperti dikutip Miriam Budiardjo (1989), parpol adalah sekelompok manusia yang 

terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan 
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kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu 

akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya. 

Dalam pengertian dan fungsi parpol seperti di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa 

parpol pada dasarnya merupakan produsen pemimpin politik. Jadi secara geneologi, 

parpol memang diplot sebagai salah satu bidan sekaligus rahim politik bagi kelahiran 

sang pemimpin. 

Adapun hari-hari ini pemimpin besar yang muncul itu bernama Joko Widodo 

(Jokowi). Sedari Walikota Solo, prestasi dan gaya kepemimpinannya sudah menyedot 

perhatian begitu rupa khususnya dalam bidang politik-pemerintahan. Pengusaha furnitur 

itu makin bersinar sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kini semua survei Pemilihan 

Presiden (Pilpres) 2014 mencatatnya di urutan teratas. 

Apa sebab ia kini fenomenal? Kebesaran Jokowi banyak dibangun oleh gaya 

kepemimpinan. Di tengah era krisis kepemimpinan, Jokowi muncul sebagai sosok 

pemimpin yang merakyat (people oriented, low profile), lurus (tegas, tulus, profesional), 

pintar (solutif, visioner). 

Sampai di sini mengemuka pertanyaan. Bahwa secara teoritis parpol pada dasarnya 

merupakan bidan sekaligus rahim politik bagi kelahiran sang pemimpin, tetapi benarkah 

Jokowi produk parpol?  

 

B.  FUNGSI REKRUTMEN POLITIK 

 

Ramlan Surbakti (1999), menulis rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan, atau 

seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan 

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. 

Dalam bahasa Budiardjo (1989), maksud rekrutmen politik yaitu parpol berfungsi 

mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik 

sebagai anggota parpol. Parpol menarik kaum muda untuk dididik menjadi kader yang 

pada masa mendatang akan mengganti pimpinan lama. 

Lebih jauh, para pemimpin hasil seleksi politik parpol tersebut juga bukan produk 

asalan. T. May Rudy (2003), menulis istilah fungsi rekrutmen parpol sebagai membina 

calon-calon pemimpin yang mengutamakan kepentingan umum. 

Berdasarkan T. May Rudy tersebut dapat digarisbawahi betapa dari pelaksanaan 

fungsi rekrutmen tersebut maka parpol dalam hal ini akan memproduksi dua hal. Satu, 

rekrutmen oleh parpol akan menghasilkan para pemimpin. Dua, pemimpin-pemimpin 

yang dilahirkan tersebut juga bukan sekadar pemimpin asal-asalan. Pemimpin hasil 

rekrutmen merupakan calon-calon pemimpin yang unggul (pemimpin otentik). 

Pemimpin dimaksud misalnya pemimpin yang mengutamakan kepentingan umum 

seperti ditulis T. May Rudy, atau bertanggung jawab, visioner, keteladanan, dst. Dengan 

lain kata, hakikatnya rekrutmen parpol tidak bermaksud menarik orang-orang yang 

bermental kerdil yang kelak mengabdi bagi kepentingan diri dan kelompoknya sendiri 

belaka. Pemimpin-pemimpin korup bukanlah hasil yang diharapkan parpol dari 

pelaksanaan fungsi rekrutmen politik. 
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Adapun pemimpin unggul dan otentik banyak kriterianya. Mereka dilekati sifat, 

perangai (traits) dan perilaku (behavior) antara lain seperti berikut: Sigit Pamungkas 

(2011): visioner, kepelayanan, tanggungjawab, keteladanan, inisiatif-inovasi, kredibilitas-

integritas, kapasitas-kompetensi, dll.  

Yayat Hayati Djatmiko (2002): pengetahuan yang luas; kemampuan responsif untuk 

bertumbuh dan berkembang; kemampuan analitik (berdasarkan daya  koginitif dan daya 

nalar); keterampilan berkomunikasi secara efektif; kapasitas integratif; keteladanan (ayo 

kerjakan, bukan: terus kerjakan), dll.  

Heidjrachman Ranupandojo (1985): (a) Keinginan untuk menerima tanggungjawab. 

Kewajiban pemimpin adalah untuk mencapai tujuan. Termasuk bersedia 

bertanggungjawab terhadap segala hal yang terjadi dan yang dilakukan anggota 

organisasinya. (b) Kemampuan untuk bisa ‖perceptive‖. Yaitu pemahaman terhadap 

tujuan organisasi (sehingga bisa membantu mencapai tujuan itu), memahami 

bawahan/anggota organisasi (tahu kelebihan, kelemahan, serta ambisi), dan memahami 

diri sendiri (introspektif). (c) Kemampuan untuk bersikap obyektif. Yaitu melihat sesuatu 

secara impersonal, dan secara rasional. (d) Kemampuan untuk menentukan prioritas. 

Yaitu bisa menentukan mana yang penting, lalu mana yang kurang/tidak penting. (e) 

Kemampuan berkomunikasi. Bahwa pemimpin, bekerja dengan menggunakan bantuan 

orang lain. Jadi perhatikan teknik memberi maupun menerima informasi dari/dengan 

orang lain. 

Dalam falsafah Jawa seperti ditulis Mukhlisin (1999): wibhawa (memiliki 

kewibawaan di mata rakyatnya), kawiryan (memiliki keberanian menegakkan keadilan), 

kaprahitaning praja (memiliki rasa belas kasih kepada rakyat), jenana wisesa suddha 

(menguasai segala ilmu pengetahuan, termasuk ilmu keagamaan). 

Begitulah. Sangat banyak unsur-unsur penting dalam kepemimpinan. Dalam istilah 

Alfian (2009), banyaknya hal yang ―harus diperbincangkan‖ tersebut, menunjukkan 

bahwa kepemimpinan bukanlah persoalan sederhana! 

Memperhatikan perilaku dan perangai yang melekati pemimpin otentik di atas maka 

diketahui bahwa kecuali unsur-unsurnya banyak, sebetulnya juga sulit dimiliki. Itulah 

antara lain kenapa tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. 

Berpijak dari teori kepemimpinan di atas, lantas bagaimana sistem dan manajemen 

rekrutmen politik yang harus diperhatikan parpol? Jadi dalam tahap ini, bukan soal 

‗seperti apa‘ pemimpin yang berhasil diproduksi parpol, tetapi di sini penting 

menganalisa ‗desain rekrutmen‘ seperti apa yang dilakukan parpol. 

Sigit Pamungkas (2011), menggolongkan rekrutmen politik ke dalam salah satu dari 

empat fungsi, yaitu parpol sebagai organisasi (parties as organization). Menurutnya, di 

dalam melaksanakan fungsi rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat 

pemerintahan maka parpol harus aktif mencari, meneliti, dan mendesain kandidat yang 

akan bersaing dalam pemilu.  

Desain rekrutmen dinilainya sebagai aspek penting untuk menjalankan fungsi 

rekrutmen tersebut. Sigit Pamungkas selanjutnya mengutip Rahat dan Hazan (2001); 

Hazan (2006): kualifikasi siapa yang akan diseleksi, siapa yang menyeleksi, di arena 
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mana kandidat diseleksi, dan siapa yang memutuskan nominasi; serta sejauh mana derajat 

demokratisasi dan desentralisasi; merupakan pertanyaan-pertanyaan kunci dalam desain 

seleksi kandidat. 

Tidak berhenti dalam tahap rekrutmen kepemimpinan politik saja, dalam 

implementasi fungsi parties as organization maka menurut Sigit Pamungkas parpol juga 

harus melaksanakan fungsi pelatihan elit politik. Pelatihan dan pembekalan tersebut 

ditujukan kepada elit yang prospektif untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Ia menulis: 

 

Dalam fungsi ini, partai politik melakukan pelatihan dan pembekalan 

terhadap elit yang prospektif untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Berbagai 

materi pelatihan dapat meliputi pemahaman tentang proses demokrasi, norma-

norma demokrasi, dan prinsip-prinsip partai, serta berbagai persoalan strategis 

yang dihadapi oleh bangsa dan pilihan-pilihan kebijakannya. Fungsi ini 

dipercaya menjadi bagian vital kesuksesan kerja-kerja dari sistem demokrasi. 

 

C.  SISTEM „DOMPLENG POPULARITAS‟ 

 

Menurut uraian teori di muka, terlihat banyak unsur yang meliputi seorang pemimpin 

otentik. Dalam upaya menghasilkan pemimpin yang unggul itu maka penting bagi parpol 

untuk memperhatikan desain rekrutmen politik termasuk tentang program pelatihan elit 

politik yang harus dilaksanakan. 

Sistem dan manajemen seleksi politik yang baik diyakini akan membuat parpol 

mampu memproduksi pemimpin unggul. Sebaliknya, rekrutmen politik yang buruk hanya 

akan menghasilkan pemimpin kualitas asalan. 

Lantas ‗sebaik‘ apakah pelaksanaan fungsi rekrutmen politik selama ini? Apakah 

parpol telah mencari secara jeli orang-orang berbakat dan potensial untuk direkrut? 

Tentang kualifikasi siapa yang akan diseleksi, siapa yang menyeleksi, di arena mana 

kandidat diseleksi, dan siapa yang memutuskan nominasi; serta sejauh mana seleksi itu 

mengandung derajat demokratisasi dan desentralisasi; apakah telah didesain parpol secara 

kompetitif? Pembekalan dan pelatihan politik seperti apakah yang dilakukan parpol 

kepada elit kader yang prospektif untuk mengisi jabatan-jabatan politik? 

Para elit potensial menjadi pejabat seharusnya ditatar tentang norma dan proses 

demokrasi serta problem-problem kebangsaan kekinian dalam pelaksanaan program 

pelatihan politik. Pembekalan politik mustinya didesain begitu rupa untuk mengeksplorasi 

berbagai materi dimaksud. 

Diharapkan dengan melek-problematika maka para calon pejabat bermental visioner 

yang punya ide-ide besar guna mengatasi persoalan kekinian. Adanya kesadaran yang 

baik tentang persoalan strategis yang marak serta akut melanda masyarakat maka elit 

kader yang prospektif itu diharapkan terpanggil untuk memimpin proyek penyelesaian 

masalah kerakyatan. Kepemimpinan adalah hubungan antara mereka yang terpanggil 

untuk memimpin dan mereka yang memilih untuk mengikuti (Kouzes dan Posner, dalam 

Alfian, 2009). 
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Kelak jika menjadi pejabat, diharapkan terpatri mental kepelayanan oleh karena telah 

dicekoki doktrin-doktrin norma demokrasi. Esensi kepemimpinan adalah melayani yang 

dipimpin, sedangkan prinsip demokrasi yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat.  

Pembekalan norma-norma demokrasi juga kondusif bagi tumbuhnya mental 

tanggung jawab. Sebab demokrasi dan kontrol (pengawasan) ibarat dua sisi mata uang 

yang tak terpisah sehingga segenap tindak-tanduk kepemimpinan harus 

dipertanggungjawabkan. Alfian mengutip Colin Powell: kepemimpinan bukanlah 

pangkat, hak istimewa, jabatan atau uang. Kepemimpinan adalah tanggungjawab. 

Adapun pelatihan politik yang sejauh ini populer dilaksanakan parpol yaitu dalam 

rangka pemenangan pemilu. Materi-materi pembekalan itu tak lebih tentang doktrin 

kemenangan yang harus diperjuangkan habis-habisan. Untuk itu pemateri bahkan 

didatangkan dari pengurus pusat parpol bersangkutan yang bergerilya hingga pelosok 

daerah. 

Begitulah. Pembekalan politik itu ada, tapi tidak tentang krisis sospolekbudhankam 

dan norma demokrasi. Parpol selama ini memang terkenal dengan agenda pembekalan 

caleg (calon legislatif), tapi lazimnya lebih didesain sekadar untuk pemenangan pemilu. 

Pembekalan caleg pun mendadak ramai digelar hanya pada saat-saat menjelang pemilu. 

Tak heran kelak ketika menang banyak yang gagal-total mengurusi publik. Alih-alih 

terpanggil untuk memimpin mensejahterakan rakyat, justru tidak sedikit diantaranya yang 

melayani dan memperkaya diri-sendiri. Jangan berharap ada yang bermental penuh 

tanggung jawab dari ‗jebolan‘ pembekalan caleg a-la parpol semacam itu. 

Celakanya, dalam pemilihan para peserta pembekalan politik juga belum diseleksi 

secara baik. Misalnya tidak ada disain kompetitif dalam hal pencalegan. Hari-hari ini 

seolah-olah siapapun bisa nyaleg, yang penting berduit. 

Kerapkali kader yang bertahun-tahun merintis eksistensi partai di daerah masing-

masing tetapi akhirnya ‗diamputasi‘ oleh pendatang baru. Sewaktu masih memakai 

prinsip kemenangan berdasarkan nomor urut, kompetisi tidak fair seperti itu jamak 

terdengar. 

Begitu pula minimnya derajat demokratisasi dan desentralisasi dalam banyak kasus 

seleksi kandidat yang diusung dalam pilkada. Seperti musim pilkada 2003-2008 oleh PDI 

Perjuangan (PDIP).  

Waktu itu sebagian besar simpatisan dan kader PDIP di pelbagai wilayah sebenarnya 

mengajukan nama-nama kader internal sebagai calon pimpinan daerah setempat. Tapi 

akhirnya semua nama itu diganti dengan bukan orang PDIP oleh DPP Partai moncong 

putih itu. 

Kasus tersebut menimpa Tarmidi Soehardjo yang diganti dengan Sutiyoso di DKI 

Jakarta, Mardijo dengan Mardiyanto (Jateng), M. Alzier D. Thabranie dengan Oemarsono 

(Lampung), dan A.A. Ngurah Oka Ratmadi (Cok Rat) dengan Dewa Made Beratha (Bali). 

Terakhir, dalam melaksanakan fungsi rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari 

pejabat pemerintahan maka parpol kita umumnya tidak aktif mencari, meneliti, dan 

mendesain kandidat yang akan bersaing dalam pemilu. 
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Kebanyakan calon kandidat datang ujug-ujug, begitu instan seakan tak peduli siapa, 

dari mana, dan seperti apa jejak-rekam yang bersangkutan. Kepartaian kita cenderung 

terima orang yang sudah jadi: tokoh, pejabat, pengusaha sukses, dst.  

Alangkah banyak kepala daerah yang selanjutnya dijadikan pimpinan partai di daerah 

bersangkutan. Padahal jelas-jelas sebelumnya dia bukan orang partai. 

Tak terhitung juga fenomena bajing loncat. Begitu masuk ternyata langsung 

dijadikan pimpinan parpol, padahal sebelumnya ia pimpinan parpol lain. 

Kekeliruan itu adalah parpol tidak ikut serta dalam memproses kebesaran orang-

orang yang akan dijagokan tersebut. Istilahnya parpol mendompleng popularitas sang 

kandidat. Inilah dekadensi rekrutmen parpol yang menggelikan lagi memprihatinkan. 

Yang benar, kalau diantara kader ada yang potensial maka parpol merawatnya 

sedemikian rupa. Dialah orangnya yang didesain parpol kelak sebagai calon pemimpin.  

Ataupun bila orang prospektif dan berbakat itu berada di luar, maka parpol haruslah 

jeli melihat hingga menjadikannya kader. Di sini parpol sifatnya pro-aktif berburu orang-

orang berbakat, bukan pasif menunggu. Dengan begitu orang direkrut bukan setelah 

punya nama, tapi parpol sudah sejak dini berperan dalam menggembleng kebesaran sang 

calon kandidat yang didesain untuk dijagokan.  

 

D.  JOKOWI, PRODUK PARPOL? 

 

Sampai di sini terlihat parpol terlihat belum punya ‗pabrik‘ kepemimpinan yang 

mumpuni. Parpol itu ternyata hanya menjual jagoan-jagoan hasil didikan orang luar. Para 

kandidat yang sudah jadi orang itu sekedar sewa perahu parpol. 

Itulah kenapa meragukan Jokowi sebagai produk parpol (PDIP). Dalam kerangka itu, 

iyakah Jokowi produk PDIP? 

Secara formalitas mungkin iya. Sebab Jokowi ber-kartu tanda anggota PDIP. Pun, 

Jokowi maju bertarung dalam Pilkada Solo dan DKI juga diusung PDIP. 

Namun secara substansi Jokowi tampaknya bukan produk murni PDIP. Bukan PDIP 

yang mendesain karakter kepemimpinan Jokowi. Kelas Jokowi yang sebaik itu diyakini 

hasil dari gemblengan pihak lain. 

Jika benar dia produk PDIP, alangkah baik mesin rekrutmen partai banteng betina itu. 

Tapi seperti profil rekrutmen partai-partai lain, PDIP juga tidak dikenal jeli dan rajin 

berburu orang-orang berbakat, punya disain rekrutmen yang kompetitif, maupun 

melaksanakan pembekalan politik secara kualified. 

Kalaulah sistem dan manajemen rekrutmen PDIP sebaik itu, tentu PDIP  juga sudah 

banyak memproduksi pemimpin berkelas, hingga dikenal sebagai parpol produsen 

pemimpin-pemimpin Proto-type Jokowi. Jadi tidak hanya ada di DKI, tapi PDIP juga 

seharusnya bisa mencetak Jokowi-Jokowi lainnya untuk daerah berbeda. Buktinya tidak 

ada. 

Manakah Jokowi-Jokowi lain hasil cetakan PDIP? Kenyataan tipikal pimpinan 

produk PDIP selama ini nyatanya juga tidak beda jauh dengan proto-type para pemimpin 

produk parpol lain. 
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Standar produksi dari ‗pabrik‘ kepemimpinan PDIP sejauh ini rata-rata tidak sekelas 

Jokowi. Alih-alih demikian, justru tidak sedikit pemimpin politik dan pemerintahan dari 

PDIP yang kualitasnya di bawah standar, seperti diantara mereka yang banyak terjerat 

kasus korup. 

 

E.  PENUTUP 

 

Leonel Messi diboyong ke Barcelona FC bukan ketika sudah besar. Meski jauh 

berada di Argentina, Barca jeli mencium bakat luar biasa Messi, lantas direkrut sejak usia 

dini.  

Leonel Messi awal-awal direkrut ia masih bermasalah dengan tinggi badan yang jauh 

dari ideal, tapi lalu diup-grade Barcelona. Siapa bilang La pulga tak berbakat, tapi dengan 

digembleng di sekolah Barca (La massia) maka kehebatannya pun makin menjadi-jadi.  

Pada akhirnya Barca panen. Kini tak ada orang yang tidak tahu Messi dan Barcelona 

FC.  

Dari hal itu, kiranya pabrik kepemimpinan parpol bercermin. Parpol berburu yang 

berbakat, rekrutmen sejak dini, lalu digembleng agar dapat memproduksi jokowi-jokowi 

lain. Tanpa itu, iyakah Jokowi produk parpol?*** 
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Abstrak 
Demokrasi tumbuh subur ketika semua suara berperan sama penting dan semua 

orang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi perubahan kehidupan masyarakat. Untuk menumbuhkan demokrasi yang 

sehat diperlukan media bagi masyarakat untuk berinteraksi antara masyarakat dengan 

masyarakat, dan masyarakat dengan pemimpin mereka. Optimalisasi komunikasi akan 

menumbuhkan sikap kepercayaan dan mengedukasi masyarakat sebagai warga negara 

yang memahami hak serta kewajibannya. Era saat ini telah mengalami ledakan 

komunikasi luar biasa, revolusi industri komunikasi telah mendominasi semua sektor 

kehidupan masyarakat. Salah satu media elektronik berbasis masyarakat adalah 

munculnya radio komunitas. Dengan jaringan yang sangat luas hingga saat ini mencapai 

10.000 lebih radio komunitas yang ada di Indonesia merupakan kekuatan yang luar biasa 

untuk memobilisasi masyarakat menciptakan iklim tata kemasyarakatan yang madani. 

Radio komunitas dengan daya jangkau 2,5 – 5 km merupakan media radio yang berstatus 

swakelola oleh masyarakat. Desain acara radio disesuaikan dengan kebutuhan informasi 

masyarakat sekitarnya. Sampel yang ada di wilayah Surakarta dan Tangerang Selatan 

menunjukkan radio komunitas sangat berpotensi sebagai radio masyarakat yang tidak 

mudah diintervensi oleh pihak manapun, hal ini karena kemandiriannya dari segi biaya, 

maupun pemeliharaan. Dengan kondisi tersebut optimalisasi potensi radio komunitas 

beserta jaringannya sangat strategis untuk membangun tatanan masyarakat yang 

memiliki daya informasi literasi yang baik, mampu menciptakan tatanan masyarakat 

yang dipenuhi nilai persamaan, keadilan, serta kemerdekaan.   

 

Keyword: masyarakat madani, radio komunitas, mobilisasi potensi masyarakat 

 

A. PENDAHULUAN  

 

Sejak pasca tahun 1998 proses reformasi terus bergulir, keterbukaan informasi untuk 

publik mengalami perkembangan yang pesat. Semua media cetak maupun elektronik 

mempublikasikan beragam informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Seiring 

perjalanan waktu media pun berkembang dengan pesat. Dari media elektronik televisi, 

radio  dari sisi jumlah semakin bertambah, demikian pula media cetak. Khusunya media 

radio semula kita mengenal radio swasta ( radio yang berkapasitas FM/AM) di tengah 

masyarakat berkembang pula radio komunitas. Menurut (wikipedia.org/wiki) Radio 

komunitas  adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, 

diinisiatifkan dan didirikan oleh sebuah komunitas. Pelaksana penyiaran (seperti radio) 

mailto:siti@ut.ac.id
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas
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komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran komunitas. Radio komunitas juga sering 

disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio 

komunitas adalah "dari, oleh, untuk dan tentang komunitas". Radio jenis ini saat ini mulai 

banyak diminati oleh masyarakat. Selain karena dari segi iaya relatif murah, 

perakitanyapun tidak begitu sulit. Radio komunitas memiliki kemampuan daya siar 

sekitar 3-5 km. Radio jenis ini sesuai dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang tidak 

terjangkau oleh frekuensi radio swasta.  

Pemanfaatan radio komunitas telah digunakan oleh banyak pihak dari mahasiswa 

yang difungsikan untuk memberikan informasi pada sesama mahasiswa, informasi 

kampus, sekaligus sebagai praktek mahasiswa untuk menjadi seorang penyiara maupun 

mengelola informasi. Pemanfaatan radio komunitas untuk pemberdayaan masyarakat 

mandiri pedesaan. Sebagai contoh di daerah Sumatera jaringan radio komunitas 

pemerintah daerah mengkategorikan dua jenis media radio komunitas yaitu radio 

komunitas reguler dan intensif. Radio komunias ini digunakan oleh Pemda untuk 

mensosialisasikan program-program yang difungsikan untuk membangun desa. Radio 

komunitas reguler adalah radio komunitas yang diarahkan untuk mampu memproduksi 

berita 3 berita dan satu iklan layanan masyarakat. Radio komunitas jenis ini memiliki 

keterbatasan manajemen. Sedangkan radio komunitas intensif diarahkan pada 

kemampuannya memproduksi berita 8 berita dan 3 layanan masyarakat untuk setiap 

bulannya. Untuk daerah-daerah yang rawan bencana radio komunitas banyak 

dimanfaatkan untuk menginformasikan berita-berita pada saat akan terjadi bencana, saat 

terjadinya bencana hingga cara-cara melakukan evakuasi.  

Dengan beragamnya pemanfaatan radio komunitas ini, bagaimanakah fungsi dan 

peran radio komunitas sebagai radio berbasis masyarakat dalam mendukung terciptanya 

masyarakat madani ?  

 

1. Radio Berbasis Masyarakat  

Media informasi dan komunikasi adalah peran yang dimiliki oleh media radio. 

Sebagai media informasi, radio memiliki fungsi dan peran dalam menghimpun, 

mengumpulkan, mengolah berita dan menyebarluaskan pada masyarakat. Sebagai media 

komunikasi radio berperan sebagai media komunikasi yang berada di masyarakat. Baik 

antar masyarakat, ataupun komunikasi masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. 

Bagi radio yang berperan sebagai komunikasi anatar masyarakat, radio akan mengelola 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan radio yang berperan sebagai 

media komunikasi antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat, radio sebagai 

media sosialisasi program-program pemerintah. Sosialisasi ini diantaranya mengenai 

praturan, program pemberdayaan, kewirausahaan, penyuluhan kesehatan, masalah 

pendidikan, informasi lain seputar kebutuhan masyarakat. Termasuk didalamnyaadalah 

sosialisasi pemilihan pimpinan daerah setempat. Menurut (Soemarno, AP, 2009 :1.9, ) 

dalam tatanan bernegara pun khususnya mengenai masalah politik diperlukan media 

sebagai alat komunikasi. Dalam terminologi media komunikasi dalam tatanan bernegara 

atau politik dapat berupa media cetak, media elektronik. Alat komunikasi ini pada 
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hakekatnya untuk memeprluas nuansa pandang dan berpikir yang tidak terbelenggu 

kebekuan egosentris yang dapat memperlebar perbedaan. Fungsi paling dominan pada 

alat komunikasi politik adalah sebagai  

a. Alat untuk menyebarkan statement politik, 

b. Alat informasi dan pendidikan politik, 

c. Alat propaganda politik, 

d. Alat konsolidasi dan konsensus nasional  

e. Alat sosialisasi politik 

 

Beranalogi penjelasan dari Soemarno yang terdapat dalam BMP Komunikasi Politik-

UT, terlihat bahwa media berperan sangat penting dalam membangun image di 

masyarakat. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa media mampu membangun kondisi 

tertentu dalam masyarakat. Artinya media berperan untuk mengacaukan suatu peristiwa 

atau media dapat berperan sebagai penetram terhadap pristiwa tertentu.  

Sebagai media rakyat atau media yang berbasis masyarakat, karena radio komunitas 

adalah swaskelola yang dikelola sendiri oleh masyarakat komunitas tertentu. Berdasarkan 

keberadaan inilah radio komunitas sangat beragam dan berjumlah ribuan  di Indonesia. 

Dari artikel yang dihimpun dari hasil publikasi di internet mengidentifikasi jumlah 

jaringan radio komunitas (RRK) sekitar 18 jaringan. Namun belum terdeteksi dengan 

pasti berapa jumlah anggota radio komunitas yang terdapat di jaringan radio tersebut. 

Misalnya daerah istimewa Yogyakarta, dari hasil identifikasi jumlah radio komunitas 

yang ada di daerah Yogyakarta mencapai 57 radio komunitas. Secara rinci jaringan radio 

komunitas terilustrasi di bawah ini  

a. Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat 

b. Jaringan Radio Komunitas Jabotabek 

c. Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta 

d. Jaringan Radio Komunitas Jawa Timur 

e. Jaringan Radio Komunitas  Jawa Tengah 

f. Jaringan Radio komunitas Lampung 

g. Jaringan Radio Komunitas Banten 

h. Jaringan Radio Komunitas Sumatera Barat 

i. Jaringan Radio Komunitas Sumatera Utara 

j. Jaringan Radio Komunitas Bali 

k. Jaringan Radio Komunitas Sulawesi Utara 

l. Jaringan Radio Komunitas NTB 

m. Jaringan Radio Komunitas Papua 

n. Jaringan Independen Radio Komunitas  (JIRAK CELEBES)Sulawesi Selatan 

o. Jaringan Radio Komunitas Kalimantan Timur 

p. Jaringan Radio Komunitas NTT 

q. Jaringan Radio Komunitas Kalimantan Barat 

r. Jaringan Radio Komunitas Nangroe Aceh Darussalam 
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Berdasarkan data dan mengidentifikasi peran, sistem manajemen radio komunitas ini 

disebut dengan radio berbasis masyarakat. Karena masyarakatlah yang mengelola 

sepenuhnya keberadaan radio ini, dari sisi berita, manajemen, maupun karakteristik 

beritanya.  

 

2. Peran Media Radio Komunitas Dalam Membangun Masyarakat Madani  

Sebagai media komunikasi radio memiliki kewajiban mengedukasi masyarakat dan 

menghibur. Mengedukasi masyarakat berarti media radio mempublikasikan hal-hal yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Mengedukasi atau mendidik bisa dimulai dari membangun 

kesadaran tiap individu merupakan bagian dari sebuah negara, artinya media radio 

mampu mengarahkan tiap individu memahami hak dan kewajibannya dalam masyarakat. 

Melalui program-programnya yang mendidik masyarakat untuk memahami posisinya 

dalam masyarakat. Berikut peran radio dalam masyarakat   (http://giesafm.blogspot.com 

/2013/04/daftar-stasiun-radio-di-aceh.html)  peran radio yang telah dibangun oleh banyak 

pihak, antara lain: 

 

a.   Peran Radio sebagai Media Perdamaian, menjalankan fungsi antara lain sebagai 

berikut: 

1) Meliput untuk berorientasi pada pencapaian bersama  

2) Berempati & menyuarakan semua pihak, melihat konflik sebagai masalah dan 

proaktif untuk pencegahan lanjutan serta fokus pada dampak yang tak terlihat 

3) Membeberkan ketidakbenaran dari semua sisi dan mengungkap yang 

ditutuptutupi. 

4) Fokus pada orang-orang yang membawa perdamaian serta menyoroti prakarsa-

prakarsa perdamaian. 

 

b.   Peran Radio sebagai Media Monitoring Pembangunan Partisipatif oleh Masyarakat, 

menjalankan fungsi antara lain sebagai berikut: 

1) Meliput pelaksanaan suatu proyek pembangunan. 

2) Mengumpulkan bahan/dokumen yang terkait dengan proyek pembangunan. 

3) Mengadakan diskusi baik on air maupun off air. 

 

c.   Peran Radio sebagai Media Pendidikan, menjalankan fungsi antara lain sebagai 

berikut: 

1) Mengumpulkan bahan atau paket pendidikan, baik pendidikan formal maupun 

informal. 

2) Menyiarkan paket-paket pendidikan tersebut. 

3) Mengadakan acara interaktif, tanya jawab atau diskusi, baik on air maupun off 

air. 

 

d.   Peran Radio sebagai Media Informasi dan Komunikasi, menjalankan fungsi antara 

lain sebagai berikut: 

http://giesafm.blogspot.com/
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1) Melakukan reportase ke dalam komunitas. 

2) Mengumpulan bahan dari luar komunitas. 

3) Membacakan berita dan informasi dari pihak lain ke pihak sasaran yang 

dimaksud. 

 

e.   Peran Radio sebagai Media Hiburan, dapat menjalankan fungsi antara lain sebagai 

berikut: 

1) Mengumpulkan lagu-lagu, dongeng, kuis dan paket hiburan lainnya. 

2) Menyiarkan paket paket hiburan  

 

Sampel yang diambil dari jaringan radio yang berada di lokasi Surakarta dan jaringan 

radio komunitas tangerang selatan menunjukkan operasional radio tersebut difokuskan 

pada kepentingan komunitas tertentu, antar radio komunitas saling  berinteraksi untuk 

berbagi berita bersama, peningkatan manajemen.  

 

3. Optimalisasi Program Bersama (Antar Radio Komunitas )  

Untuk mewujudkan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat melalui media 

radio komunitas diperlukan mobilisasi jaringan radio komunitas dengan program – 

program yang mendidik masyarakat untuk memahami posisinya sebagai warganegara 

yang mengerti akan hak serta kewajibannya. Dengan program-program yang terstruktur 

sasaran yang tepat maka jaringan radio komunitas akan mampu membangun masyarakat 

yang memiliki kesadaran hak dan kewajiban sebagai warganegara, karena jaringan radio 

komunitas mampu mengintervensi hingga lokasi pedalaman. Dengan karakteristik daerah 

kepualuan dan geografis alam yang kurang menguntungkan maka keberadaan radio 

komunitas akan bermanfaat untuk menyebarluaskan informasi.  

 

B. PENUTUP  

 

Keberadaan radio komunitas di Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat 

strategis. Sebagai media rakyat atau media berbasis kerakyatan rado komunitas dapat 

mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi sesuai karakteristik masyarakt 

setempat. Dengan beragamnya daerah, taraf hidup, tingkat pendidikan media radio 

komunitasmmapu mewadahi semua perbedaan tersebut. Dengan program–programnya 

yang terstruktur kerjasama yang ditingkatkan di antara jaringan rado komunitas maka 

harapan Indonesia sebagai negara yang berupaya mewujudkan masyarakat madani dapat 

terwujud. Diantara isi berita atau publikasi yang dapat ditampilkan di radio komunitas 

dapat diambil dari karakteristik budaya setempat, misalnya untuk daerah  Jawa yang sagat 

familiar dengan budaya pewayangan, radio komunitas dapat menyebarluaskan informasi 

melalui prasarana tersebut, untuk daerah –daerah yang memiliki tingkat religius yang 

tinggi, dapat menggunakan prasarana tersebut untuk menyebar luaskan misi kesadaran 

sebagai warga negara.  
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Abstrak 
Ruang publik dalam perspektif Habermas adalah arena di mana setiap individu 

berhak masuk dan berbicara tanpa tekanan dari individu lain. Media sosial dalam 

jaringan internet tampaknya memiliki kriteria sebagai ruang publik baru yang sangat 

populer dalam cara berkomunikasi masyarakat modern. Sifatnya yang interaktif dan 

„mungkin‟ demokratis menjadikan media sosial dianggap sebagai „public sphere‟ sebab 

setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Dalam ruang publik ini, peserta 

berpartisipasi dalam memberikan makna, baik menolak, mendukung, maupun mengkritik. 

Terdapat proses komunikasi dialogis atau dialektika gagasan di sana. Pertanyaannya 

adalah, bagaimana demokrasi dalam media sosial bila dilihat melalui perspektif 

habermasian dan relasi kuasa foucauldian? Kajian ini memanfaatkan media  sosial 

twitter sebagai objek penelitian khususnya menyoroti akun @triomacan2000 yang dalam 

setiap kicauannya selalu memberikan isu-isu mutakhir di bidang politik dan 

pemerintahan yang korup. Data penelitian bersumber dari wacana yang terlontar dalam 

tweet akun tersebut dan retweet dari follower virtualnya. Sebagai kajian kualitatif, 

analisis wacana dipaparkan secara deskriptif dengan dialektika antara data dan teori 

mengenai „public sphere‟ serta teori kekuasaan. Hasilnya adalah bahwa ruang publik 

media sosial seperti halnya akun twitter @triomacan2000 merupakan arena demokrasi di 

mana pertukaran makna terjadi melalui penolakan, dukungan dan kritikan antar individu 

yang terlibat dan seringkali individu satu menekan individu lainnya. Dengan demikian 

perspektif habermas mengenai „public sphere‟ tanpa „coercive power‟ masih utopia. 

 

Kata kunci:  demokrasi, ruang publik habermasian, media sosial, teori kekuasaan 

foucauldian. 

 

A.  LATAR BELAKANG 

 

Sejak kemunculannya pada tahun 60-an, internet telah berkembang menjadi sebuah 

dunia alternatif yang membawa perubahan hampir di segala bidang kehidupan manusia, 

misalnya cara manusia berhubungan satu dengan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari 

anggapan bahwa sifat internet yang virtual (tidak membutuhkan kehadiran tubuh) 

memberi ruang bermain bagi individu-individu untuk menampilkan berbagai karakter 

tertentu dalam berinteraksi dengan orang lain.  Selain itu internet dianggap lebih 

demokratis sebab setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya secara interaktif. Dengan 

sifat-sifatnya yang demikian, dalam internet terdapat kriteria sebagai „public sphere‘ 

(ruang publik).  

mailto:siti_khusnul84@ub.ac.id


  Prosiding Seminar Nasional FISIP 2013 

209 

 

Menurut Jorgen Habermas (1962, trans. Burger, 1989) dalam ruang publik setiap 

orang bebas masuk dan turut berbicara tanpa ada tekanan koersif yang mengarah pada 

kesepakatan pragmatis. Ruang publik menjadi arena untuk pengakuan kembali atas 

kemanusiaan seseorang, yaitu dihargai masing-masing pendapatnya. Dalam public sphere 

berupa internet, khalayak media berpartisipasi dalam memberikan makna, baik menolak, 

mendukung, maupun mengkritik. Terdapat proses komunikasi dialogis dan dialektika 

gagasan. 

Makalah ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses 

berdemokrasi di media sosial twitter sebagai ruang publik baru yang akan dikaji dengan 

pendekatan analisis wacana dari sudut pandang ruang publik habermasian dan teori 

kekuasaan foucauldian. Kajian ini memanfaatkan media sosial twitter sebagai objek 

penelitian khususnya menyoroti akun @triomacan2000 yang dalam setiap kicauannya 

selalu memberikan isu-isu mutakhir di bidang politik dan pemerintahan yang korup. 

Pemilik akun secara reguler menyajikan data-data, fakta dan opini mengenai kebijakan 

publik, kinerja pemerintah, tokoh politik dan berbagai isu aktual lain. Sifat interaktif 

Twitter memungkinkan para pengikut akun yang bersangkutan merespon setiap kicauan 

yang dilontarkan ke publik. Dari sanalah diperoleh sumber data yang dianalisis , yaitu 

tweet akun tersebut dan retweet dari follower virtualnya yang diharapkan dapat 

menjelaskan demokrasi seperti apa yang terjadi dalam ruang maya. Fenomena tersebut 

penting untuk dikaji secara ilmiah sebab penulis berasumsi bahwa peluang pendidikan 

demokrasi yang seringkali dianggap pembicaraan ‗berat‘ dan serius dapat juga dilakukan 

melalui medium budaya populer yang lebih ringan. 

Dalam komunikasi internet, khalayak media berpartisipasi dalam pertukaran makna 

dengan cara menolak, mendukung maupun mengkritik. Hal tersebut nyata terjadi dalam 

ruang Twitter @triomacan2000. Dialektika gagasan dari pemilik akun dengan para 

follower-nya menunjukkan gejala yang sama dengan pandangan mengenai komunikasi 

dalam internet di atas. Namun, ada persoalan lain dibalik proses pertukaran makna itu, 

yaitu relasi kuasa. Relasi kekuasaan dalam komunikasi dialogis merupakan hal yang 

secara implisit terinternalisasi dalam setiap tuturan dan ujaran dari masing-masing 

individu yang terlibat dalam percakapan. Kekuasaan dalam pandangan strukturalis ada 

dalam hubungan-hubungan yang terstruktur dan terkonsentrasi dalam satu pusat sebagai 

titik tertinggi. Namun para penganut post-strukturalis seperti halnya Foucault berpendapat 

sebaliknya yaitu bahwa kekuasaan menyebar dan bisa ditemui di mana-mana. Kekuasaan 

digunakan untuk mempengaruhi pihak lain dan bisa dimiliki siapa saja yang memiliki 

pengetahuan. Sebuah wacana yang dilontarkan seseorang merupakan bentuk kekuasaan 

untuk menggiring orang lain ke arah kesimpulan tertentu atau membentuk citra tertentu 

yang diharapkan pembuat wacana.  

Dalam sebuah ujaran ataupun wacana yang dilontarkan, seseorang sedang membuat 

pernyataan kekuasaan dan posisinya secara samar hingga seringkali pernyataan itu tidak 

disadari oleh lawan tuturnya atau bersifat hegemonik. Misalnya seorang pemilik akun 

melontarkan wacana ―Banyak orang yg sdh termakan rekayasa opini media dan timses 

jokowi, memprediksi Jokowi bakal jadi presiden RI pada 2014 yad(yang akan datang, 
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penj.)‖. Hal ini dapat dimaknai sebagai berikut: Terkait pemilu presiden tahun 2014 

mendatang, pemilik akun menganggap opini media dan tim sukses Jokowi adalah suatu 

rekayasa dan banyak orang yang termakan (percaya) pada rekayasa tersebut. Rekayasa 

yang dimaksud mungkin adalah upaya pencitraan yang baik mengenai Jokowi. Dengan 

kalimatnya tersebut, pemilik akun secara samar sedang menyatakan posisinya yang 

kontra media (arus utama) dan timses Jokowi alias kontra Jokowi. Umumnya, tema 

wacana yang aktual seperti itu akan direspon dengan cepat oleh follower. Misal, ada 

follower yang merespon wacana di atas dengan kalimat ―Apa yang diberitakan media 

tentang Jokowi adalah fakta, bukan sebuah politik pencitraan‖. Bila dicermati, follower 

tersebut merespon wacana pemilik akun dengan posisi berdiri yang berseberangan. 

Meskipun tidak tersurat bentuk ketidaksetujuan dengan kalimat sanggahan langsung 

seperti ―saya tidak setuju dengan pendapat Anda‖, namun respon di atas jelas berada pada 

posisi yang tidak sama dengan pelontar wacana alias menolak dengan penggunaan kata 

‗fakta‘ dan ‗bukan politik pencitraan‘. Dengan pilihan katanya, ia sedang membuat 

antonim dari kata ‗rekayasa‘ yang dilontarkan @triomacan2000. Demikian seterusnya 

bentuk dialektika gagasan dalam Twitter di mana follower dapat menolak, menyetujui, 

mengkritik, netral atau skeptis dengan wacana tersebut. Masing-masing individu sedang 

mengungkapkan pendapatnya, menandai posisinya, mempertahankan wilayah 

kekuasaannya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana proses demokrasi dalam media 

sosial bila dilihat melalui perspektif habermasian dan relasi kuasa foucauldian? 

 

B.  TELAAH LITERATUR 

 

1.  Ruang Publik Habermasian 

Dalam perspektif Habermas, ruang publik didefinisikan sebagai ruang di mana setiap 

individu dapat masuk dan turut serta dalam percakapan tanpa tekanan dari pihak lain. Ia 

menyampaikan teorinya mengenai ruang publik demokratis tersebut dalam bukunya The 

Structural Transformation of the Public Sphere (1962). Ia menandai perkembangan ruang 

publik pada abad ke-17 dan ke-18 serta kemundurannya pada abad keduapuluh. Dalam 

karyanya tersebut, tujuan politis Habermas adalah mengajukan ―the project of 

Enlightment‖ (proyek pencerahan) dengan merekonstruksi ruang publik yang demokratis 

di mana alasan yang mungkin menang adalah bukan alasan instrumental seperti yang 

halnya dipraktekkan di masa modern melainkan alasan kritis yang mewakili tradisi 

demokratis terbaik. Ia mendefinisikan ruang publik ―as a domain of uncoerced 

conversation oriented toward a pragmatic accord‖ (Habermas, 1962, trans. Burger 1989). 

Berdasarkan definisi Habermas tersebut, dalam ruang publik setiap orang bebas masuk 

dan turut berbicara tanpa ada tekanan koersif yang mengarah pada kesepakatan pragmatis. 

Namun pendapat Habermas tersebut dikritik oleh para post-strukturalis seperti 

Lyotard (trans. Massumi, 1984) yang menganggap bahwa ruang publik habermasian 

tersebut adalah sebuah utopia. Ia mempertanyakan potensi emansipatoris dari model 

konsensus melalui debat rasional. Postrukturalis mempertanyakan tujuan ‗pencerahan‘ a 

la Habermas yaitu penggunaan subjek rasional otonom sebagai dasar universal untuk 
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demokrasi. Padahal seseorang tidak bisa sepenuhnya otonom dalam posisinya melainkan 

terpengaruh oleh pelbagai kekuatan lain; pengaruh pemikiran dari orang-orang 

sebelumnya, dari perspektif gendernya, latar belakang sosial dan kulturalnya. 

 

2. Relasi kuasa Foucauldian 

Michel Foucault, salah seorang filsuf pelopor strukturalisme berbicara tentang 

kekuasaan. Foucault menilai bahwa filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada 

soal legitimasi. Dalam pandangan tradisional itu kekuasaan adalah sesuatu yang 

dilegitimasikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat 

mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan 

adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.  

 

“Power relations are extremely widespread in human relationships. Now 

this does not mean that political power is everywhere, but that there is in human 

relationships a whole range of power relations that may come into play among 

individuals, within families, in pedagogical relationships, political life,etc. 

(Foucault, 1984 eds. Sylvère Lotringer 1996) 

 

Kekuasaan menurut Foucault menyebar dan bisa ditemui di mana-mana. Ia muncul 

dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari 

kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di 

mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak 

datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-

hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.  

Salah satu objek penelitian Foucault adalah kondisi-kondisi dasar manusia yang 

menyebabkan lahirnya satu diskursus atau wacana. Melalui telaahnya tresebut, Foucault 

menunjukkan hubungan antara diskursus ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Diskursus 

ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang benar dan mengeliminasi yang salah 

pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Di sini menjadi jelas bahwa 

kehendak untuk kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk berkuasa. Tidak 

mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Di sini selalu terjadi korelasi yaitu 

pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan. Penjelasan 

ilmiah yang satu berusaha menguasai dengan menyingkirkan penjelasan ilmu yang lain. 

Selain itu, ilmu pengetahuan yang mewujud dalam teknologi pun gampang digunakan 

untuk memaksakan sesuatu kepada masyarakat. Karena dalam zaman teknologi tinggi 

pun sebenarnya tetap ada pemaksanaan pandangan dan ideologi meskipun terjadi 

pergeseran instrumen yang dipakai untuk memaksa yang lebih inovatif seperti halnya 

media cetak dan internet. 

 

3.  Analisis Wacana 

Menurut Yoce (2004: 49), analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses 

(penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau 
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sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya 

mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Artinya, dalam 

sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan. Isu-isu yang dikaji melalui 

analisis wacana makin berkembang terutama tema yang banyak diperbincangkan orang di 

masa sekarang, seperti perbedaan gender, wacana politik, dan emansipasi wanita, serta 

sejumlah masalah sosial lainnya (Mulyana, 2005: 69).  

Di balik sebuah wacana yang dilontarkan terdapat makna dan citra yang diinginkan, 

ideologi yang ditanamkan pada pihak lain, serta kepentingan yang sedang diperjuangkan. 

Jadi, analisis wacana yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah sebagai upaya 

pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan suatu 

pernyataan. Wacana dapat dilihat dari bentuk hubungan kekuasaan terutama dalam 

pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi. Dalam Eriyanto (2003) 

mengutip dari pemikiran Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis menyelidiki 

bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling mengajukan dan 

memperjuangkan klaim kebenarannya masing-masing.  

 

C.  METODE 

 

Kajian ini merupakan bentuk rancangan kualitatif yaitu merupakan metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan (Creswell, 2010). Pendekatan analisis yang dipakai adalah discourse 

analysis atau analisis wacana yang memandang teks tidak hanya dari aspek kebahasaan 

semata melainkan bahasa dipakai untuk tujuan dan praktek tertentu termasuk di dalamnya 

praktek pernyataan kekuasaan (Eriyanto, 2003). Pengungkapan dilakukan dengan 

menempatkan diri pada posisi sang penulis dengan mengikuti struktur makna dari sang 

penulis sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana 

dapat diketahui.  

Kajian ini memanfaatkan media sosial twitter sebagai objek penelitian khususnya 

menyoroti akun @triomacan2000 yang dalam setiap kicauannya selalu memberikan isu-

isu mutakhir di bidang politik dan pemerintahan yang korup. Data penelitian yang 

dianalisis bersumber dari tweet akun tersebut dan retweet dari follower virtualnya. 

Prosedur analisis data yang dilakukan mengadopsi tahap - tahap proses analisis yang 

diajukan Strauss & Glaser (2003) yaitu (1) memilah - milah data, (2) mengelompokkan 

data berdasarkan kategori tertentu, (3) meneliti pola yang ada, dan (4) mencari data yang 

signifikan, sehingga dapat dilakukan pembahasan yang mendalam.   Sebagai kajian 

kualitatif, analisis data dipaparkan secara deskriptif dalam pembahasan dengan dialektika 

antara data dan teori mengenai ‗public sphere‟ serta teori kekuasaan menurut Michel 

Foucault. 
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D.  PEMBAHASAN 

 

Menyoroti akun Twitter yang mengatasnamakan Suara Rakyat @Triomacan2000 

bagaikan sedang dihujani ribuan wacana dari isu-isu aktual dalam bidang kepemerintahan 

dan politik nasional. Setiap kicauan (istilah dalam bahasa Indonesia untuk kata tweet) 

sang pemilik akun selalu melontarkan wacana yang menggugah para followernya untuk 

merespon secara kritis dan terlibat dalam pembicaraan mengenai berbagai permasalahan 

negara.  

 

Pada tanggal 21 Oktober, Suara Rakyat menulis: 

“Banyak orang yg sdh termakan rekayasa opini media dan timses jokowi, 

memprediksi Jokowi bakal jadi presiden RI pada 2014 yad@triomacan2000” 

 

Wacana di atas dapat dimaknai sebagai berikut: Terkait pemilu presiden tahun 2014 

mendatang, pemilik akun menganggap opini media dan tim sukses Jokowi adalah suatu 

rekayasa dan banyak orang yang termakan (percaya) pada rekayasa tersebut. Rekayasa 

yang dimaksud mungkin adalah pencitraan yang baik mengenai Jokowi. Dengan 

kalimatnya tersebut, pemilik akun secara samar sedang menyatakan posisinya yang 

kontra media (arus utama) dan timses Jokowi alias kontra Jokowi. 

Kemudian, seorang follower menanggapi wacana @Triomacan2000 di atas dengan 

kalimat: 

 

“@thoyes  @TrioMacan2000 mengapa blusukan hanya jokowi saja yg 

ditayang ? Para walkot tdk prnah tampil ? Tau sendirilah jwbnnya,..” 

 

Respon @thoyes  yang mempertanyakan secara retoris mengapa blusukan Jokowi 

saja yang ditayangkan oleh media sementara blusukan yang dilakukan para walikota tidak 

ditampilkan dalam media massa nasional merupakan bentuk persetujuan dan dukungan 

atas wacana yang dilontarkan @triomacan2000 sebelumnya. Hal ini sekaligus menandai 

bahwa @thoyes tidak termasuk dalam kategori ‗banyak orang yang sudah termakan 

rekayasa‘ yang dimaksudkan @triomacan2000. Kemudian kalimat berikutnya ‗Tau 

sendirilah jawabannya...‖ makin menegaskan pertanyaan retorisnya seolah-olah semua 

orang sudah tahu jawaban pasti dari pertanyaannya tersebut. Dalam pandangannya, orang 

lain memiliki jawaban yang sama dengan dirinya. Melalui retorikanya itu, @thoyes 

sedang menyatakan posisi politisnya, yaitu berada di sisi @triomacan2000 sebagai 

pelontar wacana. Artinya, kedua persona ini berada pada wilayah yang sama sehingga 

@triomacan2000 berhasil ‗menaklukkan‘ @thoyes karena ia berhasil menyampaikan 

makna dan ditangkap dengan makna yang sama oleh @thoyes. Dengan demikian, dalam 

relasi kuasa foucauldian, @triomacan2000 berada pada kuasa yang lebih tinggi sebagai 

penanam ideologi dan memperoleh pengikut yang ‗mengamini‘ opininya. Biasanya, 

dialektika semacam ini bersifat kontra-produktif sebab lawan tutur tidak memiliki 

gagasan baru atau tandingan. Sementara bila hal ini dilihat dalam perspektif ruang publik 

https://twitter.com/TrioMacan2000
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habermasian, kriteria yang dipenuhi hanya pada kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dalam dialog namun bentuk koersif dalam penanaman ideologi kepada 

lawan tuturnya masih ada meskipun sifatnya hegemonik atau tidak disadari oleh lawan 

tutur. 

 

Kicuan lain dari Suara Rakyat pada tanggal yang sama berbunyi: 

 

“Jokowi ibarat balon yg terus ditiup diisi angin, sekali ditusuk, Dor ! 

Meletus. Kempis ..hampa tanpa isi. Kenapa bisa?” 

 

“Karena sifatnya artifisial. Semu. Palsu. Ibarat tulang tanpa isi. Besar tak 

berbobot, meski dikawal ratusan media dan ribuan akun” 

 

Dalam kutipan di atas, @triomacan2000 kembali mewacanakan pandangannya 

mengenai Jokowi secara negatif. Hal ini mempertegas posisi berdirinya sebagai pihak 

yang kontra, yang menganggap bahwa Jokowi ibarat balon yang terus ditiup angin. 

Metafora tersebut dapat dimaknai sebagai ungkapan bahwa dalam pandangannya Jokowi 

adalah orang yang terus-menerus diberitakan sisi baiknya hingga menjadi tokoh yang 

besar. Bilamana ada satu kasus yang menjeratnya, maka kebesarannya itu dapat runtuh 

seketika kemudian ia berubah menjadi orang biasa, tidak lagi disegani. Ia besar karena 

peran media dan pengikutnya namun dianggap tidak memiliki kemampuan yang 

mumpuni sebagai pemimpin. 

 

Respon dari follower terhadap wacana di atas sangat beragam, di antaranya: 

 

 Aam mirham  @aamirham menulis:  

“@TrioMacan2000 yang muncul di akhir yang biasanya menang. Benar 

nggak can?” 

 

Dari kalimatnya, Mirham seolah tidak menyetujui ataupun menolak wacana Suara 

Rakyat. Ia justru mengungkapkan alternatif lain yang tidak menanggapi secara langsung 

perihal Jokowi, yaitu dengan mengajukan kemungkinan tokoh lain yang akan 

memenangkan Pemilu Presiden. Hal seperti ini lazim terjadi apabila lawan tutur berpikir 

lebih jauh dari sekedar menanggapi wacana secara langsung dan eksplisit serta adanya 

pertimbangan tertentu, misalnya tidak ingin menunjukkan keberpihakkan. Dalam posisi 

ini, kesimpulan yang mungkin adalah ia mencoba masuk dalam diskusi namun berada 

dalam posisi netral. Namun lagi-lagi, netral juga tidak bisa dianggap sebagai tidak 

memiliki posisi atau tidak menginginkan wilayah untuk dikuasai. Sebab dalam relasi 

kuasa, tidak ada poros tengah, yang ada adalah superior atau inferior, yang menguasai 

atau yang dikuasai. Maka, bisa jadi Mirham adalah agen kekuasaan lain yang muncul 

dengan alternatif lain pula. Sebab seperti yang dikatakan Foucault, kekuasaan dapat 

muncul dari mana-mana dan sifatnya menyebar. Ia menciptakan daerah kekuasaannya dan 

https://twitter.com/TrioMacan2000
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mengklaim rezim kebenarannya sendiri. Bahkan akhir kalimatnya ‗Benar nggak can?‖ 

adalah bentuk upaya kontra wacananya kepada pelontar wacana yang pertama, yaitu 

@triomacan2000 dan sekaligus upaya mempengaruhi pihak @triomacan2000 agar 

menyetujui opininya. Dengan demikian, ia juga sedang berusaha memasukkan 

ideologinya alias sedang berusaha mengambil kekuasaan dari pihak yang dimaksud.  

Selanjutnya Devy Desrian Suhaimi  @devy63 merespon demikian:   

 

“@TrioMacan2000 jokowi tu ibarat manusia yg super yg dikirim oleh 

tuhan utk rakyat” 

 

Respon Devy di atas dapat dimaknai bahwa ia sedang menjungkirbalikkan wacana 

sebelumnya dengan mengajukan opini yang sangat berseberangan dengan 

@triomacan2000. Jika @triomacan2000 menggunakan metafora ‗balon yang terus ditiup 

diisi angin‘, Devy justru sebaliknya, sebagai counter attack ia menggunakan metafora 

‗manusia super‘ untuk menggambarkan sosok Jokowi. Dalam budaya, kita mengenal 

istilah manusia super untuk mengacu pada tokoh-tokoh superhero fiktif yang dianggap 

diberkahi kekuatan super dari Tuhan untuk menegakkan kebenaran bagi manusia. Bila 

Devy mengandaikan Jokowi layaknya para tokoh superhero tersebut, ia sedang 

menegaskan posisinya sebagai ‗pengagum, idola, atau pro Jokowi‘. Dengan demikian ia 

berada di pihak lawan yang menentang wacana sebelumnya. Dialektika gagasan yang 

terjadi antara @triomacan2000 dan @devy63 merupakan bentuk relasi kuasa yang relatif 

seimbang tergantung bagaimana proses dialog selanjutnya. Siapa yang kemudian 

memenangkan wacana; apakah salah satu pihak berhasil menggiring pihak lain untuk 

meyakini makna yang sama atau justru terjadi pergulatan tanda yang terus – menerus, 

tidak terjadi kesepakatan atau penaklukan antara kedua pihak yang berkontestasi. Bila 

ditelaah dari perspektif ruang publik habermasian, kondisi semacam ini juga menandakan 

bahwa tekanan tidak bisa dihilangkan dalam dialektika wacana. Bahkan tujuan akhir dari 

demokrasi ruang publik yang diajukan habermas, yaitu kesepakatan pragmatis tidak 

terjadi. 

 

E.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pemanfaatan media sosial dalam proses demokrasi di ruang publik merupakan 

sesuatu yang mutakhir sejak kemunculan yang bombastis dari jejaring Facebook dan 

Twitter. Jutaan wacana dilontarkan oleh setiap penggunanya setiap harinya. Sifat 

interaktif media sosial memicu terjadinya komunikasi dialogis sebagai salah satu wujud 

demokrasi ruang publik yang membebaskan setiap orang untuk turut serta dalam arena 

pertukaran makna tersebut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap wacana 

dalam Twitter @triomacan2000, penulis menyimpulkan bahwa proses demokrasi dalam 

media sosial tidak seperti yang dicita-citakan Habermas mengenai demokrasi ruang 

publik. Keberadaan kekuatan yang bersifat menekan serta ketiadaan kesepakatan akhir 

yang pragmatis di antara individu-individu di dalamnya juga menandakan adanya relasi 

https://twitter.com/TrioMacan2000
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kuasa seperti yang digambarkan Foucault. Dengan demikian, tesis Habermas mengenai 

‗public sphere‟ perlu dikritisi. Definisi ruang publik bisa jadi merupakan arena di mana 

setiap orang bebas masuk dan berpartisipasi, namun pergulatan makna di dalamnya 

adalah proses yang tanpa akhir. Sebab dengan begitu keberlangsungan ruang publik justru 

akan terjamin. 
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Abstract 
This article analyzes the conflict, negotiations and policy changes in the policy and 

program of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV of Padang postearthquake 30 

September 2009. This research would like to question how the negotiations and policy 

changes in the policy and program of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV of 

Padang? The central themes of this research are democratic policies, negotiations and 

policy changes, so that the concepts and theories that are used to analyze the problem of 

this research is the concept and theory related to deliberative public policy, advocacy 

coalition framework and policy changes. This research was conducted using 

phenomenological approach in order to explain and interpret the thoughts and actions of 

the actors involved in the policy and program of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III 

and IV of Padang. This study concludes that the process of democratic policies in the 

policy and program of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV of Padang was 

patterned after deliberation and negotiation policies, in which each actor can negotiate 

their interests. After the negotiation, Padang City Government began to soften and 

change the policies and programs of reconstruction of Pasar Inpres I, II, III and IV 

according to the desired model by sword. 

 

Keywords: Democracy, negotiation, coalition advocacy framework, policy change 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Tulisan ini menganalisis demokrasi, negosiasi dan perubahan kebijakan dengan 

mengangalisis kasus kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV 

Kota Padang pascagempa 30 September 2009. Tema ini penting untuk dikaji dilihat dari 

perspektif teoritis dan empiris. Secara teoritis, Harold D. Lasswell mengungkapkan 

bahwa orientasi kebijakan publik adalah menciptakan demokratisasi. Kebijakan publik 

merupakan proses politik yang harus dilakukan secara demokratis melalui pelibatan atau 

partisipasi publik (Dryzek, 1989; Dyzek dan Torgerson, 1993; deLeon, 1990; deLeon, 

1995; Wagle, 2000; Farr, Hacker dan Kazee, 2006; Brunner, 2008). Keterlibatan publik 

menjadi bagian penting dalam setiap proses kebijakan publik karena publik adalah 

penerima  manfaat (beneficiaries) kebijakan, sehingga publik harus mengetahui substansi 

kebijakan dan berpartisipasi dalam proses kebijakan publik. 
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Kegagalan kebijakan publik seringkali terjadi karena kebijakan tersebut dirumuskan 

tanpa melibatkan partisipasi publik. Dalam negara yang menganut paham demokrasi, 

partisipasi publik dalam perumusan kebijakan menjadi penting karena partisipasi 

merupakan bagian yang inheren dari perwujudan demokratisasi (Hupe dan Edwards, 

2012). Kebijakan publik seharusnya dirumuskan dengan mekanisme yang demokratis 

melalui keterlibatan dan diskusi antaraktor. Pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi 

dalam perumusan kebijakan, pada akhirnya akan berujung pada kegagalan implementasi 

kebijakan itu. 

Dalam studi kebijakan publik, terdapat pendekatan demokrasi dalam kebijakan 

publik. Pendekatan ini mencoba menutupi kelemahan pendekatan kekuasaan dalam 

proses pembuatan kebijakan. Banyak scholars kebijakan publik, seperti Dryzek (1989), 

Dryzek dan Torgerson (1993), deLeon (1990), deLeon (1992), deLeon (1995), deLeon 

(1997), Wagle (2000), Roberts (2004), Fung (2006), Farr, Hacker dan Kazee (2006), 

Brunner (2008), Bryer (2010) menganjurkan pendekatan demokrasi dalam kebijakan 

publik agar kebijakan tersebut bisa diterima oleh publik (legitimate). Lebih lanjut, deLeon 

dan deLeon (2002: 483) mengusulkan pendekatan demokrasi (democratic approach) 

dalam implementasi kebijakan. Menurut deLeon dan deLeon, selama ini kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah selalu mengalami kegagalan karena lupa melibatkan pihak-pihak 

yang menjadi kelompok sasaran (target groups) dari kebijakan itu. Oleh karena itu, 

menurut deLeon dan deLeon mutlak diperlukan partisipasi stakeholders dalam perumusan 

kebijakan (policy formulation deliberations). Sedangkan, Ansell dan Gash (2002: 543) 

menyebut proses ini dengan collaborative governance. Menurut Ansell dan Gash dalam 

perumusan kebijakan yang kolaboratif, seluruh stakeholders (multiple stakeholders) 

dilibatkan dalam forum bersama dengan pemerintah sebelum menentukan kebijakan.  

Dari sisi empiris, pascagempa 30 September 2009, Pemerintah Kota Padang berusaha 

merekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang yang rusak akibat gempa. Pasar 

Inpres I sudah selesai direkonstruksi, tetapi pedagang menolak untuk pindah. Selanjutnya, 

pedagang menolak rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV. Pedagang bersikukuh bahwa 

pasar tersebut cukup direhabilitasi saja, bukan direkonstruksi. Pedagang melakukan 

perlawanan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan tetap berjualan di Pasar 

Inpres II, III dan IV.  

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Kota Padang dan para pedagang 

melakukan negosiasi untuk mencari titik temu penyelesaian masalah penempatan 

pedagang Pasar Inpres I di Pasar Inpres I yang telah selesai direkonstruksi dan masalah 

rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV. Secara formal, proses negosiasi tersebut sudah 

dimulai sejak dibentuknya Tim Penyelesaian Masalah dan Percepatan Pembangunan 

Kembali Pasar Raya Padang pada tanggal 13 April 2011. Namun, titik terang menuju 

penyelesaian masalah ini baru mencapai klimaksnya setelah penandatanganan 

kesepakatan penyelesaian sengketa rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang 

pascagempa 2009 antara Pemerintah Kota Padang dengan Pedagang Pasar Raya Padang 

pada tanggal 8 November 2011 di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 

Jakarta. Di tengah upaya Pemerintah Kota Padang yang dikejar target untuk segera 
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melakukan percepatan penyelesaian masalah Pasar Inpres I, II, III dan IV karena dana 

rekonstruksi untuk Pasar Inpres II, III dan IV sudah cair dan tinggal digunakan, proses ini 

terbilang lama dan alot. Oleh karena itu, penelitian ini sebenarnya ingin menjawab dua 

pertanyaan besar berikut ini: 

Bagaimana negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan 

IV Kota Padang pascagempa 30 September 2009? 

Bagaimana model perubahan kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, 

III dan IV Kota Padang pascagempa 30 September 2009 pascanegosiasi antara 

Pemerintah Kota Padang dan pedagang? 

 

B. TELAAH LITERATUR 

 

1.  Konflik dan Negosiasi Kebijakan 

Secara harfiah konflik berarti percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Konflik 

sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan dan pergerakan 

(Francis, 2006: 7). Menurut Pruitt dan Rubin (2004: 9-10) konflik adalah persepsi 

mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest) atau suatu 

kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara 

simultan. Dengan demikian, konflik dapat dipahami sebagai perbedaan persepsi, aspirasi, 

keinginan, kepentingan diantara dua pihak atau lebih dan dimanifestasikan dalam 

berbagai aksi.  

Konflik biasanya dilihat secara lebih luas, melibatkan banyak orang, lebih dalam dari 

isu yang nampak di permukaan dan menyangkut pertanyaan mengenai nilai, identitas, 

ketakutan atau kebutuhan, dan berlangsung secara sistemik (Moffitt dan Bordone, 2005: 

2-3). Konflik dapat dimaknai sebagai keadaan dimana heterogenitas kepentingan, nilai 

dan kepercayaan sebagai bentuk dari dinamika sosial muncul ke permukaan dan 

berhadapan dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh kelompok lain 

(Carpenter dan Kennedy, 1988: 6). Dalam konsep ini, konflik terjadi karena adanya 

benturan nilai-nilai dan kepentingan dalam komunitas dan suatu komunitas berusaha 

menghalangi komunitas lain untuk menyakini dan mengembangkan nilai-nilai dan 

kepentingan yang diinginkannya. 

Konflik dapat diklasifikasikan atas lima jenis konflik, yaitu konflik vertikal, konflik 

horizontal, kombinasi konflik vertikal-horizontal, konflik elit dan konflik separatis. 

Dalam perspektif kebijakan publik, pada dasarnya terdapat tiga pendekatan untuk 

memahami mengapa konflik hadir dalam kebijakan publik. Pertama, pendekatan 

demokratis, menurut pendekatan ini kebijakan publik tidak dapat menghasilkan kebaikan 

bersama (common good). Arah kebijakan yang disarankan untuk direkomendasikan dan 

diputuskan tidak memberikan manfaat bagi mayoritas publik sehingga timbul resistensi 

dari masyarakat. Kebijakan tidak mampu memberikan manfaat kepada publik secara luas 

dapat terjadi karena tiga faktor (Dwidjowijoto, 2008: 272): 

a. Kebijakan dipolitisasi dan dimonopoli oleh elit atau sekelompok elit sehingga 

kebijakan hanya menguntungkan segelintir orang. 
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b. Kebijakan bias teknokratik karena dirumuskan oleh analis dan pembuat kebijakan 

(policy maker) yang bekerja secara positivistik. Hal ini semakin diperparah dengan 

keterkaitan para analis dan pembuat kebijakan dengan elit atau pemangku kebijakan, 

baik keterkaitan secara politik maupun ekonomi. 

c. Adanya keterbatasan di bidang keilmuwan kebijakan publik. Banyak analis kebijakan 

publik yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau kecakapan di bidang 

kebijakan publik sehingga mereka tidak cukup profesional untuk merumuskan 

kebijakan secara baik. 

 

Kedua, pendekatan output, kebijakan seringkali diharapkan untuk memperoleh hasil 

yang tertinggi dengan risiko atau tingkat kegagalan yang paling rendah. Pembenaran dari 

pendekatan ini adalah bahwa kebijakan publik harus berhasil karena asumsi yang 

dikembangkan, kegagalan kebijakan mempunyai dampak yang sangat besar bagi 

kehidupan bersama. Ketiga, pendekatan deliberatif, memberikan arah kebijakan dengan 

menetapkan kebijakan yang paling mungkin diterima oleh berbagai pihak.  

Negosiasi merupakan salah satu proses dasar dalam perumusan kebijakan publik 

(Dahl, 1959). Salah satu fungsi kebijakan publik yaitu mengatur tentang alokasi sumber 

daya material dan nonmaterial kepada kelompok sasaran. Sumber daya itu akan menjadi 

rebutan bagi setiap orang atau kelompok yang membutuhkannya. Rebutan-rebutan tadi 

dapat menimbulkan letupan-letupan yang berpotensi menjadi konflik. Dalam kondisi 

yang ekstrem, konflik bisa membawa bencana dan pertumpahan darah. Namun, dalam 

situasi yang moderat, konflik hanya menghasilkan gesekan-gesekan antarkelompok 

kepentingan. Konflik yang ekstrem tentu saja lebih sulit untuk dicairkan dibandingkan 

dengan konflik yang moderat. 

 

2.  Advocacy Coalition Framework  

Advocacy Coalition Framework (ACF) merupakan suatu konsep perubahan 

kebijakan dalam subsistem kebijakan yang dilakukan oleh aktor atau stakeholder yang 

terlibat dalam kebijakan tersebut (Sabatier, 1987; Sabatier, 1988; Sabatier, 1991; Jenkins-

Smith dan Sabatier, 1994; Sabatier, 1998; Weible, 2007; Elgin dan Weible, 2013). ACF 

adalah kerangka konseptual untuk menganalisis koalisi yang dibangun oleh aktor-aktor 

yang terkait dengan kebijakan untuk melakukan advokasi guna memperjuangkan 

kepentingannya masing-masing. ACF. 

Menurut Parsons (2003) subsistem kebijakan terdiri dari semua pihak yang 

memainkan bagian dalam penciptaan, diseminasi dan evaluasi ide kebijakan. Dalam 

perspektif teori ACF, kebijakan dibuat berdasarkan advokasi koalisi yang dilakukan oleh 

aktor-aktor atau stakeholder yang terlibat. Aktor-aktor tersebut saling berkoalisi atas 

dasar keyakinan (beliefs) yang sama. Keyakinan inilah yang menjadi dasar bagi setiap 

koalisi untuk mempertahankan idenya, memperjuangkannya atau merubah ide kebijakan 

aktor lain. 

Sabatier (1988; 1991) mengkonseptualisasikan proses kebijakan dalam konsep 

subsistem kebijakan. Sabatier mengungkapkan bahwa proses perubahan kebijakan publik 
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terdiri dari subsistem internal dan eksternal. Subsistem internal terdiri dari atribusi dasar 

masalah kebijakan, distribusi sumber daya, nilai-nilai dasar dan struktur sosial, dan aturan 

dasar. Sedangkan subsistem eksternal terdiri dari kondisi sosio-ekonomi, koalisi 

pemerintah, dan dampak dari kebijakan lain. Namun, setiap aktor memiliki sumber daya 

yang terbatas, misalnya keterbatasan informasi, keterbatasan sumber daya manusia yang 

berkompeten dan keterbatasan dana. Hal ini yang membuat broker dan aktor kebijakan 

membentuk koalisi agar output dan impact kebijakan dapat mengakomodasi 

kepentingannya (lihat gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Perubahan Kebijakan  

(Sabatier, 1988: 132; 1991: 154) 

 

Kebijakan bisa berubah disebabkan oleh konflik sosial yang terjadi di masyarakat 

(Bennett dan Howlett, 1992). Konflik terjadi karena setiap koalisi gagal mencapai 

stabilitas kebijakan (policy stability). Akibatnya, desain kebijakan mengalami pergeseran 

atau perubahan dari desain awal kebijakan yang sudah diambil oleh policy maker. Teori 

ACF dipakai untuk menganalisis koalisi aktor dalam mengadvokasi perubahan kebijakan 

dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang pascagempa 30 

September 2009. 

 

C. METODE  

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode dan pendekatan yang ada, seperti wawancara, observasi partisipasi dan 

metode-metode visual (Denzin dan Lincoln, 1998: 2). Penelitian ini berusaha untuk 

menemukenali dan menganalisis negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar 

Inpres I, II, III dan IV di Kota Padang melalui interpretasi secara kualitatif. Penelitian ini 

berupaya mengungkapkan mengapa para pedagang menolak rekonstruksi Pasar Inpres I, 

II, III dan IV dan bagaimana demokrasi berlangsung dalam proses negosiasi kebijakan 

dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV. Seperti penelitian kualitatif pada 
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umumnya maka fenomena yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan ditampilkan 

secara natural sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi terkait dengan negosiasi 

kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang. 

 

1. Pembahasan 

 

a. Negosiasi Kebijakan dan Program Rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota 

Padang 

Sejak awal, kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV 

dirumuskan dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. Kemudian, Pemerintah Kota 

Padang tetap menggunakan pendekatan kekuasaan. Bahkan, Pemerintah Kota Padang 

menggunakan cara-cara kekerasan dan kekuatan paksaan (coersive) dalam pembongkaran 

Pasar Inpres II, III dan IV. Hal ini menimbulkan resistensi dan perlawanan dari para 

pedagang. Akibatnya, proses negosiasi kebijakan dan program Pasar Inpres I, II, III dan 

IV memakan waktu yang lama.  

Pemerintah Kota Padang bernegosiasi dengan para pedagang untuk mencari stabilitas 

kebijakan. Aktor yang terlibat dalam negosiasi ini adalah pedagang yang diwakili oleh 

Forum Warga Kota (FWK) Padang, kemudian diwakili oleh Perhimpunan Bantuan 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Perwakilan Sumatera Barat dan 

Pemerintah Kota Padang. Sebagaimana hasil studi Delgado (2011), koalisi antaraktor 

dalam advokasi kebijakan bersifat dinamis. Koalisi yang dibangun oleh pedagang dengan 

FWK dan PBHI juga bersifat dinamis. Pedagang keluar dari FWK karena ada conflict of 

interest antara pedagang dan elit-elit FWK. Bersama PBHI pedagang membangun koalisi 

dan melakukan advokasi kebijakan dengan Pemerintah Kota Padang.  

Pedagang membangun koalisi dengan FWK dan PBHI tanpa paksaan atau desakan 

dari pihak lain. Pedagang sadar bahwa mereka tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan 

advokasi dari pihak ketiga. Dalam hal ini, pedagang memiliki keyakinan (beliefs) bahwa 

FWK dan PBHI memiliki sumber daya informasi, pengetahuan dan kapasitas untuk 

memperjuangkan kepentingannya. FWK dan PBHI pun secara sukarela membantu para 

pedagang dan mengadvokasi kepentingan pedagang kepada Pemerintah Kota Padang 

dalam setiap proses negosiasi. 

Pemerintah Kota Padang bersedia membuka dialog dengan para pedagang karena 

dana untuk rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV sudah dikucurkan oleh pemerintah 

pusat sebesar Rp64,5 miliar. Sementara, limit waktu pengunaan tersebut sudah hampir 

habis. Pemerintah Kota Padang bernegosiasi dengan FWK dan PBHI tentang penempatan 

kembali pedagang Pasar Inpres I di Pasar Inpres I yang sudah selesai di bangun dan 

masalah rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV. 

Dari data lapangan, terungkap bahwa beberapa kali Pemerintah Kota Padang bersama 

FWK dan PBHI melakukan negosiasi untuk mencari titik temu. Namun, semua negosiasi 

tersebut berujung deadlock karena masing-masing pihak bersikukuh dengan 

keinginannya. Pemerintah Kota Padang bersikukuh bahwa pedagang harus membeli kios 

dan los di Pasar Inpres I sesuai dengan harga yang telah dipatoknya, sedangkan FWK dan 
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PBHI meminta supaya kios dan los tersebut diberikan secara gratis kepada para 

pedagang. Pemerintah Kota Padang bersikeras bahwa Pasar Inpres II, III dan IV 

direkonstruksi, sementara pedagang menginginkan agar direhabilitasi saja karena 

pedagang khawatir tidak mampu membeli kios dan los di pasar tersebut. 

Keinginan tersebut tidak bisa dijembatani, hingga akhirnya Pemerintah Kota Padang 

melakukan aksi pembongkaran Pasar Inpres II, III dan IV secara sepihak pada Hari Raya 

Idul Fitri 1432 H tanggal 31 Agustus 2011. Pedagang yang tidak terima dengan tindakan 

Pemerintah Kota Padang mencoba menghalangi dan melakukan perlawanan. Pedagang 

berhasil karena Pemerintah Kota Padang tidak dapat membongkar pasar itu. Namun, 

bentrokan tersebut menimbulkan korban luka-luka dari pihak pedagang.  

Insiden ini menjadi senjata bagi PBHI untuk menekan Pemerintah Kota Padang 

dengan mengekspose insiden di hari raya tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. 

PBHI melaporkan tindakan sewenang-wenang Pemerintah Kota Padang kepada Komnas 

HAM Perwakilan Sumatera Barat. Sedangkan pejabat Pemerintah Kota Padang yang 

melakukan pemukulan terhadap pedagang pada saat insiden itu terjadi dilaporkan ke 

Polda Sumatera Barat. Akhirnya Pemerintah Kota Padang mulai melunak dan memenuhi 

permintaan pedagang.  

Dalam studi ACF aktor yang memenangkan perubahan kebijakan adalah koalisi yang 

paling kuat (powerful) dan kompetitif (Mintrom dan Vergari, 1996; Sato, 1999; Chanley 

Jr, 2005; Weible, 2007; Hayes 2008; Knox, 2010; Elgin dan Weible, 2013; Leifeld 2013). 

Namun, pada kasus rekonstuksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang, Pemerintah 

Kota Padang mengubah kebijakan dan program rekonstruksi bukan karena lemah, tetapi 

karena sudah terdesak. 

 

b. Model Perubahan Kebijakan dan Program Rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV 

Kota Padang 

Pascabentrokan tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah Kota Padang baru mulai 

melunak dan memenuhi semua tuntutan pedagang. Setelah proses mediasi yang 

diprakarsai oleh Komnas HAM RI. Setelah beberapa kali gagal menemukan kata sepakat 

dalam proses mediasi, akhirnya pedagang dan Pemerintah Kota Padang menyepakati 

penyelesaian sengketa kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV. 

Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang Pascagempa 2009. Adapun, inti dari 

kesepakatan itu adalah: 

1) Pedagang sepakat agar Pasar Inpres II, III dan IV direkonstruksi. 

2) Pada saat Pasar Inpres II, III dan IV direkonstruksi, Pemerintah Kota Padang harus: 

a) Menyediakan kios penampungan yang layak  sesuai dengan jumlah pedagang. 

b) Menempatkan pedagang ke kios penampungan tanpa dipungut biaya apapun. 

c) Memindahkan semua pedagang sebelum pemagaran dan pembongkaran Pasar 

Inpres II, III dan IV. 

d) Desain bangunan Pasar Inpres II, III dan IV harus sesuai dengan kebutuhan 

pedagang. 
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e) Sebelum desain bangunan diputuskan, Pemerintah Kota Padang wajib 

memusyawarahkannya dengan pedagang. 

3) Setelah proses rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV selesai, Pemerintah Kota 

Padang harus: 

a) Menempatkan kembali pedagang tanpa memungut biaya apapun, kecuali 

retribusi. 

b) Membatasi kepemilikan Kartu Kuning dan Surat Penunjukan selama 25 tahun 

dan dapat diperpanjang. 

4) Khusus untuk pedagang Pasar Inpres I, mereka mendapatkan fasilitas sebagai 

berikut: 

a) Pedagang Inpres I akan ditempatkan kembali di Pasar Inpres I yang telah selesai 

dibangun. 

b) Pedagang Pasar Inpres I yang sebelumnya menempati lantai 1, ditempatkan 

kembali di lantai 1. 

c) Terkait dengan gedung Pasar Inpres I lantai 2 sudah ditempati oleh pedagang 

ayam, maka pedagang Pasar Inpres I lantai 2 ditempatkan di Pasar Inpres II 

lantai 2, menggantikan pedagang ayam.   

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota 

Padang berlangsung lama karena alotnya perdebatan antara Pemerintah Kota Padang dan 

pedagang. Tulisan ini ingin menyimpulkan dua hal, pertama, pedagang membangun 

koalisi bersama FWK dan PBHI guna mendapatkan dukungan advokasi kebijakan. 

Koalisi tersebut sukses memaksa Pemerintah Kota Padang mengubah kebijakannya. 

Kedua, Pemerintah Kota Padang mengubah kebijakan dan program Rekonstruksi Pasar 

Inpres I, II, III dan IV Kota Padang karena sudah semakin terdesak karena batas waktu 

penggunaan anggaran sudah semakin sempit dan insiden pemukulan yang dilakukan oleh 

pejabat Pemerintah Kota Padang terhadap para pedagang saat bentrokan pembongkaran 

Pasar Inpres II, III dan IV secara sepihak pada Hari Raya Idul Fitri 1432 H tanggal 31 

Agustus 2011. 

 

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang ingin disarankan kepada 

Pemerintah Kota Padang, diantaranya: 

1. Pemerintah Kota Padang harus memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan 

kesepakatan yang sudah ditandatangi bersama dengan perwakilan pedagang di 

Komnas HAM RI. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Padang wajib 

menyerahkan kios di Pasar Inpres II, III dan IV secara gratis kepada para pedagang 

karena sesuai dengan salah satu butir kesepakatan itu, Pemerintah Kota Padang 

berkewajiban menyerahkan kios dan los di Pasar Inpres II, III dan IV kepada para 

pedagang tanpa dipungut biaya. 
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2. Pemerintah Kota Padang harus menggunakan pendekatan partisipatif dengan cara 

melibatkan partisipasi aktif dari para pedagang dalam penempatan kembali pedagang 

di Pasar Inpres I dan merumuskan zoning, luasan kios dan los dan penempatan 

kembali para pedagang di Pasar Inpres II, III dan IV. Hal ini penting untuk 

menumbuhkan kembali kepercayaan pedagang terhadap Pemerintah Kota Padang 

yang selama ini merosot karena kesalahan-kesalahan dalam perumusan kebijakan 

rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV. 

3. Pemerintah Kota Padang harus meminimalisir hambatan-hambatan sumber daya 

anggaran dalam merekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV dengan memanfaatkan 

dana pihak ketiga yang tidak menggunakan jangka waktu untuk menghabiskannya, 

misalnya dana dari pihak swasta. 
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Abstrak 
Keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan masyarakat madani dianggap penting, 

termasuk peran media dan pengguna media. Media, dalam hal ini media berita online,  

menjadi alat kontrol sosial dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Media berita online dapat memberitakan berbagai peristiwa penting bagi publik dalam 

waktu yang sangat cepat. Karena itu melalui media berita online, masyarakat pengguna 

internet atau biasa disebut Netizen, dengan mudah dapat memperoleh beragam berita 

secara online. Bukan hanya sekedar membaca, beberapa situs media berita online pun 

memberikan kesempatan kepada Netizen untuk berpartisipasi sebagai kontrol sosial. 

Berbagai pemberitaan yang disajikan oleh media berita online dapat dipantau dan 

dikritisi oleh para Netizen. Adanya kolom “Komentar” di media berita online membuka 

ruang publik bagi Netizen untuk dapat terlibat langsung dalam proses demokrasi. 

Intensitas komentar Netizen dalam kolom “Komentar” dapat menunjukkan adanya 

pemanfaatan ruang publik secara terbuka bagi seluruh Netizen di Indonesia. Dalam 

konteks komunikasi, komentar Netizen tersebut merupakan respon atas berita yang 

disampaikan oleh pewarta di media berita online, sekaligus pesan yang ditujukan bagi 

pewarta dan Netizen lainnya. Keterlibatan Netizen sebagai warga media ini diharapkan 

semakin melebarkan ruang publik untuk saling berbagi informasi. Pemanfaatan ruang 

publik ini diharapkan mampu memperkuat pondasi demokrasi sebagai upaya 

mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. 

 

Kata kunci:  masyarakat madani, media berita online, netizen. 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Menurut Hikam (1999) masyarakat madani yang biasa disebut juga dengan istilah 

civil society setidaknya memiliki empat pengertian yang pernah dipakai, salah satunya 

yakni masyarakat madani dipahami sebagai kekuatan politik dalam masyarakat yang 

dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan negara. Vaclav Havel (Hikam, 1999) 

menjelaskan bahwa masyarakat madani dapat menjadi kekuatan politik karena di 

dalamnya terdapat kewarganegaraan aktif dan kepedulian terhadap kehidupan publik. 

Juergen Habermas pun (Hikam, 1999) menguatkan pendapat ini dengan menyumbangkan 

pemikiran tentang peran ruang publik bebas (the free public sphere).  

Adapun ruang publik, oleh ilmuwan sosial ditafsirkan sebagai struktur komunikasi 

yang dicirikan oleh urutan dari media, percakapan, opini publik, dan aksi sosial. 

Habermas (Hardiman, 1993), menjelaskan bahwa ruang publik atau terkenal dengan 

istilah public sphere, merupakan jaringan komunikasi informasi atau titik-titik 

pandangan. Ruang publik menjadi ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat. 

mailto:pardameandaulay@ut.ac.id
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Dalam jaringan tersebut,  perbedaan kecenderungan berkomunikasi disintesiskan ke 

dalam opini publik secara tematis. Ruang publik kemudian dibentuk kembali melalui 

aktivitas komunikatif, dan bahasa secara alamiah menghasilkan komprehensi umum 

dalam praktek komunikasi sehari-hari. 

Media berita online, merupakan salah satu ruang publik yang dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan masyarakat madani. Kehadiran 

media berita online yang secara cepat menyajikan berbagai macam informasi merupakan 

bentuk edukasi kepada Netizen untuk menjadi warga negara yang mengetahui situasi dan 

kondisi di Indonesia dan mampu bersikap kritis. Firmanzah (2008) menjelaskan bahwa 

hadirnya informasi yang berbeda merupakan prasyarat dalam penciptaan masyarakat yang 

kritis. Masyarakat yang kritis ini diperlukan sebagi kontrol sosial dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, terutama untuk menyikapi berbagai permasalahan publik.  

Pihak yang dapat memanfaatkan media online sebagai the free public sphere tentunya 

adalah masyarakat pengguna media online tersebut, yaitu masyarakat pengguna internet 

atau biasa disebut Netizen. Media memang memiliki fungsi sebagai kontrol sosial 

sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 

menyebutkan bahwa media memiliki peran untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, 

dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Namun, peran 

media, dalam hal ini media online, juga perlu dipantau , baik oleh lembaga resmi yang 

mengawasi media maupun oleh Netizen sendiri sebagai publik yang memanfaatkan media 

online.  

Media berita online sebagai salah satu sumber informasi bagi Netizen, dituntut untuk 

memberikan pemberitaan yang akurat, independen, dan kritis. Tiga unsur pemberitaan ini 

sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang merupakan salah satu konsep 

masyarakat madani. Apalagi berbagai situs berita online yang ada umunnya menampilkan 

kolom ―Komentar‖ yang dapat digunakan oleh Netizen untuk menyampaikan 

pandangannya tentang apa yang diberitakan.  

Berita yang disajikan di situs berita online tidak berarti bebas kritik atau bahkan 

penyangkalan dari Netizen. Kritik, persetujuan, maupun penyangkalan dari Netizen 

merupakan bentuk kepedulian Netizen terhadap kualitas berita dan situasi sosial politik di 

Indonesia. Peran media berita online untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani 

di Indonesia tidak  akan terwujud tanpa dibarengi dengan peran Netizen. Artnya, seluruh 

pihak, baik pemerintah, media, maupun masyarakat, dalam hal ini Netizen harus 

bersinergi dalam menujudkan masyarakat madani di Indonesia. Salah satu bentuk 

partisipasi Netizen adalah dengan memanfaatkan berbagai fasilitas di media berita online, 

diantaranya kolom ―Komentar‖. 

 

B. MEDIA BERITA ONLINE DI INDONESIA 

 

Kehadiran media online melahirkan bentuk jurnalisme online atau dikenal juga 

dengan istilah cyber journalism atau web journalism. Stovall (2004) mendefinisikan 

jurnalistik online sebagai jurnalisme di website, yang dianggap sebagai media berita 
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dalam arti bahwa website  memungkinkan adanya posting berita dan informasi.  Aktivitas 

jurnalistik online ini melahirkan beragam berita yang dapat diakses pada media berita 

online oleh Netizen.  

Di Indonesia terdapat lebih dari 26 media berita online yang dapat dimanfaatkan oleh 

para Netizen dalam memperoleh infomasi. 26 media berita online yang berhasil ditelusuri 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Media Berita Online di Indonesia 

 

No. Media Berita Online No. Media Berita Online 

1 www.antaranews.co.id 14 www.kompas.com  

2 www.bbc.co.uk/indonesian  15 www.kompasiana.com 

3 www.beritabola.com  16 www.liputan6.com  

4 www.beritasore.com  17 www.lintasberita.com  

5 www.beritajakarta.com  18 www.merdeka.com 

6 www.detik.com  19 www.metrotvnews.com  

7 www.bola.net 20 www.okezone.com  

8 www.goal.com 21 www.republika.co.id  

9 www.inilah.com  22 www.surya.co.id  

10 www.jaknews.com  23 www.swatt-online.com/  

11 www. JPNN.com. 24 www.tempo.co.id 

12 www.kapanlagi.com  25 www.tribunnews.com  

13 www.kedaiberita.com  26 www.viva.co.id 

Sumber: Hasil Penelitian 2013 

 

Dari daftar tersebut terdapat 10 media berita online yang dianggap paling terkemuka 

dan populer di Indonesia (Alexa, 2013), yaitu: 

1. Detikcom. Detikcom adalah media berita online yang paling update saat ini, pada 

awalnya Detikcom hanya mengandalkan media online saja tetapi setelah Detikcom di 

akuisisi oleh Trans Corpora 3 Agustus 2011 maka Detikcom berada dalam kelompok 

CT Corp. 

2. Kompas.com, merupakan media berita online di bawah Kelompok Kompas 

Gramedia (KKG). Pada awalnya keberadaan kompas.com digunakan untuk 

menunjang harian Kompas, tetapi saat ini kompas.com mampu menunjukan sebagai 

media online yang terdepan dalam pemberitaan tidak kalah dengan detikcom, bahkan 

pada 24 November 2011 Kompas.com memenangi silver award sebagai Best 

Newspaper Website di Asia oleh WAN-IFRA, sebuah asosiasi surat kabar dunia. 

Selain kompas.com KKG juga mempunyai portal  

3. Merdeka.com. Merupakan media berita online yang memuat tentang Indonesia dan 

dunia. merdeka.com merupakan bagian dari jaringan KapanLagi.com. 

http://www.antaranews.co.id/
http://www.kompas.com/
http://www.bbc.co.uk/indonesian
http://www.beritabola.com/
http://www.liputan6.com/
http://www.beritasore.com/
http://www.lintasberita.com/
http://www.beritajakarta.com/
http://www.detik.com/
http://www.metrotvnews.com/
http://www.okezone.com/
http://www.republika.co.id/
http://www.inilah.com/
http://www.surya.co.id/
http://www.jaknews.com/
http://www.swatt-online.com/
http://jpnn.com/
http://tempo.co/
http://www.kapanlagi.com/
http://www.tribunnews.com/
http://www.kedaiberita.com/
http://detik.com/
http://kompas.com/
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4. Viva.co.id. Media online ini termasuk baru yaitu didirikan 2008 tetapi saat ini 

termasuk media berita yang cukup populer. Berita-beritanya termasuk yang paling 

cepat update. 

5. Tribunnews.com, merupakan media berita online jaringan koran daerah yang dimiliki 

oleh Kelompok Kompas Gramedia (KKG). 

6. Okezone.com. Situs berita di bawah bendera Media Nusantara Citra (MNC). 

Okezone mulai tersaingi dengan adanya media berita online baru Sindonews.com, 

dengan format yang hampir sama. 

7. Tempo.co. Ini merupakan portal berita milik grup media  Tempo. Selain  tempo.co 

juga memiliki majalah Tempo dan koran Tempo. Tempo terkenal karena reportase 

yang dalam terhadap kasus tertentu. 

8. Kompasiana.com. Kompasiana merupakan media warga terbesar (citizen media) 

terbesar di Indonesia. Setiap orang bisa menulis dan langsung menayangkan berita, 

opini ataupun karya fiksi di Kompasiana. Kompasiana adalah afiliasi Kompas.com, 

Kompas Gramedia Digital Group. 

9. Goal.com. Merupakan media berita online baru yang menyediakan berita sepak bola 

dan hiburan melalui internet. Konten tersedia dalam lebih dari 15 bahasa, dan 

menarik penggemar dari lebih dari 215 negara. 

10. Liputan6.com. Merupakan media berita online yang dikelola oleh PT. Surya Citra 

Media. 

 

Dari 10 media berita online yang terkemuka dan populer tersebut hampir seluruhnya 

menyediakan fasilitas kolom ―Komentar‖ pada setiap pemberitaan yang disajikan. Data 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.10 Media Berita Online Terpopuler di Indonesia 

 

No. Media Berita Online Kolom “Komentar” 

1. detikcom Tersedia 

2. kompas.com Tersedia 

3. merdeka.com Tersedia 

4. viva.co.ic Tersedia 

5. tribunnews.com Tersedia 

6. okezone.com Tersedia 

7. tempo.co Tersedia 

8. kompasiana.com Tersedia 

9. goal.com Tersedia 

10. liputan6.com Tersedia 

Sumber: Alexa; The Web Information Company 

 

Kemunculan berbagai macam media berita online di Indonesia membuka akses 

informasi yang semakin terbuka bagi para Netizen untuk dapat memperoleh informasi 

http://vivanews.com/
http://tribunnews.com/
http://okezone.com/
http://tempo.co/
http://liputan6.com/
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dari berbagai versi pemberitaan. Firmanzah (2008) menjelaskan bahwa hadirnya 

informasi yang berbeda merupakan prasyarat dalam penciptaan masyarakat yang kritis. 

Apalagi dengan adanya kolom ―Komentar‖  yang dapat dimanfaatkan oleh Netizen 

sebagai warga yang kritis. Sikap kritis ini diperlukan sebagai kontrol sosial dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menyikapi berbagai permasalahan 

publik.  

 

C. PEMANFAATAN KOLOM “KOMENTAR” DI MEDIA BERITA ONLINE 

OLEH NETIZEN  

 

Kolom ―Komentar‖ yang dapat dimanfaatkan oleh Netizen umumnya terletak di 

bagian bawah berita yang disajikan. Misalnya di situs detikcom, posisi kolom 

―Komentar‖ seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 1. Kolom ―Komentar‖ di situs Detikcom 

 

 
Sumber: detikcom, 2013 

 

Selain mengisi kolom ―Komentar‖ dalam media online, Netizen pun dapat 

mengetahui jumlah Netizen lainnya yang telah mengirimkan komentar, sehingga sesama 

Netizen pun dapat berbagi informasi dan berkomunikasi secara online melalui kolom 

―Komentar‖ tersebut.  

 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa Netizen memanfaatkan kolom ―Komentar‖ 

di media berita online, yaitu untuk: 

1. Menuliskan berbagai komentar  yang terkait dengan berita yang disajikan oleh media 

berita online. Beberapa komentar Netizen menunjukkan kecenderungan berisi: 

a. Persetujuan atas berita, artinya Netizen menerima informasi yang disampaikan 

dalam berita tersebut tanpa meragukan kebenaran berita tersebut. Contoh 

komentar yang menunjukkan persetujuan terhadap berita diantaranya; 
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“Untuk itu negeri ini dijuluki negri para koruptor....makanya negara tetangga 

kita singapura dan malaysia sdh tau mental pejabat2 negeri ini DOYAN 

KORUP...DOYAN PAMER DAN DOYAN CEWEK....” 

 

(dikirimkan oleh Lumbanstone @asmarbun03 Oct 2013 19:53:24 WIB di situs 

detikcom terkait dengan pemberitaan ―Ketua MK Jadi Tersangka Korupsi, Ironi 

dari Pejabat Jadi Penjahat ― ditulis oleh Elvan Dany Sutrisno pada Kamis, 

03/10/2013 19:41 WIB) 

 

b. Ketidaksetujuan atas berita, artinya Netizen meminta media untuk memverifikasi 

kembali kebenaran informasi yang disampaikannya. Contoh komentar yang 

menunjukkan ketidaksetujuan terhadap berita diantaranya; 

 

“Sombong blm tentu benr tu pak, seret sj tu kpk yg sombng2 gtan.” 

(dikirimkan oleh Roy Matuan @roy_8203 Oct 2013 07:24:16 WIB di situs 

detikcom terkait dengan pemberitaan ―Akil Mochtar Sempat Bantah Keras 

Adanya Korupsi Kelembagaan di MK” ditulis oleh Andi Saputra pada Kamis, 

03/10/2013 02:46 WIB)  

 

c. Pernyataan datar, yaitu pernyataan yang tanpa penekanan khusus. Contoh 

komentar yang menunjukkan pernyataan datar terhadap berita diantaranya; 

 

―kok sptnya pada kaget2 ya..? pdhl kan sudah umum terjadi. ini kan hanya 

pembuktian saja. mestinya sdh gak perlu kaget lg.‖ 

(dikirimkan oleh Awbabam 03 Oct 2013 19:57:40 WIB di situs detikcom terkait 

dengan pemberitaan ―Ketua MK Jadi Tersangka Korupsi, Ironi dari Pejabat Jadi 

Penjahat ― ditulis oleh Elvan Dany Sutrisno pada Kamis, 03/10/2013 19:41 WIB) 

 

d. Penilaian (judgements) terhadap sosok yang diberitakan. Isinya cenderung 

menilai secara emosional terhadap sosok yang diberitakan oleh media online. 

Contoh komentar yang menunjukkan penilaian terhadap sosok yang diberitakan 

diantaranya; 

 

“Sudah aku kira akan begini pak akil ini. Biografi Masa mudanya yg berliku2 

dan sedikit menghalalkan sesuatu jika kepepet, membuat dia mengulang kembali 

tatkala punya jabatan sangat penting. Sekarang yg perlu dipikirkan 

bagaimanakah hasil putusan MK yg terindikasi suap. Apakah tetap final dan 

mengikat? Baru kemarin diberitahu putusan DKPP dianulir MK soal Tangerang 

. Maka ada tanda tanya? Dan sah2 saja.” 

 

(dikirimkan oleh Miftah Thanthowi @miftah.thanthowi03 Oct 2013 05:50:20 

WIB di situs detikcom terkait dengan pemberitaan ―Akil Mochtar Sempat Bantah 
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Keras Adanya Korupsi Kelembagaan di MK” ditulis oleh Andi Saputra pada 

Kamis, 03/10/2013 02:46 WIB)  

 

e. Tanggapan atas komentar Netizen lainnya. Contoh komentar tersebut 

diantaranya; 

 
(dikirimkan oleh Mangunkarto @mangunkarto03 Oct 2013 03:54:59 WIBdan 

ditanggapi oleh Servquality  @servquality03 Oct 2013 05:16:08 WIB di situs 

detikcom terkait dengan pemberitaan ―Akil Mochtar Sempat Bantah Keras 

Adanya Korupsi Kelembagaan di MK” ditulis oleh Andi Saputra pada Kamis, 

03/10/2013 02:46 WIB)  

 

Data ini menunjukkan bahwa selain sekedar memberikan pernyataan pribadi di 

kolom ―Komentar‖, Netizen pun dapat berkomunikasi secara dua arah antara 

sesama Netizen. 

 

2. Memasukan simbol nonverbal, seperti seperti gambar, animasi, maupun foto. Selain 

dalam bentuk pernyataan, Netizen pun mengisi kolom ―Komentar‖ dengan berbagai 

simbol nonverbal, baik yang berhubungan langsung dengan pesan verbal yang ditulis 

dalam kolom ―Komentar‖ maupun tidak. Berikut ini adalah contoh animasi, gambar 

dan foto yang ditampilkan dalam kolom ―Komentar‖. 

 

Gambar 2. Animasi di Kolom “Komentar” di Media Berita Online 

 

 
 

 Sumber: detikcom, 2013 

 

Gambar 3. Gambar di Kolom “Komentar” di Media Berita Online 

 

 
 Sumber: detikcom, 2013 
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Gambar 4. Foto di Kolom “Komentar” di Media Berita Online 

 

3.  
 Sumber: detikcom, 2013 

 

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa Netizen cenderung aktif dalam 

memanfaatkan kolom ―Komentar‖ di media berita online. Netizen cukup antusias 

memberikan komentar  pada pemberitaan yang disajikan oleh media berita online.  

Hal ini menunjukkan bahwa Netizen tertarik untuk ikut menyuarakan pendangannya 

terhadap berbagai permasalahan publik yang sedang hangat diperbincangkan.  

Jika ditinjau dari isi keabsahan indentitas pribadi Netizen, ini menjadi sulit untuk 

diverifikasi karena bisa saja identitas yang ditampilkan dalam kolom ―Komentar‖, 

bukan identitas diri sesuai Kartu Tanda penduduk (KTP). Artinya, tidak semua 

Netizen bersedia menampilkan identitas diri yang sebenarnya. Keterbukaan identitas 

diri yang sebenarnya di dunia maya memang suatu pilihan bagi Netizen. 

Meskipun demikian, hal terpenting adalah isi pesannya. Beragam pesan yang 

disampaikan Netizen melalui kolom ―Komentar‖ menunjukkan keterlibatan Netizen 

dalam proses mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berpendapat di ruang 

publik. Hal ini merupakan bentuk partisipasi Netizen dalam mewujudkan masyarakat 

madani di Indonesia. 

 

D. SIMPULAN 

 

Netizen telah memanfaatkan kolom ―Komentar‖ di media berita online untuk 

menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan, atau bahkan penilaian terhadap sosok yang 

diberitakan. Selain itu, Netizen pun dapat saling mengomentari komentar Netizen lainnya. 

Komentar tersebut pun ada yang dibarengi dengan kemunculan animasi, foto, atau 

gambar yang dapat mempertegas maksud dari pernyataan yang tertulis. Pesan yang 

disampaikan para Netizen ini peran aktis Netizen di ruang publik. Ini sebagai bentuk 

kepedulian dan sikap kritis dari Netizen. Partisipasi Netizen dalam setiap pemberitaan di 

media online, menunjukkan perannya sebagai warga negara yang berkeinginan 

mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, menuju masyarakat 

Madani. 
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PENERAPAN THE ELABORATION LIKELIHOOD MODEL OF PERSUASION  

DALAM MELIHAT FENOMENA KONGLOMERASI MEDIA  

DI POLITIK JELANG PEMILU 2014 

 

Irsanti Widuri Asih 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Terbuka 

 

Abstrak 
Dalam pertarungan pemilihan umum tahun 2014 di Indonesia yang akan memilih 

anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2014 - 2019, 

terdapat tiga konglomerat media nasional Indonesia yang berkompetisi, yaitu Surya 

Paloh, Aburizal bakrie, dan Hary Tanoesoedibyo. Dalam posisinya sebagai pemilik 

media, ketiga politikus tersebut telah memiliki “kendaraan eksklusif” untuk menuju kursi 

RI 1 dan RI 2 karena media menjadi alat kampanye dan pembentuk citra politikus di 

mata khalayak. Undang-undang belum mengatur pemilik media yang terjun ke dunia 

politik, atau sebaliknya politikus yang kemudian memiliki media. Komisi Pemilihan 

Umum maupun Komisi Penyiaran Indonesia juga belum memiliki kesepakatan dalam 

mengatur etika berkampanye. The Elaboration Likelihood Model of Persuasion adalah 

sebuah model yang dikembangkan untuk melihat bagaimana reaksi khalayak media 

ketika menerima pesan yang disampaikan melalui media massa. Makalah ini melihat 

bagaimana The Elaboration Likelihood Model of Persuasion diterapkan pada fenomena 

konglomerasi media oleh politikus menjelang Pemilu 2014. Apakah para konglomerat 

media tersebut bisa mendapatkan keuntungan dalam posisi mereka sebagai pemilik 

media dalam mewujudkan kepentingan politik mereka, yaitu memenangkan Pemilu 2014. 

 

Kata kunci:  The Elaboration Likelihood Model of Persuasion, konglomerasi media, 

politik, pemilihan umum 

 

PENDAHULUAN 

 

Pemilihan umum 2014 yang akan memilih anggota dewan legislatif serta presiden 

dan wakil presiden akan dilaksanakan pada 9 April dan 9 Juli 2014 mendatang. Pemilu ini 

akan menjadi hajatan besar bangsa Indonesia karena akan menentukan orang-orang yang 

akan duduk di kursi DPR dan pimpinan tertinggi negara ini untuk 5 tahun ke depan (2014 

– 2019).   

Dalam pemilu 2014 mendatang, akan ada 15 partai politik yang bertarung untuk 

memperebutkan kursi DPR-RI serta berhak mengusung calon presiden dan calon wakil 

presiden. Dua belas di antaranya adalah partai politik nasional dan tiga partai politik lokal 

Aceh. Dari ke 12 partai politik nasional peserta pemilu 2014, 9 di antaranya adalah parpol 

lama, dua di antaranya mengikuti pemilu untuk kedua kalinya, yaitu Partai Gerakan 

Indonesia Raya (Partai Gerindra) dan partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura). Satu 

partai lainnya adalah partai politik baru yang dibentuk pada tanggal 26 Juli 2011, yaitu 

Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem).  
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Politik dan media massa kian menjadi dua ranah yang menyatu. Media massa adalah 

alat untuk memuluskan berbagai kepentingan politik, seperti media kampanye dan media 

pembentuk citra partai. Sayangnya, media massa saat ini yang telah menjelma menjadi 

konglomerasi media, dimiliki oleh pihak-pihak yang terjun ke dunia politik sehingga 

sangat besar kemungkinan media digunakan sebagai alat kepentingan politik pemiliknya.  

Yang menarik, pada pemilu 2014 mendatang, ada tiga pemilik media yang bertarung. 

Mereka digadang-gadang akan maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. 

Pertama adalah Abu Rizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar yang merupakan pemilik 

Viva Grup yang membawahi antv, tvOne dan vivanews.com. Kedua, Surya Paloh, Ketua 

Umum Partai NasDem yang juga pemimpin Media Grup yang memiliki harian Media 

Indonesia, Lampung Post, dan stasiun televisi Metro TV. Ketiga adalah Hary 

Tanoesoedibyo pemilik MNC Group yang menaungi stasiun televisi RCTI, MNCTV, 

Global TV, stasiun radio Trijaya FM, harian Seputar Indonesia, majalah Trust, dan 

tabloid Genie yang telah bergabung dengan Partai Hanura. Oleh Hanura, Hary Tanoe 

dipasangkan sebagai calon Wakil Presiden untuk calon Presiden Wiranto. 

Partai NasDem yang merupakan satu-satunya partai politik baru dalam pertarungan 

Pemilu 2014, bisa dipastikan sangat diuntungkan dengan posisi Surya Paloh sebagai 

pimpinan Media Grup. Secara kasat mata kita bisa melihat bagaimana pemberitaan 

tentang Partai NasDem mendapat porsi yang di dominan di Media Grup. Meski partai ini 

tidak pernah secara resmi menyatakan berafiliasi dengan Media Grup 

(http://www.theglobal-review.com), namun dengan posisinya sebagai pemilik media, 

Partai NasDem telah memiliki ―kendaraan eksklusif‖ untuk melakukan komunikasi 

persuasif dalam menyosialisasikan keberadaan partainya kepada khalayak atau bahkan 

sebagai media kampanye jika Surya Paloh maju dalam bursa calon presiden 2014. 

Begitu juga dengan Abu Rizal Bakrie dan Hary Tanoesoedibyo. Keduanya yang 

berkemungkinan besar akan maju dalam pertarungan calon presiden/calon wakil presiden 

2014, telah juga diuntungkan dengan posisinya sebagai pemilik media.  

 

MEDIA DAN KEKUASAAN 

 

Media massa pun rawan tidak lagi bersifat objektif dan berimbang dalam menyajikan 

berita. Dalam kajian komunikasi massa, kita mengenal teori Agenda Setting (pertama kali 

dikembangkan oleh Donald Shaw dan Maxwell McCombs) yang memberikan pandangan 

bahwa media memiliki kekuasaan besar dalam menentukan fakta-fakta mana yang harus 

dianggap penting oleh khalayak dan sebaliknya, fakta-fakta mana yang sebaiknya 

diabaikan (Littlejohn, 2002: 319). Dominasi berita politik para konglomerat media di 

medianya masing-masing adalah bukti dari teori Agenda Setting. 

Hal senada diungkapkan oleh Branston dan Stafford (2003: 134) yang menyoroti dua 

hal penting dalam kajian media; pertama bahwa media tidak transparan, bias, bukan 

merupakan jendela dunia yang objektif. Kedua, media mengonstruksi berbagai kejadian 

dalam berbagai versi yang melayani kepentingan-kepentingan dominan.  

http://www.theglobal-review.com/
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Konglomerasi media atau dominasi kepemilikan media yang mengerucut hanya pada 

beberapa orang memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan finansial secara 

maksimal. Konglomerasi media telah terjadi di berbagai negara, bahkan di negara-negara 

yang disebut sebagai negara paling demokratis sekalipun, yaitu Amerika Serikat. 

Demikian juga dengan berbagai negara di benua Eropa. Dominasi kepemilikan media bisa 

dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1: Konglomerasi Media di Ameria Serikat dan Eropa 

 

 Bertelsmann Disney 
News 

Corporation 
Sony 

AOLTime 

Warner 
Viacom 

Vivendi 

Universal 

Film 
Studios 
Cinemas 

 Disney 
Miramax 

20th 
Century Fox 

Columbia 
Tristar 

Warner 
Bros 
New Line 
Warner 
Cinemas 

Paramount 
Showcase 
UCI  
 

Universal 
USA 
Pictures 
UCI 

Television RTL Group 
(accross 
Europe) 
Person TV 

ABC 
ESPN 
Disney 
Channel 

Fox TV 
BskyB 
Star TV 

Columbia 
Television 
Studios 
Sony TV 
(Asia) 

CNN 
Cartoon 
Network 
WBTV 
HBO 
Cable 
Systems 

CBS, MTV, 
Nickelodeon 
UPN 
BET 
Paramount 
 

USA 
Studios 
Canal + 
 

Radio RTL Group ABC 
Radio 

   Infinity Radio  

Music BMG (RCA, 
Arista) 

  Sony Music Warner 
Music 
Division 

 Universal 
Music 
Group 

Print Gruner + 
Jahr 
Magazines 
Springer 
Business 
Media 
Random 
House 

 Newspapers 
Harper 
Collins 

 Time 
Warner 
Bookj 
Group 
Time 
Magazine 
DC 
Comics 
IPC 
Magazines 

Simon & 
Schusser 

Vivendi 
Universal 
Publishing 

New 
Media 

   Video Games 
Digital 
Pictures 
Entertainment 

AOL  Vivendi 
Universal 
Net 
Vizzavi 
MP3 

Sumber: Dimodifikasi dari Branston dan Stafford, 2003: 242 

 

Konglomerasi media bisa bersifat vertikal dan horizontal. Vertikal jika penguasaan 

seseorang atau sekelompok orang terhadap satu jenis media berlangsung mulai dari hulu 

hingga ke hilir, mulai dari produksi hingga distribusi. Konglomerasi media bersifat 

horizontal jika dominasi kepemilikan media terjadi pada jenis media massa yang berbeda, 

seperti MNC Group yang membawahi beberapa media televisi, surat kabar, radio, dan 

majalah.  
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Dalam menganalisis fenomena dunia politik dan konglomerasi media, selain 

menggunakan teori Agenda Setting, kita juga bisa melihatnya dari sebuah model alternatif 

yang berupaya melihat dari sisi khalayak media. Masihkah media memiliki kuasa penuh 

dalam mempersuasi khalayak? Tulisan ini menganalisis fenomena pemanfaatan media 

massa oleh partai politik dalam menyosialisasikan dan mencitrakan partainya kepada 

masyarakat dari perspektif the Elaboration Likelihood Model of Persuasion. 

 

The Elaboration Likelihood Model of Persuasion 

The Elaboration Likelihood Model of Persuasion (ELM) dikembangkan oleh Petty 

dan Cacioppo di tahun 1986 (McQuail, 2005: 517). Model ini berupaya menerangkan 

bagaimana seseorang berpikir mengenai isu dan argumen relevan yang terkandung di 

dalam suatu pesan. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang termotivasi untuk 

berperilaku ―benar‖ dengan menjadi rasional, koheren, dan konsisten dengan pandangan 

orang lain. Sementara itu, tidak semua orang memiliki waktu dan kapasitas untuk 

berdedikasi dalam mengembangkan sikap seperti itu, dan kita bersifat selektif dalam 

memberi perhatian terhadap isu dan argumen yang dihadapkan kepada diri kita, dalam 

artian kita hanya akan memberi perhatian pada isu dan argumen yang menarik perhatian 

kita dan kita anggap relevan dengan diri atau kepentingan kita. Kondisi ini terefleksi 

melalui cara kita memproses informasi, apakah kita akan mengelaborasinya secara 

mendalam (centrally) atau tidak (peripherally) (lihat gambar Skema The Elaboration 

Likelihood Model of Persuasion).  

Jika suatu informasi kita anggap penting, maka kita akan mengerahkan pengetahuan 

dan pengalaman kita untuk menelaah lebih dalam informasi tersebut. Sebaliknya, jika 

suatu informasi tidak menarik kepentingan kita, kita tidak akan menelaahnya lebih jauh, 

kita hanya akan mengandalkan tanda-tanda insidental, seperti kredibilitas atau 

kemenarikan sumber informasi, bukan konten kognitif pesannya. Apakah kita akan 

menganggap suatu informasi penting atau tidak, dipengaruhi oleh variabel kita sebagai 

penerima pesan dan variabel pesan itu sendiri. Perbedaan di antara kedua modus tersebut 

akan mempengaruhi strategi persuasif calon komunikator, apakah akan menggunakan 

argumentasi rasional atau menggunakan cara-cara yang lebih superfisial dalam merebut 

perhatian audiens melalui cues yang simpel dan pembentukan asosiasi dan citra positif.  
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Sumber: McQuail, 2005: 517 

 

Gambar 1. Skema the Elaboration Likelihood Model of Persuasion 
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Dari skema model ELM terlihat bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi setelah 

seseorang terekspos dengan pesan komunikasi persuasif, apakah ia akan mengikuti rute 

central, atau akan mengikuti rute peripheral untuk perubahan sikapnya. Pada rute central, 

ketika seseorang telah memiliki pemikiran mengenai suatu pesan yang diterimanya, 

kemudian ia akan mengintegrasikan pemikiran barunya itu ke dalam struktur kognitif 

secara keseluruhan. Namun demikian, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi sikap 

yang terbentuk (yang tidak selalu menjadi rasional atau akurat), misalnya sikap utama dan 

pengetahuan seseorang, atau kondisi mood seseorang pada saat menerima pesan 

persuasif.  

Rute central akan menghasilkan dua kemungkinan yang terjadi, apakah khalayak 

menilai komunikasi persuasif yang mengeksposnya menguntungkan atau merugikan? Jika 

khalayak menganggap pesan yang mereka terima menguntungkan, mereka akan memberi 

respons positif kepada komunikator. Sebaliknya, jika khalayak menilai pesan yang 

diterimanya dianggap tidak menguntungkan, mereka akan memberi reaksi yang negatif. 

Bertolak belakang dengan rute central, rute peripheral menganggap bahwa perubahan 

sikap tidak selalu membutuhkan evaluasi informasi yang disajikan oleh media massa atau 

sumber lainnya. Sebaliknya, ketika motivasi atau kemampuan seseorang untuk 

memproses informasi mengenai isu yang relevan rendah, persuasi dapat terjadi pada rute 

peripheral di mana proses yang muncul oleh isyarat-isyarat sederhana dalam konteks 

persuasi mempengaruhi sikap.     

Meskipun penelitian mengenai efek media massa menunjukkan bahwa pesan melalui 

media berpotensi mengubah pengetahuan atau fakta yang dimiliki seseorang mengenai 

objek, isu atau orang-orang tertentu, namun penerimaan pengetahuan seseorang tersebut 

tidak selalu menghasilkan perubahan sikap dan perilaku.  

Dalam kajian ELM, informasi hanya akan berhasil mengubah sikap dan perilaku jika 

seseorang termotivasi dan mampu memproses informasi dan jika proses tersebut 

diintegrasikan pada struktur kognitif seseorang. Ketika sikap telah berubah, 

mengimplementasikan perubahan tersebut ke dalam perilaku akan membutuhkan usaha 

untuk mengatasi sikap yang lama dan proses mempelajari sikap dan persepsi yang baru. 

Hal ini bisa mengakibatkan kampanye media yang tidak berhasil di mana upaya 

mengubah pengetahuan gagal memberi perubahan sikap dan perilaku. 

Penyebab kegagalan tersebut bisa disebabkan oleh: pertama, pengetahuan yang 

diperoleh penerima bisa jadi tidak relevan atau akan membawa pada reaksi yang tidak 

disukai. Kedua, meskipun jika reaksi yang disukai terjadi, seseorang bisa saja tidak 

memiliki rasa percaya diri yang cukup untuk pemikiran yang disukai tersebut, merasa 

puas dengan ketergantungan mereka terhadap reaksi yag disukai tersebut dan mengurangi 

kesempatan untuk berubah.   

Dalam kajian ELM, efek akhir yang ingin dimunculkan oleh politikus pemilik media 

adalah adanya perubahan pada sikap dan perilaku khalayak, bahwa setelah khalayak 

mengetahui keberadaan partai politik mereka, kemudian khalayak akan mengadakan 

perubahan sikap, dan pada akhirnya khalayak memilih partai politik tersebut pada pemilu 

nanti. Sosialisasi partai politik ini tidak hanya melingkupi nama partai dan nomor urut 
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partai semata, tapi juga meliputi platform partai, misi dan visi partai, program kerja 

partai, para calon anggota legislatif, hingga calon presiden dan calon wakil presiden yang 

diusung oleh partai bersangkutan.  

Berdasarkan the Elaboration Likelihood Model of Persuasion (ELM), akan ada dua 

kemungkinan yang terjadi pada fenomena politik dan konglomerasi media menjelang 

Pemilu 2014, yaitu berhasil atau gagal media massa dijadikan sebagai kendaraan politik 

pemilik media.   

Untuk melihatnya, penulis menggunakan data sekunder, yaitu hasil survei Lingkar 

Survei Indonesia (LSI) pada bulan Oktober 2013. Survei ini berupaya memetakan tingkat 

elektabilitas parpol peserta Pemilu 2014 dan elektabilitas calon presiden yang diusung 

parpol peserta pemilu 2014.  

Survei ini memisahkan capres menjadi capres riil dan capres wacana. Capres rill 

didasarkan pada indeks capres 2014, yaitu bahwa capres adalah pemimpin struktural 

partai atau pemenang konvensi. Kemudian, capres juga harus memenuhi syarat minimal 

pencapresan (berdasarkan pemilu 2009), yaitu 25% suara nasional dan 20% kursi di DPR-

RI. Adapun capres wacana adalah setiap capres yang muncul di media namun tidak 

memenuhi indeks capres 2014. 

 

Hasil survei pertama yang dilihat adalah partai politik apa yang akan dipilih 

responden jika pemilu dilaksanakan pada hari survei dilakukan. Berikut adalah hasil 

survei: 

 
Gambar 2. Elektabilitas Parpol Peserta Pemilu 2014 Hasil Survei Lingkaran Survei 

Indonesia pada Oktober 2013 
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Hasil survei memperlihatkan Partai Golkar merebut posisi teratas, diikuti oleh PDIP 

di posisi kedua, dan Partai Demokrat di posisi ke tiga. Selebihnya tidak mampu 

menembus batas 10% perolehan suara. 

LSI juga menghadirkan informasi perbandingan hasil survei mengenai elektabilitas 3 

parpol pemeroleh suara terbanyak. Pertama adalah Partai Golkar: 

 

Tabel 2. Perbandingan Elektabilitas Partai Golkar Berdasarkan Hasil Survei Lingkaran 

Survei Indonesia 

 

Memilih Golkar 

Okt 2012 

Memilih Golkar 

Maret 2013 

Memilih Golkar 

Okt 2013 

21% 22.2% 20.4% 

 

Perbandingan hasil survei perolehan suara Partai Golkar pada Oktober 2012, Maret 

2013, dan Oktober 2013 menunjukkan bahwa meskipun elektabilitas Partai Golkar 

menurun, namun Golkar selalu berada di urutan pertama. 

Kedua, elektabilitas PDIP yang ternyata stagnan (lihat Tabel 3). 

 

Tabel 3. Perbandingan Elektabilitas PDIP Berdasarkan Hasil Survei  

Lingkaran Survei Indonesia 

 

Memilih PDIP 

Okt 2012 

Memilih PDIP 

Maret 2013 

Memilih PDIP 

Okt 2013 

17,2% 18,8% 18,7% 

 

Terakhir adalah perbandingan tingkat elektabilitas Partai Demokrat yang terus 

menurun sepert terlihat pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Perbandingan Elektabilitas Partai Demokrat Berdasarkan  

Hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia 

 

Memilih Demokrat 

Okt 2012 

Memilih Demokrat 

Maret 2013 

Memilih Demokrat 

Okt 2013 

14% 11,7% 9,8% 
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Sementara itu, di luar ketiga parpol pemeroleh suara tertinggi, kesembilan parpol 

lainnya sulit untuk menembus perolehan 10%. 

 

Tabel 5. Perbandingan Elektabilitas Parpol Peserta Pemilu 2014 di luar 3 Partai Terbesar 

Berdasarkan Hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia 

 

NAMA PARTAI 
SURVEI OKT 

2013 

SURVEI MARET 

2013 
SURVEI OKT 2013 

GERINDRA 5,2% 7,3% 6,6% 

PAN < 5% 4% 5,2% 

PPP < 5% 4% 4,6% 

PKB < 5% 4,5% 4,6% 

PKS < 5% 3,7% 4,4% 

HANURA < 5% 2,6% 3,4% 

NASDEM 5% 4,5% 2% 

PBB - - 0,6% 

PKPI - - 0,3% 

 

Dari hasil survei LSI tersebut terlihat bahwa ternyata posisi Surya Paloh sebagai 

pemilik Media Group, di mana pemberitaan mengenai Surya paloh dan Partai NasDem 

cukup dominan di Media Group dibandinfkan parpol lain, tidak memberi hasil yang 

signifikan pada eletabilitas partainya.  

Meskipun elektabilitas Partai Golkar berdasarkan hasil survei LSI ini terus 

menduduki posisi teratas, namun terjadi penurunan angka elektabilitasnya. Aburizal 

Bakrie sebagai pemilik Viva Group, ternyata juga tidak kemudian membuat partainya 

menjadi primadona.  

Adapun Hary Tanoe yang akhirnya bergabung dengan Partai Hanura, dan telah 

secara resmi dideklarasikan untuk dipasangkan dengan Capres Wiranto sebagai 

Cawapres, juga tidak serta merta mendongkrak elektabilitas Partai Hanura.  



ISBN 978-979-011-827-0   

246 

 

Pameo siapa menguasai media, dia menguasai dunia, bisa saja benar adanya. Namun, 

pada ranah politik, apa pun bisa terjadi. Media memang digunakan sebagai kendaraan 

partai politik untuk berkampanye dan membentuk citra, apalagi oleh politikus pemilik 

media. Tapi kita boleh berharap semoga masyarakat Indonesia semakin cerdas. 

Masyarakat mungkin saja menyadari bahwa realitas media bisa jadi adalah realitas semu 

yang merupakan hasil konstruksi. Masyarakat lebih melihat realitas di dunia nyata. Sesuai 

kajian ELM, belum tentu masyarakat akan mengikuti rute central pada jalur positif. Bisa 

jadi mereka lebih memilih rute peripheral. Atau bahkan mengikuti rute central pada jalur 

negatif. 

 

SIMPULAN 

 

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari makalah ini adalah bahwa konglomerasi 

media menjadi fenomena baru dalam pemilihan umum di Indonesia, tepatnya pada 

Pemilu tahun 2014. Akibat yang ditimbulkan dari terjunnya para pemilik media ke ranah 

politik mengakibatkan media menjadi tidak independen dan memihak kepentingan 

pemilik media. 

Melalui model ELM yang dikomparasi dengan hasil survei Lingkaran Survei 

Indonesia memperlihatkan bahwa konglomerasi media oleh politikus belum tentu efektif 

menjaring ―selera‖ masyarakat, karena berdasarkan hasil survei tidak terlihat hasil yang 

signifikan pada elektabilitas politikus pemilik media, baik pada parpol maupun pada 

pencalonan presiden dan wakil presiden.  

Hal yang paling penting yang perlu segera dilakukan adalah dibuatnya undang-

undang yang mengatur konglomerasi media di bidang politik. 
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PROFESIONALISME PETUGAS FRONT OFFICE DAN  

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA 

 

Dr. Sudirah, M.Si 

sudi@ut.ac.id 

 

Abstrak 
Makalah ini merupakan bagian dari hasil penelitian 2013 yang dilakukan oleh 

penulis di 5 UPBJJ-UT, yaitu Jakarta, Bogor, Serang, Bandung, dan Palembang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profesionalisme petugas front office UT 

dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi profesionalisme petugas front office UT dalam memberikan 

layanan kepada mahasiswa. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. jumlah 

responden yang diambil adalah 30 petugas front office. Pengambilan data dilakukan 

dengan kuesioner dan wawancara mendalam. Analisis data dengan menggunakan 

distribusi frekwensi dan uji statistik regresi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 6 aspek yang terkait dengan 

profesionalisme front office, 4 aspek, yaitu keterampilan, pengalaman kerja, prosedur 

kerja, dan penghargaan berada pada kategori baik, sedangkan dua aspek lainnya, yaitu 

tata nilai, dan pengkoordinasian berada pada kategori cukup. Profesionalisme front 

office (Y1) dipengaruhi oleh keterampilan (X1), pengalaman kerja (X2), tata nilai (X3), 

prosedur kerja (X4), pengkoordinasian (X5), dan penghargaan (X6) sebesar 89,2%, 

sedangkan sisanya sebesar 10,8% oleh sebab-sebab lain. 

 

Kata kunci: profesionalisme, front office. 

 

PENDAHULUAN 

 

Profesionalisme petugas merupakan tuntutan layanan publik. Setiap petugas yang 

mberikan layanan publik, seperti front office sepatutnya menunjukan profesonalitasnya 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam praktek penyelenggaraan 

layanan mahasiswa di UT selama ini mengindikasikan bahwa layanan yang profesional 

dapat meningkatkan jumlah mahasiswa; sebaliknya layanan yang tidak profesional dapat 

menurunkan jumlah mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa UT yang migrasi ke perguruan 

tinggi lain oleh karena layanan yang dilakukan oleh petugas UT tidak kunjung selesai, 

atau tidak memuaskan mahaiswa. Profesionalisme terkait dengan berbagai aspek, seperti 

keterampilan, pengalaman kerja, tata nilai, prosedur kerja, pengkoordinasian, dan 

penghargaan.  

Keterampilan (Skill), adalah kemampuan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau 

suatu pekerjaan fisik atau mental tertentu (Spencer dan Spencer: 1993). Adapun Gibson 

(1998) mendefinisikan keterampilan sebagai kecakapan yang berhubungan dengan tugas 

yang dimiliki seseorang dalam waktu yang tepat. Sedangkan menurut Siagian (1992) 

keterampilan adalah kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu yang 

dapat dipelajari dan dikembangkan. Dengan demikian keterampilan berarti penguasaan 

terhadap berbagai teknik, prosedur serta peraturan yang berhubungan dengan bidang 
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tugas yang dimiliki anggota organisasi. Keterampilan merupakan salah satu faktor utama 

dalam usaha mencapai kesuksesan bagi pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya 

peningkatan keterampilan pegawai, maka hal tersebut akan mempengaruhi keahlian 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya.  

Pengalaman kerja adalah pengalaman bekerja yang pernah dijalani seseorang di 

tempat bekerja sebelumnya maupun di tempat bekerja sekarang. Pengalaman kerja dapat 

diperoleh dari bidang yang sejenis maupun dari bidang yang lain jenisnya. Pengalaman 

kerja seseorang ada yang sudah berlangsung lama hingga bertahun-tahun, tetapi ada juga 

yang baru barlangsung beberapa saat saja. Masa kerja tersebut menentukan tingkat 

pengalaman kerja seseorang yang bersangkutan. 

Tata nilai yang dimaksud di sini adalah fokus pada layanan pelanggan (mahasiswa), 

professional dan integritas. Fokus pada pelanggan, yaitu memberikan pelayanan yang 

melampaui harapan pelanggan. Professional artinya memiliki kompetensi yang dapat 

diandalkan dan berkomitmen memberikan kinerja terbaik. Integritas dalam hal ini adalah 

memiliki komitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan, yang 

dilandasai oleh prinsip-prinsip kejujuran dan kebenaran. 

Prosedur kerja merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan di dalam 

melaksanakan tugas. Selain itu, prosedur dapat dijadikan pedoman kerja. Sesuai Prosedur 

kerja, maka bekerja berdasarkan/sesuai rencana, menurut urutan yang tepat, sistem kerja 

yang otomatis, dapat mengambil keputusan segera, dan dapat melimpahkan tugas & 

wewenang kepada bawahan. 

Pengkoordinasian merupakan bentuk penanganan suatu pekerjaan secara terpadu 

yang melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan 

hingga tuntas. Kelancaran pelaksanaan pekerjaan harus menjadi komitmen semua pihak 

yang terlibat. Setiap jenis pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh seorang diri, tetapi perlu 

melibatkan pihak-pihak lain yang terkait. 

Penghargaan dapat berupa penghargaan instrinsik dan penghargaan ekstrinsik. 

Penghargaan atau kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana 

dan mengapa orang-orang memilih untuk bekerja pada sebuah organisasi, seperti UT. 

Kompensasi terdiri dari 2 komponen yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak 

langsung. Kompensasi langsung terdiri dari gaji, bonus, insentif, dan tabungan hari depan 

(tahadep). Sedangkan kompensasi tidak langsung terdiri dari asuransi kesehatan, cuti, 

dana pensiun,  dan lain-lain.    

Profesionalisme petugas front office tanpa didukung oleh keenam aspek tersebut 

tampaknya sulit diwujudkan. Keenam aspek tersebut sepatutnya bersinergi untuk 

mendukung profesionalisme petugas front office. Petugas front office yang tidak 

professional dapat mengakibatkan layanan bantuan belajar, layanan administrasi dan 

akademik yang tidak maksimal. Akibatnya terjadinya kasus-kasus administrasi dan 

akademik, seperti kasus registrasi dan ujian yang tidak sedikit jumlahnya terutama  

sebelum dilaksanakannya system registrasi dengan billing system.  

Untuk mengatasi berbagai kasus registrasi, ujian, dan kasus-kasus lainnya tampaknya 

perlu dilakukan pembaharuan layanan publik secara professional. Pertanyaan yang 
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fundamental adalah bagaimana Profesionalisme petugas front office, terkait dengan aspek 

ketermpilan, pengalaman kerja, tata nilai, prosedur kerja, pengkoordinasian, penghargaan 

tersebut? Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi profesionalisme petugas front 

office dalam memberikan layanan kepada mahasiswa?  

 

PEMBAHASAN 

 

Pengumpulan data dilakukan di 5 UPBJJ-UT, yaitu Jakarta, Bogor, Serang, Bandung, 

dan Palembang. Pengambilan data dilakukan sekitar Juli sampai dengan Oktober 2013, 

dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Jumlah responden yang 

terkumpul adalah 30 petugas front office. Analisis data dilakukan dengan distribusi 

frekuensi, dan uji statistik regresi. Hasil pengolahan dan analisis data disajikan dalam 

Tabel  distribusi berikut. 

 

Tabel Distribusi Responden Menurut Variabel, Aspek, Skore, dan Predikat 

 

Variabel Aspek Skore predikat 

1 2 3 4 

Keterampilan (X1) 

Pemanfaatan 75,64 Baik 

Tugas 82,81 Baik  

Ilmu 82,84 Baik  

Rerata Jumlah 80,43 
Baik  

 

Pengalaman Kerja (X2) 

Masa kerja 76,81 Baik 

Pelatihan 82,67 Baik  

Pengalaman 

belajar 
82,76 

Baik  

Rerata Jumlah 80,74 Baik  

Tata Nilai Institusi (X3) 

Sasaran 71,13 Cukup 

Tugas dan 

tg.jawab 
75,30 Cukup 

Peraturan 64,94 Cukup  

Rerata Jumlah 70,46 Cukup  

Prosedur Kerja (X4)  

Langkah 75,42 Cukup 

Pedoman kerja 80,39 Baik 

Aturan 73,66 Cukup 

Jumlah 76,49 Baik 

Pengkoordinasian (X5) 
Kerjasama 72,91 Cukup  

Akomodatif 72,85 Cukup  
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Variabel Aspek Skore predikat 

1 2 3 4 

Solusi 72,89 Cukup  

Rerata Jumlah 72,88 Cukup  

Penghargaan (X6) 

Gaji 77,40 Baik 

Insentif 82,92 Baik 

Promosi 73,67 Cukup 

Rerata Jumlah 78,00 Baik 

Profesionalisme  

Aparatur (Y)  

Kreatifitas 74,88 Cukup 

Inovasi 83,26 Baik 

Responsivitas 71,43 Cukup  

Rerata Jumlah 76,53 Baik 

Keterangan: 

n = 30 responden; skore ≤ 60 kurang;  > 60 - 75 cukup;  > 76 - 85 baik;  > 86 baik sekali. 

 

1. Keterampilan 

Keterampilan dalam hal ini adalah penguasaan terhadap berbagai teknik, prosedur 

serta peraturan yang berhubungan dengan bidang tugas yang dimiliki petugas front office. 

Dalam pembahasan mengenai keterampilan (X1), ada tiga aspek yang ingin 

dikemukakan, yaitu terampil dalam memanfaatkan peralatan kerja, terampil dalam 

melaksanakan tugas, dan terampil dalam mengimplementasikan ilmu dan tekonologi 

terkait dengan tugas dan profesinya.  Sebagai front office harus termpil menggunakan 

komputer, mengakses website UT, memanfaatkan jaringan internet dalam memberikan 

layanan administrasi akademik kepada mahasiswa.  

Pada Tabel Distribusi Responden tampak bahwa keterampilan petugas front office 

secara keseluruhan mencapai rata-rata sebanyak 80,43%, berada pada kategori baik.  Hal 

ini berarti ketiga aspek keterampilan, yaitu terampil dalam memanfaatkan peralatan kerja, 

terampil dalam melaksanakan tugas, dan terampil dalam mengimplementasikan ilmu dan 

tekonologi secara sinergi mendukung ketrampilan yang dimilikinya. Penguasaan 

keterampilan kerja berkaitan dengan profesionalisme. Hasil uji regresi menunjukkan 

bahwa profesionalisme front office (Y1) dipengaruhi oleh keterampilan (X1) sebesar 

77,3%, sedangkan sisanya sebesar 22,7% oleh Pengalaman kerja (X2), tata nilai (X3), 

prosedur kerja (X4), pengkoordinasian (X5), dan penghargaan (X6). 

  

2.  Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja adalah pengalaman bekerja yang pernah dijalani seseorang di 

tempat bekerja sebelumnya maupun di tempat bekerja sekarang. Pengalaman kerja dapat 

diperoleh dari bidang yang sejenis maupun dari bidang yang lain jenisnya. Pengalaman 

kerja seseorang ada yang sudah berlangsung lama hingga bertahun-tahun, tetapi ada juga 

yang baru barlangsung beberapa saat saja. Masa kerja tersebut menentukan tingkat 

pengalaman kerja seseorang yang bersangkutan. Pada umumnya profesionalisme 
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seseorang terkait dengan masa kerja orang tersebut di tempat kerja sebelumnya hingga di 

tempat kerja yang terakhir. Kita memperoleh berbagai kemampuan, seperti pengetahuan, 

maupun keterampilan berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Selain pengalaman, kita 

juga menjadi tahu karena kita diberitahu oleh orang lain.  

Ada tiga aspek yang ingin dikemukakan dalam pembahasan mengenai pengalaman 

kerja (X2), yaitu masa kerja, pelatihan, dan pengalaman belajar.  Pada Tabel Distribusi 

Responden tampak bahwa pengalaman kerja, secara keseluruhan mencapai rata-rata 

sebanyak 80,74%, berada pada kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa masa kerja, 

pelatihan, dan pengalaman belajar bersinergi dengan baik mendukung pengalaman kerja. 

Profesionalisme terkait dengan pengalaman kerja. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 

profesionalisme front office (Y1) dipengaruhi oleh pengalaman kerja (X2) sebesar 66,4%, 

sedangkan sisanya sebesar 33,6% oleh keterampilan (X1) pengalaman kerja (X2), tata 

nilai (X3), prosedur kerja (X4), pengkoordinasian (X5), dan penghargaan (X6). 

 

3. Tata Nilai 

Tata nilai yang dimaksud di sini adalah fokus pada layanan pelanggan (mahasiswa, 

dan stakeholders lainnya), bersifat professional dan memiliki integritas. Fokus pada 

pelanggan, yaitu memberikan pelayanan yang dapat memuaskan harapan pelanggan. 

Professional artinya memiliki kompetensi yang dapat diandalkan dan berkomitmen 

memberikan kinerja terbaik. Integritas dalam hal ini adalah memiliki komitmen untuk 

selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan, yang dilandasai oleh prinsip-

prinsip kejujuran dan kebenaran.  

Dalam tata nilai (X3), ada tiga aspek yang ingin dikemukakan, yaitu sasaran yang 

ingin dicapai, tugas dan tanggung jawab, dan peraturan yang telah ditetapkan. Sasaran 

yang ingin dicapai harus difokuskan kepada pelanggan. Sebagai front office harus dapat 

memberikan kepuasan kepada ―pelanggan‖, yaitu seluruh mahasiswa yang datang secara 

langsung maupun melalui media komunikasi. Tugas  dan tanggung jawab front office 

harus dilakukan secara professional, yaitu melayani seluruh mahasiswa ataupun 

stakeholders lainnya secara maksimal, sedemikian sehingga mereka merasa puas atas 

layanan yang diterimanya. 

Pada Tabel Distribusi Responden tampak bahwa tata nilai, secara keseluruhan 

mencapai rata-rata sebanyak 70,46%, berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan 

bahwa ketiga aspek, yaitu aspek fokus pada pelanggan, aspek professional dalam 

melaksanakan tugas, dan aspek integritas dalam menjalankan tugas tampaknya masih 

perlu ditingkatkan. Meski secara deskriptif tata nilai berada dalam kategori cukup, hasil 

uji regresi menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa profesionalisme front office (Y1) 

dipengaruhi oleh tata nilai (X3) sebesar 70,2%, sedangkan sisanya sebesar 33,6% oleh 

keterampilan (X1), pengalaman kerja (X2), prosedur kerja (X4), pengkoordinasian (X5), 

dan penghargaan (X6). 

Hal penting lainnya terkait dengan tata nilai adalah sikap petugas front office yang 

secara langsung maupun tidak langsung memberikan layanan kepada para mahasiswa. 

Prinsip-prinsip pelayanan prima, seperti ramah, cermat, tuntas, dan sebagainya harus 
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senantiasa ditegakkan oleh setiap petugas dalam memberikan layanan kepada mahasiswa 

maupun stakeholder lainnya. 

 

4. Prosedur Kerja 

Ada tiga aspek dalam prosedur kerja (X4) yang ingin dikemukakan, yaitu langkah-

langkah kegiatan, pedoman kerja, dan aturan yang telah ditetapkan, Dalam hal ini yang 

dimaksud dengan langkah-langkah kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang sudah 

ditetapkan oleh unit kerja internal terkait dengan kegiatan yang menyangkut internal unit 

maupun antar unit-unit yang terkait. Pedoman kerja yang dimaksud adalah pedoman kerja 

yang sudah ditetapkan oleh internal unit sebagai acuan dalam melaksanakan tugas 

profesinya. Sedangkan aturan yang dimaksud dalam hal ini adalah aturan kerja yang 

sudah ditetapkan oleh pimpinan. Ketiga aspek tersebut secara sinergi menjadi acuan 

ataupun rujukan kerja front office dalam melaksanakan tugas profesinya.   

Pada Tabel Distribusi Responden tampak bahwa prosedur kerja secara keseluruhan 

mencapai rata-rata sebanyak 76,49%, berada pada kategori baik. Apabila diperhatikan 

tampaknya aspek langkah-langkah kegiatan, dan aturan kerja masih perlu ditingkatkan 

pemahamannya, sehingga front office belum dapat melaksanakan tugas profesinya dengan 

sebaik-baiknya. Prosedur kerja berkaitan dengan profesionalisme petugas front office. 

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa profesionalisme front office (Y1) dipengaruhi oleh 

prosedur kerja (X4) sebesar 77,6%, sedangkan sisanya sebesar 22,4% oleh keterampilan 

(X1), pengalaman kerja (X2), tata nilai (X3), pengkoordinasian (X5), dan penghargaan 

(X6). Untuk meningkatkan pemahaman front office terhadap langkah-langkah kegiatan, 

dan aturan kerja tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan, ataupun workshop tentang hal 

tersebut. Dengan demikian seluruh jajaran front office dapat menguasai prosedur kerja 

dengan sebaik-baiknya. 

 

5. Pengkoordinasian 

Pengkoordinasian (X5), dalam hal ini, mencakup tiga aspek, yaitu kerjasama, 

akomodatif, dan solusi. Kerjasama meliputi kerjasama internal unit, maupun kerjasama 

antar unit kerja. Akomodatif meliputi, menerima input-input berbagai data dan informasi 

yang terkait dengan tugas profesinya. Solusi memeliputi upaya untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan terkait dengan layanan administrasi dan akademik. Pada Tabel 

Distribusi Responden tampak bahwa akomodasi mencapai rata-rata sekitar 72,88%, 

tergolong cukup. Ketiga aspek pengkoordinasan tersebut tampaknya perlu ditingkatkan 

kembali kemampuannya, sehingga bisa meningkat dari kategori cukup ke kategori baik. 

Meski demikian, hasil Hasil uji regresi menunjukkan bahwa profesionalisme front office 

(Y1) dipengaruhi oleh pengkoordinasian (X5) sebesar 77,6%, sedangkan sisanya sebesar 

22,4% oleh keterampilan (X1), pengalaman kerja (X2), tata nilai (X3), prosedur kerja 

(X4), dan penghargaan (X6). 

Pengkoordinasian yang dilakukan front office dalam melaksanakan tugas profesinya, 

mencakup (a) Kerjasama untuk memastikan bahwa aplikasi layanan siap difungsikan; (b) 

Mengakomodasi berbagai masukan data atau informasi dari internal unit, maupun antar 
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unit-unit terkait; dan (c) Menyelesaikan permasalahan yang ditanganinya. Ketiga aspek 

tersebut secara bersinergi mendukung tugas-tugas pengkoordinasian yang dilakukan oleh 

petugas front office. 

 

6. Penghargaan 

Ada tiga aspek dalam penghargaan (X6) yang ingin dikemukakan, yaitu aspek gaji, 

insentif, dan promosi. Ketiga aspek penghargaan tersebut merupakan hak pegawai (front 

office) sebagai bentuk kompensasi dari pelaksanan tugas dan tanggung jawabnya. Selain 

itu pemberian penghargaan juga dikaitkan dengan kinerja dari petugas front office dalam 

melaksanakan tugas profesinya.  

Pada Tabel Distribusi Responden tampak bahwa penghargaan secara keseluruhan 

mencapai rata-rata sebanyak 78%, berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

penghargaan petugas front office tergolong predikat baik. Penghargaan tersebut 

merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja tenaga front office dalam 

memberikan layanan publik. Mereka yang yang berprofesi sebagai tenaga front office 

dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. Meski demikian, sebanyak 23,54% 

petugas front office masih perlu ditingkatkan kemampuannya agar memperoleh gaji, 

insensif dan promosi dengan baik.  

Secara spesifik tampak pula bahwa dari tiga aspek penghargaan, aspek gaji mencapai 

77,40% dan insentif mencapai 82,92%, keduanya tergolong baik. Pada aspek promosi 

mencapai 73,67%, tergolong cukup. Hal ini berarti gaji dan insentif dapat mendorong 

front office untuk dapat melaksanakan tugas profesi dengan sebaik-baiknya. Namun pada 

aspek promosi yang diperoleh petugas front office tampaknya masih mencapai pada taraf 

cukup. Hal ini berarti bahwa promosi terhadap front office perlu ditingkatkan kembali 

agar dapat memacu semangat kerja mereka dalam memberikan layanan publik yang 

sebaik-baiknya. Meski demikian, Hasil uji regresi menunjukkan bahwa profesionalisme 

front office (Y1) dipengaruhi oleh penghargaan (X6) sebesar 78,5%, sedangkan sisanya 

sebesar 21,5% oleh keterampilan (X1), pengalaman kerja (X2), tata nilai (X3), prosedur 

kerja (X4), dan pengkoordinasian (X5). 

Hal penting lainnya adalah dalam pemberian penghargaan, tampaknya perlu 

mempertimbangkan faktor keadilan. Pemberian penghargaan kepada petugas front office 

sepatutnya mengedepankan nilai-nilai keadilan, seperti adanya rasio gaji yang diterima 

oleh seorang atasan dengan bawahan secara proporsional. Rasio gaji pimpinan tertinggi 

dengan jajaran terendah adalah sebesar 12 berbanding 1 (Effendi, 2001). Namun penulis 

berpendapat bahwa rasio gaji tertinggi dengan jajaran terendah sebaiknya 5 berbanding 1 

saja, sehingga tidak terlalu jauh perbedaannya antara gaji pimpinan dengan gaji para 

stafnya di bawahnya. Pemberian penghargaan yang tidak mempertimbangkan faktor 

keadilan dapat mempengaruhi iklim kerja yang kurang kondusif.  

 

7. Profesionalisme Petugas Front Office 

Menurut Tjokrowinoto (1996) profesionalisme adalah kemampuan untuk 

menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat 
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waktu, dan prosedur yang sederhana. Sedangkan menurut Ancok (1999) yang dimaksud 

dengan profesionalisme adalah kemampuan dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang 

cepat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada visi dan 

nilai-nilai organisasi (control by vision dan values). Menurut Siagian (2000) 

profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu 

kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep 

profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi: kreatifitas, inovasi dan responsifitas.  

Kreatifitas merupakan kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam 

memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Inovasi menurut 

Assink (2006) memiliki beberapa konotasi, yaitu kebaruan, keberhasilan, dan perubahan. 

Inovasi adalah perolehan, pengembangan, dan adaptasi atas sebuah gagasan atau perilaku, 

yang baru bagi organisasi yang mengadopsinya. Inovasi adalah aplikasi utama yang 

berhasil dari sebuah produk atau proses. Inovasi dipahami sebagai sebuah sarana 

perubahan organisasi, baik sebagai tanggapan terhadap perubahan-perubahan pada 

lingkungan eksternal, maupun sebagai tindakan antisipasif (pre-emptive action) untuk 

memerangi lingkungan eksternal. Responsifitas sebagai bentuk kemampuan petugas 

dalam mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru dan tuntutan baru 

dari masyarakat. Aspek-aspek kreativitas, inovasi, dan responsivitas secara sinergi 

mendukung profesionalisme petugas front office dalam memberikan layanan administrasi 

dan akademik kepada mahasiswa.   

Pada Tabel Distribusi Responden tampak bahwa profesionalisme petugas front office, 

secara keseluruhan mencapai rata-rata sebanyak 76,53%. Hal ini menunjukkan bahwa 

profesionalisme petugas front office tergolong predikat baik. Dengan demikian petugas 

front office dapat dikatakan sudah dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. 

Tugas profesi front office yang dimaksud adalah kemampuan melaksanakan tugas secara 

kreatif, inovatif dan responsif, yang mencakup layanan administrasi dan akademik dengan 

tepat waktu, dan sesuai prosedur. Meski demikian, sebanyak 23, 47% petugas front office 

masih perlu ditingkatkan kemampuannya.  

Secara spesifik tampak pula bahwa dari tiga aspek profesionalisme, aspek inovasi 

tergolong baik (83,26%). Hal ini berarti kebaruan dalam layanan administrasi dan 

akademik terkait dengan lingkungan kerja eksternal, maupun sebagai tindakan antisipasif 

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada aspek kreatifitas tampak tergolong 

cukup (74,88%). Hal ini menunjukkan bahwa petugas front office masih perlu 

meningkakan kembali kreatifitasnya agar mampu menghadapi hambatan dalam 

memberikan pelayanan secara kreatif kepada publik. Demikian pula halnya pada aspek 

responsivitas tampak tergolong cukup (71,43%). Hal ini menunjukkan bahwa petugas 

front office perlu meningkatkan kembali kemampuannya untuk  mencermati perubahan 

kebutuhan dan tuntutan publik serta kemajuan teknologi, dan merefleksikannya dalam 

bentuk layanan publik yang sebaik-baiknya.  
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PENUTUP 

 

Dari 6 aspek yang terkait dengan profesionalisme front office, 4 aspek, yaitu 

keterampilan, pengalaman kerja, prosedur kerja, dan penghargaan berada pada kategori 

baik, sedangkan dua aspek lainnya, yaitu tata nilai, dan pengkoordinasian berada pada 

kategori cukup. 

Hasil uji regresi diperoleh koefisien determinan sebesar 0,892; menunjukkan bahwa 

profesionalisme front office (Y1) dipengaruhi oleh Keterampilan (X1), pengalaman kerja 

(X2), tata nilai (X3), prosedur kerja (X4), pengkoordinasian (X5), dan penghargaan (X6) 

sebesar 89,2%, sedangkan sisanya sebesar 10,8% oleh sebab-sebab lain. 

  Ada 4 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan profesionalisme petugas front 

office, yaitu (1) SDM yang berkualitas (keterampilan, pengalaman kerja); (2) Sistem yang 

handal (tata nilai, pengkoordinasian, penghargaan); (3) Strategi yang tepat (prosedur 

kerja); (4) Berorientasi pada pelanggan pelanggan (profesionalisme). 
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Abstrak 
Artikel ini membahas pelaksanaan dan evaluasi mata kuliah Kewirausahaan pada 

mahasiswa jenjang Sarjana. Evaluasi mencakup bahan ajar, penyampaian materi, serta 

praktik kewirausahaan. Ketiga hal ini penting dan saling berkaitan, bahkan 

mempengaruhi pemahaman dan internalisasi peserta didik atas kewirausahaan itu 

sendiri. Secara umum, mahasiswa menganggap kewirausahaan berkaitan dengan 

kegiatan menjalankan suatu usaha yang sebagian besar mengacu pada proses 

perdagangan (jual beli). Sementara, definisi kewirausahaan itu jauh lebih komprehensif, 

yakni menyangkut dasar kemauan sendiri untuk mendirikan usaha dengan kemampuan 

sendiri. Dalam hal ini, aspek utama dan keberhasilan kewirausahaan terletak pada diri 

pribadi mahasiswa itu sendiri. Maka proses pembelajaran harus menyentuh aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi kuliah tidak cukup sekadar menyampaikan 

teori, apalagi menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran. Peserta didik harus terlibat 

aktif dalam mencari dan mendiskusikan contoh-contoh wirausaha muda yang sukses 

berserta inovasinya. Mengajar menggunakan video, artikel, buku, biografi, studi 

lapangan, serta mendatangkan motivator dapat meningkatkan semangat mahasiswa 

berwirausaha. Pembelajaran pun diharapkan berbasis e-learning, sehingga peserta didik 

tidak hanya dinilai oleh pengajarnya saja, tetapi juga mendapat masukan dari 

masyarakat luas, khususnya praktisi. Bagi siswa yang sedang berwirausaha dan 

berpotensi berhasil perlu didukung dengan memberikan pendampingan, penyuluhan, 

bahkan bantuan dana; dan bukan sebaliknya. Dalam hal inilah, keterampilan 

kewirausahaan secara langsung akan mempengaruhi keterampilan kepemimpinan 

mahasiswa yang pada akhirnya menumbuhkan kepemimpinan generasi muda yang 

mandiri.  

 

Kata kunci: mata kuliah kewirausahaan, praktik, kepemimpinan generasi muda 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Saat ini istilah entrepreneur dan entrepreneurship kerap kali kita dengar. 

Enterpreneurship bahkan telah termasuk dalam salah satu indikator pembangunan 

ekonomi di Indonesia. Agenda pembangunan telah memasukkan bidang kewirausahaan 

sebagai salah satu kebijakan strategisnya. Kewirausahaan ini dianggap dapat dijadikan 

landasan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti masalah alokasi sumber daya, 

kemiskinan,  pemberdayaan serta pengangguran. Dalam hal inilah perlu penciptaan 

wirausaha baru. 
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Pertumbuhan entrepreneurship pada dasarnya telah dipublikasikan dalam Global 

Entrepreneur and Development Index (GEDI). GEDI adalah indikator aktivitas 

enterpereneurship yang dinilai berdasarkan  entrepreneurial attitudes, entrepreneurial 

action dan entrepreneurial aspirations terhadap variabel insititusi, individual dan pilar 

pembangunan (Zoltan and Szerb 2012, dalam GEDI, 2012).  Indonesia di tahun 2010 

berada di posisi rangking GEDI ke-46 (skor 0, 27) dengan angka tertinggi dipegang 

negara Denmark (skor 0, 76). Pada tahun 2012, Indonesia menduduki posisi rangking 

GEDI ke-60 (skor 0, 20) dengan angka tertinggi negara Unite States  Amerika (skor  0, 

60). Tetapi dalam dua tahun terakhir angka indeks entrepreneurship Indonesia mengalami 

penurunan. Meskipun demikian, pertumbuhan jumlah wirausaha dibandingkan dengan 

jumlah penduduk justru menunjukkan peningkatan (0, 24%). Meskipun idealnya, jumlah 

wirausahawan mencapai 2% dari total jumlah penduduk (Rahman, 2012)  

Pada praktiknya, pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak lain dalam 

menumbuhkembangkan kewirausahaan ini. Perguruan tinggi dianggap dapat 

menjembatani kebijakan tersebut. Kewirausahaan ini bahkan telah masuk dalam MKDU 

dalam kurikulum di perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai salah satu mata pelajaran di 

perguruan tinggi, pembelajaran itu sendiri umumnya mengandung proses konstruksi 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Dan mata kuliah kewirausahaan (entrepreneurship) 

dianggap dapat merangkum semuanya ini, bahkan selalu dihubungkan dengan inovasi, 

kreatif, proaktif, dan risk taking. 

Proses entrepreneur berkaitan dengan menciptakan usaha baru yang dimulai dari 

menginvestigasi peluang, menciptakan ide, melakukan investasi, mencari dukungan dan 

legitimasi (Alvarezt & Barney 2007; McMullen & Spehered 2006). Sementara Cardow 

(2006) menjelaskan bahwa konsep entrepreneur sebagai “noun”; enterperenurship 

sebagai ―verb‖ dan enterprenurial sebagai ―adjective‖ dapat dikonstruksi dalam ranah 

akademik. Hal tersebut dapat diterjemahkan sebagai kemampuan dalam proses inovatif, 

kreatif, proaktif dalam berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi, psikhologi dan 

manajemen.   

 

B. TELAAH LITERATUR  

 

Adam Smith (1776) dalam aliran ekonomi klasik, menyimpulkan peranan 

entrepreneur  sebagai ―profit seeking‖, melalui pengembangan pasar dan meningkatkan 

pembagian kerja. Oleh karena itu, konsep entrepreneur tidak semata mengenai pasar 

(ekonomi), tetapi juga konsep sosial tenaga kerja (distribution of labour). Arah 

perkembangan saat ini, kewirausahaan telah bergeser dari teori ekonomi ke perubahan 

sosial dengan pendekatan “economic sociology” (Schumpeter 1942). Schumpeterian 

entrepreneur  memberi kontribusi bagi teori pembangunan ekonomi dengan 

mengintegrasikan teori ekonomi dan sosiologi yang menghasilkan Schumpeter‟s 

entrepreneurial theory. Teori ini menjelaskan fungsi enterprenurial seseorang yang 

memiliki kecerdasan, imajinatif, berani, innovator terhadap sumberdaya. Tanda adanya 

pergeseran aliran ditandai dengan meluasnya pasar dengan peningkatan pembagian kerja 
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(division of labor).  Dalam hal inilah, fungsi  entrepreneurial berkaitan dengan 

kecerdesan, imajinatif, berani, inovator menjadi tidak mudah menjadi ukuran bagi negara 

berkembang. Maka, diperlukan perubahan sosial sebagai transfer pengetahuan khususnya 

di dunia pendidikan. 

Istilah entreprenurship dan entrepreneurial orientation dibahas oleh Lumpkin & 

Dess (1996).  Entreprenurship berkaitan dengan new entry misalnya menghasilkan 

produk baru, pasar baru, dengan aktivitas dengan tujuan untuk memperkenalkan atau 

peluncuran usaha baru tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Burgelman (1983), bahwa 

entrepreneurship berhubungan dengan start-up business atau melakukan tindakan 

―internal venture‖. ―New Entry‖ adalah ide sentral dari konsep entrepreneurship, dengan 

melakukan aktivitas baru untuk usaha baru (Hisrich, Peters, 1989, Mc Millan & day 1987, 

Sanberg & Hofer 1987, Stuart & abeti 1987, Vesver 1980, 1988, Webster, 1977). 

Suatu pertumbuhan ekonomi diukur jika terjadi peningkatan suatu usaha baru (new 

entry), atau orang-orang yang memiliki ide baru (newness) untuk menciptakan bisnis. 

Seorang yang berjiwa entrepreneur akan mampu bekerja untuk dirinya sendiri, bahkan 

mampu menciptakan lapangan kerja. Dalam hal inilah, kewirausahaan tidak dapat 

terlepaskan dari kepemimpinan. Karena kepemimpinan adalah kemampuan seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan 

yang disepakati bersama.  

 

C. METODE 

 

Makalah ini dibuat berdasarkan sebagian hasil penelitian (Sulastri dan Vieronica, 

2013) yang saat ini masih dalam tahap laporan. Penelitian dilakukan dengan metode 

survey dengan menggunakan instrumen kuesioner terhadap 10 Fakultas di Universitas 

Sriwijaya dengan 125 jumlah mahasiswa, 10 ketua jurusan/prodi dan 20 orang dosen. 

Kategori informan yang berbeda dimaksudkan untuk memberi keragaman dan validasi 

data ini sendiri. Selain kuesioner, penulis juga melengkapi data ini dengan melakukan 

wawancara singkat pada mahasiswa yang telah mengambil (dan lulus) mata kuliah 

kewirausahaan. Analisisnya dilakukan secara deskriptif.  

 

D. PEMBAHASAN 

 

Temuan menunjukkan hampir seluruh perguruan tinggi telah menyelenggarankan 

kurikulum kewirausahaan. Hanya saja, tidak semua fakultas pada masing-masing 

universitas menyelenggarakan kurikulum kewirausahaan. Pada Fakultas Ekonomi, mata 

kuliah kewirausahaan termasuk mata kuliah wajib, sedangkan beberapa jurusan 

menjadikan mata kuliah ini sebagai mata kuliah pilihan. Berdasarkan Undang-Undang  

Tentang  Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012, mata kuliah kewirausahaan merupakan 

mata kuliah MKDU. 

Mata kuliah kewirausahaan selayaknya telah menjadi salah satu mata kuliah wajib di 

semua Jurusan dan Fakultas, tidak terbatas di Fakultas Ekonomi semata. Hal ini atas dasar 
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mengarahkan pendidikan Indonesia untuk menghasilkan jiwa-jiwa entrepreneurship. 

Karena saat ini, mahasiswa tidak semata dipersiapkan menjadi barisan calon tenaga kerja, 

tetapi juga siap sebagai pemilik usaha yang menciptakan lapangan kerja baru. Karena 

pada kenyataannya, data menunjukkan (Ramhan, 2012:236) lebih dari 70% industri di 

Indonesia padat karya dengan SDM yang kurang atau tidak berketerampilan. Sementara, 

di satu sisi Indonesia telah menerapkan liberalisasi jasa yang artinya tenaga kerja 

Indonesia akan langsung bersaing dengan tenaga kerja asing. Dengan demikian, 

persaingan tenaga kerja akan lebih kompetitif dalam pasar bebas dan globalisasi. Dalam 

hal inilah, perlu reformasi pendidikan menyeluruh, baik dalam kurikulum maupun teknik-

teknik pembelajarannya. Tenaga kerja yang multi skilling menjadi suatu kebutuhan dalam 

menciptakan multi source income. 

Tujuan umum mata kuliah kewirausahaan ini antara lain agar mahasiswa (Sulasti dan 

Vieronica, 2013): (1) mampu berpikir kritis, kreatif, sistemik, ilmiah, berwawasan luas 

dan memiliki etos kerja; (2) memiliki semangat berwirausaha dan berjiwa bisnis; (3) 

memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk memulai dan 

mengembangkan bisnis; (4) memiliki kesadaran untuk berubah menjadi budaya mencari 

lapangan kerja menjadi budaya menciptakan lapangan kerja; (5) memiliki kesadaran 

untuk melakukan perubahan dengan melahirkan kemampuan dan memiliki cita-cita yang 

tinggi. Kompetensi dasar yang diharapkan dari pembelajaran kewirausahaan ini adalah 

menjadi ilmuwan dan professional yang berpikir kreatif, inovati, sistemik dan ilmiah serta 

menjadi wirausaha yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis. 

Kuliah kewirausahaan ini berbeda dengan perkuliahan pada umumnya. Hal ini 

dikarenakan pada mata kuliah ini, para siswa tidak semata belajar tentang materi atau 

teori kewirausahaan semata, tetapi juga ada motivasi dan praktik berwirausaha. Oleh 

karena itu, mahasiswa dilatih untuk kreatif dalam mengembangkan ide, gagasan juga 

meningkatkan keterampilannya. Dengan demikian, etos kemandirian dan kepemimpinan 

sungguh dilatih dan dipantau proses dan kemajuannya. 

Hasil survey menunjukkan proses pembelajaran sebagian besar masih menggunakan 

sarana kelas tutorial. Sementara, hanya beberapa fakultas saja yang telah memiliki gallery 

mahasiswa sebagai sarana belajar konstruksi afektif dan psikomotorik praktek 

kewirausahaan. Sebanyak 98 orang atau 78,4% responden menjawab bahwa belum atau 

tidak ada ruang praktek khusus bagi mahasiswa selama mengikuti materi kuliah 

kewirauhaan atau dengan kata lain tidak ada fasilitas pendukung. Hanya sebanyak 8 

mahasiswa atau sebesar 6,4% yang pernah atau sedang mengambil materi kewirausahaan 

dengan didukung fasilitas pendukung berupa laobratorium kewirausahaan. Dukungan 

pemerintah dan universitas terhadap kewirausahaan juga diwujudnyatakan dalam bentuk 

pemberian bantuan permodalan oleh Dikti, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan 

evaluasi mendalam. Sementara di Unsri sendiri telah memiliki Pusat Inkubator Bisnis dan 

Kewirausahaan. Oleh karena itu, sebenarnya sarana dan prasana telah mendukung proses 

pembelajaran kewirausahaan itu sendiri. 

Materi kewirausahaan dapat dikelompokkan  menjadi empat  kategori. Pertama, 

perspektif kewirausahaan yakni yang bersifat pengetahuan dan harus diketahui oleh 
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mahasiswa. Perspektif Kewirausahaan meliputi beberapa hal seperti: jenis-jenis 

kewirausahaan, manfaat berwirausaha, dan kiat-kiat melakukan usaha. Temuan 

menunjukkan hampir semua proses konstruksi pengetahuan bersifat kognitif dengan 

metode pembelajaran tutorial. Kedua, aspek manajerial yang dapat melakukan analisis 

SWOT, membuat perencanaan, dan analisis pasar. Keempat, aspek karakter perilaku yang 

bersifat konstruksi kognitif dengan memberikan dan mencari contoh kegiatan sehari-hari, 

etika seorang wirausaha, dan norma melakukan usaha. Keempat, aspek ketrampilan yang 

diketahui bahwa mahasiswa telah melakukan usaha antara lain jual pulsa, ternak ayam, 

jual bensin, usaha ikan air tawar. 

Mengenai metode dalam penyampaian materi pembelajaran kewirausahaan, 

umumnya dalam bentuk tutorial, brainstorming, simulasi, business game, ceramah, kerja 

kelompok, unjuk kerja, presentasi, tugas individu/latihan, pemecahan masalah, guru tamu, 

dan studi kasus.  Namun, dari 125 responden mahasiswa menunjukkan hanya 60 persen 

responden yang mengikuti pembelajaran melalui kunjungan usaha (field trip). Sementara, 

mata kuliah kewirausahaan ini bersifat aplikatif dan bahkan melihat (magang) langsung. 

Proses pembelajaran kewirausahaan juga dapat dilihat berdasarkan beberapa kategori. 

Pertama, kategori perspektif kewirausahaan. Rata-rata metode penyampaian materi 

pembelajaran menggunakan metode tutorial dan ceramah, khususnya untuk aspek 

perspektif kewirausahaan. Dari 125 responden menyatakan penyampaian materi 

pembelajaran mengenai perspektif kewirausahaan dengan persentase pada aspek 

perspektif kewirausahaan sebesar 56,8%, aspek cara berpikir stratejik 44,8%, aspek 

orientasi tujuan 40,8% dan dari aspek etika bisnis sebesar 36%. Kedua, kategori karakter 

atau perilaku. Aspek ini mencakup motivasi (44%), perilaku kerja keras (37,6%), 

kepemimpinan (40,8%), komunikasi (38,4%), dan kemandirian (40%). Konstruksi 

kognitif menunjukkan lebih dominan dibandingkan dengan konstruksii afektif dan 

psikomotorik.  Pada aspek keinovasiian, konstruksi kognitifnya melalui metode tutorial 

dan ceramah  serta brainstorming (42,2%).  Afektif  dapat dikonstruksi melalui  kerja 

kelompok, simulasi, business games, pemecahan masalah dan studi kasus, sebesar 34,4% 

selebihnya dengan metode unjuk kerja (16%).  Rata-rata metode penyampaian materi 

yang akan disampaikan dilakukan dengan menggunakan metode  unjuk kerja, yaitu dari 

sisi inovasi sebesar 16,% , kreativitas 9,6%,  proaktif sebesar 11,2% dan dari sisi risk 

taking sebesar 15,2%,  

Unsur-unsur  yang tercermin dari implementasi mahasiswa dalam berwirausaha 

diantaranya meliputi kreativitas (57%), inovasi (3%), kemandirian (1%), dan 

kepemimpinan (5%). Dari 125 responden, mahasiswa memilih kreativitas sebagai unsur 

yang paling dominan terhadap 92,8% pengembangan kewirausahaan, 2,4% inovasi, 0,8% 

kemandirian dan 4% kepemimpinan. Sebesar 38% mahasiswa sudah memiliki bisnis 

usaha dalam bentuk mikro, sedangkan 4% dalam bentuk bisnis gabungan, dan sisanya 

65,6% adalah mahasiswa yang telah atau sedang mengambil mata kuliah kewirausahaan 

namun belum memiliki suatu usaha bisnis. Sementara itu, aspek kewirausahaan yang 

diimplementasikan pada wirausaha, dengan persentase tertinggi yaitu perencanaan bisnis 
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(business planning) (34,4%),  sedangkan aspek kewirausahaan kepemimpinan dan 

kemandirian hanya sebesar 0,8%. 

Mengenai cara memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi mengenai 

kewirausahaan diketahui paling banyak didapat dari buku/modul (32%) dan sumber 

bacaan dari internet (22,4%). Sementara sisanya ada juga mahasiswa yang tidak ingin 

mencari tahu mengenai kewirausahaan. Hal ini menggambarkan bahwa mahasiswa saat 

ini lebih suka akan hal yang praktis dan mudah didapatkan. Mereka tidak terbiasa untuk 

mencari ilmu pengetahuan dengan turun lapangan langsung untuk praktek atau magang 

atas inisiatifnya sendiri. Sementara, untuk menjadi seorang entrepreneur diperlukan 

sejumlah keterampilan, khususnya keterampilan memimpin seperti technical skills, 

human skills, juga conceptual skills (Saiman, 2009). Beberapa keterampilan tersebut 

tidaklah didapatkan secara instan, melainkan melalui proses yang panjang dan menuntut 

disiplin diri.  

Modal yang tidak kalah pentingnya bagi seorang wirausaha adalah kepemimpinan, 

selain kepercayaan dan kreativitas. Karena dengan kepemimpinan akan 

menumbuhkankembangkan suatu usaha. Jika siswa tidak mempunyai jiwa 

kepemimpinan, bagaimana mungkin ada orang hebat yang akan bekerja (bekerjasama) 

dengannya. Visi misi pun sulit tercapai tanpa kepemimpinan yang tangguh. 

Kepemimpinan inilah yang akan menuntut siswa berwirausaha. Dan proses untuk menjadi 

pemimpin ini bertahap, sejalan dengan tumbuhnya usaha. Oleh karena itu, proses 

konstruksi kognitif, afektif dan psikomotorik harus berjalan seiring dalam pembelajaran 

kewirausahaan. Sebagaimana Maxwell (dalam Rhenald Kasali, dkk, 2010) menyatakan 

bahwa rendahnya kemampuan leadership mengakibatkan efektivitas usaha yang terbatas. 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal-hal penting yaitu konstruksi kognitif 

terhadap keinovasian, kreatifitas, proaktif, dan risk taking belum sepenuhnya disampaikan 

secara relevan dengan substansinya. Hal ini tercermin dari metode pembelajaran yang 

belum optimal dan materi yang diberikan. Sebagian besar materi pembelajaran masih 

bersifat tutorial dan ceramah, sementara di satu sisi mahasiswa juga cenderung pasif 

dalam belajar kewirausahaan secara langsung. Sementara, kewirausahaan di Indonesia 

terkenal dengan jiwa ―dagang‖-nya dibandingkan kepemimpinan. Padahal, 

kepemimpinan membutuhkan proses yang panjang, bertahap dan sejalan dengan usaha 

yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan aspek penting akan pembinaan 

karakter terhadap mahasiswa yang meliputi aspek mental dalam proses pembelajaran, 

seperti orientasi tujuan, hakekat makna hidup, waktu luang, kerja sama yang dikonstruksi 

dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. 
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MENUMBUHKAN JIWA KEPEMIMPINAN GENERASI MUDA 

MELALUI KEWIRAUSAHAAN 

(Sebuah Kajian Teoritis) 

 

Mailani Hamdani, S.E, M.Si 

Fakultas Ekonomi – Universitas Terbuka 

 

Abstrak 
Dalam setiap organisasi pasti mengenal istilah kepemimpinan. Istilah kepemimpinan 

pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh 

yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, kemampuan mempengaruhi merupakan 

kemampuan tersendiri bagi seorang pemimpin yang tidak banyak dimiliki oleh orang 

lain. Bahkan kemampuan ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang jika 

ingin menjadi seorang pemimpin. Bagi generasi muda, kepemimpinan juga harus menjadi 

perhatian. Generasi muda merupakan generasi penerus dan di tangannya, harapan akan 

kemajuan suatu organisasi digantungkan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh 

generasi muda dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan, salah satunya melalui 

kewirausahaan. Kewirausahaan menjadi penting saat ini karena semakin tingginya 

tingkat pengangguran disetiap jenjang pendidikan dan perlu segera dicari 

pemecahannya melalui penciptaan lapangan kerja diberbagai sektor. Oleh karena itu 

diperlukan kepemimpinan yang efektif bagi generasi muda yang berwirausaha. 

Bagaimana bisa membawa usahanya menjadi wirausaha yang sukses, menuju masa 

depan yang gemilang. Dengan jiwa kepemimpinan yang berorientasi masa depan akan 

menjadikan kesuksesan wirausahanya dan menjadi motivasi bagi generasi muda yang 

lain. 

 

Kata kunci: kepemimpinan, kewirausahaan. 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Dalam setiap organisasi pasti mengenal istilah kepemimpinan. Kepemimpinan 

memang selalu menjadi topik hangat diseluruh lapisan masyarakat karena kepemimpinan 

menjadi salah satu modal utama disetiap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, 

baik organisasi kecil maupun organisasi besar. 

Istilah kepemimpinan itu sendiri dapat didefenisikan sebagai proses-proses 

mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para 

pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian 

dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para 

pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerja sama dan teamwork, 

serta perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang yang berada diluar kelompok 

atau organisasi.  

Bagi generasi muda, kepemimpinan juga harus menjadi perhatian. Generasi muda 

merupakan generasi penerus dan di tangannya harapan akan kemajuan suatu organisasi 

digantungkan. Dalam suatu artikel, Adhyaksa Dault menyatakan bahwa ibarat mata rantai 

yang tergerai panjang, posisi generasi muda dalam masyarakat menempati mata rantai 
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yang paling sentral dalam artian bahwa pemuda berperan sebagai pelestari budaya, 

kejuangan, pelopor, perintisan pembaharuan melalui karsa, karya dan dedikasi.  

Banyak cara generasi muda menumbuhkan jiwa kepemimpinan, salah satunya 

melalui kewirausahaan. Kata kewirausahaan berasal dari bahasa perancis yang berarti 

―berusaha‖ atau ―melaksanakan‖ (Frinces, 2004). Menurut Salim Siagian, kewirausahaan 

adalah semangat, perilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif 

terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang lebih 

baik pada pelanggan atau masyarakat, dengan selalu berusaha mencari dan melayani 

pelanggan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang 

bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil 

resiko, kreativitas, dan inovasi serta kemampuan manajemen 

(http://alansuryamuhandka.blogspot.com). 

Tabel dibawah ini menyajikan data tingginya tingkat pengangguran terbuka 

berdasarkan usia di Indonesia.  

 

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas 

menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2009-2012 

                  
 

   

Kelompok 

Umur 

Jenis Kelamin 

Perempuan Laki-laki Perempuan + Laki-laki 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

15-19 28,88 28,60 30,06 26,52 26,64 27,52 28,50 26,08 27,54 27,97 29,13 26,25 

20-24 19,31 17,82 15,49 15,48 18,56 17,19 13,67 15,08 18,85 17,44 14,40 15,24 

25-29 11,12 11,21 8,37 7,77 9,35 7,79 6,79 6,97 10,00 9,04 7,37 7,26 

30-34 6,43 6,87 5,32 5,33 4,89 3,81 3,18 3,52 5,46 4,95 3,96 4,18 

35-39 4,60 5,11 4,22 3,81 3,62 2,32 1,84 1,90 4,00 3,39 2,76 2,63 

40-44 3,60 4,00 3,65 3,04 3,12 1,90 2,01 1,88 3,31 2,69 2,64 2,32 

45-49 3,06 3,48 2,86 2,46 3,01 1,69 1,69 2,02 3,03 2,40 2,16 2,19 

50-54 2,27 3,09 2,46 2,74 2,76 1,56 2,29 2,40 2,58 2,15 2,36 2,53 

55-59 1,88 3,90 3,03 1,15 2,85 1,67 2,50 1,80 2,49 2,53 2,71 1,55 

60-64 0,79 5,68 4,06 0,47 0,90 1,43 3,24 0,65 0,86 3,06 3,54 0,59 

Jumlah 8,47 8,74 7,62 6,77 7,51 6,15 5,90 5,75 7,87 7,14 6,56 6,14 

 
         

   Sumber : BPS-RI, Sakernas Agustus 2009, Sakernas Agustus 2010, Sakernas Agustus 2011, dan 

Sakernas Agustus 2012 

      

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada usia muda, usia yang penuh dengan 

produktivitas dan kreatifitas memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan tingkat usia yang lain. Kewirausahaan menjadi salah satu cara 

dalam mengatasi penganguran ditingkat usia tersebut.  Keunggulan wirausaha yang 

http://alansuryamuhandka.blogspot.com/2013/03/pengertian-kewirausahaan.html
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sukses dibandingkan dengan wirausaha yang gagal terletak pada dinamika dan efektivitas 

kepemimpinan. 

Berdasarkan gambaran diatas, kepemimpinan efektif dan pengembangan jiwa 

kepemimpinan menjadi hal penting dalam keberhasilan kewirausahaan. Untuk membawa 

usaha menuju masa depan yang sukses, dibutuhkan kepemimpinan yang cocok dengan 

usaha tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana menciptakan kepemimpinan yang 

efektif serta bagaimana menumbuhkan  jiwa kepemimpin didalam diri generasi muda 

sehingga tercipta kewirausahaan yang sukses. Untuk menjawab permasalahan tersebut, 

tulisan ini akan mencoba menjawab dengan menyajikan bagaimana mempersiapkan diri 

menjadi wirausaha muda, bagaimana menjadi pemimpin yang efektif serta cara 

mengembangkan jiwa kepemimpinan dengan mengatasi kesenjangan kepemimpinan 

dalam mendukung kewirausahaan pada generasi muda.    

 

B. TELAAH LITERATUR 

 

1. Teori Kepemimpinan 

Berbicara tentang teori kepemimpinan, banyak ahli yang mengemukakan 

pendapatnya. Menurut Wunsanto dalam Sholehuddin (2008), paling tidak ada enam teori 

yaitu : 1) Teori Kelebihan. Menurut teori ini, seseorang menjadi pemimpin karena ia 

memiliki kelebihan-kelebihan dibanding yang lain. Dalam hal ini, kelebihan yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin minimal tiga kelebihan, yaitu kelebihan ratio, kelebihan 

rohaniah dan kelebihan badaniah. 2) Teori Sifat. Menurut teori ini, menjadi pemimpin 

yang baik, seseorang harus memiliki sifat-sifat yang lebih daripada yang dipimpinnya. 

Sifat-sifat kepemimpinan yang secara umum harus dimiliki seperti sikap melindungi, 

percaya diri, inisiatif, persuatif, komunikatif, energik, kreatif, inovatif dan tanggung 

jawab. 3) Teori Keturunan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin 

karena keturunan atau warisan. 4) Teori Kharismatis. Teori ini menyatakan bahwa untuk 

menjadi pemimpin seseorang harus mempunyai kharisma (pengaruh) yang sangat besar. 

5) Teori Bakat. Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena ada 

bakat didalamnya. 6) Teori Sosial. Menurut teori ini, pada dasarnya setiap orang dapat 

menjadi pemimpin tanpa didasarkan atas bakat dan keturunan, asalkan orang tersebut 

diberi kesempatan untuk memimpin.  

Menurut Robbin (1996) terdapat tiga pendekatan teori kepemimpinan, yaitu: 1) Teori 

sifat. Menurut teori ini, pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Para pemimpin memiliki 

pembawaan sejak lahir yang memungkinkan mereka memimpin orang lain. 2) Teori 

perilaku. Teori ini menyatakan bahwa isu utama dalam kepemimpinan adalah menjadikan 

pemimpin efektif atau gaya kepemimpinan terbaik. Keefektifan pemimpin menggunakan 

gaya khusus untuk memimpin perorangan dan kelompok dalam mencapai tujuan tertentu 

akan menghasilkan moral dan produktivitas yang tinggi. 3) Teori kontinjensi. Teori ini 

menyatakan bahwa keefektifan personalitas, gaya, atau perilaku pemimpin tergantung 

pada sejauhmana pemimpin mampu menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi. 
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Dari sudut psikologi, menurut Sarwono dalam Sholehuddin (2008) mengemukakan 

berbagai teori tentang kepemimpinan, yaitu : 1) Teori keseimbangan. Teori ini 

mengatakan bahwa dalam diri seorang pemimpin haruslah terdapat berbagai kemampuan 

dan sifat yang saling mengimbangi. 2) Pemusatan energi psikis. Menurut teori ini, 

seorang pemimpin adalah oarng biasa, dengan kelemahan-kelemahan dan tidak 

mempunyai bakat yang istimewa. Tetapi orang ini mau bekerja keras dan memusatkan 

seluruh energinya kepada suatu bidang kemampuan tertentu sehingga dalam bidang itu ia 

mengungguli orang-orang lain. 3) Teori bakat khusus. Teori ini mengatakan bahwa 

seseorang dapat menjadi pemimpin berkat kemampuan-kemampuannya yang khusus yang 

sudah merupakan bakatnya. 4) Pemahaman yang tiba-tiba. Menurut teori ini, seseorang 

menjadi pemimpin karena tiba-tiba ia melihat hubungan antara dua atau beberapa hal 

yang tadinya tidak dilihat oleh orang lain, sedangkan hubungan itu penting artinya untuk 

memecahkan suatu masalah. 5) Teori kemampuan di antara ketidakmampuan. Teori ini 

mengatakan bahwa sesuatu yang lemah atau yang kurang akan diatasi oleh sesuatu yang 

kuat. 6) Teori Konjungtur. Kepemimpinan menurut teori ini disebabkan oleh adanya 

pengaruh dari berbagai macam faktor. 7) Teori proses kelompok. Teori ini berpendapat 

bahwa kepemimpinan semata-mata ditentukan oleh proses yang terjadi dalam kelompok.  

 

2. Pengertian Kewirausahaan 

Kata kewirausahaan berasal dari bahasa Perancis yang berati ―berusaha‖ atau 

―melaksanakan‖ (Frinces, 2004). Ada berbagai macam pengertian kewirausahaan 

menurut para ahli, diantaranya : 

Menurut Ronstad dalam Winardi (2003), kewirausahaan merupakan sebuah proses 

dinamik dimana orang menciptakan kekayaan incremental. Kekayaan tersebut diciptakan 

oleh individu-individu yang menanggung resiko utama, dalam wujud resiko modal, 

waktu, dan komitmen karir dalam hal menyediakan nilai untuk produk atau jasa tertentu. 

Produk atau jasa tersebut mungkin tidak baru atau bersifat unik, tetapi tetap nilai harus 

diciptakan oleh sang wirausahawan melalui upaya mencapai dan mengalokasi 

keterampilan-keterampilan serta sumber-sumber daya yang diperlukan.  

Menurut Nickels (2002), kewirausahaan berarti menerima resiko dari memulai dan 

menjalankan bisnis. 

Berdasarkan pendapat para ahli yang diuraikan diatas, terdapat ciri umum yang selalu 

terdapat dalam diri wirausahawan, yaitu kemampuan mengubah sesuatu menjadi lebih 

baik atau menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, atau berjiwa kreatif dan inovatif.  

 

C. PEMBAHASAN 

 

1. Persiapan diri menjadi wirausaha muda 

Dengan kondisi saat ini, dimana tingkat pengangguran usia muda sangat tinggi, 

diperlukan perubahan sikap dan pola pikir para generasi muda. Generasi muda merupakan 

orang-orang yang biasanya memiliki energi penuh sehingga lebih gesit, lincah serta 

memiliki daya kreativitas yang tinggi dan cepat mengambil tindakan yang cukup berani, 
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harus merubah sikap dan pola pikirnya bahwa mereka sebagai generasi muda juga bisa 

sebagai pemimpin karena pada hakikatnya setiap orang disiapkan untuk menjadi 

pemimpin.  

Dengan menciptakan wirausaha akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri, 

selain itu akan memberikan keutungan-keuntungan dalam hal lain, diantaranya : 1) 

mempunyai kebebasan mencapai tujuan yang dikehendaki. 2) mempunyai kesempatan 

untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri secara penuh. 3) memperoleh manfaat 

yang maksimal. 4) terbuka kesempatan untuk melakukan perubahan. 5) terbuka peluang 

untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. Dan 6) terbuka 

peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha 

mereka.  

Ada beberapa persiapan untuk menjadi pemimpin muda dalam berwirausaha, yaitu : 

1) Membangun kepribadian pemimpin muda. Keberhasilan sebuah usaha sangan 

ditentukan oleh sosok pribadi sang pemimpin. Membangun kepribadian merupakan hal 

yang mutlak bagi keberhasilan sebuah usaha. 2) Mempersiapkan keterampilan bagi 

wirausahawan muda. Salah satu kelemahan para wirausahawan muda adalah keterampilan 

dalam bidang softskill. Untuk menjadi wirausahawan muda yang sukses diperlukan 

beberapa keterampilan softskill yang harus dikuasi, yaitu menjaga reputasi, kemampuan 

membangun jaringan, mengenali peluang usaha, kemampuan persuasi dan negoisasi. 3) 

Membangun usaha saat muda. Banyak pendapat menyatakan bahwa memulai usaha pada 

usia muda akan lebih berhasil dibandingkan dengan ketika sudah tua, bahkan saat 

pensiun. dan 4) Merealisasikan mimpi menjadi kenyataan. Wirausaha yang berhasil 

adalah wirausaha yang mampu bermimpi, bersemangat, dan bertindak untuk mencapai 

tujuan.  

 

2. Pemimpin Efektif  

Selain persiapan diri, seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, 

kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan 

berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Dan 

selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai.  

Seorang wirausaha harus memimpin dengan satu tujuan yaitu mencapai hasil positif 

yang semakin meningkat melalui upaya anggota timnya. Pemimpin yang sangat efektif 

memandang kualitas-kualitas seperti kepercayaan, komitmen dan loyalitas sebagai sesuai 

yang sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil yang diperoleh dari usaha yang 

dijalaninnya.  

Pemimpin yang sangat efektif akan mendasarkan kepemimpinan mereka pada suatu 

fondasi yang terdiri atas tiga nilai inti, yaitu integritas diri, hati hamba dan mau jadi 

pengurus/pelayanan. Ketiga nilai inti ini merupakan tiga unsur dasar kepemimpinan yang 

efektif. 

Unsur dasar pertama adalah integritas. Seorang pemimpin besar memperlihatkan 

integritas diri dengan mendedikasikan dirinya pada tindakan mengejar tujuan yang 

signifikan di semua segi kehidupannya, bukan hanya pada tujuan usahanya saja. Mereka 



ISBN 978-979-011-827-0   

268 

 

menjalankan kehidupan yang seimbang dan utuh dan memberikan kesempatan kepada 

semua pengikutnya untuk melakukan seperti  yang mereka lakukan, bukan hanya 

melakukan apa yang mereka katakan.  

Unsur dasar yang kedua adalah hati seorang hamba. Pemimpin yang efektif berhasil 

karena sangat ingin melayani orang lain. Ia tidak membutuhkan nilai subsitusi atau 

gagasan lain untuk meraih kesuksesan. Pada tingkat kewirausahaan, dengan memiliki hati 

seorang hamba, seorang pemimpin akan mampu membimbing, memberdayakan dan 

mempengaruhi pengikutnya. Ketika pemimpin yang efektif menginvestasikan diri 

didalam usaha dengan mengembangkan hasrat untuk melayani anggota tim dan 

pelanggan, maka keuntungan yang akan diterima adalah kesuksesan yang lebih besar lagi. 

Ketika para pemimpin mempunyai hati seorang hamba, maka pelanggan dan anggota tim 

tahu bahwa mereka dihargai dan diperdulikan. 

Unsur dasar yang ketiga adalah pelayanan. Seorang pemimpin tidak dapat dikatakan 

benar-benar efektif dan sungguh-sungguh komitmen kecuali kalau dirinya sanggup 

menempatkan kesejahteraan anggota tim diatas kesejahteraannya sendiri, diatas 

keuntungan yang diperolehnya, dan diatas kepentingan pribadinya sendiri. Kesejahteraan 

finansial itu penting bagi pemimpin bisnis manapun, tetapi kualitas yang membuat 

seseorang menjadi pemimpin yang benar-benar luar biasa akan terlihat pada saat ada 

tekanan keuangan yang sangat berat. Dalam keadaan yang menekan, pemimpin yang luar 

biasa akan terlebih dahulu memenuhi kewajibannya terhadap anak buah dan para 

pemasok sebelum memenuhi haknya sendiri. Pemimpin yang sangat efektif akan 

menginvestasikan waktu, uang dan perhatian dengan mengembangkan, memelihara, dan 

menjaga kestabilan serta potensi kesuksesan dalam jangka panjang yang ada didalam diri 

anggota timnya.  

 

3. Pilar-Pilar Kepemimpinan 

Dalam kepemimpinan terdapat berbagai kesenjangan. Untuk mengatasi kesenjangan 

tersebut, ada lima pilar kepemimpinan yang harus diletakkan pada tempatnya. Apabila 

kelima pilar telah ada dan diletakkan diatas dasar integritas, hati seorang hamba dan 

menjadi pengurus, seorang pemimpin wirausaha akan mampu membawa usahanya 

menuju kesuksesan. Kelima pilar kepemimpinan itu meliputi : 1) Menajamkan pikiran. 

Pada pilar pertama ini adalah menajamkan pikiran seorang wirausahawan sehingga tahu 

dimana wirausahawan itu berada dan kemana akan membawa organisasi usahanya. Pada 

titik ini, menyusun misi, visi dan tujuan bagi seorang pemimpin wirausaha dengan 

anggota tim sangat penting. Bersama anggota tim, tentu pemimpin wirausaha sanggup 

membuat sebuah daftar yang mengesankan tentang tujuan usaha. Sangat memungkinkan 

pada saat mengembangkan tujuan, akan menemukan beberapa tujuan yang bertentangan 

satu sama lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin wirausaha perlu menetapkan prioritas 

terhadap sasaran atau tujuan usaha. Tentukan prioritas sesuai dengan sistem nilai yang 

jelas di dalam wirausaha tersebut. 2) Menyusun rencana aksi yang tertulis. Pilar kedua ini 

dalam kepemimpinan menyangkut penyusunan rencana tertulis untuk mencapai sasaran 

usaha disertai dengan tenggat waktu untuk masing-masing pencapaian. Penting sekali 
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membuat rencana dalam bentuk tertulis, karena apa yang nampak sangat jelas hari ini 

mungkin akan sangat mudah menjadi kabur dan terlupakan manakala ada kepentingan 

urusan-urusan lain dikemudian hari. Selain itu, sasaran tertulis berfungsi sebagai referensi 

dan pengingat akan tujuan usaha. Menetapkan tenggat waktu untuk mencapai sasaran 

sangat penting karena dengan tenggat waktu akan mengarahkan pekerjaan. 3) 

Membangkitkan hasrat dan semangat. Pilar yang ketiga menyangkut pengembangan 

hasrat yang sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran-sasaran dalam wirausaha. 

Pemimpin wirausaha yang sukses selalu mengembangkan semangat yang murni dan 

penuh daya gerak untuk mencapai sasaran usahanya. Pemimpin yang mengembangkan 

semangat yang menyala-nyala dan menyalurkan hasratnya yang kuat kearah pencapaian 

tujuan-tujuan usahanya akan menemukan diri nya menjadi semakin efektif dan efisien. 4) 

Mengembangkan rasa percaya diri dan kepercayaan. Pilar keempat adalah kemampuan 

seorang pemimpin wirausaha untuk memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan 

untuk mencapai sesuatu. Bagi pemimpin besar, tidak ada sesuatu pun yang menawarkan 

keyakinan atau rasa percaya diri yang lebih besar dibandingkan dengan memiliki 

pengetahuan yang tajam tentang tindakan-tindakan yang telah direncanakan dan urutan 

tindakan yang harus dilakukan. Pemimpin yang efektif paham bahwa proses pencapaian 

tujuan itu tergantung pada kemampuan untuk mengubah sikap dasar dan kemampuan 

berpikir. Rasa percaya terhadap anggota tim dibangun diatas fondasi hubungan pribadi 

yang bertumbuh dengan cepat pada saat pemimpin wirausaha membagikan pengetahuan 

dan pengalamannya. Interaksi pribadi antara pemimpin wirausaha dengan anggota timnya 

memperkuat rasa percaya diri dan kepercayaan dengan memberikan suatu pemahaman 

yang jelas tentang kemampuan, kemajuan serta sasaran-sasaran  yang telah dicapai. 5) 

Memupuk komitmen dan tanggung jawab. Pilar kelima adalah pengembangan komitmen 

yang sungguh untuk mewujudkan rencana usaha, tidak peduli apakah ada rintangan, 

kritikan, atau kondisi sekitar yang tidak kondusif, dan tidak menggubris apa yang orang 

lain katakan, pikirkan atau lakukan. Salah satu teknik untuk mengembangkan jenis 

komitmen dan kebulatan tekad adalah penggunaan prinsip ―bertindak seolah-olah‖. Kunci 

untuk mengasah kepemimpinan yang kuat terletak pada penerimaan tanggung jawab 

pribadi  atas gagal atau berhasilnya suatu usaha dan juga atas pencapaian sasaran. Semua 

pemimpin yang efektif menyadari bahwa kesuksesan atau kegagalan akhir terletak pada 

tangan mereka sendiri. 

 

4. Keterampilan Pemimpin Wirausaha 

Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam dunia wirausaha 

adalah : 1) Keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan mental 

untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan 

organisasi. Keterampilan ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi 

sebagai suatu keseluruhan dan memahami hubungan antara bagian yang saling 

bergantung, serta mendapatkan, menganalisa dan menginterpretasikan yang diterima dari 

bermacam-macam sumber. 2) Keterampilan kemanusiaan. Keterampilan kemanusiaan 

adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami, dan memotivasi orang lain, baik 
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sebagai individu ataupun kelompok. Pemimpin wirausaha membutuhkan keterampilan ini 

agar dapat memperoleh partisipasi dan mengarahkan anggota timnya dalam pencapaian 

tujuan. 3) Keterampilan administratif . Keterampilan administratif  adalah seluruh 

keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, 

kepegawaian dan pengawasan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengikuti 

kebijaksanaan dan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas dan sebagainya. 

Keterampilan administratif ini adalah suatu perluasan dari keterampilan konsepsual. 4) 

Keterampilan teknik. Keterampilan teknik adalah kemampuan untuk menggunakan 

peralatan-peralatan, prosedur-prosedur atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu, 

seperti akuntansi, produksi, penjualan atau pemesinan dan sebagainya.  

 

D. KESIMPULAN 

 

Untuk menjadi wirausaha muda diperlukan persiapan diri, diantaranya adalah : 1) 

membangun kepribadian pemimpin muda, 2) Mempersiapkan keterampilan bagi 

wirausahawan muda, 3) Membangun usaha saat muda dan 4) Merealisasikan mimpi 

menjadi kenyataan. 

Wirausaha muda yang mampu bertahan adalah wirausaha yang memiliki 

kepemimpinan efektif. Pemimpin yang sangat efektif akan mendasarkan kepemimpinan 

mereka pada suatu fondasi yang terdiri atas tiga nilai inti, yaitu integritas, hati hamba dan 

mau jadi pengurus/pelayanan. 

Selain itu, untuk mengatasi kesenjangan kepemimpinan diperlukan lima pilar 

kepemimpinan, yaitu : 1) Menajamkan pikiran, 2) Menyusun rencana aksi yang tertulis, 

3) Membangkitkan hasrat dan semangat, 4) Mengembangkan rasa percaya diri dan 

kepercayaan, dan 5) Memupuk komitmen dan tanggung jawab.  

Seorang pemimpin dalam kewirausahaan juga harus memiliki keterampilan, 

diantaranya adalah : 1) Keterampilan konseptual, 2) Keterampilan kemanusiaan, 3) 

Keterampilan administratif , dan 4) Keterampilan teknik. 
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Abstrak 
Pada era 90‟an sistem belajar jarak jauh dapat dilakukan melalui media radio, 

televisi dan pembelajaran lewat buku modul. Sekarang seiring perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi serta makin majunya perangkat alat komunikasi seperti telepon 

genggam, tablet layar sentuh yang memungkinkan orang berkomunikasi tatap muka 

melalui telpon genggam dan tablet. Pendidikan jarak jauh di dunia saat ini memasuki 

generasi ketiga seperti yang dikemukakan oleh Siemens (dalam Anderson & Dron, 2011).  

Pentingnya keunggulan dalam bersaing dalam era masyarakat madani sekarang ini 

perlu diwadahi oleh kemampuan dari individu yang berjiwa entreupreneurship. Oleh 

karena itu perlu adanya pemberdayaan kemampuan entrepreneurship melalui 

pembelajaran online berbasis connectivism sangat penting. Universitas Terbuka (UT) 

sebagai institusi pendidikan jarak jauh di Indonesia yang juga merupakan bagian dari 

pendidikan jarak jauh dunia telah memasuki generasi ketiga. Pentingnya muatan budaya 

lokal dalam pembelajaran online merupakan salah satu pertimbangan dalam kebijakan 

terhadap mahamahasiswanya. Untuk itu pembelajaran entrepreneurship yang bermuatan 

lokal melalui online diharapkan dapat memajukan integritas mahamahasiswa yang 

lulusannya diharapkan dapat meneruskan generasi bangsa yang madani.  Pembelajaran 

entrepreneurship yang ada di UT terdapat pada mata kuliah Kewirausahaan dan 

Kepemimpinan, sehingga diharapkan mahamahasiswa yang mengampu mata kuliah 

tersebut dapat memperkaya ilmu yang didukung oleh budaya Indonesia. Beberapa 

pertimbangan berdasarkan penelitian terhadap beberapa model pembelajaran online 

yang dilakukan diharapkan akan bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya 

pendidikan jarak jauh di Indonesia dan di dunia pada umumnya, serta dapat digunakan 

oleh berbagai organisasi pendidikan yang mengutamakan pembelajaran online saat ini.   

 

Kata kunci: Pembelajaran Entreupreneurship, Online, Connectivism. 

 

PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini seiring perkembang jaman yang tidak menentunya kestabilan ekonomi 

pada suatu perusahaan yang di akibatkan karena persaingan pasar dan produk, bahkan 

juga permainan jual beli saham, membuat para investor dan owner prusahaan tidak 

menjanjikan kelancaran jangka panjang untuk perusahaanya, akibatnya sebagian orang-

orang yang tidak mengerti permainan kaum kapitalis menjadi korban seperti di antaranya 

di Negara kita Indonesia yang hampir rata-rata adalah kaum buruh mendapatkan 

imbasnya, ada sedikit dari bebebrapa contoh penyebab terputusnya hubungan kerja 

seperti berikut : PHK karena pengurangan pegawai, bangkrutnya perusahaan, pergantian 

pemegang saham, dan lain-lain mungkin sebagian para orang–orang menyangka 

mailto:firmank@ut.ac.id
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pekerjaan mereka yang kini sedang di jalani sudah begitu aman padahal pekerjaan mereka 

itu sangat beresiko untuk di masa depan. 

Begitu besar pengaruh globalisasi dalam perekonomian dewasa ini, sehingga negara 

perlu mempersiapkan masyarakat yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang sesuai 

dengan perkembangan jaman, untuk itu perlu dikembangkan suatu pembelajaran 

mengenai kewirausahaan (entrepreneurship) dalam kehidupan masyarakat yang bergerak 

dalam era perkembangan globalisasi saat ini. 

Demi meningkatkan mutu dan daya saing di ranah internasional, Wapres Boediono 

menyarankan agar perguruan tinggi Indonesia memanfaatkan mata kuliah online yang 

banyak tersedia saat ini. Menurut Wapres, ”Materi dan proses pengajaran itu umumnya 

disusun dan diolah oleh pendidik dan pengajar dari lembaga-lembaga pendidikan 

ternama di dunia di luar negeri. Oleh karena itu, standarnya dijamin memenuhi standar 

internasional.” 

Agar dapat memenuhi keinginan pembentukan kualitas SDM yang sesuai dengan 

perkembangan jaman dan dapat bersing dalam pasar globalisasi maka perlu ditingkatkan 

kualitas pembelajaran kewirausahaan (entreupreneurship) baik secara online maupun 

tatap muka. Demi memenuhi kebutuhan akan pembelajaran mengenai kewirausahaan 

maka UT sebagai Perguruan Tinggi di bidang pembelajaran Jarak Jauh diharapkan dapat 

memenuhi keinginan masyarakat untuk membentuk SDM yang mempunyai kapabilitas 

kemampuan dan skill yang sesuai dengan era globalisasi. 

 

LANDASAN TEORI 

 

Teori Connectivisme merupakan  alternatif teori pembelajaran pada abad digital. 

Connectivisme adalah integrasi prinsip yang diekplorasi melalui teori chaos, network, dan 

teori kompleksiti dan organisasi diri. Belajar adalah proses yang terjadi dalam lingkungan 

yang tidak nampak kepada  peningkatan elemen-elemen. Kandungan pelajaran tidak 

seluruhnya dikawal oleh individu. 

 

APA ITU KONEKTIVISM (CONNECTIVISME)  

 

Menurut George Siemens (2004) connectivisme merupakan teori pembelajaran yang 

digunakan untuk era digital kini. Dalam teori ini menjelaskan pembelajaran ialah proses 

yang berlaku berdasarkan kepelbagaian pemindahan unsur-unsur secara berterusan. Titik 

permulaan pembelajaran bermula dengan individu menyalurkan maklumat ke dalam 

rangkaian dan idividu lain menerimanya dan menyalurkan semula ke dalam rangkaian. Ia 

akan menjadi satu kitaran dalam rangkaian.  

 

KONEKTIVISME (CONNECTIVISM) 

 

Istilah Connectivism diperkenalkan pertama kali oleh George Siemens[7]. 

Connectivism merupakan teori pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip prinsip yang 

http://connectivismindonesia.wordpress.com/2008/09/29/gagasan-tentang-konektivisme-dan-penerapannya-di-sekolah/#_ftn7
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digali melalui teori teori chaos, jejaring, kompleksitas (complexity), dan self-organizing. 

Pembelajaran dalam pengertian connectivism dipahami sebagai suatu proses yang terjadi 

dalam lingkungan lingkungan perubahan elemen elemen inti pembelajaran yang kabur 

dan tidak sepenuhnya dalam kendali seorang individu. Dalam connectivism, 

pembelajaran yang didefinisikan sebagai: 

 

Kegiatan dimulai dari kegiatan mengetahui sampai dengan kegiatan 

menciptakan pengetahuan yang dapat ditindakkan (actionable knowledge) 

 

Kegiatan kegiatan ini dapat terjadi di luar diri manusia (dalam suatu organisasi, suatu 

database, dan lain sebagainya). Kegiatan ini berfokus pada penghubungan kumpulan 

kumpulan informasi khusus, dan hubungan hubungan lain yang memungkinkan kita 

belajar lebih banyak. Karena itu, kemampuan melakukan penghubungan penghubungan 

ini merupakan hal yang lebih penting dari pengetahuan yang kita kuasai. Connectivism 

dilandasi oleh pemahaman akan kenyataan bahwa pengambilan keputusan di era 

informasi akan didasarkan pada landasan landasan yang berubah dengan cepat. Informasi 

informasi baru akan diperoleh secara terus menerus secara berkelanjutan. Kemampuan 

membedakan informasi yang penting dan yang tidak penting dengan demikian bersifat 

vital. Dan juga, kemampuan untuk mengenali kapan suatu informasi baru telah mengubah 

landasan yang menjadi dasar keputusan keputusan yang diambil kemarin merupakan hal 

yang sangat kritis sifatnya (critical).  

 

PRINSIP PRINSIP CONNECTIVISM 

 

Dengan demikian Connectivism berkembang dengan prinsip prinsip yang berlaku 

sampai dengan saat makalah ini ditulis sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dan pengetahuan berada dalam keaneka-ragaman (diversity) 

pandangan/pendapat/opini. 

2. Pembelajaran merupakan suatu proses menghubungkan sumber sumber informasi 

terutama node node khusus. Selain itu, pembelajaran dapat terjadi di luar diri 

manusia ( may reside in non-human appliances ) 

3. Kapasitas untuk dapat mengetahui lebih penting dari pada apa yang saat ini 

diketahui. 

4. Mendorong dan memelihara hubungan hubungan diperlukan untuk memfasilitasi 

terjadinya pembelajaran berkelanjutan. 

5. Kemampuan untuk melihat hubungan hubungan antara bidang bidang, ide ide, dan 

konsep konsep merupakan keterampilan inti.  

6. Kemutakhiran ( akurat, pengetahuan up-to-date ) merupakan tujuan dari kegiatan 

pembelajaran connectivism  

7. Pengambilan keputusan merupakan proses pembelajaran. 

8. Memilih apa yang akan dipelajari sangat penting dalam menghadapi ―banjir 

informasi‖. 



  Prosiding Seminar Nasional FISIP 2013 

275 

 

9. Makna dari informasi yang masuk harus dilihat melalui ―kacamata‖ suatu pergeseran 

realitas. Suatu jawaban yang benar saat ini dapat salah besok pagi karena adanya 

perubahan ―iklim‖ informasi yang mempengaruhi keputusan tersebut. 

 

IMPLIKASI CONNECTIVISM 

 

Connectivism mempunyai implikasi terhadap semua aspek kehidupan. Seminar kita 

kali ini menyoroti dampaknya pada pembelajaran, namun aspek aspek lain berikut ini 

juga akan terkena dampak oleh berkembangnya Connectivism:  

1. Manajemen dan kepemimpinan. Menyadari bahwa pengetahuan yang lengkap tidak 

mungkin didapat dari pemikiran satu orang, maka diperlukan ancangan berbeda 

dalam menilai suatu situasi. Pembentukan berbagai tim yang berbeda pandangan 

merupakan struktur yang penting dan diperlukan dalam rangka agar dapat menggali 

ide ide secara lengkap. Inovasi merupakan tantangan tambahan. Suatu ide yang 

dianggap revolusioner hari ini suatu saat akan ada sebagai elemen yang biasa. 

Kemampuan suatu organisasi untuk mendorong, membina, dan mensistesiskan 

dampak dampak dari berbagai pandangan atas suatu informasi merupakan hal yang 

sangat penting dalam rangka survival di era ekonomi-pengetahuan. 

2. Organisasi penyediaan jasa media-masa, berita, informasi, ditantang untuk terbuka, 

real-time, dan melakukan blogging agar terjadi komunikasi dua arah. 

3. Keterkaitan yang bertambah erat antara manajemen pengetahuan individu dengan 

manajemen pengetahuan organisasi. 

4. Desain dari lingkungan pembelajaran. 

 

MENGAPA PERLU TEORI PEMBELAJARAN BARU 

 

George Siemens telah membangunkan teori pembelajaran Connectivisme kerana 

percaya bahawa teori-teori pembelajaran sebelumnya seperti Behaviourism, Cognitivism 

dan Constructivism tidak memenuhi sifat pengajian dalam zaman digital kini. Teori 

pembelajaran dahulu dibangunkan semasa ― pekembangan maklumat secara perlahan‖ ia 

amat berbeza era digital kini dimana maklumat perkembang dengan pantas seperti 

bendalir.   

Connectivism telah timbul sebagai satu teori pembelajaran baru bertujuan 

mensasarkan bagaimana pembelajaran berlaku dalam era digital kini. Teknologi telah 

merubah kehidupan komunikasi dan pembelajaran. Jadi dengan perubahan ini 

pembelajaran secara tradisional juga perlu berubah mengikut format digital seiring 

dengan perubahan teknologi. 
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PENERAPAN CONNECTIVISM DI PERGURUAN TINGGI TERUTAMA 

PERGURUAN TINGGI KONVENSIONAL  DAN JARAK JAUH 

 

Perguruan Tinggi terutama Perguruan Tinggi Konvensional DAN Jarak Jauh adalah 

bagian dari sistem pendidikan yang mempunyai arti luas. Karena Perguruan Tinggi 

terutama Perguruan Tinggi Konvensional dan Jarak Jauh yang ada sekarang dibangun dan 

berada dalam sistem era industri, maka penerapan connectivism harus dilakukan secara 

bertahap dengan suatu metoda yang disebut sebagai Blended Learning. Tujuan Blended 

Learning adalah untuk membangun ―Perancah – Scaffolding‖ bagi pembelajar baik 

individu maupun organisasi untuk mengadaptasi Connectivism.  

Perlu diingat bahwa semua Perguruan Tinggi terutama Perguruan Tinggi 

Konvensional dan Jarak Jauh ditangani secara makro (tingkat negara, regional, 

internasional), maupun mikro (tingkat satuan pendidikan) dan semuanya dilakukan 

dengan suatu manajemen. Manajemen berarti pengalokasian 6 M (Manusia, Modal, 

Market, Metoda, Materi, Mesin /peralatan); melalui proses Perencanaan, 

Pengorganisasian, Penggerakkan, dan Pengendalian, untuk mencapai suatu sasaran yang 

telah ditetapkan. Karena itu, manajemen Perguruan Tinggi terutama Perguruan Tinggi 

Konvensional dan Jarak Jauh di segala jenis, jenjang, baik secara makro maupun mikro 

harus berubah bila tidak ingin ketinggalan kereta dengan terus menerus asyik dan nyaman 

terlayani oleh teori, metoda, sistem, dan teknologi era indstri, sedangkan jaman telah 

melaju di era informasi. 

 

Perubahan tersebut menurut George Siemens
[8]

 dapat dikaji dan dikembangkan dalam 

4 domain (wilayah) sebagai berikut : 

 

Domain I – Analisa dan Validasi 

 Tahap 1 Analisa - terdiri dari Analisa Jejaring Sosial, Analisa Organisasi, Analisa 

Struktur, Analisa Budaya, dan Analisa Aliran Pengetahuan 

 Tahap 2 Evaluasi dan Representasi – terdiri dari penyiapan Representasi Visual, dan 

Kelengkapan data 

 Tahap 3 Validasi – terdiri dari penyiapan Panel Penanggap, Ketelitian Pandangan 

Latar Belakang 

 Tahap 4 Pengembangan Peta Pembelajaran – terdiri dari penyiapan Sumber Daya, 

Tipe Pembelajaran, Tipe Elemen Elemen Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, 

Strategi Organisasi. 

 

Domain II – Desain Ekologi dan Pembangunan Jejaring 

 Tahap 5 Ekologi – yang meliputi Desain, Piloting, Penyebaran, Pengembangan 

 

Domain III – Pembelajaran Adaptif dan Siklus Pengetahuan 

 Tahap 6 Mempersiapkan Pembelajar dan Mendorong Pembelajaran – yang terdiri 

dari Kajian Elemen Elemen Ekologi, Membangun Keterampilan Pembelajar, 

http://connectivismindonesia.wordpress.com/2008/09/29/gagasan-tentang-konektivisme-dan-penerapannya-di-sekolah/#_ftn8


  Prosiding Seminar Nasional FISIP 2013 

277 

 

Membangun Percaya Diri, Membantu Berpartisipasi Dalam Dunia Connectivism, 

Penanaman Dalam Proses Organisasi, Penanaman Dalam Kebiasaan Kebiasaan 

Organisasi. 

 

Domain IV – Kajian Ulang Sistem dan Evaluasi 

 Tahap 7 Assesment dan Evaluasi – yang dilakukan terhadap Tingkat Kembalian, 

Ekologi, Ancangan, Keberhasilan, Para Pembelajar 

 Tahap 8 Revisi dan Penyesuaian – yang terdiri dari Koreksi, Kompensasi, 

Penyesuaian. 

 

Cara bagaimana agar semakin banyak warga Indonesia yang mengetahui pentingnya 

pertambahan jumlah entrepreneur yang betul-betul entrepreneur, bukan hanya sebagai 

pengusaha biasa,di negeri ini. Saya terpikir untuk menyebarkannya melalui metode 

online. Dengan menggunakan Internet, kita bisa menjangkau lebih luas lagi masyarakat di 

berbagai pelosok Indonesia. 

agar setiap provinsi di Indonesia memiliki sebuah pusat inkubator bisnis yang bisa 

menjadi tempat orang belajar dan mempraktikkan entrepreneurship. Saya menghendaki 

agar setiap daerah memiliki cabang atau incubator center tempat agen-agen kita siap 

membantu masyarakat yang ingin belajar berwirausaha.  

  Orang-orang yang ingin menjadi entrepreneur bisa datang ke pusat inkubator di 

daerahnya masing-masing dan bertanya serta belajar langsung pada mereka yang lebih 

berpengalaman. Mereka harus memiliki wadah untuk berkegiatan secara rutin.  

 

PENGERTIAN ASPEK SKILL DAN ENTREPRENEURSHIP  

 

Kecakapan hidup merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani 

menghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, 

kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu 

mengatasinya. Pembelajaran kecakapan hidup dan entrepreneurship ini tidak dikemas 

dalam bentuk mata pelajaran baru, tidak dikemas dalam materi tambahan yang disisipkan 

dalam mata pelajaran tetapi dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Yang 

dimaksudkan. 

Entrepreneurship adalah jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menjembatani 

antara ilmu dengan kemampuan dasar. 

Secara umum ada dua macam life skill, yaitu general life skill (GLS) dan specific life 

skill (SLS). General life skill dibagi menjadi dua yaitu personal life skill (kecakapan 

personal) dan social skill (kecakapan social). Kecakapan personal itu sendiri terdiri dari 

self awarness skill (kecakapan mengenal diri) dan thinking skill (kecakapan berpikir). 

Spesific life skill juga dibagi menjadi dua yaitu academic skill (kecakapan akademik) dan 

vocational skill (kecakapan vokasional/kejuruan). Kecakapan  mengenal diri meliputi 

kesadaran sebagai makhluk Tuhan, kesadaran akan eksistensi diri, dan kesadaran akan 

potensi diri. Kecakapan berpikir meliputi kecakapan menggali informasi, mengolah 
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informasi, mengambil keputusan dan kecakapan memecahkan masalah. Kecakapan sosial 

meliputi kecakapan komunikasi lisan, komunikasi tulisan, dan kecakapan bekerjasama. 

Kecakapan akademik meliputi kecakapan mengidentifikasi variabel, menghubungkan 

variabel, merumuskan hipotesis dan kecakapan melaksanakan penelitian. Kecakapan 

vokasional/kejuruan terkait dengan bidang pekerjaan tertentu (Depdiknas, 2003:8) 

Kecakapan hidup dan entrepreneurship ini sebenarnya dimiliki oleh setiap orang, 

tetapi dalam jumlah dan kadar yang berbeda-beda. Keduanya dapat dikembangkan 

menjadi karakter seseorang, oleh karena itu aspek tersebut harus diasah dan dipraktikkan. 

Pada dasarnya aspek life skill dan entrepreneurship ini bukan sekedar pengetahuan 

teknik atau keterampilan, tetapi lebih berorientasi pada sikap mental melalui proses diri 

dengan praktik dan pengalaman karena dorongan motivasi dari diri sendiri. Oleh karena 

itu guru sangat berperan penting dalam menanamkan sikap mental mahasiswa ini melalui 

proses pembelajaran. Untuk mengimplementasikan kedua aspek tersebut, dosen jarak 

jauhharus memahami betul keduanya, sehingga ketika penyampaian materi akan 

terintegrasikan dalam proses pembelajaran. Materi jarak jauhtidak hanya dipandang 

sebagai sesuatu yang ―murni‖ namun merupakan terapan yang nantinya bisa direalisakan 

oleh anak didik kita. Dengan bekal sikap mental itulah diharapkan muncul  

gagasan/pemikiran  anak dalam menghadapi kehidupannya.  

 

IMPLEMENTASI ASPEK SKILL DAN ENTREPRENEURSHIP DALAM 

PEMBELAJARAN JARAK JAUH 

 

Ada dua cara dalam mengimplementasikan aspek life skill dan entrepreneurship 

yakni secara teoritis dan praktis. Secara teoritis dilaksanakan di dalam kelas tentunya 

dengan pembelajaran jarak jauhyang bermakna. Artinya guru dalam mengembangkan 

pembelajaran dapat menggunakan media dan metode pembelajaran yang mengedepankan 

aktivitas mahasiswa. Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan 

salah satu pendekatan yang digunakan sehingga dapat meng-eksplore potensi anak didik. 

Mahasiswa dilibatkan dalam membangun pemahaman materi yang diperoleh dari hasil 

penemuan sendiri, sehingga nilai-nilai life skill dan jiwa entrepreneurship yang 

sebenarnya merupakan potensi diri akan berkembang.  

 

PENUTUP 

 

Perguruan Tinggi kita sebagaimana halnya banyak Perguruan Tinggi Terutama 

Perguruan Tinggi Konvensional lain di dunia saat ini masih memakai paradigma lama. 

Tidak banyak perubahan ekologi kelas di berbagai Perguruan Tinggi Jarak Jauh dan 

Universitas. Seorang dosen berdiri di depan dan para mahasiswa duduk dalam barisan di 

depannya. Proses belajar mengajar berjalan ―one way traffic― dengan dosen sebagai 

narasumber. Modernisasi diartikan sebagai adanya tambahan satu laptop dan proyektor 

LCD yang berfungsi sekedar sebagai pengganti papan tulis. Kita ditantang untuk 

mengubah Perguruan Tinggi terutama Perguruan Tinggi Konvensional Perguruan Tinggi 
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terutama Perguruan Tinggi KonvensionaL kita, karena bila tidak berarti kita membiarkan 

mereka menjadi museum museum pendidikan yang akan melahirkan generasi yang bukan 

hanya gagap teknologi, tetapi juga gagap pengetahuan di tengah dunia yang sadar 

teknologi dan mengalami pencerahan melalui pengetahuan.  
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YANG MUDA YANG BERUSAHA: MENUMBUHKAN SEMANGAT  

DAN JIWA WIRAUSAHA MELALUI PROGRAM MAHASISWA 

WIRAUSAHA (PMW) DI UPBJJ UT JAKARTA 

 
Yasir Riady 

UPBJJ UT Jakarta 

yasir@ut.ac.id 

 

Abstrak 
Angka data statistik dari Badan Pusat Statistik No.75/11/Th. XV, 5 November 2012 

memaparkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2012 

mencapai 6,14% atau 7,2 juta, hal ini juga mendeskripsikan bahwa persentase terbesar 

pengangguran tersebut adalah lulusan perguruan tinggi yaitu sekitar 12,12%, yang 

terdiri dari 6,21% jenjang kualifikasi Diploma dan 5,91% jenjang kualifikasi Sarjan. 

Universitas Terbuka, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia 

mempunyai tanggungjawab moral untuk dapat menekan angka tersebut agar tiap 

tahunnya tidak bertambah. Salah satu program pemerintah yang dilaksanakan oleh 

Universitas Terbuka untuk dapat membantu mahasiswa muda dalam berwirausaha 

adalah melalui program PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha, program inidi UT 

Jakarta sudah berjalan sejak tahun 2008 menghasilkan puluhan usaha kecil, program ini 

juga merupakan salah satu wujud nyata dalam menghasilkan karya kreatif, inovatif 

dalam membuka peluang usaha. Berwirausaha sangat baik dilaksanakan ketika masih 

berstatus sebagaimahasiswa, hal ini merupakan momen penting dalam mengembangkan 

bisnis ketika muda, meskipun hanya dimulai dari hal yang kecil, perkembangannya akan 

berdampak sangat besar. Pada intinya berwirausaha harus dilakukan dengan langsung 

terjun dengan perhitungan yang cukup baik, bekal pengetahuan, pelatihan, keterampilan 

dansikap wirausaha sehingga dapat mengubah pola pikir  dari pencari kerja menjadi 

pencipta lapangan kerja. Pengalaman dalam Program Mahasiswa Wirausaha 

menjadikan mahasiswa tersebut memiliki wawasan dan jaringan yang baik untuk masa 

yang akan datang dan akan berdampak menurunnya data statistik untuk pengangguran 

terbuka. 

 

Kata kunci: PMW, UT Jakarta, Wirausaha, Muda 

 

A. KENAPA BERWIRAUSAHA? 

 

Beragam alasan mengapa seseorang ingin mencoba peruntungan di wirausaha. Pada 

umumnya mereka ingin berbagi dengan orang lain tanpa menggantungkan hidupnya pada 

orang lain, artinya mereka mengikuti apa saja yang menjadi sebuah ide dan 

diimplementasikan dalam kegiatan nyata serta ingin menghasilkan uang karena 

kebutuhan ekonomi baik untuk dirinya, keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya.   

Suryana (2003:2) memaparkan bahwawirausaha harus memiliki jiwa dan sikap 

kewirauswahaan yang kuat, yaitu dengan percaya diri (yakin optimis dan penuh 

komitmen)serta dapat berinisiatif (energik dan kreatif). Hal ini juga didukung dengan 

motif berprestasi (berorientasi pada hasil dan berwawasan ke depan, memiliki jiwa 
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kepemimpinan (beranimengambil resiko dengan penuh perhitungan). Pada pemaparan 

lainnya Barringer (2006:8) menyebutkan 10 karakteristik yang perlu dimiliki oleh 

wirausaha sukses yaitu:  

1.  Keinginan berbisnis / passion for business.  

 Melalui berbisnis, ada beberapa peluang dan kesempatan untuk dapat merubah 

kehidupan seseorang menjadi lebih baik dan berarti bagi lingkungannya.Keinginan 

ini harus dimiliki dan juga harus dijalankan oleh setiap orang agar dapat 

mengembangkan kemampuan dan idenya. 

2. Ulet meskipun mengalami kegagalan / tenacity despite failure.  

 Usahawan harus menyadari bahwa berbisnis memiliki resikonya dan juga banyak 

rintangannya, oleh sebab itu seorang pengusaha harus selalu tekun dan fokus dalam 

menjalankan usahanya. 

3. Fokus terhadap konsumen / product-customer focus.  

 Seorang wirausaha harus bisa menghasilkan produk/jasa yang dapat memberikan 

kepuasan kepada konsumen dan menyenangkannya.Kotler (2003:89) menjelaskan 

bahwa saat ini tidak lagi cukup memberikan kepuasan kepada pelanggan, tetapi kita 

harus bisa menyenangkan mereka. 

4. Percaya diri / confidence 

 Wirausaha harus memiliki rasa percaya diri pada kemampuan dan konsep bisnisnya, 

hal ini menjadi sebuah bagian yang penting karena kepercayaan tersebut dapat 

meyakinkan apa yang akan dikembangkannya. Selain itu, wirusaha juga harus 

percaya bahwa mereka mampu mencapai apa yang mereka inginkan dengan memiliki 

perencanaan dan target yang dapat dicapai.  

5. Keteguhan hati / self determination 

 Keteguhan hati sangat penting bagi wirausaha yang sukses, seorang wirausaha sangat 

yakin bahwa keberhasilan atau kegagalan mereka tergantung pada tindakan mereka 

sendiri, dengan meneguhkan hati dan bersikap yang maksimal akan membuahkan 

hasil yang baik.  

6. Mampu mengelola resiko /management of risk.  

 Wirausaha pasti memiliki resiko yang tinggi, namun seorang wirausaha yang baik 

dapat menentukan resiko lebih awal guna sedapat mungkin memperkecilnya, 

sehingga perkembangan usahanya dapat berjalan baik dan lancar. 

7. Melihat perubahan sebagai peluang / seeing changes as opportunities 

 Wirausaha harus mampu melihat yang sangat cepat, karena perkembangan zaman 

terus beganti khususnya dalam perkembangan informasi dan teknologi. Mereka yang 

bisa berinovasi dan melihat perubahan tersebt menjadi sebuah peluang akan tetap 

berkembang, sedangkan yang tidak bisa mengikuti perubahan akan tenggelam.  

8. Menyesuaikan terhadap keadaan / Tolerance for ambiguity 

 Meskipun tidak ada jaminan untuk berhasil karena faktor ekonomi, cuaca dan 

perubahan terhadap selera konsumen yang tidak bisa dikontrol, seorang wirasusaha 

harus sabar dengan keadaan ini, harus berfikir keras bagaimana cara untuk bisa 

menyesuaikannya.  
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9. Inisiatif dan butuh prestasi 

 Salah satu kunci keberhasilan wirausaha adalah dengan memiliki inisiatif yang jelas 

dan baik, hal ini bisa mempercepat perkembangan dan perubahan terhadap usaha 

yang digelutinya. 

10. Cenderung detail dan perfeksionis.  

 Wirausaha yang bersikap perfeksionis atau sempurna pasti akan dapat berhasil 

dengan bisnisnya, perhatian wirausaha terhadap detail dan butuh sesuatu yang 

sempurna berakibat pada mutu produk dan jasa. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi seorang wirausaha tidaklah sulit, hanya 

membutuhkan keinginan, ketekunan, keberanian dan melihat kesempatan menjadi 

peluang.Hasil yang didapatkan dari berwirausaha bisa sangat besar, asalkan dikerjakan 

dengan maksimal. Beberapa hal yang akan dibahas pada makalah ini adalah implementasi 

Program Mahasiswa Wirausaha dapat membantu mengurangi pengangguran terbuka 

seperti data dari Badan Pusat Statistik yang mendeskripsikan pengangguran lulusan 

perguruan tinggi yaitu sekitar 21,5%, angka ini sangat tinggi mengingat lulusan 

perguruan tinggi merupakan usia produktif, Program ini sangat membantu dalam 

persiapan dan ketika mahasiswa itu lulus dari Universitasnya.   

 

B. STRATEGI PEMILIHAN USAHA PADA PROGRAM MAHASISWA 

WIRAUSAHA 

 

Untuk dapat didanai pada program mahasiswa wirausaha, mahasiswa harus membuat 

proposal baik dalam tim maupun individu, beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa 

proposal terbaik dengan visi yang jelas dan juga tujuan serta strategi yang digunakan 

dalam berwirausaha akan terpilih dan didanai.  Pengalaman dalam beberapa tahun yang 

dapat dilakukan oleh tim mahasiswa agar dapat merealisasikan proposal yang mereka 

sebagai berikut: 

1. Mempunyai keunikan yang berbeda dengan yang lain 

Mahasiswa memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, banyak sekali ide-ide 

menarik, baru dan mempunyai peluang yang baik mulai dari jenis produk, teknologi, 

program maupun konsep yang belum pernah ada sebelumnya.Jika hal ini debentuk 

dengan konsep yang baik, keunikan ini bisa menjadi hal yang bernilai tinggi, bahkan 

jika sukses bisa dibuat hak paten dan disebarluaskan.Penemuan hal yang baru dan 

unik ini sangat bisa berpeluang untuk dipasarkan dan terlebih jika program ini 

dibutuhkan dan dicari oleh masyarakat banyak. 

2. Modifikasi Jenis Usaha Lain 

Salah satu kesulitan dalam menentukan jenis program usaha agar dapat dilaksanakan 

adalah ide yang akan direalisasikan, pada umumnya ide dapat menentukan 

keberhasilan sebuah usaha yang akan dirintis, pengemasan yang baik dan strategi 

pemasaran yang sesuai akan membuat semakin sukses dan berkembang, sayangnya 

terkadang ada beberapa ide kurang cocok dan tidak berpeluang bahkan beresiko. 
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Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan jenis usaha yang sudah 

ada dan sukses namun memiliki nilai lebih kepada konsumen serta memiliki potensi 

untuk berkembang dengan baik.Pada intinya persaingan yang sehat dan sportif dapat 

menumbuhkan semangat dan motivasi berwirausaha. 

3. Fasilitas tambahan 

Memiliki fasilitas lebih dari hal yang tidak dibayangkan oleh konsumen dapat 

memberikan nilai tambah dan lebih, pada intinya berikan pelayanan yang lebih 

kepada konsumen agar mereka menyukai dan memilih usaha kita karena memiliki 

fasilitas tambahan. Jika kita berusaha pada bidang barang, ada baiknya fasilitas yang 

kita berikan yaitu dengan memberikan minuman gratis atau pelayanan penggunaan 

internet secara gratis, hal ini akan membuat persepsi positif kepada konsumen.    

4. Keterampilan dan kreativitas 

Jika hal yang berhubungan dengan jasa, kita bisa menjual kreativitas dan 

keterampilan yang kita miliki, contohnya kita kita bisa mempunyai keterampilan 

mengetik 10 jari dengan cepat, kita bisa membantu pembuatan atau jasa pengetikan 

naskah dan sebagainya, atau jika kita memiliki kemampuan menerjemahkan, kita 

juga bisa mengembangkan jasa penerjemahan. Secara rata-rata, keterampilan dapat 

dijadikan usaha yang baik jika dapat dikembangkan dengan maksimal. 

5. Agen atau Distributor 

Cara lain yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk bisa berwirausaha adalah 

dengan menjadi agen atau distributor, hal ini dibutuhkan karena banyak toko dan 

tempat penjualan y ang membutuhkan agen pada produk dan jasanya. Mahasiswa 

bisa menjadi agen atau distributor dengan mencari harga yang termurah dan membuat 

selisih untuk dijual kembali ke konsumen. 

6. Menjual Barang Rekondisi 

Usaha untuk barang rekondisi saat ini masih sangat terbatas, meskipun masih layak 

pakai, jika kualitas barang tersebut masih baik, kita bisa menjual barang tersebut 

dengan harga yang tinggi. Cara lain yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan 

membeli barang murah di tempat lain, kemudian memperbaikinya dan menjual lagi 

barang tersebut. Resiko usaha ini adalah jika barang tersebut tidak dapat dijual 

kembali, pada akhirnya tidak terpakai dan tidak bernilai jual. 

7. Membuka Kantor 

Permasalahan modal mungkin menjadi salah satu kendala tersendiri bagi mahasiswa, 

namun ada yang beberapa merencanakan dengan baik dan matang, yaitu membuka 

kantor agar dapat menyalurkan dan membuka relasi dengan teman-temannya yang 

lain. Jika pada awal pembukaannya hanya dengan SDM yang terbatas dan fasilitas 

yang seadanya, jika berkembang dengan baik tidak jarang kantornya sudah menjadi 

besar dan membuka perwakilan cabang di beberapa tempat. 

8. Waralaba 

Beberapa mahasiswa juga ada yang mencoba untuk memberanikan diri bergabung di 

waralaba, waralaba atau franchise merupakan jenis usaha yang sudah terstandar dan 

baku, keuntungan waralaba adalah kita dibantu dan difasilitasi oleh pemilik waralaba 
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jika kita bergabung dalam usahanya dengan cara menginvestasikan modal yang kita 

miliki. Beberapa mahasiswa harus pandai memilah dan memilih jenis waralaba yang 

cocok dan sesuai.Saat ini waralaba termasuk jenis wirausaha yang sangat menjamur 

dan mudah dicari, dengan modal yang kecil bisa membuat usaha jenis waralaba. 

 

Beragam jenis ide dan kreativitas yang bisa dilakukan untuk membuat usaha baru 

pada program mahasiswa wirausaha, realisasinya sangat tergantung dari proposal yang 

diajukan oleh mahasiswa tersebut, secara garis besar, skema pelaksanaan yang dilakukan 

adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Skema Pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha 

 

Kegiatan pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan skema dimulai berdasarkan lima 

fase skema inti, penjabaran dari skema tersebut adalah: 

 

1.   Persiapan  

 Persiapan untuk kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha sudah dimulai dari 

penyiapan data tim dan panitia yang akan menyeleksi dan diangkat berdasarkan surat 

tugas yang sudah dibentuk oleh tim. Ketika persiapan untuk penyeleksi sudah 

dibentuk, maka akan diadakan sosialisasi ke beberapa lokasi. Untuk UPBJJ UT 

Jakarta memberikan informasi baik secara individu, sosial media, kelompok belajar 

dan unit kemahasiswaan lainnya di lingkungan Universitas Terbuka. Setelah melalui 

tahap sosialisasi, tim pantia akan memberikan kesempatan kepada setiap tim untuk 

mengajukan proposal, pembuatan proposal akan diberikan tenggat waktu dengan 

melalui persyaratan dan disetujui oleh unit kemahasiswaan.  

2.  Seleksi  

 Setelah terkumpul beberapa proposal, tahapan berikutnya adalah melakukan kegiatan 

seleksi dan identifikasi sesuai dengan data dan format yang dibutuhkan. Penyeleksian 

dilakukan cukup ketat mengingat banyak sekali proposal yang masuk, hal yang harus 

Persiaan 

Seleksi 

Pembekalan 

Pelaksanaan 

Monitoring 

dan Evaluasi 
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diperhatikan adalah penjabaran dan visi dari proposal usaha yang diajukan oleh 

mahasiswa tersebut, jika memang sesuai akan diberikan poin berdasarkan pemaparan 

yang diberikan pada proposal tersebut. Tahapan selanjutnya tim akan berdiskusi dan 

menghasilkan kesimpulan beberapa proposal yang akan ditetapkan sebagai proposal 

yang lolos seleksi.   

3.  Pembekalan  

 Proposal yang sudah diseleksi, akan diberikan pembekalan berupa pelatihan dasar 

untuk berwirausaha, pada fase ini mahasiswa diberikan bekal  dalam menyusun 

rencana bisnis atau usaha dan dalam melakukan usaha. Pemateri diklat adalah mereka 

yang berkompeten dan berpengalaman dalam menjalankan bisnis atau usaha baik itu 

dari unsur pakar maupun pengusaha yang sukses di bidangnya, beberapa tahun 

sebelumnya pembekalan pelatihan dan pendidikan dilakukan di UT Pusat. 

4.  Pelaksanaan  

 Tahapan setelah pembekalan adalah kegiatan pelaksanaan usaha, pada pelaksanaan 

ini Universitas Terbuka memberi bantuan modal kerja terhadap proposal yang 

mereka buat, berdasarkan modal tersebut, mahasiswa harus bertanggungjawab 

terhadap usaha yang dirintisnya, pada fase ini mahasiswa juga harus menandatangani 

data kontrak dan kerjasama dengan pihak Universitas Terbuka.  

 Mahasiswa memulai usahanya setelah modal dicairkan, pada proses perjalanan 

usahanya, mahasiswa didampingi oleh pembimbing, hal ini dilakukan agar 

mahasiswa bisa berkonsultasi, berdiskusi dan juga meminta bantuan terhadap 

perkembangan usahanya.  

5.   Monitoring dan Evaluasi  

 Fase atau tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi dari tim atau panitia, hal 

ini ditujukan agar dapat mengontrol dan mengevaluasi kondisi, perkembangan, dan 

prospek usaha serta memberikan masukan-masukan dan arahan-arahan untuk 

kelancaran dan keberlanjutan usaha, jika hal tersebut sudah berjalan dengan baik dan 

lancer, mahasiswa akan dapat mengembalikan modal usaha dengan cara diangsur 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang diatur berdasarkan kontrak kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Skema Program Mahasiswa Wirausaha 
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 Proses ini berjalan dengan baik dan benar jika kedua belah pihak saling percaya dan 

memotivasi serta membantu pelaksanaan kegiatan ini dari awal hingga akhir, tujuan 

akhirnya adalah terciptanya wirausaha muda dari perguruan tinggi. Usaha ini dapat 

berkembang dan menjamur kepada mahasiswa lain jika dijalankan dengan serius, 

kerja keras dan kerjasama dengan unit lain. Beberapa fakta nyata, banyak usaha 

mahasiswa yang sudah berjalan dan hingga saat ini cukup menghasilkan, kegiatan ini 

sangat membantu mahasiswa dalam merealisasikan ide dan kreativitasnya serta dapat 

membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran terbuka dengan cara 

berwirausaha.   

 Saat ini UPBJJ UT Jakarta sedang menjaring Program Mahasiswa Wirausaha untuk 

tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya, semoga akan lebih banyak lagi mahasiswa 

yang berevolusi menjadi wirausaha dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.  

 

C. KESIMPULAN  

 

Universitas Terbuka, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di bawah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di 

Indonesia, saat ini juga mempunyai tanggungjawab moral untuk dapat menekan angka 

pengangguran terbuka agar tiap tahunnya tidak bertambah. Salah satu program 

pemerintah yang dipayungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 

dilaksanakan oleh Universitas Terbuka untuk dapat membantu mahasiswa muda dalam 

berwirausaha adalah melalui program PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha, 

program ini di UT Jakarta sudah berjalan sejak tahun 2008 menghasilkan puluhan usaha 

kecil, program ini juga merupakan salah satu wujud nyata dalam menghasilkan karya 

kreatif, inovatif dalam membuka peluang usaha. Berwirausaha sangat baik dilaksanakan 

ketika masih berstatus sebagai mahasiswa, hal ini merupakan momen penting dalam 

mengembangkan bisnis ketika muda, meskipun hanya dimulai dari hal yang kecil, 

perkembangannya akan berdampak sangat besar. Pada intinya berwirausaha harus 

dilakukan dengan langsung terjun dengan perhitungan yang cukup baik, bekal 

pengetahuan, pelatihan, keterampilan dansikap wirausaha sehingga dapat mengubah pola 

pikir  dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Pengalaman dalam Program 

Mahasiswa Wirausaha menjadikan mahasiswa tersebut memiliki wawasan dan jaringan 

yang baik untuk masa yang akan datang dan akan berdampak menurunnya data statistik 

untuk pengangguran terbuka.  
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Abstrak 
Kompetensi yang harus dimiliki oleh wirausahawan ataupun penyuluh wirausaha, 

selain ilmu bisnis dan keterampilan  berbisnis adalah kemampuan memimpin. Penelitian 

terhadap 30 orang  lulusan Akademi Pimpinan Perusahaan kelas Wirausaha yang 

diwisuda pada tahun 2013 menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup 

menonjol dalam aspek  kepemimpinan mendengarkan (listening) dan menyampaikan 

(delivering). Kedua aspek ini adalah  

  

A. LATAR BELAKANG 

 

Usaha kecil dan menengah di Indonesia terbukti tahan uji, dalam arti tidak 

terpengaruh gejolak ekonomi skala nasional, regional, maupun internasional. Salah satu 

bukti yang tak terbantahkan adalah goncangan ekonomi luar biasa yang melanda 

Indonesia akibat kerusuhan Mei 1998. Ketika itu, hampir semua pelaku ekonomi runtuh, 

tidak terkecuali perusahaan-perusahaan besar milik para taipan, tetapi pelaku-pelaku 

ekonomi skala kecil dan menengah justru tetap tegak (Kasali, 2002). Akhir-akhir inipun, 

ketika ekonomi global terpengaruh depresi ekonomi Amerika Serikat, usaha kecil di tanah 

air hampir sama sekali tidak terpengaruh. 

Kondisi ini mendorong pemerintah membuka berbagai jenis pendidikan wirausaha 

yang bertujuan untuk mencetak wirausahawan tangguh di seluruh wilayah Indonesia. 

Salah satunya adalah Akademi Pimpinan Perusahaan, Jakarta (APP) yang didirikan pada 

tahun 1959 dan  mulai tahun ajar 2007/2008 membuka program pendidikan vokasi 

Diploma 3 program studi Manajemen Pemasaran konsentrasi Kewirausahaan dan Tenaga 

Penyuluh Lapangan (TPL). Tujuan dibukanya program studi ini adalah untuk melahirkan 

dan mengembangkan entrepreneur muda dan tangguh. Mahasiswa program studi ini 

direkrut dan diberi biaya studi oleh pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia. Setelah 

lulus, mereka harus kembali ke daerahnya untuk membantu mengembangkan 

kesejahteraan masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Untuk tahap pertama, 

mereka diterjunkan menjadi penyuluh-penyuluh lapangan untuk mengembangkan bisnis 

masyarakat yang sudah ada, kemudian nantinya mereka sendiri harus berusaha untuk 

menjadi wirausahawan. Sebagai calon wirausahawan dan atau penyuluh lapangan yang 

tugasnya memotivasi masyarakat, terutama generasi muda untuk menjadi  entrepreneur, 

lulusan program studi ini  selain harus memiliki kompetensi bisnis, mereka juga perlu 

memiliki kompetensi kepemimpinan yang tangguh.  

mailto:lilika@ecampus.ut.ac.id
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Penelitian terhadap ketangguhan kompetensi kepemimpinan ini perlu dilakukan 

untuk mengetahui kesiapan mereka menjalankan tugasnya di lingkungan masyarakat 

daerahnya. I 

 

B. TELAAH  PUSTAKA 

 

1. Kewirausahaan 

 

a. Paradigma kewirausahaan 

Jika dahulu kewirausahaan dipandang sebagai sebuah kemampuan atau kompetensi 

yang bersifat bakat yang dibawa sejak lahir dan diasah melalui pengalaman langsung di 

lapangan, sekarang paradigma tersebut telah berubah. Saat ini kewirausahaan telah 

menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku 

seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan 

berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu 

kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan, sehingga setiap individu memiliki peluang 

untuk tampil sebagai seorang wirausahawan (entrepreneur).  

Untuk menjadi wirausahawan sukses, memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga 

harus memiliki pengetahuan tentang segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Tugas 

dari wirausahawan sangat banyak, antara lain: menyediakan dan mengelola sumberdaya 

modal, manusia, produksi, pemasaran, mengambil keputusan,  dan memimpin organisasi 

bisnisnya. Dengan demikian seorang wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai 

kemampuan melihat dan menilai peluang, me-manage sumber daya yang dibutuhkan 

serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan usaha atau bisnisnya sukses 

secara berkelanjutan (Kasali, 2002).  

 

b. Ciri – ciri wirausahawan 

Melalui berbagai kajian literatur dan pengalaman sebagai , Rhenald Kasali (2002) 

seorang praktisi bisnis dan Guru Besar ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, ciri-ciri wirausahawan adalah sebgai berikut: 

1) Percaya diri,  yaitu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas 

atau pekerjaan mulai dari memulai, melakukan dan menyelesaikannya. Orang yang 

memiliki kepercayaan diri cenderung optimis, individualis, dan independen atau 

tidak tergantung.  

2) Berorientasi pada tugas dan hasil,  yaitu suatu kebiasaan untuk selalu mengutamakan 

tugas dan hasil, mengutamakan prestasi, ketekunan, ketabahan, tekad kerja keras, 

energik, berorientasi pada laba, dan  mempunyai dorongan yang kuat untuk 

berinisiatif.  

3) Berani mengambil risiko, yaitu kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko. 

Wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang 

untuk mencapai kesuksesan.  
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4) Memiliki kepemimpinan yang kuat. Wirausahawan yang berhasil selalu memiliki 

sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. la selalu ingin tampil berbeda 

lebih dulu dan menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan 

inovasinya, ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya dengan 

lebih cepat dan lebih dulu berada di pasar. 

5) Berorientasi  masa depan, yaitu memiliki perspektif dan pandangan jauh ke depan. 

Karena ia memiliki pandangan yang jauh ke depan, maka ia selalu berusaha untuk 

berkarsa dan berkarya. Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda dengan yang sudah ada sekarang.  

6) Kreatif dan inovatif.  Kreatif adalah suatu kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu 

yang baru (thinking new things) dan inovasi adalah kemmapuan untuk melakukan 

sesuatu yang baru (doing new things). Wirausahawan adalah orang yang mampu 

berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan 

cara-cara baru.  

7) Memiliki tenaga ―dalam‖. Wirausahawan harus ulet, tabah, tekun, jujur, disiplin, 

tulus, ikhlas, sopan, ramah, dan santun. 

 

Sementara penyuluh wirausaha, tuntutan atau ciri yang harus menonjol adalah 

kemampuan memimpin dan memotivasi, disamping memiliki pengetahuan tentang segala 

aspek yang berkaitan dengan uasah atau bisnis.  

 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan sangat penting dalam wirausaha, apapun jenis bisnisnya. 

Kepemimpinan juga sangat penting untuk bisa membantu anggota organisasi atau 

masyarakat lainnya agar memiliki cita-cita, kemauan, dan kemampuan mencapai hasil 

kerja yang prima. 

 

Pam Jones, seorang ahli manajemen kinerja dan penulis sejumlah buku tentang 

kinerja dari Australia, mengumpulkan dan menyimpulkan pendapat sejumlah ahli tentang 

kepemimpinan, antara lain bahwa seorang pemimpin adalah orang yang: 

a. Mempunyai fokus yang jelas, menyampaikan fokus itu kepada anak buah, dan 

member mereka ruang untuk berkembang 

b. Mengajak orang untuk bersama-sama menumbuhkan komitmen dan antusiasme 

c. Menetapkan tujuan-tujuan strategis dan bertindak kreatif dalam membantu orang lain 

mencapai tujuan-tujuan tersebut 

d. Dapat diandalkan dan bertanggungjawab, serta memastikan adanya keberhasilan dan 

keuntungan keuangan. (Jones, 2002) 

 

Sementara pendekatan kepemimpinan yang populer digunakan dalam dunia bisnis 

adalah yang diperkenalkan oleh James McGregor Burns melalui bukunya ―Leadership‖ 

yang diterbitkan pada tahun 1978. Burns memperkenalkan model kepemimpinan 

transaksional dan kepemimpinan transformasional. Menurut Burns, pemimpin yang 
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transaksional lebih menekankan adanya hubungan antara atasan dengan bawahan; 

sedangkan pemimpin yang transformasional lebih memperhatikan kebutuhan, keyakinan, 

nilai-nilai bawahannya.     Paparan Burns (1978) selengkapnya tentang ciri kedua jenis 

kepemimpinan tersebut, sebagai berikut: 

 

Kepemimpinan Tranasaksional  Kepemimpinan Transformasional 

Menjelaskan tujuan dan target untuk 

mendapatkan hasil yang cepat 

Membentuk visi jangka panjang 

Menciptakan struktur dan prose 

s untuk melakukan pengontrolan 

Menciptakan iklim saling percaya 

Memecahkan masalah Memberdayakan karyawan arau bawahan 

untuk mengontrol diri mereka sendiri dan 

mengatur pemecahan masalah  

Mempertahankan dan mengembangkan 

situasi saat ini 

Mengubah situasi saat ini 

Merencanakan, mengorganisasi, dan 

mengontrol 

Melatih dan mengembangkan bawahan 

Menjaga dan mempertahankan budaya 

yang ada 

Menantang dan mengubah budaya  

Kekuasaan datang dari jabatan dan 

wewenang dalam perusahaan 

Kekuasaan datang dari pengaruh jaringan 

dan hubungan 

 

Atas dasar pendekatan kepemimpinan tersebut Jones (2002) mengembangkan 

instrumen untuk mengetahui kecenderungan kemampuan kepemimpinan seseorang. 

Menurut Jones,  kemampuan kepemimpinan modern adalah kepemimpinan yang dapat 

menumbuhkan kinerja yang pada dasarnya meliputi 5 kemampuan untuk:  

 

Listening/ 

mendengarkan                    orang lain agar dapat memahami pikiran,   kekhawatiran, dan 

aspirasi mereka. 

Empowering/  

memberdayakan               orang lain dengan cara memberi mereka tanggungjawab yang 

didukung oleh kepercayaan, pelatihan, dan dorongan. 

Adapting/  

menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi yang selalu berubah, selalu siap 

mendengarkan dan melaksanakan gagasan-gagasan baru. 

Delivering/  

menyampaikan hasil-hasil yang berkualitas tinggi, dengan menetapkan 

tujuan dan target yang jelas dan terkait dengan hasil akhir.  
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Self-understanding/  

memahami diri sendiri karena semakin dapat memahami diri sendiri dan 

dampaknya terhadap orang lain, semakin mudah untuk 

mengatur diri sendiri dan menyesuaikan gaya 

kepemimpinan, sehingga orang lain dapat memberikan yang 

terbaik dari mereka. 

 

Jika diperhatikan, kelima aspek kepemimpinan yang dikemukakan oleh Jones 

tersebut lebih cenderung sama dengan kepemimpinan transformasional yang diajukan 

oleh Burns.  

 

C. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan terhadap 30 orang lulusan program studi D3 Manajemen 

Pemasaran konsentrasi Kewirausahaan dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Akademi 

Pimpinan Perusahaan, Jakarta yang diwisuda pada tahun 2013. Para responden ini adalah 

penerima ikatan dinas dari pemerintah daerahnya masing-masing, yang setelah lulus 

harus bekerja untuk mengembangkan wirausaha di daerahnya selama 2 tahun.  

Instrumen penelitin yang digunakan adalah ―Analisis Kepemimpinan Anda‖ yang 

dikembangkan oleh Jones (2002) untuk mengetahui potensi kepemimpinan modern 

seseorang. Instrumen ini terdiri dari 20 item pernyataan. Responden diminta memilih 5 

pilihan pendapat: tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu.  

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Masing-masing 

kemampuan kepemimpinan diklasifikasikan ke dalam klasifikasi tingi, sedang, dan 

rendah. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasilnya, lulusan program studi D3 Manajemen Pemasaran konsentrasi 

Kewirausahaan dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Akademi Pimpinan Perusahaan tahun 

2013 memiliki kemampuan kepemimpinan modern yang tinggi. Dalam bentuk tabel, 

dapat disajikan sebagai berikut: 
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120

180

240

300

360

420

480

540

600
Tinggi

Tinggi Tinggi

Tinggi Tinggi

120 - 279 = Rendah

280 - 439 = Sedang

440 - 600 = Tinggi

 
   

Kemampuan kepemimpinan mereka yang paling menonjol adalah menyampaikan 

(delivering) dan memahami diri sendiri (self-understanding). Mereka juga memiliki 

kemampuan yang tinggi dalam hal mendengarkan, memberdayakan, dan menyesuaikan 

diri. Artinya, lulusan program studi D3 Manajemen Pemasaran konsentrasi 

Kewirausahaan dan Tenaga Penyuluh Lapangan, Akademi Pimpinan Perusahaan tahun 

2013 dapat diharapkan mampu menjalankan tugas mereka, terutama sebagai tenaga 

penyuluh lapangan,  dengan baik.  

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Lulusan program studi D3 Manajemen Pemasaran konsentrasi Kewirausahaan dan 

Tenaga Penyuluh Lapangan, Akademi Pimpinan Perusahaan tahun 2013 memiliki 

kemampuan kepemimpinan modern (kepemimpinan transformasional) yang tinggi. 

Berbekal ilmu bisnis yang mereka peroleh selama studi dan dengan potensi 

kepemimpinan modern yang tinggi, mereka dapat diharapkan mampu menjalankan tugas, 

terutama sebagai tenaga penyuluh lapangan,  dengan baik.    

Tetapi karena mereka belum pernah memiliki atau menjalankan bisnis sama sekali, 

maka akan lebih baik jika setelah menjalankan tugas selama waktu tertentu, misalnya 1 

tahun, dan setelah melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasnya, Pemerintah 

Daerah memberi bantuan kepada mereka dalam bentuk pinjaman modal usaha untuk 

menjalankan kegiatan bisnis. Dengan demikian nantinya akan dapat dikembangkan lebih 

banyak wirausahawan-wirausahawan muda yang tangguh yang lebih banyak di setiap 
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daerah di seluruh Indonesia. Jika ini terjadi, maka akan tercipta lapangan-lapangan kerja 

dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.  
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Abstrak 
 Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno pernah mengatakan, “Beri aku 

1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya lalu beri aku 10 

pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”. Dari ungkapan ini dapat diartikan bahwa, 

pemuda atau generasi muda mempunyai potensi daya kekuatan yang luar biasa 

dibandingkan dengan generasi tua. Generasi muda adalah mereka, para Penduduk 

Indonesia usia produktif yang aktif dan tentunya energik.  

Era reformasi telah berjalan selama 10 tahun lebih. Namun, harapan tentang 

adanya perubahan sendi-sendi kenegaraan dan perbaikan tingkat kesejahteraaan belum 

juga terwujud. Harkat dan martabat bangsa Indonesia semakin terpuruk. Korupsi 

melanda disetiap meja birokrasi, kemiskinan merajalela, hukum bisa dibeli dan berbagai 

kebobrokan/penyakit sosial mewabah dimana-mana. Untuk itu dibutuhkan pemimpin 

yang mampu mewujudkan harapan reformasi, yaitu dari kalangan generasi muda yang 

progresif, agamis dan nasionalis yang digembleng dan dididik dengan mental 

kewirausahaan.   

Membangun mental kewirausahaan untuk mewujudkan kepemimpinan generasi 

muda dapat dimulai sejak dini melalui pendidikan, yaitu pendidikan informal dan formal 

secara berkesinambungan. Dan ini merupakan  tanggung jawab bersama berbagai 

elemen bangsa, keluarga, sekolah dan lingkungan harus membentuk suatu kondisi bagi 

tumbuh suburnya mental dan semangat kewirausahaan yang mandiri dan percaya diri. 

Generasi muda harapannya berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, 

orisinil dan mampu berfikir ke arah hasil (manfaat) sehingga dapat menjadi pemimpin 

masa depan yang mampu mengangkat harkat dan martabat Bangsa Indonesia. 

 

Kata kunci:  Kepemimpinan Generasi muda, kewirausahaan 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

 Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno pernah mengatakan, ―Beri aku 

1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda 

niscaya akan kuguncangkan dunia‖. Dari ungkapan ini dapat diartikan bahwa, pemuda 

atau generasi muda mempunyai potensi daya kekuatan yang luar biasa dibandingkan 

dengan generasi tua. Generasi muda adalah mereka, para Penduduk Indonesia usia 

produktif yang aktif dan tentunya energik, para pemuda-pemudi harapan Bangsa yang 

akan menjadi pemimpin dan pemegang kendali kemana arah tujuan bangsa Indonesia 

kedepannya, agar seluruh rakyat Indonesia semakin sejahtera dan jauh dari kemiskinan, 

agar Indonesia bisa terus berkembang dan dipandang sebagai sebuah Negara maju yang 

diakui di mata dunia Internasional.  

mailto:wiwin@ut.ac.id
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Generasi muda mempunyai tugas dan tanggungjawab penuh untuk menjadikan 

bangsa ini semakin bermartabat di mata dunia. Peran pemuda menempati posisi yang 

strategis. Yang harus dilakukan oleh bangsa demi kemajuan dan kejayaan pada masa 

depan ialah memberdayakan generasi muda. Sewajarnya agenda membina pemuda 

sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi persoalan sosial dan moral 

menjadikan mereka bersikap mandiri dan berdaya guna serta memprioritaskan untuk 

mempersiapkan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa di tingkatan lokal maupun 

nasional. 

Beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan dalam rangka pembinaan dan 

pemberdayaan pemuda adalah menanamkan nilai-nilai kepemimpinan kepada para 

pemuda yang ada di sekolah dan kampus, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. 

Hal ini penting agar para pemuda memiliki moralitas dan etika yang baik, memiliki nilai-

nilai kepemimpinan dan mempunyai wawasan kebangsaan yang mendalam, serta 

menjauhkan para pemuda dari pengaruh-pengaruh destruktif terutama penyalahgunaan 

narkotika, obat terlarang, dan zat aditif lainnya. Generasi muda harus dibina untuk 

berkarya dan berkreasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir, menguasai 

iptek, memiliki keterampilan dan juga dapat meningkatkan produktivitasnya. Hal yang 

sangat efektif dan cocok untuk mengubah mentalitas, pola pikir dan perubahan sosial 

budaya generasi muda adalah penanaman jiwa kewirausahaan ke dalam jiwa sanubari 

mereka. Mengembangkan etos kewirausahaan pada generasi muda, khususnya bagi 

pelajar, mahasiswa dan lulusan PT merupakan solusi yang tepat agar mereka mampu 

memimpin bangsa ini menuju kehidupan yang lebih baik. 

Generasi muda yang berhasil merupakan asset penting bagi sebuah bangsa, sebab 

keberhasilan mereka merupakan keberhasilan bangsa dalam membangun kemajuan dan 

kemakmuran rakyat dan negaranya. Sering terdengar filosofi yang menyatakan bahwa, 

bangsa yang maju adalah bangsa yang berbudaya, dan bangsa yang maju adalah bangsa 

yang memiliki budaya berhasil atau budaya sukses. Keberhasilan merupakan ukuran yang 

luas, terkait pencapaian atas visi, misi dan tujuan. Bangsa yang maju adalah bangsa 

dengan budaya yang menanamkan keyakinan bahwa individu dapat sukses atau berhasil 

berdasarkan spirit kepemimpinan dengan nilai-nilai luhur dan kreatifitas. Hal ini dapat 

dicapai dengan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan melalui program dan kegiatan 

kewirausahaan. 

 

B. TELAAH LITERATUR 

 

1. Pengertian Generasi Muda 

Generasi Muda adalah kata yang mempunyai banyak pengertian, namun dari 

pengertian-pengertian generasi muda mengerah pada satu maksud  yaitu  kumpulan  

orang-orang  yang  masih mempunyai  jiwa, semangat, dan ide yang masih segar dan 

dapat menjadikan Negara ini lebih baik, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang 

visioner. Bahkan revolusi suatu bangsa biasanya didobrak oleh generasi mudanya. 

Pelopor yang melakukan langkah-langkah konkret bagi perubahan  bangsa  kearah  yang  
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lebih  baik  dan  kepekaan  terhadap realita sosial yang ada di masyarakat, memang 

menjadi ciri utama yang melekat pada pemuda. 

Pemuda menorehkan sejarah penting bagi bangsanya, sebagai contoh gerakan-

gerakan mahasiswa di Indonesia yang pernah terjadi sejak  pra kemerdekaan,  orde 

lama,  orde baru, dan reformasi,  yang mampu menumbangkan rezim besar seperti 

Soekarno dan Soeharto merupakan ide-ide segar dan semangat juang kaum muda yaitu 

mahasiswa. Melihat contoh tersebut dapat dilihat betapa besarnya pengaruh generasi 

muda bagi perubahan suatu bangsa.  

 

2. Peran pemuda bagi bangsa 

Generasi  muda  yang  di  tempatkan  sebagai  subjek pemberdayaan yang memiliki 

kualifikasi efektif dengan keterampilan yang di dukung penguasaan IPTEK untuk dapat 

maju dan berdiri dalam ketelibatanya secara bersama kekuatan efektif lainnya   guna   

penyelesaian   masalah-masalah   yang   di   hadapi bangsa. Generasi muda berkewajiban 

mengisi akumulator generasi tua yang makin melemah dan sambil memetik buah 

pengalaman generasi tua.  Sebaliknya generasi muda tidak bisa melepaskan diri dari 

kewajiban untuk memelihara dan membangun masyarakat dan negara. Pemuda memiliki 

peran yang lebih berat karena merekalah yang akan hidup dan menikmati masa depannya 

kelak. 

Sejarah memperlihatkan kiprah kaum muda selalu mengikuti setiap tapak-tapak 

penting sejarah. Pemuda sering tampil sebagai kekuatan utama dalam proses  

modernisasi dan perubahan. Pemuda seperti itu adalah para pemuda yang terdidik yang 

mempunyai kelebihan dalam pemikiran ilmiah, selain semangat mudanya, sifat kritis, 

kematangan logika, dan kebersihan hati dari noda kepentingan sesaat. 

 

3. Generasi muda yang Progresif 

Generasi muda yang progresif adalah generasi muda yang mampu dan dapat berfikir 

kritis dalam menghadapi realitas sosial politik yang sedang terjadi. Sifat menghargai dan 

keterbukaan terhadap berbagai ide dan budaya dapat  menjembatani beragam etnis, ras, 

kelompok-kelompok sosial dan politik. Peran generasi muda didorong melalui strategi 

yaitu: 

a. Mendorong   pelibatan   generasi   muda   dalam   proses pengembalian  keputusan,   

berani  menempatkan  diri  dalam posisi strategi agar aspirasinya didengar, dan 

mampu mengekspresikan pandangan dalam pembuatan kebijakan- kebijakan. 

b. Mengembangkan kemampuan kewirausahaan. Semangat kewirausahaan dapat 

mendorong generasi muda untuk bertahan dalam memasuki dunia usahanya. 

c. Memaksimalkan peran generasi muda dalam mengatasi hambatan-hambatan 

budaya, etnis dan ras. Dalam hal ini generasi muda dapat bertukar informasi dan 

kerjasama antarbudaya. 

d. Memberdayakan generasi muda dalam pembangunan. 

e. Menempatkan generasi muda sebagai visi pembangunan. 
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4. Generasi muda yang Agamis dan Berbudaya 

Menurut Azyumardi Azra (2000) generasi muda yang agamis dapat dilihat dari 3 

(tiga) kategori yaitu: 

a. Generasi muda yang memiliki visi, yaitu generasi muda yang bisa membangun 

tradisi intelektual dan wacana pemikiran melalui intelectual enlightement 

(pencerahan intelektual) dan intelectual enrichment (pengkayaan intelektual). 

Strategi pendekatan yang digunakan adalah melalui pemaksimalan potensi 

kesadaran dan penyadaran individu  yang memungkinkan terciptanya komunitas 

ilmiah. 

b. Generasi  muda  yang  memiliki  nilai  yaitu  berusaha mempertajam hati nurani 

melalui penanaman nilai-nilai moral agama. 

c. Generasi  muda  yang  memiliki keberanian dalam  melakukan aktualisasi program. 

 

5. Generasi muda yang Nasionalis 

Pada masa reformasi ini generasi muda dan mahasiswa perlu mempersiapkan  diri  

sebaik-baiknya dalam membangkitkan kembali nasionalisme yang akan datang. 

Generasi muda dan mahasiswa perlu mewujudkan semangat nasionalisme yang bersifat 

humanis dan dapat  menjadi rekan sejawat  demokrasi. Jika dulu nasionalisme generasi 

muda diarahkan untuk melawan penjajahan, akan tetapi nasionalisme diposisikan secara 

proporsional dalam menyikapi kepentingan global, dan kepentingan negara. 

Generasi muda di semua daerah dituntut agar tidak mengedepankan kepentingan 

yang bersifat kedaerahan dengan  begitu  kesejahteraan  dapat  diciptakan  secara  

bersama-sama. Hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab generasi muda saat 

sekarang ini, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan  yang  diperjuangkan secara 

bersama-sama.   

 

6. Kepemimpinan 

a. Pengertian dan Konsep Kepemimpinan 

 Kepemimpinan   merupakan   setiap   tindakan   yang   dilakukan   oleh individu 

atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau 

kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Secara sederhana kepemimpinan 

diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuat keputusan. Pengertian 

tersebut menunjukan bagaimana seorang pemimpin  mampu  menggunakan  

kewenangannya  untuk  menggerakan suatu organisasi melalui keputusan yang 

dibuat. Pengertian lain yaitu menunjuk pada pola keharmonisan interaksi antara 

pemimpin dengan bawahan sehingga kewenangan yang dimiliki seorang 

pemimpin diimplementasikan dalam bentuk pembimbingan dan pengarahan 

terhadap bawahan.  

 Beberapa definisi-definisi Kepemimpinan menurut para ahli: 

1) Menurut Sutisna (1983): Mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan 
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bentuk dan produser baru, merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan 

berbuat seperti itu menbangkitkan kerja sama kearah tercapainya tujuan. 

2) Menurut Kartono (1998), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki 

kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga pemimpin tersebut 

mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. 

3) Menurut  Howard  H.  Hoyt dalam kartono (1998) mengemukakan  bahwa  

kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, 

kemampuan untuk membimbing orang atau kegiatan mempengaruhi orang-

oarang agar   mereka   mau   bekerja   sama   untuk   mencapai   tujuan   

yang diinginkan. 

  

 Seorang pemimpin harus mempunyai unsur-unsur penting dalam 

kepemimpinannya yaitu: 

1) Kemampuan menciptakan, menjelaskan, dan menawarkan gagasan- gagasan 

dalam tema-tema yang menarik, kreatif, terbuka untuk diuji, lebih unggul 

dalam persaingan atau tawar-menawar  dengan pihak lain. 

2) Kemampuan argumentasi dan mempertahankan dirinya secara etis- rasional 

sehingga pihak lain dapat termotivasi untuk merundingkan dan 

mempertimbangkan hingga akhirnya menerima pilihan dengan 

menggunakan gagasan tersebut. 

3) Kemampuan  mengendalikan  bentuk-bentuk  kerja  sama  yang  makin 

stabil dan prosesnya makin produktif, melalui pemilihan personil yang 

monolit. 

4) Sebagian   besar   definisi   mengenai   kepemimpinan   mencerminkan 

asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial 

yang dalam hal ini pengaruh yang disengaja dijalankan oleh seseorang 

terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan- 

hubungan terhadap  di dalam sebuah kelompok atau organisasi, dengan 

demikian definisi kepemimpinan bahwa berbeda menurut sudut pandang 

masing-masing. Namun demikian ada kesamaan dan mendefinisikan 

kepemimpinan yakni mengandung makna mempengaruhi orang lain untuk 

berbuat seperti yang pemimpin kehendaki. Jadi dimaksud kepemimpinan 

adalah   ilmu   dan   seni   mempengaruhi   orang   atau   kelompok   untuk 

bertinadak seperti yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan secara 

efektif dan efesien. 

 

 Teori Kepemimpinan menurut Sondang (2002) dapat dikelompokkan menjadi 

tiga (3) teori yaitu: 

1) Teori Bawaan atau Heredity Theory 

 Merupakan  teori  keturunan  atau  bawaan.  Sifat-sifat  kepemimpinan 

seseorang adalah faktor bawaan sejak lahir. 
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2) Teori Psikologi atau Psychological Theory 

 Merupakan teori kejiwaan. Seseorang dapat dibentuk sesuai dengan jiwa 

menjadi pemimpin, konsep dasar teori ini adalah bahwa kapasitas seseorang  

dapat  dibentuk,  dimanipulasi,  didongkrak  kematangannya dan karena 

bakat sudah dibawa sejak lahir. 

3) Teori Situasi atau Situational Theory 

 Merupakan teori situasi yang akhirnya melahirkan konsep kepemimpinan  

situasional.  Teori  ini  berpendapat  bahwa, kepemimpinan seseorang  

muncul sejalan dengan situasi atau lingkungan yang mengelilinginya. 

 

 Efektifitas kepemimpinan menurut teori situasi dipengaruhi oleh beberapa hal 

yaitu: Faktor manusia yang di pimpin, fasilitas yang digunakan, jenis kegiatan 

organisasi, misi organisasi dan situasi yang ada disekelilingnya. Seseorang dapat 

muncul sebagai pemimpin didasari atas perlakuan khusus, perlakuan khusus 

tersebut adalah: 

1) Seseorang dapat muncul sebagai pimpinan atas dasar keturunan  

2) Seseorang dapat muncul sebagai pimpinan atas dasar pemilihan 

3) Seseorang dapat muncul sebagai pimpinan atas dasar penunjukan 

4) Seseorang dapat muncul sebagai pimpinan karena adanya kudeta atau aksi-

aksi revolusioner, seperti perebutan kekuasaan 

5) Seseorang dapat muncul sebagai pimpinan sebagai karena regulasi. 

 

b. Kepemimpinan yang Ideal 

 Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok yaitu: 

pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata pimpin 

mengandung pengertian mengarahkan, membina, atau mengatur, menuntun dan 

juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung 

jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja 

dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin tidaklah mudah dan tidak akan 

setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. 

 Seorang pemimpin yang Ideal harus memiliki sifat yaitu: pengetahuan umum 

yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, obyektivitas, pragmatisme, 

fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan, sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, 

rasa kohesi yang tinggi, naluri revelensi, keteladanan, ketegasan, keberanian, 

sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik, kapasitas 

integratif, kemapuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menetukan 

skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, keterampilan 

mendidik, dan berkomunikasi secara  efektif. 

 Pendapat lain tentang kepemimpinan yang ideal yaitu: pemimpin yang memiliki 

sikap emosional yang terkendali, sikap mental yang mapan, dan kecerdasaan 

intelektual yang mumpuni. Tidak berbuat kerusakan di bumi, tidak 

menumpahkan darah, berbuat adil, dan tidak menuruti hawa nafsu. seorang  
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pemimpin  yang  terpilih  tidak  sekedar  karena gen (keturunan), tetapi lebih 

banyak karena kemampuan diri sendiri, kepemimpinan tidak dapat diturunkan 

kepada anak cucu. 

 

7. Kewirausahaan 

Kewirausahan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan 

merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercipta, 

berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam 

kegiatan usahanya. Seseorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang 

telah dicapainya. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam 

mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. 

Scarborough dan Zimmerer (1993:5), “An entrepreneur is one who creates a new 

business in the face if risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth 

by identifying opportunities and asembling the necessary resources to capitalze on those 

opportunities”. Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat 

dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber daya 

yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta 

memiliki sifat, watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia 

nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses/ meningkatkan pendapatan. Intinya, 

seorang wirausaha adalah orang-orang yang memiliki karakter wirausaha dan 

mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Dengan kata lain, wirausaha 

adalah orang-orang yang memiliki jiwa kreativitas dan inovatif yang tinggi dalam 

hidupnya. 

Dari beberapa konsep di atas menunjukkan seolah-olah kewirausahaan identik 

dengan kemampuan para wirausaha dalam dunia usaha (business). Padahal, dalam 

kenyataannya, kewirausahaan tidak selalu identik dengan karakter wirausaha semata, 

karena karakter wirausaha kemungkinan juga dimiliki oleh seorang yang bukan 

wirausaha. Wirausaha mencakup semua aspek pekerjaan, baik karyawan swasta maupun 

pemerintahan. Wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan 

inovatif dengan jalan mengembangkan ide, dan meramu sumber daya untuk menemukan 

peluang (opportunity) dan perbaikan (preparation) hidup. 

 

Kewirausahaan (entrepreneurship) muncul apabila seseorang individu berani 

mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Proses kewirausahaan meliputi semua 

fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan 

penciptaan organisasi usaha (Suryana, 2001). Esensi dari kewirausahaan adalah 

menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan 

cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Menurut Scarborough dan Zimmerer 

(1993:51), nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut: 

a. Pengembangan teknologi baru (developing new technology), 

b. Penemuan pengetahuan baru (discovering new knowledge), 
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c. Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (improving existing products or 

services), 

d. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih 

banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (finding different ways of providing 

more goods and services with fewer resources). 

 

Karakter kewirausahaan ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, 

pembaharuan, kemajuan dan tantangan, apapun profesinya. Dengan demikian, ada empat 

hakekat pentingnya kewirausahaan, yaitu: 

a. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan 

sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis (Ahmad 

Sanusi, 1994) 

b. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (kreatif) 

dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. 

c. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreatifitas dan keinovasian dalam 

memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan 

usaha (Scarborough dan Zimmerer, 1993) 

d. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 

mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk 

memenangkan persaingan. 

 

Berdasakan keempat pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan 

adalah nilai-nilai yang membentuk karakter dan perilaku seseorang yang selalu kreatif 

berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan 

pendapatan dalam kegiatan usahanya. Meredith dalam Suprojo Pusposutardjo(1999), 

memberikan ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha sebagai orang yang (1) 

percaya diri, (2) berorientasi tugas dan hasil, (3) berani mengambil risiko, (4) berjiwa 

kepemimpinan, (5) berorientasi ke depan, dan (6) keorisinalan. Bentuk ketata kelakukan 

ciri-ciri wirausaha nampak pada tabel berikut. 

 

Tabel 1: Bentuk Ketata Kelakukan Ciri-ciri Karakter Wirausaha 

 

Ciri-ciri 

kewirausahaan 
Bentuk tata kelakuan 

Percaya diri Bekerja penuh keyakinan 

Tidak ketergantungan dalam melakukan pekerjaan 

Berorientasi pada 

tugas dan hasil 

Memenuhi kebutuhan akan prestasi 

Orientasi pekerjaan berupa laba, tekun dan tabah, tekad 

kerja keras. 

Berinisiatif 

Berani mengambil 

resiko 

Berani dan mampu mengambil resiko kerja 

Menyukai pekerjaan yang menantang 
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Ciri-ciri 

kewirausahaan 
Bentuk tata kelakuan 

Berjiwa 

kepemimpinan 

Bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap 

saran dan kritik. 

Mudah bergaul dan bekerjasama dengan orang lain 

Berfikir ke arah 

hasil (manfaat) 

Kreatif dan Inovatif 

Luwes dalam melaksanakan pekerjaan 

Mempunyai banyak sumberdaya 

Serba bisa dan berpengetahuan luas 

keorisinilan Berfikir menatap kedepan 

Perspektif  

 

C.  PEMBAHASAN 

 

Menurut teori kepemimpinan, seorang pemimpinan dapat dibentuk. Seseorang dapat 

dibentuk sesuai dengan jiwa menjadi pemimpin. Konsep dasar teori ini adalah bahwa 

kapasitas seseorang  dapat  dibentuk,  dimanipulasi,  didongkrak  kematangannya dan 

karena bakat sudah dibawa sejak manusia lahir. Karena itu, jiwa kepemimpinan dapat 

selalu dibentuk dan ditempa dengan semangat kewirausahaan. Untuk membangun 

semangat kewirausahaan dan memperbanyak wirausahawan, Pemerintah telah 

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional 

Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Instruksi ini mengamanatkan 

kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-

program kewirausahaan. Pemerintah menyadari betul bahwa dunia usaha merupakan 

tulang punggung perekonomian nasional, sehingga harus diupayakan untuk ditingkatkan 

secara terus menerus. Melalui gerakan ini diharapkan karakter kewirausahaan akan 

menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga dapat 

melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang handal, tangguh, dan mandiri melalui 

pendidikan dan praktek kewirausahaan. 

Pendidikan kewirausahaan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, 

masyarakat dan pemerintah, karena itu pendidikan berlangsung seumur hidup dan 

dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (Anonim, 2010). 

Pendidikan kita terdiri atas tiga bagian. Pertama, pendidikan informal (keluarga), formal 

(sekolah) dan nonformal (masyarakat). Dilihat dari sasaran yang ingin dicapai, sasaran 

pendidikan kita adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental 

atau moral) dan psikomotorik (skill/keterampilan). Pada umumnya sekolah sebagai 

lembaga pendidikan dan merupakan pusat kegiatan belajar mengajar dijadikan tumpuan 

dan harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah. Karena itu, sekolah 

senantiasa memberikan pelayanan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang bersifat 

ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pembentukan sikap dan keterampilan bagi 

peserta didik termasuk sikap mental wirausaha.  
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Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan 

formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan 

informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam 

keberhasilan pendidikan. Peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 

jam per hari, atau kurang dari 30%. Selebihnya (70%), peserta didik berada dalam 

keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di 

sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik. Selama 

ini, pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum memberikan 

kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter 

wirausaha peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, 

kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh 

pergaulan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik ditengarai berpengaruh 

negatif terhadap perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui 

pendidikan karakter terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan 

informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. Dalam hal ini, waktu 

belajar peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan agar peningkatan mutu hasil belajar, 

terutama pembentukan karakter termasuk karakter wirausaha peserta didik sesuai tujuan 

pendidikan dapat dicapai. Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan 

sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter termasuk 

karakter wirausaha dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan Ekstra 

Kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka 

melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Kegiatan ekstra 

kurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, 

serta potensi dan prestasi peserta didik. 

 

D. KESIMPULAN 

 

Era reformasi telah berjalan selama 10 tahun lebih. Namun, harapan tentang adanya 

perubahan sendi-sendi kenegaraan dan perbaikan tingkat kesejahteraaan belum juga 

terwujud. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang mampu mewujudkan harapan 

reformasi, yaitu dari kalangan generasi muda yang progresif, agamis dan nasionalis 

yang digembleng dan dididik dengan mental kewirausahaan.   

Membangun mental kewirausahaan untuk mewujudkan kepemimpinan generasi 

muda dapat dimulai sejak dini melalui pendidikan, yaitu pendidikan informal dan 

formal secara berkesinambungan. Dan ini merupakan  tanggung jawab bersama 

berbagai elemen bangsa. Keluarga, sekolah dan lingkungan harus membentuk suatu 

kondisi bagi tumbuh suburnya mental mental dan semangat kewirausahaan, yaitu 
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percaya diri, Berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, orisinil dan 

Berfikir ke arah hasil (manfaat) sehingga dapat menjadi pemimpin masa depan yang 

mampu mengangkap harkat dan martabat Bangsa Indonesia. 
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ABSTRAK 

Semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu 

topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan 

kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan 

akademisi, pelaku ekonomi bahkan masyarakat awam. Akan tetapi kebijakan otonomi 

daerah ini setelah 12 tahun di impelementasikan, sasaran untuk menurunkan angka 

kemiskinan dan ketimpangan antar daerah belum dapat berjalan sesuai dengan harapan 

dari otonomi itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ide untuk 

menurunkan tingkat disparitas antar daerah dan menganalisis pertumbuhan ekonomi 

antar daerah pada era otonomi daerah. Berdasarkan analisis tipologi klassen di pulau 

Sumatera Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kegori cepat maju dan cepat tumbuh 

kecenderungan berada di Kota Propinsi dan sebagian di Kabupaten/Kota. Dengan 

menggunakan indeks Williamson menunjukkan kecenderungan ketimpangan yang 

menurun.  

 

Keyword: Disparitas , Pertumbuhan Ekonomi , Otonomi Daerah. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja 

baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1992). 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan 

penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun demikian, 

pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. 

Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan 

GDP/GNP saja. Sedangkan tujuan utama yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi 

selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau 

mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran. Tolok ukur 

keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, 

dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan 

antarsektor. 

 Namun dalam perjalanannya pembangunan ekonomi baik dalam konteks negara 

maupun daerah kerapkali terjadi tidak merata dan secara spasial menimbulkan 

ketimpangan antardaerah. Adanya ketimpangan antardaerah menunjukkan terjadinya 

mailto:adrian@ut.ac.id
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perbedaan tingkat pembangunan tingkat kesejahteraan. Ketimpangan antardaerah sering 

kali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, 

sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat.  

Ketimpangan antar daerah di Indonesia, selain warisan historis, juga karena 

kebijaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan kepada pertumbuhan ekonomi 

dan pemerataan pembangunan antar golongan masyarakat serta belum signifikan dalam 

memfokuskan pemerataan pembangunan antar wilayah.  Ketimpangan ini diperkuat pula 

oleh perbedaan karakteristik wilayah, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta 

kelengkapan infrastrukturnya. Hasil studi Kuncoro (2004) menyimpulkan adanya 

perbedaan dalam laju pertumbuhan antara daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

diantaranya: kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau 

daerah yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti: prasarana perhubungan, jaringan 

jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja 

yang trampil; disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari 

Pemerintah Pusat kepada daerah.  

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat 

kesejahteraan (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.  Data BPS tahun 2004 

mengenai penguasaan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) seluruh provinsi 

dan lajur pertumbuhan PDRB antarprovinsi menunjukkan bahwa Provinsi di Jawa dan 

Bali menguasai sekitar 61,0 persen dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatra 

menguasai sekitar 22,2 persen, provinsi di Kalimantan menguasai 9,3 persen, Sulawesi 

menguasai 4,2 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya 3,3 

persen. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2004 

sebesar 10,71 persen, provinsi di Sumatra sebesar 7,78 persen, provinsi di Kalimantan 

5,72 persen, provinsi di Sulawesi sebesar 11,22 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, 

Maluku dan Papua sebesar 4,34 persen. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB 

dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya 

pembangunan antarwilayah. 

Di Indonesia ketimpangan pembangunan antarwilayah yang terjadi tidak saja dapat 

dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah 

dengan membandingkan penguasaan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dan 

laju  pertumbuhan PDRB antar pulau.  Ketimpangan antarwilayah dapat terjadi di dalam 

propinsi tertentu antar kota/kabupaten  dalam satu pulau. Hal ini disebabkan latar 

belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, 

serta kapasitas sumber daya yang berbeda. Perbedaan tingkat pembangunan akan 

membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah pada akhirnya 

menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar.  
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LANDASAN TEORI 

 

Teori Pertumbuhan Klasik dan Neoklasik 

Perkembangan teori pertumbuhan wilayah dimulai dari model dinamika wilayah 

yang sederhana sampai dengan model yang lebih komprehensif. Pembahasan ini meliputi 

teori export base atau economic base, teori pertumbuhan wilayah Neoklasik, model 

ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah. 

 

Teori Export Base 

Teori export base atau teori economic base, pertama kali dikembangkan oleh 

Douglas C. North pada tahun 1955. Menurut North, pertumbuhan wilayah jangka panjang 

tergantung pada kegiatan industri ekspornya (Tjahjati dan. Kusbiantoro, 1997: 223). 

Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang 

dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini 

mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan 

komoditas ekspor. Dengan kata lain, permintaan komoditas ekspor akan membentuk 

keterkaitan ekonomi, baik ke belakang (kegiatan produksi) maupun ke depan (sektor 

pelayanan) 

Suatu wilayah memiliki sektor ekspor karena sektor itu menghasilkan keuntungan 

dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai sumberdaya yang unik untuk 

memproduksi barang dan jasa, mempunyai lokasi pemasaran yang unik, dan mempunyai 

beberapa tipe keuntungan transportasi. Dalam perkembangannya, perekonomian wilayah 

cenderung membentuk kegiatan pendukung yang dapat menguatkan posisi yang 

menguntungkan dalam sektor ekspor di wilayah itu. Penekanan teori ini ialah pentingnya 

keterbukaan wilayah yang dapat meningkatkan aliran modal dan teknologi yang 

dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan wilayah. 

Teori export base mengandung daya tarik intuitif dan kesederhanaan, seperti halnya 

dianggap sebagai dasar teori, berdasarkan konsep beberapa sektor ekonomi lokal 

mengantarkan kekuatan ekonomi eksternal ke dalam wilayah untuk menstimulasikan 

perubahan secara cepat. Sasaran pertama dan utama teori export base adalah teori 

economic base lebih tepat diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang kecil dengan 

ekonomi sederhana dan untuk penelitian jangka pendek tentang pengembangan ekonomi 

wilayah. Dalam kasus yang lebih besar, semakin kompleks perekonomian dan semakin 

panjang analisis pertumbuhan wilayahnya, variabel-variabel lain dapat berperan penting 

seperti ekspor. Kedua, teori economic base gagal menjelaskan bagaimana pengembangan 

wilayah dapat terjadi walaupun terjadi penurunan ekspor, sedangkan di lain pihak sektor 

nonekspor lainnya dapat tumbuh untuk mengimbangi penurunan itu. 

Teori economic base  atau export base menjadi dasar pemikiran bagi model analisis 

Location Quotient yang mengukur konsentrasi daripada sesuatu kegiatan atau industri di 

suatu daerah dengan jalan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu 

dengan peranan kegiatan/industri yang sama dalam perekonomian nasional (Kadariah, 

1982:70) 
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Teori Pertumbuhan Wilayah Neoklasik 

Teori pertumbuhan wilayah Neoklasik dikembangkan oleh banyak ahli ekonomi 

wilayah, terutama Borts pada tahun 1960, Siebert pada tahun 1969, dan Richardson pada 

tahun 1973 (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 224). Meskipun asumsi-asumsinya 

dikembangkan dari gagasan-gagasan ilmu ekonomi Neoklasik, pemahaman terhadap 

ruang dinyatakan dalam biaya-biaya yang dihubungkan dengan realokasi faktor-faktor 

produksi, pergerakan barang-barang dan penyampaian informasi. 

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga 

faktor penting, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Tingkat 

dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan 

ekonomi wilayah. Sepertinya teori ini memberikan penjelasan dasar mengenai 

kesenjangan pendapatan (output) diantara wilayah-wilayah baik yang memiliki tenaga 

kerja, modal, dan teknologi ataupun tidak. 

Hal yang penting dari teori ini adalah penekanannya pada perpindahan faktor-faktor 

(khususnya modal dan tenaga kerja) antarwilayah. Tenaga kerja dan modal di dalam suatu 

negara lebih mudah berpindah dibandingkan antarnegara, dan hal ini dapat memberikan 

dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini berarti teori 

Neoklasik juga mengasumsikan adanya fleksibilitas faktor harga yang sempurna sehingga 

perpindahan tenaga kerja dan modal antarwilayah secara otomatis akan menghilangkan 

perbedaan-perbedaan faktor harga di antara wilayah-wilayah. Pada akhirnya, hal ini akan 

menyeragamkan pendapatan per kapita wilayah. (Konsep pengumpulan wilayah yang 

dikembangkan dengan teori ini menjadi masukan studi empirik Williamson yang 

diturunkan dari Kuznets dan menghasilkan model pembangunan teori ekonomi wilayah) 

(Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 225). 

Asumsi dasar teori ini, yaitu informasi yang baik mengenai faktor harga dan 

fleksibilitas faktor harga yang sempurna, sangat meragukan, dengan hasil proses 

penyesuaian otonomi dalam model Neoklasik tidak bekerja secara penuh. Lebih jauh, 

teori ini tidak memberikan penekanan yang cukup terhadap pentingnya faktor permintaan, 

sehingga suatu wilayah dengan pertumbuhan permintaan yang tinggi terhadap barang-

barang produksinya akan menjadi lokasi yang baik untuk investasi dan akan menarik 

lebih banyak modal dan tenaga kerja dari wilayah lainnya. 

 

Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah 

Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi 

terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan dari teori Neoklasik. Tesis 

utama dari teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan 

perbedaan-perbedaan antarwilayah dalam suatu negara; bahkan sebaliknya kekuatan-

kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-

perbedaan itu. (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 225-226). 

Dalam kritiknya terhadap teori keseimbangan pertumbuhan, Myrdal  berpendapat 

bahwa perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial tidak diikuti oleh penggantian 

perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan (Tjahjati dan. Kusbiantoro, 1997: 226). 
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Beranjak dari pendapat ini, ia mengembangkan teori penyebab kumulatif dan berputarnya 

proses sosial untuk menjelaskan ketimpangan internasional dan antarwilayah.  

Menurut Myrdal, terdapat dua kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan 

ekonomi, efek balik negatif (backwash effect) dan efek penyebaran (spread effect) 

(Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 226).  Kedua kekuatan itu digunakan untuk 

menunjukkan konsekuensi spasial dari pertumbuhan ekonomi terpusat baik negatif 

maupun positif. Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran pasar hasil produksi 

bagi wilayah belum berkembang, penyebaran inovasi dan teknologi; sedangkan kekuatan 

efek balik negatif biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran 

modal dan tenaga kerja dari wilayah tidak berkembang ke wilayah berkembang. Jadi, 

interaksi antarwilayah pada sistem pasar bebas cenderung memperburuk kinerja ekonomi 

wilayah yang belum berkembang. Kondisi ini memberikan pengesahan terhadap 

intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi efek balik negatif yang akan menimbulkan 

kesenjangan wilayah. 

Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah labih jauh dikembangkan oleh 

Kaldor pada tahun 1970  dan berdasarkan pandangan Kaldor teori ini diperjelas oleh 

Dixon dan Thirwall pada tahun 1975 (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 226).  

Menurut Kaldor, pertumbuhan output wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan 

skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah 

dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapatkan keuntungan 

produktivitas yang lebih besar dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor 

primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh 

lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer. 

Dixon dan Thirwall mengembangkan teori Kaldor dengan menekankan dampak 

proses penyebab kumulatif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Pertumbuhan output 

wilayah menentukan tingkat perubahan teknologi dan pertumbuhan rasio modal dan 

tenaga kerja. Kedua faktor ini lebih lanjut akan menentukan pertumbuhan dan tingkat 

produktivitas wilayah. Pertumbuhan ekspor suatu wilayah bergantung pada daya saing 

relatif terhadap wilayah lainnya; dengan kata lain, pertumbuhan wilayah bergantung pada 

produktivitas wilayah itu sendiri, dan hal ini berarti bahwa suatu peningkatan 

produktivitas akan mempengaruhi pertumbuhan dan tingkat ekspor suatu wilayah. Pada 

masalah ini, proses penyebab kumulatif pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara 

menyeluruh, karena pertumbuhan ekspor wilayah menentukan pertumbuhan output 

wilayah. Keterkaitan antara pertumbuhan output wilayah dan pertumbuhan produktivitas 

juga dikenal sebagai efek Verdoorn (Tjahjati dan Kusbiantoro, 1997: 227). 

 

PEMBAHASAN 

 

Pola Pertumbuhan Ekonomi antar wilayah di Pulau Sumatera 

Pola pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Pulau Sumatera dapat dilihat dari pola 

sebaran (agregat) pada masing-masing kabupaten/kota di setiap propinsi di Pulau 

Sumatera. Jika kita menggabungkan analisis tipologi klassen dari masing-masing 
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propinsi, maka dapat dilihat pola sebaran pertumbuhan ekonomi antar wilayah, seperti 

pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pola Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah di Pulau Sumatera 

Kuadran I 

Dari 31 kota yang ada di Sumatera, hanya ada 3 kota yang masuk dalam kuadran I 

atau cepat-maju dan cepat tumbuh (rapid growth), dan dari 101 kabupaten yang ada di 

Pulau Sumatera terdapat 7 kabupaten yang masuk dalam kuadran I atau cepat-maju dan 

cepat tumbuh (rapid growth region). Dari ke tiga kota tersebut dua diantaranya 

merupakan kota yang cukup besar yaitu kota Medan dan Padang. Kedua kota tersebut 

merupakan kota yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan di Pulau Sumatera. Selain 

itu keberadaan kota dan kabupaten ini di kuadran I ada hubungannya dengan kontribusi 

sektoral perekonomiannya dimana, kabupaten dan kota peranan sektor industri 

pertambangan, perdagangan dan jasa cukup dominan. 

 

Kuadran II 

Terdapat 14 kota dari 31 kota dan 41 kabupaten dari 101 kabupaten tersebar di 

kuadran ini. Jadi totalnya terdapat 53 kota dan kabupaten dari 132 kota dan kabupaten 

yang ada di Pulau Sumatera masuk dalam kuadran II ini. Jumlah tersebut relative 

dominan, artinya sebagian besar kabupaten dan kota di Pulau Sumatera berada pada 

kuadran II ini. Kabupaten kota ini disebut dengan daerah berkembang cepat (growing 

region). Ini memberikan arti bahwa kota di kuadran ini mempunyai prospek tumbuh lebih 

baik lagi pada masa mendatang apabila proses investasi akan terus berlangsung dan iklim 

investasi tetap baik.   

 

Kuadran III 

Kabupaten dan kota yang terdapat di kuadran III ini relative cukup banyak yaitu 8 

kota dari total 31 kota dan 41 kabupaten dari 101 kabupaten. Kabupaten dan kota yang 

terdapat di kaudran ini disebut dengan ―Daerah maju tapi tertekan‖ (Retarted region) 
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yaitu kota yang tingkat ekonominya lebih maju tetapi laju pertumbuhannya sedang 

melambat. 

 

Kuadran IV 

Terdapat 8 kota dari total 31 kota dan 12 kabupaten dari 101 kabupaten yang tersebar 

di kuadran IV. Kabupaten dan kota yang terdapat di kuadran ini disebut dengan ―Daerah 

maju tapi tertekan‖ (retarted region) yaitu kota yang tingkat ekonominya lebih maju tetapi 

laju pertumbuhannya sedang melambat. 

 

Analisis Ketimpangan (Disparitas) Antar Wilayah di Propinsi Sumatera 

Tabel 1 Menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB perkapita antar propinsi di 

Pulau Sumatera selama periode 2000-2006 dengan menggunakan indeks Williamson 

yaitu rata-rata sebesar 1,11 tahun 2000 dan rata-rata sebesar 0,91 tahun 2006 ketimpangan 

cenderung berfluktuatif pada tahun 2000-2006. Walaupun ketimpangan berfluktuatif 

namun indeks rata-rata tersebut masih relative tinggi (kategori tinggi yakni diatas 0,50). 

Kondisi tersebut menunjukkan PDRB per kapita di Propinsi di Pulau Sumatera relative 

tidak merata. 

 

Tabel 1. Indeks Ketimpangan (Indeks Wiliamson) 2000-2006 di Pulau Sumatera 

Provinsi 
Nilai Indeks Williamson 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

NAD  1.34 1.32 1.15 1.12 1.14 1.04 1.04 

Sumut  0.39 0.40 0.39 0.40 0.40 0.46 0.47 

Sumbar  0.41 0.42 0.43 0.43 0.42 0.40 0.39 

Riau  0.90 0.82 0.73 0.65 0.61 0.62 0.61 

Jambi  0.38 0.40 0.43 0.41 0.41 0.43 0.42 

Sumsel  0.70 0.67 0.59 0.60 0.63 0.71 0.70 

Babel  0.34 0.34 0.35 0.34 0.35 0.34 0.35 

Bengkulu  0.91 0.90 0.77 0.42 0.42 0.42 0.43 

Lampung  0.20 0.23 0.23 0.25 0.25 0.26 0.28 

Kep. Riau  0.66 0.51 0.45 0.45 0.45 0.44 0.45 

SUMATERA  1.11 1.03 0.93 0.89 0.88 0.89 0.91 

Sumber: BPS, data diolah 

 

Ketimpangan juga terjadi di setiap propinsi pada tahun 2000-2006. Hal itu dapat 

dilihat hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Wiliamson tahun 

2000-2006. Tabel 1 dan Gambar 1. menunjukkan Propinsi Lampung, Babel, Jambi, 
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Indeks Williamson per Provinsi di Pulau Sumatera

Tahun 2000-2006
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Sumut, Sumbar, Kep. Riau, Bengkulu masuk ke dalam ketimpangan taraf rendah, 

sedangkan propinsi Sumsel, Riau dan NAD masuk ke dalam ketegori ketimpangan taraf 

tinggi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Indeks Ketimpangan (Williamson) per Provinsi  

di Pulau Sumatera Tahun 2000-2006 

 

PENUTUP  

 

1. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen di Pulau Sumatera, kabupaten/kota yang 

termasuk dalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh kecenderungan berada di Kota 

Propinsi dan sebagian di kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang 

diamanfaatkan secara maksimal seperti, pertambangan dan perdagangan. 

2. Pola sebaran pertumbuhan antar wilayah di Pulau Sumatera cenderung terkonsentrasi 

pada kuadran II dan kuadran III. Sementara itu daerah yang memiliki pertumbuhan 

tinggi berada pada kuadran I dan cenderung menyebar terutama di daerah-daerah 

yang menjadi pusat industri.  

3. Ketimpangan pendapatan antardaerah tidak akan dihilangkan sama sekali karena tiap 

daerah mempunyai potensi sumber daya dan keadaan sarana dan prasarana (jalan, 

transportasi darat, pelabuhan laut maupun udara, jaringan telekomunikasi dan lain-

lain) yang berbeda-beda namun begitu nilainya sebaiknya terus ditekan agar suatu 

daerah mempunyai ketimpangan pendapatan taraf rendah karena ketimpangan 

pendapatan merupakan sumber pemicu dari disintegrasi suatu daerah maupun bangsa. 

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tertentu yang merupakan 

salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antardaerah 

sebaiknya dikurangi seperti yang terjadi selama ini di mana konsentrasi kegiatan 

ekonomi di Kota Propinsi. Hal ini karena ekonomi dari daerah dengan konsentrasi 

kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat 

konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. 

5. Dengan adanya efek penyebaran (spread effect) seperti modal mengakibatkan adanya 

perubahan daerah lokasi investasi dan tenaga kerja. Hal ini harus diterima secara 
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positif dengan didukung penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada, 

karena daerah ini akan mengalami perubahan pembangunan ekonomi secara sektoral. 

Keadaan ini menyebabkan masyarakat suatu daerah harus siap menghadapi 

transformasi struktur ekonomi agar saat proses ini terjadi masyarakat daerah ini dapat 

dengan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan ini yang mungkin dapat 

memberikan dampak positif dan negatif. 

6. Perlunya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, meningkatkan 

integrasi dan interkonektivitas seluruh wilayah sehingga terjadi pemerataan 

pembangunan. 
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Abstrak 
Perekonomian di Provinsi Bali saat ini memiliki ketergantungan yang relatif tinggi 

pada tiga sektor unggulan, yaitu sektor pertanian dalam arti luas, sektor-sektor yang 

terkait dengan pariwisata, dan industri kecil dan menengah). Namun disisi lain 

perkembangan sektor pariwisata yang terjadi di Provinsi Bali masih menyisakan 

persoalan mendasar, yaitu terjadinya ketimpangan perekonomian antar wilayah. Tulisan 

ini berupaya untuk mendalami permasalahan diatas dengan menganalisis: pertama, 

perkembangan dan peranan sektor pariwisata dalam perekonomian Provinsi Bali; kedua, 

ketimpangan kesejahteraan antar wilayah yang terjadi; dan ketiga, upaya redistribusi 

yang dijalankan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Data empiris 

dan berbagai studi yang pernah dilakukan semakin memperjelas kondisi ketimpangan 

antar wilayah yang terjadi di Provinsi Bali. Ketimpangan yang cukup mencolok terutama 

terjadi antara bagian selatan dan bagian utara. Salah satu pendekatan untuk mengurangi 

ketimpangan antara kabupaten dan kota di Provinsi Bali adalah dengan mengembangkan 

suatu kebijakan untuk meredistribusi kekayaan dari hasil pariwisata di wilayah destinasi 

wisata yang „kaya‟ (Kab Badung
66

, Kab Gianyar dan Kota Denpasar) kepada wilayah di 

6 kabupaten (Tabanan, Jembrana, Bangli, Buleleng, Klungkung dan Karangasem) yang 

destinasi wisatanya belum berkembang. Redistribusi tersebut dilakukan melalui 

mekanisme kompensasi dan kerjasama antar daerah dalam suatu wilayah provinsi. 

Upaya ini telah membawa hasil positif berupa penurunan tingkat kesenjangan PDRB 

perkapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. 

 

Kata kunci:  ketimpangan wilayah, pariwisata, mekanisme kompensasi, kesejahteraan 

masyarakat. 

 

A.  LATAR BELAKANG  

 

Perkembangan perekonomian di Provinsi Bali bertumpu pada tiga sektor unggulan, 

yaitu sektor pertanian dalam arti luas, sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata, dan 

industri kecil dan menengah. Laporan Bank Indonesia (2013) menunjukkan bahwa dilihat 

dari strukturnya, sektor-sektor dengan pangsa terbesar dalam PDRB Provinsi Bali adalah 

sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) (32 persen), sektor pertanian (18 persen), 

                                                 
66

 Kabupaten Badung merupakan kabupaten terkaya di Provinsi Bali, sebesar 76,19 % 

Pendapatan Asli Daerahnya berasal dari Pariwisata  
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sektor jasa-jasa (15 persen), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (11 persen). 

Keempat sektor tersebut memiliki pangsa atau sumbangan mencapai 75,51 persen dalam 

PDRB Provinsi Bali. Laporan tersebut juga menggambarkan bahwa keempat sektor 

tersebut secara total memberikan sumbangan sebesar 4,12 persen terhadap pertumbuhan 

PDRB Provinsi Bali pada triwulan I-2013 yang mencapai 6,71 persen. Secara lebih rinci, 

terhadap pertumbuhan PDRB ini, sektor PHR menyumbang 1,86 persen; sektor pertanian 

menyumbang 0,40 persen; sektor jasa menyumbang 1,28 persen; dan sektor 

pengangkutan dan komunikasi menyumbang sebesar 0,58 persen. 

Sementara itu, dari sisi ketenagakerjaan, data BPS tahun 2012 menunjukkan bahwa 

di Provinsi Bali, dari total sekitar 2,3 juta tenaga kerja yang ada, hampir sekitar 84 persen 

bekerja di empat sektor utama. Rinciannya adalah 27,6 persen bekerja di sektor 

perdagangan, hotel dan restoran (PHR); 25,2 persen bekerja di sektor pertanian secara 

luas; 17,2 persen bekerja di sektor jasa; 13,7 persen di sektor industri; dan sisanya (16,3 

persen) bekerja di sektor-sektor yang lain seperti pengangkutan, komunikasi dan lainnya.  

Dari gambaran diatas, baik dilihat dari sisi ekonomi sektoral maupun 

ketenagakerjaan, kita dapat melihat bahwa perekonomian di Provinsi Bali saat ini 

memiliki ketergantungan yang relatif tinggi pada sektor-sektor yang terkait dengan 

pariwisata. Oleh karena itu, berbicara sektor pariwisata di Provinsi Bali bukan hanya soal 

nilai investasi ataupun tingginya nilai tambah yang dapat didapat disana dalam 

menyumbang PDRB, namun sektor ini juga (bersama dengan sektor pertanian) menjadi 

ladang kehidupan bagi banyak mayoritas masyarakat di Provinsi Bali.  

Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal ke mancanegara, 

dan peran pariwisata dalam perekonomian sudah tidak dapat diragukan lagi. Sektor 

pariwisata telah berkontribusi nyata dalam membuka lowongan kerja dan kesempatan 

berusaha yang lebih luas bagi masyarakat Bali. Peningkatan dalam kunjungan wisatawan-

baik asing maupun domestik-berarti peningkatan pengeluaran wisatawan (tourist 

expenditure), dan akhirnya memberikan efek pengganda (multiplier effects) dalam bentuk 

‗perolehan devisa‘, mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.  

Meningkatnya kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan, pertama-tama akan 

menciptakan dampak langsung terhadap subsektor perdagangan, hotel, dan restoran. 

Selanjutnya, perkembangan pariwisata memberikan pengaruh berantai terhadap sektor-

sektor ekonomi lainnya, baik yang langsung memasok barang dan jasa untuk keperluan 

sektor pariwisata, maupun tidak langsung melalui mekanisme ‗efek pengganda‘ sehingga 

dapat meningkatkan PDRB secara total. Pertumbuhan PDRB tersebut lebih cepat dari 

pertumbuhan penduduk provinsi Bali, sehingga berpotensi mendorong kenaikan 

pendapatan per kapita masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi 

tersebut terjadi di wilayah ‗desa adat‘, dan dorongan sektor pariwisata telah memberikan 

dampak ikutan terhadap perkembangan kegiatan pendukung sektor pariwisata, yang 

mengakar pada kehidupan keseharian masyarakat. 

Namun, relatif tingginya pertumbuhan perekonomian masyarakat sebagaimana telah 

dijelaskan diatas, ternyata masih menyisakan persoalan mendasar dalam pembangunan 
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ekonomi di Provinsi Bali, yaitu ketimpangan kesejahteraan antar wilayah sebagaimana 

disajikan pada Gambar 1 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Bali Membangun 2011)  

 

Gambar 1. Peta Sebaran PDRB/Kapita antar Kabupaten/Kota Provinsi Bali  

 

Gambaran diatas menunjukkan bahwa dari sisi PDRB perkapita, terjadi ketimpangan 

yang cukup mencolok diantara kabupaten/kota, terutama antara bagian selatan dengan 

bagian utara. Secara kasat mata, dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali terbagi 3 

kelompok, yaitu (1) kelompok Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, 

dan Kabupaten Klungkung; (2) Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan; dan (3) 

Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem. Apabila dikaitkan 

dengan struktur perekonomian di Provinsi Bali, dapat kita perkirakan bahwa ketimpangan 

ini terkait dengan ketidakmerataan penyebaran titik-titik destinasi pariwisata di Provinsi 

Bali yang berakibat, khususnya, pada ketidakmerataan (atau ketimpangan) dalam 

menikmati benefit ekonomi dari aktivitas pariwisata disana.  

Tulisan ini kemudian berupaya untuk mendalami permasalahan diatas dengan 

menganalisis hal-hal berikut: pertama, perkembangan sektor pariwisata dan peranannya 

dalam perekonomian; kedua, ketimpangan kesejahteraan antar wilayah yang terjadi; dan 

ketiga, upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut melalui mekanisme kompensasi dan 

kerjasama antar daerah dalam suatu wilayah provinsi.  

 

B.  TINJAUAN TEORI  

 

1. Konsep Ekonomi Kesejahteraan  

Kesejahteraan mempunyai banyak dimensi, namun awal yang bagus untuk memulai 

adalah dengan mengukur kesejahteraan material atau standar hidup (Stiglitz et.al, 2010). 

Mengukur pendapatan riil dan konsumsi rill, merupakan sebagian dari determinan pokok 

kesejahteraan material manusia. Untuk mengukur ‗standar hidup‘ penting kiranya untuk 

berpegang pada pengukuran ‗ouput‘ pembangunan (Produk Domestik Bruto/PDB). 
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Namun penggunaan ‗PDB‘ sebagai ukuran ‗kesejahteraan‘ masih mempunyai kelemahan. 

Sehingga dalam melihat ‗kesejahteraan‘ perlu mempertimbangkan dimensi lainnya yang 

luput dari pengukuran ‗output‘ (pendapatan). Stiglizt et.al (2010:20) mengidentifikasi 

dimensidimensi pokok yang sebaiknya dipertimbangkan dalam ‗membentuk‘ 

kesejahteraan masyarakat yaitu: (i) standar hidup material (pendapatan, komsumsi dan 

kekayaan); (ii) kesehatan; (iii) Pendidikan; (iv) aktivitas individu termasuk bekerja; (v) 

suara politik dan tata pemerintahan; (vi) hubungan dan kekerabatan social; (vii) 

lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan) dan (viii) ketidakamanan, baik 

yang bersifat ekonomi maupun fisik. 

Kesejahteraan didefinisikan sebagai perwujudan tingkat pemenuhan utilitas seluruh 

masyarakat dalam suatu perekonomian, yang besarnya tergantung dari kesejahteraan yang 

diterima oleh masing-masing individu (Sen, 1982). Kesejahteraan itu sendiri merupakan 

fungsi dari seluruh utilitas individu sebagai anggota masyarakat dalam suatu 

perekonomian. Sedangkan utilitas masing-masing individu merupakan fungsi dari 

berbagai kombinasi konsumsi atas barang. Kesejahteraan sosial dianggap meningkat jika, 

paling tidak, ada satu individu yang mengalami peningkatan kesejahteraan di mana 

individu lainnya tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Dari sini, langkah 

awal untuk melihat kesejahteraan masyarakat adalah pengukuran terhadap kesejahteraan 

individu.  

Pembahasan tentang kesejahteraan lebih sering menggunakan pendekatan normatif. 

Literatur mengenai konsep kesejahteraan (ekonomi normatif)
67

 

terpecah menjadi dua 

kelompok. Kelompok pertama disebut New Welfare Economics, yang merupakan 

pecahan dari Paretian (penganut ajaran tradisional Pareto). Kelompok pertama ini terbagi 

dua, yaitu pertama mengikuti jalan pemikiran Nicholas Kaldor (1939), John Hicks (1939) 

dan Tibor Scitovsky (1941) dengan menerapkan prinsip kompensasi. Menurut penganut 

prinsip ini, ‗setiap adanya perubahan kebijakan, pihak yang diuntungkan akan 

memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan untuk meningkatkan kesejahteraan 

yang diperoleh‘. Menurut Chipman (1973) dan Moore (1980) menunjukkan bahwa 

prinsip kompensasi menghasilkan indikator kesejahteraan yang valid hanya jika 

preferensi individu adalah identik dan homotetik. Prinsip kompensasi yang dianut oleh 

New Welfare Economics menggunakan ukuran ordinal untuk kesejahteraan individu dan 

tidak dapat dibandingkan antar-individu (Amartya Sen, 1977).  

Pecahan kedua dari ‗New Welfare Economics‟, merupakan alur pemikiran Bergson 

(1938) dan Samuelson (1950) yang menunjukkan bahwa prinsip ‗kompensasi‘ 

menyebabkan inconsistent orderings dan lebih mempercayai bahwa pembahasan 

kesejahteraan bersifat normatif. Kelompok ini berusaha membangun konsep yang 

kemudian dikenal dengan Bergson-Samuelson Social Welfare Functions. Bergson dan 

Samuelson menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan sosial di dalam suatu perekonomian 

merupakan fungsi dari utilitas seluruh individu yang ada. Apabila fungsi kesejahteraan 

sosial Bergson-Samuelson berbentuk linier maka dikenal dengan Benthamite atau 

                                                 
67

 Just, et.al. (1982), ekonomi kesejahteraan berkaitan dengan apa yang seharusnya terjadi 

(normative economy) 
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Utilitarian Social Welfare Function. Kriteria dasar dari Utilitarian adalah bahwa 

kesejahteraan sosial merupakan jumlah kebahagiaan di dalam masyarakat. Kesejahteraan 

sosial akan meningkat jika jumlah kebahagiaan dari anggota masyarakat meningkat. 

Salah satu tokoh utama dibalik pengembangan konsep Utilitarian adalah Harsanyi (1955) 

yang tertarik dengan pemikiran Jeremy Bentham (1832). Filosofi Utilitarian ialah suatu 

situasi B akan lebih baik dibanding situasi A untuk seorang individu, jika individu 

tersebut lebih menyukai B dibanding A. Oleh karena itu, kemudian muncul teori 

mengenai „revealed preferences‟ dengan postulat bahwa kepuasan dapat diketahui dari 

tindakan yang dilakukan pada kondisi yang pasti.  

Kelompok kedua ialah kelompok yang lebih percaya pada tradisi pengukuran 

kesejahteraan yang tradisional di dalam ilmu ekonomi, yaitu prinsip Pareto. Di dalam 

prinsip ini, suatu perubahan kebijakan akan meningkatkan kesejahteraan sosial hanya jika 

kebijakan tersebut menyebabkan paling tidak ada satu individu yang berada pada kondisi 

lebih baik, sementara individu lainnya tetap (kesejahteraannya).  

Dalam perekonomian, kondisi terbaik ialah bagaimana memaksimalkan kesejahteraan 

sosial yang merupakan kumpulan kesejahteraan individu dengan keterbatasan sumber daya 

yang tersedia. Dalam perekonomian selalu dihadapkan pada kelangkaan (keterbatasan) 

sumber daya yang tersedia. Faktor-faktor produksi yang tersedia jumlahnya terbatas, 

teknologi membatasi barang-barang yang dapat diproduksi, dan selera membatasi 

kebahagiaan yang dapat dihasilkan dari barang-barang yang dikonsumsi. Jika alokasi sumber 

daya dalam bentuk faktor produksi digunakan secara efisien untuk memproduksi output, dan 

output dialokasikan secara efisien untuk setiap konsumen maka dalam perekonomian akan 

tercipta kondisi kesejahteraan yang optimal. Setiap orang (individu konsumen) akan memiliki 

tingkat utilitas tertentu sebagai wujud kesejahteraan individu.  

Kesejahteraan masyarakat akan mencapai kondisi maksimum jika utilitas seluruh 

individu dalam suatu kelompok sosial masyarakat juga maksimum. Sementara itu utilitas 

seorang individu konsumen akan mencapai kondisi maksimum apabila alokasi konsumsi 

untuk setiap barang adalah efisien. Dalam fungsi utilitas tidak langsung, diketahui bahwa 

utilitas dipengaruhi oleh harga dan pendapatan. Pasar yang kompetitif (persaingan sempurna) 

secara teoritis akan menghasilkan tingkat harga terendah dan produksi terbesar, sehingga 

harga pasar persaingan sempurna paling tidak dapat mencerminkan alokasi produksi dan 

konsumsi yang efisien68. Artinya, bahwa jika mekanisme harga tidak dapat menghasilkan 

alokasi yang efisien, alokasi produksi dan konsumsi juga tidak akan mencapai alokasi efisien, 

sehingga konsumsi individu tidak maksimum yang berakibat pada kesejahteraan sosial dalam 

suatu kelompok masyarakat tidak maksimum.  

Kondisi Pareto Optimal di mana terjadi efisiensi dalam konsumsi, produksi, dan produk 

campuran, akan menjamin terciptanya kesejahteraan sosial yang maksimum. Dalam konsep 

Pareto optimal, kita selalu membandingkan kondisi kesejahteraan sebelum dan setelah suatu 

tindakan. Pareto Optimal merupakan satu kondisi di mana tidak mungkin ada kondisi yang 

                                                 
68

 Konsumsi efisien ajkan tercapai jika semua individu mempunyai tingkat subtitusi marjinal yang 

relatif sama. Produksi yang efisien memerlukan MRS (marginal rate of substitution) yang sama 

diantara faktorfaktor pada semua industri. 
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lebih baik. ‘ perpindahan dari P
0 

ke P
1 

merupakan sebuah kondisi Pareto, dapat dikatakan 

bahwa P
1 

merupakan kondisi yang lebih baik (superior) dibanding kondisi P
0

. Kenyataannya, 

secara teoritis, tidak selalu kesejahteraan sosial dapat mencapai tingkatan yang maksimal. Hal 

ini dapat disebabkan karena adanya hambatan institusional (institutional restrictions). Dengan 

demikian, posisi kesejahteraan sosial yang terbaik tidak dapat dicapai, sehingga sasaran yang 

dapat dilakukan ialah mencapai kondisi terbaik kedua (second best). Selain itu menurut 

Kaldor dan Hicks, sebuah alokasi lebih disukai dibanding alokasi lain jika akibat perpindahan 

dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik, individu yang diuntungkan akan memberikan 

suatu lump-sum transfer
7 

, sebagai kompensasi terhadap pihak yang dirugikan.  

 

2. Prinsip Kompensasi  

Kompensasi merupakan salah satu alat atau pendekatan yang dapat digunakan untuk 

membantu para pembuat kebijakan dalam menggunakan sumberdaya secara optimal. 

Misalkan ada kebijakan untuk merubah suatu kondisi dari A ke B yang diyakini akan lebih 

baik bagi tingkat kesejahteraan secara umum. Perubahan ini tentu disadari tidak akan 

memberikan keuntungan secara merata pada semua pihak, yang artinya akan ada pihakpihak 

tertentu yang berpotensi dirugikan oleh kebijakan ini.  

Dari gambaran diatas, prinsip kompensasi menyatakan bahwa kondisi B lebih disukai 

dari pada A jika (dalam memindahkan dari kondisi A ke B) pihak yang diuntungkan dapat 

memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan sehingga semua pihak menjadi 

lebih baik. Prinsip tersebut berdasarkan pada potensi keuntungan, bukan aktualnya. 

Sebagai akibatnya, boleh jadi sebenarnya beberapa jadi lebih buruk dari suatu perubahan 

kebijakan, tapi perubahan tersebut didukung apabila yang beruntung dapat memberi 

kompensasi kepada yang rugi sehingga semua pihak menjadi lebih baik. Jadi dalam 

konteks kebijakan apa pun, pembayaran kompensasi adalah suatu masalah yang harus 

diputuskan oleh pembuat kebijakan yang punya otoritas, dalam rangka mengatasi isu 

distribusi pendapatan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan kebijakan.  

 

3.  Kerangka Pemikiran  

Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari indikator pertumbuhan kunjungan 

wisatawan asing dan domestik serta pertumbuhan pendapatan dari subsektor 

perdagangan, hotel, dan setoran terhadap kinerja perekonomian. Perkembangan sektor 

pariwisata mendorong kinerja perekonomian wilayah yang dapat dilihat dari indikator 

pertumbuhan pendapatan (PDRB). Meningkatnya kunjungan wisatawan dan belanja 

wisatawan pertama-tama akan menciptakan dampak langsung terhadap subsektor 

perdagangan, hotel, dan restoran. Selanjutnya perkembangan pariwisata memberikan 

pengaruh yang berantai terhadap sektorsektor ekonomi lainnya, baik yang langsung 

memasok barang dan jasa untuk keperluan sektor pariwisata maupun yang tidak langsung, 

melalui efek pengganda sehingga PDRB dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD).  

 

 



  Prosiding Seminar Nasional FISIP 2013 

321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran  

 

Peningkatan kinerja perekonomian wilayah dapat mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat, namun disisi lain perkembangan sektor pariwisata yang terjadi di Provinsi 

Bali telah menyisakan persoalan mendasar, yaitu terjadinya ketimpangan antarwilayah. 

Untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah tersebut, kita akan melihat bagaimana 

pendekatan kompensasi dapat dilakukan. Salah satu perwujudan dari pendekatan 

kompensasi ini adalah dengan mengembangkan mekanisme sharing atau bagi hasil atas 

pendapatan pariwisata.  

Dengan mekanisme sharing tersebut, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif 

pada perbaikan distribusi kesejahteraan-yang tercermin dari perbaikan pada distribusi 

PDRB perkapita-antar wilayah di Provinsi Bali. Dengan mekanisme sharing ini, 

diharapkan dapat terjadi perbaikan distribusi kesejahteraan yang secara langsung dapat 

mengatasi isu kesenjangan tersebut. Dengan teratasinya isu kesenjangan ini diharapkan 

pada akhirnya dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi perkembangan sektor 

pariwisata yang selama ini menjadi pilar penting perekonomian di Provinsi Bali.  

 

4.  Pembahasan  

 

Perkembangan Sektor Pariwisata dan Peranannya dalam Perekonomian Provinsi Bali  

Provinsi Bali merupakan primadona bagi para wisatawan yang berkunjung ke 

Indonesia. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik 

asing maupun domestik. Walaupun dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2009 jumlah 

wisatawan domestik sempat mengalami penurunan, namun jika dilihat sepanjang periode 

2000-2011 kunjungan wisatawan-asing dan domestik-menunjukkan pertumbuhan positif 

(Tabel 1).  
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Tabel 1. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik ke Bali  

Tahun 2000-2011  

 

Tahun 

Wisatawan Asing Wisatawan Domestik 

Total 
(Orang 

Pertumbuhan 

Pertahun 
(Orang 

Pertumbuhan 

Pertahun 

2000  1,412,839 2.55 253,120 11.19 1,665,959 

2004  1,458,309 0.80 457,190 20.16 1,915,499 

2007  1,668,531 4.81 808,754 25.63 2,477,285 

2008  2,085,084 24.97 957,690 18.42 3,042,774 

Sumber: BPS Provinsi Bali 2011 (diolah)  

 

Perkembangan pariwisata selain dicerminkan oleh meningkatnya jumlah kunjungan 

wisatawan, juga oleh meningkatnya pendapatan yang dihasilkan oleh sektor perdagangan, 

hotel dan restoran, yaitu dalam bentuk pengeluaran untuk akomodasi, konsumsi makanan, 

angkutan wisata atau jasa-jasa lainnya. Peningkatan jumlah kunjungan ini mendorong 

peningkatan jumlah (volume) pengeluaran wisatawan
8 

yang akan menciptakan dampak 

langsung terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran sehingga dapat meningkatkan 

PDRB. Penelitian BPS Provinsi Bali (2000b) menunjukkan bahwa hampir 67 persen 

pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke Bali dialokasikan untuk sektor perdagangan, 

hotel dan restoran.  

Selanjutnya, pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel dan restaurant ini pada 

gilirannya dapat mendorong perkembangan sektor jasa yang secara keseluruhan 

meningkat pesat melebihi sektor pertanian dan sektor industri. Dengan demikian, jelaslah 

bahwa perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bali selain sebagai sumber 

penerimaan ‗devisa‘ juga merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peranan yang 

dominan dalam mengerakkan perekonomian.  

Dari uraian diatas, menjadi sangat wajar jika Tabel 2 menunjukkan bahwa sektor 

perdagangan, hotel dan restoran merupakan kontributor utama terhadap PDRB Provinsi Bali. 

Sepanjang tahun 2009-2011, sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran ini 

memberikan sumbangan rata-rata sebesar 32 persen terhadap PDRB Provinsi Bali. Dan, 

sebagaimana telah diulas di bagian pendahuluan, sampai data terakhir dalam laporan Bank 

Indonesia, sumbangan sektor ini masih bertahan di angka 32 persen tersebut.  

Selanjutnya, dari sisi pertumbuhan, sektor perdagangan, hotel dan restoran ini terus 

menunjukkan peningkatan. Ini ditunjukkan terutama pada tahun 2011, dimana 

pertumbuhan sektor ini mencapai 8,65 persen, meningkat cukup signifikan dari posisi 

pertumbuhan di tahun 2009-2010 yang bergerak di angka 6,2-6,4 persen. Tren 

pertumbuhan dari sektor ini, nampaknya diikuti oleh sektor jasa yang meningkat lebih 

progresif lagi, yaitu hampir mencapai 10 persen di tahun 2011, setelah sebelumnya 

mencapai 8,6 persen (2010), dan 5,64 persen (2009). (Tabel 2). 

 

 



  Prosiding Seminar Nasional FISIP 2013 

323 

 

Tabel 2. Distribusi (Share) dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut 

Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 (Atas Dasar Harga Konstan) 

 

No Lapangan Usaha 
2009 2010 2011 

Share Growth Share Growth Share Growth 

1  Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan Dan Perikanan  
20.69  5.68  19.89  1.76  19.10  2.23  

2  Pertambangan Dan Penggalian  0.58  5.27  0.65  19.43  0.68  10.51  

3  Industri Pengolahan  10.14  5.43  10.17  6.08  9.85  3.12  

4  Listrik, Gas Dan Air Bersih  1.50  4.71  1.52  6.88  1.53  7.35  

5  Bangunan  3.91  0.91  3.97  7.37  4.02  7.88  

6  Perdagangan, Hotel Dan 

Restoran  
31.72  6.24  31.89  6.39  32.53  8.65  

7  Pengangkutan Dan 

Komunikasi  
11.05  5.09  11.05  5.77  10.99  5.97  

8  Keuangan, Persewaan Dan 

Jasa Perusahaan  
6.96  2.63  7.07  7.47  7.05  6.22  

9  Jasa-Jasa  13.45  5.64  13.80  8.60  14.25  9.97  

Produk Domestik Regional Bruto 100  100  100  

Sumber: BPS Provinsi Bali 2011 (diolah)  

 

Perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bali juga memberikan perkembangan 

yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja (lihat Tabel 3). Walaupun berfluktuasi, 

khususnya jika dilihat adanya perlambatan penyerapan tenaga kerja di tahun 2009 (1,35 

persen), dan di tahun 2011 (1,26 persen), penyerapan tenaga kerja dalam periode 2007-

2011 terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sekitar 2,7 persen per 

tahunnya. (Tabel 3)  

 

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Provinsi Bali, Tahun 2007-2011  

 

Tahun PDRB HK Pertumbuhan Tenaga Kerja Pertumbuhan 2000 pertahun (%) 

(orang) pertahun (%). 

 
2007 23,497,047.07 - 1,982,134.00 - 

2008 24,900,571.98 5.97 2,029,730.00 2.40 

2009 27,290,945.20 9.60 2,057,118.00 1.35 

2010 28,800,686.20 5.53 2,177,358.00 5.85 

2011 30,753,674.05 6.78 2,204,870.00 1.26 

Sumber: BPS Provinsi Bali 2011 (diolah) 

 

Karena peranannya yang dominan dalam menggerakkan perekonomian di Provinsi 

Bali maka sektor pariwisata ini juga memberikan dampak terhadap perningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari peningkatan pendapatan 

masyarakat (yang dicerminkan dalam besaran PDRB perkapita setiap tahunnya, 

sebagaimana pada Tabel 4).  
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Tabel 4. Pendapatan Perkapita Provinsi Bali Tahun 2007-2011 (Atas Harga Konstan)  

 

Tahun PDRB/Kapita Laju Pertumbuhan 

2007 6,752,442.20  

2008 7,082,094.09 4.88 

2009 7,149,004.46 0.94 

2010 7,422,896.42 3.83 

2011 7,744,065.43 4.33 

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah)  

 

Hal ini didukung oleh hasil studi yang dilakukan oleh Utama (2006). Hasil studinya 

menunjukkan bahwa perkembangan yang pesat pada sektor non pertanian--sebagai akibat 

dari berkembangnya sektor pariwisata—juga menyebabkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat di Provinsi Bali lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan rata-

rata masyarakat Indonesia (Lihat Tabel 5).  

 

Tabel 5. Perbandingan Beberapa Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali 

dengan Rata-Rata Provinsi Lainnya di Indonesia  

  

Indikator 
Rata-rata Provinsi Lainnya Bali 

1993 1996 1999 2002 1993 1996 1999 2002 

Pendapatan berkapita (Rp ribu HK 

1993) 

1.6660 2.080 1.910 2.386 1.992 2.458 2.416 2.494 

Konsumsi makanan (%) 58.9 55.3 62.7 61.0 54.6 50.3 59.3 52.3 

Koefisien Gini 0.34 0.36 0.32 0.34 0.32 0.31 0.28 0.3 

IPM t.t 68 64 65.8 t.t 70 66 67.5 

Angka harapan hidup 64 66 66 66.2 65 68 70 70 

Angka kematian bayi 50 44 45 43.5 40 30 31 29 

Angka melek huruf 84 86 88 89.5 79 79 83 84.2 

Rata-rata lama sekolah 5.8 6.3 6.7 7.1     

Keterangan: t.t. = data tidak tersedia  

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2000a, 2003 dan BPS-Bappenas, 2004  

 

Sementara itu, dalam gambaran yang lain, di periode 2007-2012 angka tingkat 

kemiskinan di Provinsi Bali-yang berada cukup jauh di bawah rata-rata nasional-juga 

terus mengalami penurunan, mengikuti perkembangan penurunan tingkat kemiskinan 

nasional (Tabel 6).  
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Tabel 6. Perkembangan Tingkat Kemiskinan  

di Provinsi Bali dan Nasional (persen) 2007-2012  

 

 Sep-12 Mar-11 Mar-10 Ser-09 Mar-08 Mar-07 

Provinsi Bali 3.95 4.20 4.88 5.13 6.17 6.63 

Nasional  11.66 12.49 13.33 14.15 15.42 16.58 

Sumber: BPS  

 

Gambaran diatas menunjukkan bagaimana peran strategis dari sektor pariwisata yang 

begitu dominan terhadap tingkat kesejahteraan umum di Provinsi Bali. Dengan demikian, 

sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk terus dipelihara dan 

dikembangkan dalam mendorong peningkatan perekonomian wilayah dan kesejahteraan 

masyarakat.  

 

Permasalahan Ketimpangan Kesejahteraan Antar Wilayah  

Perkembangan sektor pariwisata yang terjadi di Provinsi Bali nampaknya belum 

dapat menyentuh seluruh wilayah. Hal tersebut di indikasikan dengan terjadinya 

ketimpangan perekonomian (disparitas) antarwilayah. Gejala ketimpangan tersebut 

nampak pada statistik distribusi pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi 

Bali9 sebagaimana disajikan Tabel 7. Data yang tersaji pada Tabel 7 tersebut 

menggambarkan bahwa kondisi kesejahteraan masing-masing kabupaten/kota mengalami 

ketimpangan.  

Peringkat tertinggi dalam PDRB per kapita antar kabupaten/ kota selama tahun 1994 

sampai dengan tahun 2011 dipegang oleh Kabupaten Badung, yang kemudian disusul 

oleh Kota Denpasar. Dua wilayah tersebut yang memiliki PDRB per kapita di atas PDRB 

per kapita Provinsi Bali selama kurun waktu 1994 -2011. Perbedaan yang sangat 

mencolok terlihat dari PDRB per kapita antara Badung (PDRB per kapita tertinggi) 

dengan Karangasem (PDRB per kapita terendah). Rentang nilai perbedaannya sangat jauh 

antara kedua wilayah tersebut, sehingga tercermin suatu disparitas pendapatan antara 

daerah tertinggal (Kab. Karangasem) dengan daerah maju (Kab. Badung).  
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Tabel 7. PDRB Per kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama  

Tahun 1994-2011 (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  BPS Provinsi Bali, diolah. Gambar 3. Distribusi PDRB/Kapita di Kab/Kota Provinsi 

Bali 1993-2011 

 

Gambaran ketimpangan antar wilayah di Provinsi Bali juga nampak pada studi yang 

dilakukan Bank Indonesia dengan menggunakan Tipologi Klassen10, yang memberikan 

penjelasan terjadinya ketidakberimbangan pertumbuhan antarwilayahdi Provinsi Bali. 

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah 

sebagai berikut: (1) daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata 

Provinsi Bali; (2) daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita 

lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata 

Provinsi Bali; (3) daerah berkembang cepat, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah disbanding rata-rata Provinsi 
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Bali; (4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan pendapat per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Bali.  

 

Tabel 8.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan menggunakan data PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB untuk tiap 

kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 1999-2005, beserta rata-ratanya untuk seluruh 

kabupaten/kota Provinsi Bali, maka dapat di klasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi 

Bali ke dalam 4 kelompok sesuai dengan Tipologi Klassen (lihat Tabel 8) sebagai berikut: 

(1) Kabupaten/kota yang termasuk dalam kelompok ‗daerah cepat maju dan cepat 

tumbuh‘ adalah Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar; (2) 

Kabupaten/kota yang termasuk dalam kelompok ‗daerah berkembang cepat‘ adalah 

Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Gianyar; 

(3) tidak ada satupun kabupaten/kota yang termasuk dalam kelompok ‗daerah maju tapi 

tertekan‘; dan (4) Kabupaten/kota yang masuk dalam kelompok ‗daerah relatif tertinggal‘ 

adalah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.  

Kondisi ketimpangan tersebut diatas terjadi diantaranya akibat pembangunan 

pariwisata di wilayah Bali Utara, Barat dan Timur yang kondisinya relatif tertinggal 

dibandingkan dengan Bali Selatan. Selama ini pertumbuhan sangat terpusat di Bali 

Selatan. Sementara daerah lain seperti Buleleng, Karangasem, Jembrana, Bangli dan 

Klungkung relatif kurang mendapat perhatian. Masih terpusatnya kegiatan pariwisata di 

wilayah Bali bagian Selatan menyebabkan pemanfaatan potensi wisata di kalangan 

pengusaha juga tidak merata. Hal itu ditunjukkan oleh hasil survei Bank Indonesia 

terhadap 200 pengusaha di delapan kabupaten dan satu kota yang berada di wilayah 

Provinsi Bali pada akhir tahun 2012. Angka penelitian tersebut menggambarkan bahwa 

32 persen hasil kegiatan usaha pariwisata di Bali dinikmati oleh pengusaha di Kabupaten 

Badung, menyusul Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar, 21 dan 15 persen dan enam 

kabupaten sisanya di bawah sepuluh persen.  

Selain itu sebagian besar wisatawan di Bali berkunjung di tiga destinasi utama yaitu 

Kabupaten Badung dengan wisata andalan Kuta dan Jimbaran. Kabupaten Gianyar 

dengan wisata andalan pusat perkampungan seniman Ubud dan sekitarnya serta wilayah 
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Kota Denpasar sebagai pusat kegiatan ekonomi di Bali. Dari sini, wisatawan yang 

berkunjung ke Bali juga sebagian besar akhirnya berkunjung dan menginap (stay) ke/di 3 

destinasi utama tersebut (Kab Badung (Kuta dan Jimbaran), Gianyar dan Kota Denpasar).  

Sementara itu, wilayah-wilayah yang dianggap kurang menarik untuk dijadikan 

tujuan wisata sesungguhnya memiliki peranan tersendiri dalam menopang wilayah yang 

selama ini dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Dengan demikian, aktivitas wisata yang 

dilakukan sebenarnya tidak terbatas hanya di 3 destinasi tersebut. Wisatawan juga pergi 

ke luar Badung atau mengunjungi ratusan obyek wisata yang tersebar di Provinsi Bali.  

Namun persoalannya, dengan akses yang relatif mudah dan terjangkau, daerah-

daerah tersebut masih dapat diakses dengan kendaraan dan memakan waktu tempuh yang 

tidak terlalu lama, sehinggga wisatawan merasa tidak perlu menginap (stay) di lokasi 

tersebut. Para wisatawan ini pun akhirnya kembali ke ‗Kuta atau Jimbaran‘ selepas pergi 

ke lokasi-lokasi wisata lain. Akibatnya, daerah-daerah diluar 3 destinasi wisata utama di 

atas kurang optimal dalam menikmati ―perputaran uang‘ dari aktivitas wisata tersebut. 

Akibatnya adalah relatif rendahnya insentif bagi pengusaha untuk membangun 

infrastruktur wisata yang lebih memadai yang diarahkan untuk lebih menarik para 

wisatawan untuk dapat tinggal di daerah tersebut. Akhirnya, peranan dari daerah-daerah 

diluar destinasi wisata utama tersebut nampaknya belum tercerminkan secara memadai, 

terutama dalam tingkat perekonomian wilayahnya.  

Kondisi tersebut mengakibatkan tejadinya ketimpangan dalam distribusi hasil 

kegiatan pariwisata. Ini terjadi disebabkan oleh perbedaan kemampuan daerah dalam 

mengembangkan destinasi wisata yang ada. Disamping adanya perbedaan terkait kondisi 

alam dankualitas SDM, kebijakan pemda juga sedikit banyak telah turut berkontribusi 

dalam hadirnya ketimpangan distribusi hasil kegiatan pariwisata. Kontribusi Pariwisata 

yang tinggi di Provinsi Bali juga tidak disertai dengan distribusi yang merata kepada 

setiap pelakunya. Studi Litbang Kompas (2013) menunjukkan hampir 70% kegiatan 

perdagangan, hotel dan restoran hanya menyentuh kelompok pemilik modal, khususnya 

pemilik modal besar. Sementara warga golongan rendah, terutama yang bekerja disektor 

pertanian dan tinggal di perdesaan kurang menikmati kemajuan disektor pendukung 

kegiatan pariwisata tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 

ketimpangan kesejahteraan di masyarakat Provinsi Bali semakin melebar. Dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir tingkat kesenjangan pendapatan, yang ditunjukkan dengan 

rasio gini, semakin melebar dari 0.35 tahun 2008 menjadi 0.43 pada tahun 2012. 

Sementara itu, rasio gini Provinsi Bali pada tahun 2012 lebih besar dari angka nasional. 

Artinya tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat di Provinsi Bali lebih tinggi 

dibandingkan dengan kesenjangan ekonomi masyarakat secara nasional.  

 

Upaya Mengatasi Ketimpangan: 'Mekanisme Kompensasi'  

Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana suatu kebijakan yang dikembangkan 

untuk mengatasi kesenjangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali.  

Dalam pembangunan wilayah, gejala adanya ketimpangan seyogyanya perlu diatasi 

secara memadai, karena ketimpangan dapat berpotensi, tidak hanya ―menodai‖ 
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perkembangan perekonomian yang telah dicapai, namun pada gilirannya dapat 

mengancam perkembangan wilayah itu sendiri. Perwujudan ancaman dari kondisi 

ketimpangan kepada perekonomian wilayah secara umum adalah dalam bentuk lahirnya 

gejala-gejala sosial yang mengarah kepada konflik antar anggota kelompok masyarakat. 

Telah banyak contoh kasus-kasus konflik sosial di Indonesia yang berawal dari 

ketimpangan ekonomi.  

Untuk itu, dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan antar wilayah di Provinsi 

Bali, perlu dilakukan upaya pemerataan hasil kegiatan pariwisata yang diarahkan untuk 

mengembangkan destinasi wisata di luar wilayah Bali Selatan melalui pembangunan 

jaringan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang lebih mendorong bagi para 

wisatawan untuk tinggal (stay)—tidak hanya berkunjung—di wilayah Bali Utara, Barat 

dan Timur, serta memberikan ‗insentif‗ bagi para pengusaha lokal untuk mendorong 

perkembangan pariwisata di luar wilayah Bali Selatan.  

Salah satu pendekatan untuk mengurangi ketimpangan di antara kabupaten dan kota 

di Provinsi Bali adalah dengan mengembangkan suatu kebijakan untuk meredistribusi 

kekayaan dari hasil pariwisata di wilayah destinasi wisata yang ‗kaya‘ (Kab Badung12, 

Kab Gianyar dan Kota Denpasar) kepada wilayah di 6 kabupaten (Tabanan, Jembrana, 

Bangli, Buleleng, Klungkung dan Karangasem) yang destinasi wisatanya belum 

berkembang. Redistribusi tersebut dilakukan melalui mekanisme kompensasi, yang telah 

diinisiasi oleh pemerintah daerah Provinsi Bali sejak tahun 2003 dan kemudian 

disempurnakan pada tahun 2009.  

Mekanisme ‗kompensasi‘ dilaksanakan sejak tahun 2003 dan diatur dalam Keputusan 

Gubernur Bali No. 16 tahun 2003 tentang Pembagian Bantuan Pajak Hotel dan Pajak 

Retoran Kabuparen Badung dan Kota Denpasar kepada 6 (enam) Kabupaten Lainnya. 

Dalam ketentuan tersebut menetapkan bantuan pajak Hotel dan Pajak Restoran 

Kabupaten Badung sebesar 22 persen dan Kota Denpasar sebesar 10 persen dari realisasi 

setelah dikurangi upah pungut kepada 6 (enam) kabupaten (Tabanan, Jembrana, Bangli, 

Buleleng, Klungkung dan Karangasem).  

Pengalokasian pembagian kepada 6 (enam) Kabupaten tersebut ditentukan sebagai 

berikut:  

(a) 50 persen (lima puluh persen) secara merata dan (b). 50 persen (lima puluh 

persen) secara proposional dengan memperhatikan tingkat PAD, Luas Wilayah, PDRB 

perkapita dan jumlah penduduk miskin masing-masing Kabupaten. Rincian pembagian 

kepada 6 (enam) Kabupaten sesuai dengan kriteria pada poin (b) adalah sebagai berikut : 

(1) kabupaten Buleleng (18,71 persen); (2) kabupaten Jembrana (16,77 persen); (3) 

kabupaten Tabanan (10,30 persen); (4) kabupaten Bangli (18,67 persen); (5) kabupaten 

Klungkung (16,28 persen) dan (6) kabupaten Karangasem (19,27 persen). Penggunaan 

Dana Bantuan Pajak Hotel dan Restoran sesuai dengan ketentuan tersebut diprioritaskan 

untuk pembangunan dibidang pariwisata, membiayai kegiatan pelestarian budaya, 

pemeliharaan lingkungan dan membiayai sektor-sektor unggulan.  

Sejak tahun 2003, mekanisme ‗kompensasi‘ melalui Bantuan Pajak Hotel dan 

Restoran ini diterapkan dengan pola diberikan langsung oleh Badung dan Denpasar 
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kepada 6 kabupaten tanpa ada campur tangan Pemerintah Provinsi Bali. Namun setiap 

tahun selalu terjadi perdebatan mengenai besarannya, sementara disisi lain Pemerintah 

Kabupaten Badung dan Kota Denpasar merasa dana itu tidak digunakan sesuai tujuanya 

karena penggunaannya tidak ada pengawasan (monitoring). Untuk menghindari konflik 

lebih lanjut dan mengurangi ketimpangan antar kabupaten dan kota di Bali, Pemerintah 

Provinsi Bali mengambil alih pembagian sumbangan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) 

dari Kabupaten Badung dan Denpasar mulai tahun 200913 .  

Dalam kesepakatan yang baru ini, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan bahwa 22 

pajak hotel dan restoran Kabupaten Badung dan 10 persen pajak hotel dan restoran Kota 

Denpasar disetorkan ke Pemda Provinsi Bali untuk dikelola dan di bagikan kepada 

kepada 6 kabupaten (Tabanan, Jembrana, Bangli, Buleleng, Klungkung dan Karangasem). 

Dari total pajak hotel dan restoran kedua daerah tersebut, 30 persen ditransfer secara 

merata ke 6 Kabupaten tersebut, sebanyak 20 persen diberikan ke Pemda Provinsi Bali 

untuk promosi dan pengamanan dan 50 persen dibagi lagi secara proposional yang 

didasarkan pada tingkat pajak hotel dan restoran, jumlah obyek wisata yang perlu dirawat, 

jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat PDRB masing-masing wilayah 

penerima. Perbedaan ‗pola kompensasi‘ Pembagian Bantuan Pajak Hotel dan Pajak 

Retoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada 6 (enam) Kabupaten di Priovinsi 

Bali tahun 2003 dan tahun 2009 secara ringkas dijelaskan dalam Tabel 9.  

 

Tabel 9. Perbedaan Mekanisme ‗Kompensasi‘ Bantuan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) 

Provinsi Bali tahun 2003 dan tahun 2009 

 

No. 
Mekanisme „Kompensasi‟ Bantuan PHR 

[2003] 

Mekanisme „Kompensasi‟ Bantuan 

PHR [2009] 

1.  Dasar Hukum:  Keputusan Gubernur 

Bali No. 16 tahun 2003 tentang Pembagian 

Bantuan Pajak Hotel dan Pajak Retoran 

Kabuparen Badung dan Kota Denpasar 

kepada 6 (enam) Kabupaten Lainnya. 

Dasar Hukum:  Keputusan Gubernur 

Bali No. 16 tahun 2003 tentang 

Pembagian Bantuan Pajak Hotel dan 

Pajak Retoran Kabuparen Badung dan 

Kota Denpasar kepada 6 (enam) 

Kabupaten Lainnya. 

   Surat keputusan bersama antara 

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, 

Bupati Badung AA Gde Agung, dan 

Walikota Denpasar I Bagus Rai Dharma 

Wijaya Nomor 075/01/KB/B.Pem/2009  

2.  Pola „kompensasi‟: 22 pajak hotel dan 

restoran Kabupaten Badung dan 10% pajak 

hotel dan restoran Kota Denpasar diberikan 

langsung oleh Badung dan Denpasar 

kepada 6 kabupaten tanpa ada campur 

tangan Pemerintah Provinsi Bali  

Pola „kompensasi‟: 22 pajak hotel dan 

restoran Kabupaten Badung dan 10% 

pajak hotel dan restoran Kota Denpasar 

disetorkan ke Pemda Provinsi Bali untuk 

dikelola dan di bagikan oleh Pemerintah 

Provinsi Bali  

3.  Kriteria alokasi pembagian: a) 50% (lima 

puluh persen) secara merata dan b) 50 % 

(lima puluh persen) secara proposional 

dengan memperhatikan tingkat PAD, luas 

wilayah, PDRB perkapita dan jumlah 

Kriteria alokasi pembagian: a) 30 % 

ditransfer secara merata ke 6 Kabupaten 

tersebut b) 20 % diberikan ke Pemda 

Provinsi Bali untuk promosi dan 

pengamanan c) 50% dibagi lagi secara 
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No. 
Mekanisme „Kompensasi‟ Bantuan PHR 

[2003] 

Mekanisme „Kompensasi‟ Bantuan 

PHR [2009] 

penduduk miskin masing-masing 

Kabupaten.  

proposional yang didasarkan pada tingkat 

pajak hotel dan restoran, jumlah obyek 

wisata yang perlu dirawat, jumlah 

penduduk miskin, luas wilayah dan 

tingkat PDRB masingmasing wilayah 

penerima.  

4.  Formulasi pembagian 50% secara 

proposional kepada 6 (enam) Kabupaten 

 dengan proporsi yang tetap setiap 

tahun sebagai berikut. 1) kabupaten 

Buleleng (18,71%); 2) kabupaten Jembrana 

(16,77 %); 3) kabupaten Tabanan (10,30 

%); 4) kabupaten Bangli (18,67%); 5) 

kabupaten Klungkung (16,28 %) 6) 

Kabupaten Karangasem (19,27 %).  

Formulasi pembagian 50% secara 

proposional kepada 6 (enam) Kabupaten 

 dengan proporsi berubah-ubah 

(dinamis) setiap tahun ditiap 

kabupaten/kota mengikuti 

perkembangan informasi (data) dari 

kriteria yang digunakan  

5.  Penggunaan: diprioritaskan untuk 

pembangunan dibidang Pariwisata, 

membiayai kegiatan pelestarian budaya, 

pemeliharaan lingkungan dan membiayai 

sektor-sektor unggulan  

Penggunaan: diprioritaskan untuk 

pembangunan dibidang Pariwisata, 

membiayaai kegiatan pelestarian budaya, 

pemeliharaan lingkungan dan membiayai 

sector-sektor unggulan  

6.  Pengawasan (Monitoring): Pemerintah 

Provinsi Bali tidak mempunyai 

kewenangan untuk melakukan pengawasan 

alokasi dan penggunaa dana PHR  

Pengawasan (Monitoring): Pemerintah 

Provinsi Bali diberi kewenangan untuk 

melakukan pengawasan alokasi dan 

penggunaa dana PHR  

Diolah dari berbagai sumber  

 

Apabila kita lihat motif serta pola umumnya, maka mekanisme kompensasi ini dapat 

kita sejajarkan dengan mekanisme pemberian Dana Alokasi Umum (DAU)-walaupun 

menurut Juanda, Bambang et. al. (2012) untuk memperkuat perannya sebagai 

―equalization grant‖, diperlukan reformulasi atas pemberian DAU ini-yang menjadi 

kebijakan negara dalam mengurangi ketimpangan antar provinsi di Indonesia.  

Pada Tabel 10 digambarkan distribusi pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk tahun 2009-2013. Pada Tabel tersebut nampak 

bahwa prioritas utama tidak diarahkan pada dua Kabupaten yang dalam Klassen termasuk 

ke dalam klasifikasi tertinggal (Bangli dan Karangasem). Seyogyanya jika mengikuti 

klasifikasi Klassen, kedua kabupaten ini mendapatkan alokasi terbesar dibandingkan 

dengan kabupaten lain.  

Selanjutnya ada gejala ―ketidaksinkronan‖ pola distribusi DAU pada Tabel 10 

dengan pola distribusi dalam mekanisme kompensasi sebagaimana pada Tabel 9. Sebagai 

salah satu contoh, dalam mekanisme kompensasi, Kabupaten Karangasem diberikan porsi 

terbesar (19,27 persen), sedangkan dalam pola DAU, Kabupaten Karangasem ini selalu 

diposisikan besaran nominal DAU-nya di bawah nominal yang diperoleh oleh Kabupaten 

Buleleng. Kabupaten Buleleng, dalam mekanisme kompensasi, diberikan pangsa 18,71 

persen yang besarnya dibawah Kabupaten Karangasem.  
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Tabel 10. Distribusi pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) antar Kabupaten/Kota di 

Provinsi Bali (dalam juta Rupiah)  

 

Daerah 
Tahun Anggaran 

2009 2010 2011 2012 2013 

Kab. Badung  280.987,8  131.919,6  156.926,2  353.067,9  372.625,4  

Kota Denpasar  360.011,3  336.125,6  381.538,0  512.666,4  580.807,7  

Kab. Gianyar  393.599,1  387.493,5  435.103,9  532.883,0  609.293,3  

Kab. Klungkung  278.553,0  285.662,1  319.814,1  387.340,1  444.174,0  

Kab. Jembrana  306.361,8  308.567,0  339.721,8  396.762,3  450.919,7  

Kab. Tabanan  424.281,5  429.919,5  463.294,4  574.346,2  663.156,6  

Kab. Bangli  276.000,5  292.695,5  321.578,2  396.942,9  450.812,7  

Kab. Karang Asem  356.681,5  374.537,1  410.037,7  503.028,9  563.981,8  

Kab. Buleleng  506.292,8  512.748,2  568.406,3  687.697,7  796.419,2  

Provinsi Bali  471.062,5  489.942,5  560.673,5  694.079,1  792.365,9  

Sumber: Kementerian Keuangan  

 

Diluar permasalahan adanya gejala ketidaksinkronan dengan pola DAU sebagaimana 

telah dijelaskan diatas, kebijakan kompensasi ini terlihat telah menunjukkan hasilnya, 

khususnya dalam bentuk perbaikan pada tingkat ketimpangan perekomian antar wilayah 

di Provinsi Bali. Pada Tabel 7 di atas, kita dapat melihat bahwa setelah pemberlakuan 

mekanisme kompensasi tersebut, kesenjangan distribusi kesejahteraan (dalam PDRB 

Perkapita) mulai dapat dikurangi. Hal ini dapat kita tunjukkan secara sederhana dengan 

menggunakan perhitungan standar deviasi dari distribusi PDRB perkapita seluruh 

kabupaten/kota untuk tahun-tahun sebelum pemberlakuan kompensasi (sebelum 2009) 

dan setelah pemberlakuan (setelah 2009).  

Perhitungan dengan menggunakan basis data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pada 

tahun 2004-2006 (sebelum kompensasi) standar deviasinya masing-masing adalah 3,18 ; 

3,23; dan 3,65. Sedangkan pada tahun-tahun sesudah kompensasi, yaitu tahun 2010 dan 

2011, standar deviasinya masing-masing adalah sebesar 1,93. Ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengurangan kesenjangan PDRB perkapita setelah pelaksanaan mekanisme 

kompensasi.  

 

C. PENUTUP  

 

Perekonomian Provinsi Bali yang didorong terutama oleh sektor pariwisata, 

disamping telah membawa tingkat kesejahteraan, pada sisi lain juga masih menyisakan 

masalah ketimpangan antar wilayah. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan melakukan redistribusi melalui pendekatan kompensasi sebagaimana yang 

telah dilaksanakan di Provinsi Bali dalam beberapa tahun terakhir.  

Data menunjukkan bahwa pendekatan ini telah membawa hasil positif berupa 

penurunan tingkat kesenjangan PDRB perkapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. 

Namun demikian, seiring dengan hakikat kesejahteraan yang bersifat multidimensional, 

maka seyogyanya potret kesenjangan tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi, apalagi 
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yang dibatasi ―hanya sekedar‖ PDRB perkapita. Untuk itu, perluasan pemetaan 

kesejahteraan, berikut kesenjangannya, dari perspektif-perspektif lain sangat diperlukan 

dalam memperkuat pemahaman atas dinamika perekonomian di Provinsi Bali.  
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     Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi atas banyaknya permasalahan dalam pelayanan 

kesehatan dasar ibu dan anak di Provinsi DKI Jakarta antara lain ditinjau dari dimensi 

sumber daya kesehatan/kepemimpinan. Rumusan masalah: Bagaimana implementasi 

kebijakan kesehatan dasar ibu dan anak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

sosial di Provinsi DKI Jakarta (dimensi sumber daya kesehatan/kepemimpinan). 

Penelitian menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: 

Pembangunan kesehatan ibu dan anak di Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan 

peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap ibu dan anak, 

dan terdapat peningkatan derajad kesehatan. Hal ini di antaranya didukung oleh faktor 

kepemimpinan. Kepemimpinan yang visioner telah dijalankan di beberapa unit pelayanan 

kesehatan dasar ibu dan anak yaitu di rumah sakit pemerintah dan Puskesmas. 

Kepemimpinan dijalankan dengan visi yang jelas, keteladanan, dan bertekad dalam 

pembangunan bidang kesehatan dasar ibu (khususnya ibu hamil dan melahirkan) dan 

anak (khususnya anak balita) secara maksimal.  

Pimpinan tidak hanya menjadikan dirinya sebagai need for power dan duduk di 

singgasana, memanfaatkan fasilitas demi kepentingan pribadi dan kelompoknya serta 

menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri, keluarga dan kroni-kroninya namun 

kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan visioner ditunjukkan dengan nilai 

keimanan, yang diajarkan masing-masing agama dan dapat dilaksanakan secara 

maksimal. Memiliki kemampuan dan keahlian (kapabilitas) sebagai syarat mutlak dalam 

meletakkan amanah dipundak pemimpin (the right man on the right place). Diterima 

masyarakat (akseptabel), keahlian yang teruji ditambah integritas pribadi yang terpuji 

telah membuat pemimpin tersebut mudah diterima oleh masyarakat Jakarta. Tidak 

arogan, otoriter dan bersedia menerima koreksi. Berkualitas, dari segi fisik, mental dan 

intelektual. Serta mengupayakan terwujudnya kemaslahatan masyarakat Jakarta. 

 

Keywords: Kesehatan, Kepemimpinan, Kesejahteraan Sosial 

 

LATAR BELAKANG 

 

Pembangunan kesehatan ibu dan anak di Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap ibu dan anak, 

agar peningkatan derajad kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. 

Pembangunan kesehatan ibu dan anak diselenggarakan dengan berdasarkan pada 
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perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil  dan merata, serta pengutamaan 

dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk kota Jakarta yang rentan, yaitu ibu, 

anak dan yang telah lanjut usia (lansia), serta keluarga miskin. Pembangunan kesehatan 

ibu dan anak di Jakarta dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan 

kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen 

dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.  

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, 

epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta 

globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. 

Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian ibu dan anak sebagai 

anggota masyarakat Jakarta, serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan kesehatan 

ibu dan anak di DKI Jakarta harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik 

selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak. Dalam pelayanan 

kesehatan dasar (primary health care) terhadap ibu dan anak, dikemukakan bahwa 

layanan tersebut mencakup 4 (empat) hal yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak yang 

adil dan merata, pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berpihak kepada 

rakyat, kebijakan pembangunan kesehatan ibu dan anak, serta kepemimpinan.  

Pada tataran implementasi, kebijakan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak 

tersebut di Jakarta sering dikatakan identik dengan high-cost economy. Salah satu cara 

penyedia pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah meminimalkan biaya produksi dengan 

mengadopsi teknologi inovatif (Murti, 2006). Walaupun Peraturan Daerah DKI Jakarta 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) menegaskan bahwa 

model Siskesda untuk Provinsi DKI Jakarta adalah model yang lebih baik dari kerangka 

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Kementerian Kesehatan, karena sudah 

mengoperasionalkan Siskesda secara lebih operasional, transparan dan akuntabel. Namun 

dalam tataran implementatif, masih saja terdapat suara sumbang atau negatif di tengah 

masyarakat terkait dengan bagaimana ibu dan anak sebagai anggota masyarakat Jakarta  

mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tersebut.  

Kondisi demikian didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanto (2005), 

bahwa terdapat tiga masalah besar dalam pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan, 

yaitu besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan dan rendahnya 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kondisi ini sering kali muncul 

karena pemahaman pemerintahan tentang hak dan kewajiban antara pemerintah sebagai 

pelayan masyarakat dan masyarakat sebagai warga negara yang patut menerima 

pelayanan yang berkualitas, dalam banyak hal belum sejalan dengan filosofi dan etika 

pemerintahan. Di samping itu, di Jakarta masih juga diketemukan permasalahan 

lingkungan antara lain pengawasan sosial tentang kesehatan dasar ibu dan anak yang 

lemah, penerapan perilaku hidup tidak sehat khususnya bagi ibu dan anak dari kalangan 

masyarakat miskin, perubahan lingkungan strategis yang kurang siap diantisipasi, serta 

kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan ibu dan anak misalnya pemukiman 

kumuh, banjir serta bencana alam. 
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Metode pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak yang belum berjalan maksimal, 

misalnya pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan dasar bagi ibu dan anak masih 

lemah, teknologi tepat guna kesehatan bagi ibu dan anak belum berfungsi maksimal, 

pembiayaan kesehatan bagi ibu dan anak yang belum terjangkau, pencegahan/pemulihan 

dan advokasi kesehatan bagi ibu dan anak yang belum berjalan maksimal. Sarana dan 

prasarana kesehatan bagi ibu dan anak yang masih kurang, misalnya fasilitas umum 

kesehatan dasar yang masih kurang, pengembangan kebijakan kesehatan bagi ibu dan 

anak yang belum berjalan maksimal, dan penggerak layanan kesehatan bagi ibu dan anak 

yang masih lemah. Sumber daya yang kurang memadai, misal SDM kesehatan bagi ibu 

dan anak yang secara kuantitatif maupun kualitatif masih terbatas, serta sistem informasi 

kesehatan dasar bagi ibu dan anak yang masih kurang, serta kepemimpinan visioner yang 

belum sepenuhnya dijalankan.  

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, tentu saja Pemerintah DKI Jakarta tidak 

tinggal diam yaitu terus berusaha melakukan perbaikan-perbaikan baik pada aspek 

kualitas maupun kuantitas layanannya di bidang kesehatan dasar bagi ibu dan anak. 

Namun semua upaya perbaikan kesehatan dasar bagi ibu dan anak tersebut di dalam 

tataran pelaksanaannya belum mencapai hasil yang optimal, bahkan terhadap aspek 

tertentu misalnya menanamkan perilaku hidup sehat bagi ibu dan anak yang tinggal di 

bantaran pinggir sungai, di bawah jembatan dan lain-lain, terhadap kondisi demikian 

hingga kini Pemerintah DKI Jakarta masih belum mampu mengatasinya. Di lain pihak, 

bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan 

persoalan kesehatan dasar bagi ibu dan anak tersebut juga sering tidak jelas, tidak tegas, 

lamban, ambigu, tumpang tindih, bahkan sering pula hal ini dijadikan isu politik praktis 

yang tidak mampu menyelesaikan akar masalah. Jadi, rumusan masalah (problem 

questions) dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan kesehatan dasar 

ibu dan anak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta 

ditinjau dari dimensi sumber daya dan indikator kepemimpinan.  

 

TELAAH LITERATUR 

 

Implementasi Kebijakan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak 

Terkait dengan implementasi kebijakan, Dunn (2003) menyatakan sebagai berikut. 

―Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah kebijakan dirumuskan. 

Tanpa suatu implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia 

belaka. Oleh karena itulah, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting 

di dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari rangkaian 

pentahapan dalam kebijakan publik, di samping formulasi kebijakan, penilaian kebijakan, 

dan lain-lain‖.  

Dalam menganalisis masalah pelaksanaan kebijakan, dilakukan dengan berdasarkan 

pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jadi implementasi merupakan suatu proses 

yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang 

akan dan dapat dilakukan.  Karakteristik masalah dapat ditinjau dari tingkat kesulitan 
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teknisnya, karena beberapa persoalan kesehatan dasar ibu dan anak terdapat tingkat 

kesulitan teknis yang mudah dipecahkan. Di sisi lainnya terdapat masalah-masalah 

kesehatan yang relatif sulit dipecahkan. Demikian halnya dengan kemajemukan 

kelompok sasaran dalam suatu populasi, serta cakupan perilaku yang diharapkan. 

Terhadap karakter kebijakan kesehatan terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian 

seperti kejelasan isi kebijakan, dan dukungan penyusunan kebijakan  dari aspek teoritis.  

Namun yang terpenting dalam karakteristik kebijakan kesehatan dasar ibu dan anak 

ini, adalah seberapa besar komitmen kalangan implementator untuk mencapai  tujuan dan 

sasaran yang diinginkan dalam kebijakan kesehatan ibu dan anak. Lingkungan kebijakan 

kesehatan dasar bagi ibu dan anak turut mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, 

karena suatu kebijakan kesehatan setidaknya memperhatikan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat tempat dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Dengan adanya perhatian 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, setidaknya memberikan terhadap seberapa 

besar dukungan publik terhadap penyelenggaraan kebijakan kesehatan dasar ibu dan anak 

itu sendiri.  

 

Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak 

Makna kesehatan dasar ibu dan anak di sini merupakan keadaan sehat, baik secara 

fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu dan anak untuk 

hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No. 36 Tahun 2009). Pelayanan 

kesehatan dasar (primary health care) ibu dan anak adalah meliputi 1. Cakupan 

pelayanan kesehatan  yang adil dan merata; 2. Pemberian pelayanan kesehatan dasar yang  

berpihak kepada rakyat; 3. Kebijakan pembangunan kesehatan; dan 4. Kepemimpinan 

(Kep. Menkes No. 374/MENKES/SK/V/2009). Kebijakan kesehatan dasar bagi ibu dan 

anak maknanya adalah suatu pedoman yang menjadi acuan bagi semua pelaku 

pembangunan kesehatan bagi ibu dan anak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan ibu dan anak dengan memperhatikan 

kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.  

Dengan demikian, implementasi kebijakan kesehatan bagi ibu dan anak berarti 

penyelenggaraan proses kebijakan kesehatan ibu dan anak dilakukan secara optimal 

dengan mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSPK) kebijakan 

pembangunan kesehatan nasional bagi ibu dan anak; penetapan skala prioritas berbasis 

bukti dari berbagai sumber yang tersedia, melalui proses pengkajian dan perumusan 

kebijakan yang melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholders terkait; berorientasi 

pada kepentingan masyarakat khususnya ibu dan anak; didukung dengan SDM yang 

kompeten; untuk dilaksanakan secara bersama oleh seluruh pelaku pembangunan 

kesehatan dasar secara sinergi dan dinamis (Kep Menkes No. 374/MENKES/SK/V/2009 

tentang Sistem Kesehatan Nasional).  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa efektivitas implementasi 

kebijakan kesehatan dasar merupakan analisa tentang keadaan yang menunjukkan 

keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan di bidang kesehatan dasar yang mencakup faktor lingkungan, 
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faktor metode, faktor kebijakan, faktor bahan baku, dan faktor sumber daya. Pelayanan 

kesehatan dasar bagi ibu dan anak, adalah termasuk lingkup kebutuhan dasar atau 

utama/pokok bagi ibu dan anak sebagai anggota masyarakat seperti halnya kebutuhan 

akan sandang, pangan, dan papan. Hal terpenting terutama dalam mencapai tujuan 

pelayanan kesehatan ibu dan anak itu sendiri, adalah adanya bentuk pelayanan kesehatan 

dasar bagi ibu dan anak yang memuaskan semua pihak. Jika pemerintah responsif 

terhadap keinginan rakyatnya terutama ibu dan anak, sehingga dalam memberikan 

pelayanan kesehatan dasar tersebut dapat menumbuhkan kepuasan bagi ibu sebagai tulang 

punggung keluarga dan anak pewaris masa depan bangsa, hal tersebut dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya.  

Sebaliknya jika pelayanan kesehatan dasar tersebut tidak tertuju pada kepuasan 

masyarakat, hal ini dapat menimbulkan krisis legitimasi dari masyarakat atas eksistensi 

pemerintah sebagai organisasi publik bahkan secara keseluruhan dapat menjadi isu politik 

utama. Lebih ekstrim lagi, hal tersebut bisa sampai terjadi pembangkangan sipil (civil 

disobidience) seperti sudah terbukti oleh banyak negara di dunia. Oleh sebab itu, untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang diberikan kepada pelanggan, 

dapat dilakukan dengan mendengarkan suara pelanggan tersebut, yaitu melalui survey 

pelanggan, tindak lanjutnya, wawancara dengan pelanggan/masyarakat tentang pelayanan 

kesehatan dasar ibu dan anak yang diinginkan sampai dengan membuka kotak saran 

untuk menampung saran-saran yang diajukan pelanggan/masyarakat.  

 

Kesejahteraan Sosial 

Di indonesia, konsep kesejahteraan sosial termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2009. 

Kesejahteraan sosial di sini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No. 11 Tahun 2009). Di sisi lain, Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan batasan tentang kesejahteraan sosial sebagai berikut. 

―Kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan 

kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat‖.  

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan 

berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam 

bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang 

meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 

Dalam penyelanggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, 

keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan 

keberlanjutan. Pasal 33 UUD‘45 tentang Sistem Perekonomian dan pasal 34 tentang 

Kepedulian Negara Pada Kelompok Lemah, menempatkan Negara sebagai pihak yang 

paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.  

Jadi, kesejahteraan sosial senantiasa menjadi tujuan pembangunan di Indonesia dan 

arsiteknya adalah Negara (welfare State). Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat 

merupakan ―sistem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga 
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masyarakat yang dimaksudkan untuk membantu perorangan dan kelompok-kelompok 

untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan 

sosial kemasyarakatan dan pribadi yang memungkinkan mereka meningkatkan 

kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat‖. 

Dengan demikian, pemerintah dalam kebijakan pembangunan kesehatan dasar 

mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan 

taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam 

rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam 

mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, 

kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian 

masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 

berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Setting dan Field Penelitian 

Setting penelitian ini adalah fenomena/gejala atas implementasi kebijakan pelayanan 

kesehatan dasar bagi ibu dan anak dan kesejahteraan sosial/masyarakat penerima 

pelayanan kesehatan dasar serta para PNS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak di beberapa Puskesmas 

dan Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta serta para pengambil kebijakan 

sesuai objek penelitian. Waktu penelitian berlangsung selama 2 (dua) tahun. Pelayanan 

kesehatan dasar bagi ibu dan anak akan dilakukan pada tahun pertama (tahun 2013)  yaitu 

layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak di beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit 

Pemerintah di Provinsi DKI jakarta. 

Selanjutnya pada tahun 2014 adalah penelitian tentang implementasi kebijakan  

pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak di berbagai instansi pengambil/perumus 

kebijakan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak di Provinsi DKI Jakarta (decision 

maker) dan kesejahteraan sosial. Instansi sebagai tempat penelitian tersebut adalah 

instansi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta meliputi Dinas Kesehatan dan Dinas 

Sosial di enam wilayah di  DKI Jakarta, Menko Kesra, BAPPENAS, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Sosial, dan DPRD DKI Jakarta. Waktu mulai pelaksanaannya 

adalah 2 (dua) minggu setelah anggaran keluar.  Selanjutnya sebagai field penelitian 

adalah kota di tempat penelitian berlangsung, yaitu di Provinsi DKI Jakarta (Cresswell, 

2002) (Moleong, 2006). 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan 

untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian yaitu 

implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak terkait 

kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta sesuai kondisi objektif (apa adanya) di 
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lapangan. Selanjutnya, diinterpretasikan berdasarkan kecenderungan situasi dan kondisi 

objektif dari hasil pengamatan dan data (dari pelaku dan informan serta data sekunder) 

yang diperoleh. Selain mendeskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum bidang 

kesehatan dasar terkait objek penelitian, juga mendeskripsikan hal-hal yang bersifat 

spesifik tentang sesuatu yang terjadi dalam pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak 

serta kesejahteraan sosial tersebut.  

 

PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan ibu dan anak di 

Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap ibu dan anak, agar peningkatan derajad kesehatan 

yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan ibu dan anak tersebut 

diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan 

kemandirian, adil  dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus 

pada penduduk kota Jakarta yang rentan, yaitu ibu, anak dan yang telah lanjut usia 

(lansia), serta keluarga miskin. Dalam mendukung tercapainya pembangunan kesehatan 

dasar ibu dan anak tersebut, diperlukan faktor kepemimpinan dalam me-manage 

organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan ini.  

Kepemimpinan yang ditunjukkan di beberapa rumah sakit pemerintah misalnya 

RSCM, RSPAD Gatot Subroto, RS Fatmawati, RS AB Harapan Kita, RS Kepulauan 

Seribu, Puskesmas Kec. Taman Sari, Puskesmas Kec. Kramat Jati dll ternyata tidak hanya 

menjadikan dirinya sebagai sosok sang penguasa (need for power) yang hanya bisa duduk 

di singgasana dan memanfaatkan fasilitas yang ada demi kepentingan pribadi dan 

kelompoknya serta menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan diri, 

keluarga dan kroni-kroninya. Namun kepemimpinan yang di beberapa unit pelayanan 

kesehatan tersebut  adalah sosok pemimpin yang berhati melayani. Kepemimpianan yang 

melayani dimulai dari dalam diri pemimpin tersebut. Kepemimpinan menuntut suatu 

transformasi dari dalam hati dan perubahan karakter.  

Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam dan kemudian bergerak ke luar 

untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Di sinilah pentingnya karakter dan integritas 

seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang diterima oleh rakyat yang dipimpinnya. 

Pemimpin yang melayani memiliki kasih dan perhatian kepada mereka yang 

dipimpinnya. Kasih itu mewujud dalam bentuk kepedulian akan kebutuhan, kepentingan, 

impian dan harapan dari mereka yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memiliki 

hati yang melayani adalah akuntabilitas (accountable). Istilah akuntabilitas adalah berarti 

penuh tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan, pikiran dan 

tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau kepada setiap anggota 

organisasinya. 

Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengar. Mau mendengar 

setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari mereka yang dipimpin. Pemimpin yang 

melayani adalah pemimpin yang dapat mengendalikam ego dan kepentingan pribadinya 
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melebihi kepentingan publik atau mereka yang dipimpinnya. Mengendalikan ego berarti 

dapat mengendalikan diri ketika tekanan maupun tantangan yang dihadapi menjadi begitu 

berat,selalu dalam keadaan tenang, penuh pengendalian diri, dan tidak mudah emosi. Ke 

depan, kepemimpinan yang ada di unit-unit pelayanan kesehatan tersebut senantiasa perlu 

terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya. Diperlukan seorang 

pemimpin yang betul-betul memiliki kemampuan (capability) dalam me-manage 

organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan ini.  

Untuk membangun sebuah masyarakat yang sehat dan sejahtera, maka dibutuhkan 

seorang figur pimpinan yang betul-betul berkarakter bijaksana. Kehadiran pemimpin yang 

ideal perlu ditanamkan dan ditradisikan. Beberapa kriteria tersebut adalah: Pertama, 

beriman. Nilai-nilai luhur kepemimpinan yang diajarkan oleh setiap agama hanya dapat 

dilaksanakan secara maksimal jika pelakunya seorang yang taat dalam beragama. Ke dua, 

memiliki keahlian. Kemampuan dan keahlian (kapabilitas) merupakan syarat mutlak 

dalam meletakkan amanah dipundak seseorang. Seperti disebutkan dalam teori 

managemen, ―the right man on the right place‖. Ke tiga, diterima masyarakat 

(akseptabel). Keahlian yang teruji ditambah integritas pribadi yang terpuji membuat 

seorang pemimpin mudah diterima oleh masyarakatnya.  

Ke empat, tidak arogan, otoriter dan bersedia menerima koreksi. Ke lima, 

berkuwalitas. Jadi diperlukan pemimpin yang berpengetahuan dan wawasan yang luas, 

mental dan fisik yang sehat sangat membantu memecahkan persoalan yang akan dihadapi. 

Ke enam, mengupayakan terwujudnya kemaslahatan umat. Segi inilah yang banyak 

diabaikan oleh para pemimpin saat ini. Orientasi kepemimpinan yang semestinya 

ditujukan pada kemaslahatan umat berubah kearah kepentingan dan kekuasaan. Bila kita 

siap untuk menjadi pemimpin maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-

baiknya. Seorang pemimpin harus siap untuk selalu turun ke lapangan di semua lapisan 

masyarakat. Seorang pemimpin harus memiliki program yang benar serta memiliki visi ke 

depan untuk mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera. Tentu saja, ia mampu 

menerjemahkan visinya menjadi bukti nyata bukan sekedar janji-janji yang seringkali 

tanpa bukti.  

Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata, tapi juga 

harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin yang 

efektif. Banyak sekali pemimpin memiliki kualitas sari aspek yang pertama yaitu karakter 

dan integritas seorang pemimpin, tetapi ketika menjadi pimpinan formal, justru tidak 

efektif sama sekali karena tidak memiliki metode kepemimpinan yang baik. 

Kepemimpinan yang efektif dimulai dengan visi yang jelas. Visi ini merupakan sebuah 

daya atau kekuatan untuk melakukan perubahan, yang mendorong terjadinya proses 

ledakan kreatifitas yang dahsyat melalui integrasi maupun sinergi berbagai keahlian dari 

orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.  

Bahkan dikatakan bahwa nothing motivates change more powerfully than a clear 

vision. Visi yang jelas dapat secara dahsyat mendorong terjadinya perubahan dalam 

organisasi. Seorang pemimpin adalah inspirator perubahan dan visioner yaitu memiliki 

visi yang jelas kemana organisasinya akan menuju. Kepemimpinan secara sederhana 
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adalah proses untuk membawa orang-orang atau organisasi yang dipimpin menuju suatu 

tujuan yang jelas. Tanpa visi, kepemimpinan tidak ada artinya sama sekali.  

 

KESIMPULAN 

 

1. Pembangunan kesehatan ibu dan anak di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap ibu dan 

anak, agar peningkatan derajad kesehatan yang tinggi dapat terwujud. Pembangunan 

kesehatan tersebut berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan/kemandirian, 

adil, dan mengutamakan nilai manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk kota 

yang rentan, yaitu ibu, anak dan lanjut usia, serta keluarga miskin. 

2. Kehadiran seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata, 

namun juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan agar dapat menjadi 

pemimpin yang efektif. Kepemimpinan yang efektif dimulai dengan visi yang jelas. 

Visi ini merupakan sebuah daya atau kekuatan untuk melakukan perubahan, yang 

mendorong terjadinya proses ledakan kreatifitas yang dahsyat melalui integrasi 

maupun sinergi berbagai keahlian dari orang-orang yang ada dalam organisasi 

tersebut.  

 

SARAN 

 

Agar pembangunan kesehatan ibu dan anak di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat 

menuju kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap ibu dan anak 

sehingga segera terwujud peningkatan derajad kesehatan yang tinggi, maka perlu 

kepemimpinan yang tangguh, efektif, visioner, profesional dan akuntabel.  
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Abstrak 
Proses demokrasi melalui pilkada langsung telah melahirkan kepemimpinan kepala 

daerah yang harus memiliki akuntabilitas langsung kepada rakyat. Namun demikian, 

semakin meningkatnya derajad demokrasi ternyata belum melahirkan kepemimpinan 

kepala daerah yang bekerja maksimal dan berorientasi untuk kepentingan rakyat. 

Malahan justru banyak kepala daerah dari hasil pilkada langsung terjerat pada kasus 

korupsi, mulai dari status terperiksa, tersangka, terdakwa hingga terpidana. Bahkan 

lebih dari itu pelaksanaan pilkada langsung juga telah melahirkan terjadinya konflik 

diantara pendukung pasangan calon. Singkatnya hasil pilkada langsung belum dapat 

melahirkan kepemimpinan kepala daerah yang baik.  

Pendekatan demokrasi melalui system pemilihan akan membawa implikasi kepada 

akuntabilitas. Dalam RUU mengenai pilkada telah digagas bahwa kelak kepala daerah 

propinsi (Gubernur) akan dipilih melalui DPRD Propinsi, sedangkan kepala daerah 

kabupaten/ kota (Bupati/ Walikota) tetap akan dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Perubahan pelaksanaan pilkada khususnya di tingkat propinsi ini, disamping akan 

merubah bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat melalui DPRD, juga akan 

membawa pada konstelasi bagi partai politik peserta pemilu. 

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai jenis akuntabilitas, tujuan akuntabilitas 

kepala daerah sebagai implikasi dari rencana perubahan pilkada Gubernur yang dipilih 

oleh anggota DPRD propinsi. Apakah perubahan pelaksanaan pilkada propinsi ini 

selanjutkan akan melahirkan kepemimpinan kepala daerah yang lebih baik ? Semoga 

demokrasi kita tidak hanya berada dalam posisi dipersimpangan jalan, antara pilkada 

langsung dengan pilkada oleh DPRD, namun yang lebih penting adalah pilkada bisa 

melahirkan kepemimpinan yang lebih baik. 

 

Kata kunci: Akuntabilitas, Kepala Daerah, Pilkada. 

 

A. LATAR BELAKANG  

 

Indonesia pasca reformasi telah mengalami kemajuan yang sangat berarti dalam 

demokrasi, baik secara nasional maupun demokrasi lokal. Dalam demokrasi lokal dimana 

sebelumnya pemilihan kepala daerah propinsi (Gubernur)  dan kepala daerah kabupaten 

(Bupati)/kota (Walikota) oleh DPRD telah berubah menjadi pilkada langsung oleh rakyat. 

Namun seiring berjalannya waktu, pilkada langsung yang pelaksanaanya mendasarkan 
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pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mungkin akan 

segera berubah. Saat ini pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan revisi 

terhadap Undang-undang tersebut. Revisi ini akan menghasilkan 3 (tiga) undang-undang, 

yakni undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang pemilihan 

kepala daerah dan undang-undang tentang pemerintahan desa.  

Dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, terdapat perubahan 

sangat mendasar, yakni pengembalian pemilihan gubernur kepada DPRD. Perubahan 

system pemilihan ini jelas akan membawa implikasi kepada bentuk akuntabilitas. 

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maka akan melahirkan akuntabilitas 

kepemimpinan kepala daerah kepada rakyat secara langsung. Sedangkan kepala daerah 

yang dipilih oleh anggota DPRD maka akuntabilitas kepemimpinan kepala daerah terpilih 

bersifat lebih sempit hanya kepada anggota DPRD yang memilihnya. 

Inisiatif pemerintah dalam rancangan Undang-undang mengenai pilkada, pemerintah 

memiliki 3 (tiga) argumentasi mengapa gubernur harus dipilih oleh DPRD. Seperti 

tercantum dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang mengenai Pemilihan 

Kepala Daerah
71

, pertama adalah kedudukan provinsi dalam ketatanegaraan Indonesia, 

bahwa ada hal mendasar yang tidak jelas diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni tidak mendefinisikan secara jelas titik 

berat otonomi yang membawa implikasi terhadap system pemilihan kepala daerah.  

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala 

Daerah disebutkan bahwa pengaturan dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 32 tahun 

2004 secara jelas dinyatakan bahwa dengan menempatkan gubernur sebagai wakil 

pemerintah di provinsi, maka secara otomatis posisi provinsi bukan hanya berstatus 

sebagai daerah otonom saja tetapi merupakan wilayah kerja gubernur sebagai wakil 

pemerintah.  Kedua, pemilihan secara langsung dianggap memakan biaya yang sangat 

besar. Apabila dihitung jika pemilihan dilakukan dengan dua putaran, apalagi 

kemungkinan besar munculnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan 

perselisihan atas hasil pilkada yang dapat membawa implikasi dengan dilakukannya 

pilkada ulang.  Ketiga, adalah adanya potensi politik uang yang sangat besar jika 

gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat.  Pemerintah beranggapan sulit untuk 

mengawasi praktek politik uang jika pemilihan dilakukan secara langsung, sehingga 

untuk meminimalisir hal tersebut, pilkada akan dikembalikan kepada DPRD dengan 

asumsi akan lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya sedikit. 

 

B. TELAAH LITERATUR  

 

1. Jenis Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas dapat dibedakan atas beberapa jenis.  Sheila Elwood dalam Mardiasmo 

(2002), mengemukakan 4 (empat) jenis akuntabilitas public, yakni : (1) accountability for 

probity and legality (akuntabilitas hukum dan peraturan); (2) process accountability 
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(akuntabilitas proses); (3) program accountability (akuntabilitas program); (4) policy 

accountability (akuntabilitas kebijakan).  

Pertama, akuntabilitas hukum dan peraturan (accountability for probity and 

legality), yakni akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.  

Untuk menjamin dijalankanya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan 

(compliance audit). Misalnya pasangan calon kepala daerah dalam menggunakan dana 

kampanye harus dipertanggung jawabkan kepada publik, melalui penyelenggara pilkada. 

Apalagi bagi calon kepala daerah yang berasal dari petahana (incumbent), ini sangat 

rawan terhadap penggunaan dana yang berasal dari APBD.  

Kedua, akuntabilitas proses (process accountability), yakni akuntabilitas yang 

terkait dengan prosedur yang digunakan apakah dalam melaksanakan tugasnya sudah 

baik. Misalnya kepala daerah terpilih harus bisa menjamin terlaksananya akuntabilitas 

proses dengan baik. 

Ketiga, akuntabilitas program (program accountability), yakni akuntabilitas yang 

terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik 

atau apakah kepala daerah telah mempertimbangkan alternative program yang dapat 

memberikan hasil maksimal untuk rakyat. Dalam hal ini banyak terjadi program calon 

kepala daerah yang tercantum dalam visi misi yang dijanjikan dalam setiap kampanye 

tidak direalisasikan dengan baik, sehingga akuntabilitas program ini masih lemah. 

Keempat, akuntabilitas kebijakan (policy accountability), yakni akuntabilitas yang 

terkait dengan pertanggungjawaban eksekutif kepada legislative dan masyarakat luas. Ini 

berarti perlu adanya transparansi. Maka kepala daerah dalam menjalankan program-

program yang tertulis dalam visi misinya harus memiliki komitmen yang kuat atas 

akuntabilitas kebijakan yang diambil.  

Dalam ranah kajian demokrasi, O‘Donnell (1999) dalam Schacter (2000: 11) 

membedakan ada 2 (dua) jenis utama akuntabilitas di  lingkungan pemerintahan. 

Pertama, akuntabilitas vertical (vertical accountability) yaitu akuntabilitas yang 

dilakukan oleh lembaga negara (pemerintahan) kepada warga negara (rakyat) atau by 

state to citizens.  Baik itu dilakukan secara langsung oleh rakyak melalui pemilihan 

umum, melalui pilkada langsung atau dilakukan secara tidak langsung melalui organisasi 

masyarakat sipil dan media massa. Kedua, akuntabilitas horizontal (horizontal 

accountability) yaitu akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga negara (pemerintahan) 

kepada lembaga akuntabilitas yang dibentuk di lingkungan internal negara 

(pemerintahan) sendiri.  Misalnya akuntabilitas dari lembaga pemerintah di lingkungan 

eksekutif kepada badan peradilan, kepada legislative, kepada lembaga auditor public, 

kepada komisi pemberantasan korupsi, dan sebagainya. 

Sedangkan Salleh dan Iqbal (1995: 11)  membedakan akuntabilitas kedalam tiga 

macam, yakni: (1) democratic accountability; (2) profesional accountability, and (3) legal 

accountability. Akuntabilitas demokrasi merupakan gabungan antara akuntabilitas politik 

dan akuntabilitas administrative.  Akuntabilitas politik merupakan akuntabilitas lembaga 

pemerintah (administrative) terhadap pemimpin politik atau lembaga pemegang 
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kekuasaan politik.  Akuntabilitas administrative merupakan akuntabilitas yang dilakukan 

di lingkungan organisasi administratif pemerintah berdasarkan jalur hirarki dari bawah ke 

atas. 

 

2. Tujuan Akuntabilitas Publik 

Di dalam masyarakat yang menganut system demokrasi, kekuasaan tertinggi ditangan 

rakyat, sehingga pejabat publik yang diberi mandat oleh rakyat harus mempertanggung 

jawabkan kepada rakyat.  Sehubungan dengan ini akuntabilitas harus memiliki tujuan.  

Schater (2000: 2) menegaskan bahwa akuntablitas memiliki 2 (dua) tujuan utama. 

Pertama, tujuan politik (political purpose) yakni ―akuntabilitas merupakan suatu 

mekanisme untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan‖. Kedua, tujuan operasional 

(operational purpose) yakni ―akuntabilitas merupakan mekanisme untuk membantu 

menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien‖. Akuntabilitas kepada publik 

harus dilakukan oleh kepala daerah terpilih, agar hasil pilkada tidak dicederai oleh tidak 

transparan-nya kepala daerah dalam menjalankan program-programnya.  

Apabila dikaitkan dengan konsep good governance, sebenarnya akuntabilitas bukan 

suatu aktivitas yang bersifat tunggal, melainkan lebih sebagai sebuah ―siklus atau proses‖  

yang terdiri atas sejumlah aktivitas fungsional. Seperti disampaikan oleh Schacter (2000: 

3), bahwa akuntabilitas merupakan sebuah  siklus yang terdiri atas sejumlah aktivitas 

fungsional, berupa informasi (information), tindakan (action)  dan tanggapan (response).  

Model siklus yang terdiri atas 3 aktivitas ini dapat di jelaskan pada bagan dibawah ini. 

 

Bagan 1. 

Model Siklus Akuntabilitas 

 

 

   

 

    

  Context         Context 

 

Context 

 

 

 

 

Informasi (information) merupakan aktifitas fungsional untuk memberikan 

penjelasan atas rencana dan tindakan (kebijakan) yang dilakukan oleh kepala daerah  

beserta hasil yang dicapainya. Informasi yang dijadikan sebagai landasan kepala daerah 

dalam tahap formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan harus memiliki argumentasi 

legalnya.  Informasi yang tidak valid bisa berdampak sangat luas, apalagi menyangkut 

kepentingan publik.   

Information 

Action Response 
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Tindakan (action) merupakan aktivitas fungsional untuk menilai dan sekaligus 

mengajukan tuntutan (demands) atas informasi tentang rencana dan tindakan (kebijakan), 

hasil yang dicapainya serta alasan yang dijadikan dasar pembenarnya tersebut. Tindakan 

yang dalam ranah kebijakan public disebut dengan implementasi kebijakan semestinya 

juga diperuntukan kepada public yang dalam hal ini adalah warga negara, karena 

rakyatlah yang memberi mandat kekuasaan kepada pejabat publik melalui pilkada. Maka 

apabila program-program kepala daerah tidak berorientasi kepada rakyat, ini bisa 

dikatakan bahwa kepala daerah tersebut tidak memiliki akuntabilitas yang tinggi.  

Pertanggung jawaban kepada rakyat yang sangat lemah,  semestinya bisa dicabut oleh 

rakyat yang dalam system demokrasi perwakilan dilakukan melalui mekanisme pilkada 

dengan cara gerakan tidak memilih terhadap calon kepala daerah yang bermasalah.  

Pemilu adalah ―pengadilan‖ oleh rakyat terhadap pasangan calon kepala daerah yang 

mengatasnamakan rakyat.   

Apabila akuntabilitasnya kepada rakyat lemah maka jalan terbaik adalah rakyat harus 

―memberi pelajaran‖ dengan cara tidak memilih dan berani mencari alternative pemimpin 

baru dalam pilkada.   

Tanggapan (response) merupakan aktivitas fungsional untuk mengenali dan 

memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang berkembang, setelah formulasi 

disampaikan, termasuk tindakan koreksi apabila dinilai ada kesalahan yang terjadi.  

Mekanisme ini bisa dilihat dalam model System Politik oleh David Easton (1953) bahwa 

model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi (inputs, with-inputs, outputs 

dan feedback) dan memandang kebijakan negara sebagai respons suatu system politik 

terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (social, politik, ekonomi, kebudayaan,dan 

sebagainya) yang ada disekitarnya. Siklus dalam system ini akan selalu muncul tanggapan 

yang terus menerus.   

 

C. PEMBAHASAN  

 

Recana perubahan system pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur yang kelak 

akan dipilih melalui DPRD telah memberikan berbagai tanggapan yang mendukung 

maupun yang menolak. Masing-masing memiliki argumentasi untuk mempertahankan 

pendapatnya. Pendapat yang menolak gubernur dipilih oleh DPRD  berpendapat bahwa 

ini merupakan kemunduruan demokrasi. Pemilihan gubernur oleh DPRD di masa lalu 

juga dianggap sudah gagal dan negara tidak boleh kembali ke system yang sudah 

dinyatakan gagal. Adapun pendapat yang mendukung gubernur dipilih oleh DPRD, 

seperti dikemukakan oleh Prof. Dr. Mahfud MD., bahwa ―secara substansi memang akan 

lebih baik pilkada dikembalikan lagi kepada DPRD, sebab pemilihan kepala daerah 

(pilkada) secara langsung itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya‖. 

Terdapat 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah merevisi 

pemilihan gubernur untuk dipilih oleh DPRD, yakni (1)  dalam Undang-undang Nomor 

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak mendefinisikan secara jelas titik 

berat otonomi yang membawa implikasi terhadap system pemilihan kepala daerah; (2) 



ISBN 978-979-011-827-0   

350 

 

pemilihan secara langsung dianggap memakan biaya yang sangat besar, baik dari sisi 

penyelenggara, logistic maupun bagi pasangan calon yang mengikuti pilkada; (3) adanya 

potensi politik uang yang sangat besar jika gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Selain itu, biaya social untuk masyarakat juga lebih besar dan munculnya pembelahan 

social yang akan berlangsung lama. Gubernur yang menjadikan masyarakat terbelah pada 

saat pemilihan sudah diganti, namun masyarakat pendukung masing-masing calon masih 

bermusuhan.  Kondisi ini akan merusak tatanan social kemasyarakatan.  

Masih segar dalam ingatan kita, permasalahan pilkada telah menjadikan bentrok dan 

tindakan anarki antara pendukung pasangan calon. Disalah satu kabupaten di Propinsi 

Sumatera Selatan, pemilihan gubernur Sulawesi Selatan, dan terakhir penangan kasus 

sengketa pilkada Sulawesi Utara pada hari kamis 14 November 2013 telah terjadi amuk 

massa pendukung pasangan calon gubernur yang sedang mengajukan gugatan ke MK.  

Hal ini jelas tidak hanya merugikan upaya meningkatkan tatanan demokrasi, namun lebih 

dari itu merugikan dan merendahkan kewibawaan institusi peradilan yang harus dijunjung 

tinggi. 

Pernyataan Mendagri bahwa terdapat kurang lebih 301 kepala daerah yang tersangkut 

masalah korupsi, mulai dari status tersangka, terdakwa maupun terpidana, patut diduga 

karena biaya pilkada bagi pasangan calon sangat mahal maka mendorong pasangan calon 

melakukan upaya apa saja demi kemengannya.  Bagi pasangan calon terpilih, untuk 

mengganti biaya pilkada yang telah dikeluarkan sebelumnya, maka kepala daerah terpilih 

akan ―memanfaatkan‖ APBD.  Modus ini bisa melalui proyek-proyek pembangunan 

maupun pengangkatan dan mutasi jabatan birokrasi publik. 

Memang, pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat memiliki derajat legitimasi 

yang lebih besar bila dibandingkan dengan pilkada oleh DPRD. Sebaliknya, jika pilkada 

gubernur dikembalikan ke DPRD, maka yang terjadi adalah delegitimasi terhadap jabatan 

gubernur, pilkada dipersimpangan jalan. Disamping itu, perubahan system pilkada akan 

membawa bentuk pertanggung jawaban publik (akuntabilitas). Ketika gubernur dipilih 

secara langsung oleh rakyat maka akuntabilitas gubernur terpilih haruslah berorientasi 

untuk kepentingan seluruh rakyat.  Namun ketika gubernur dipilih melalui DPRD, bentuk 

akuntabilitas gubernur terpilih hanya kepada anggota DPRD. 

Dari dua jenis system pemilihan gubernur tersebut diatas,  memiliki kelebihan dan 

kelemahannya masing-masing. Sekarang kita hanya tinggal menunggu apa yang akan 

diputuskan oleh DPR mengenai pilkada gubernur, apakah tetap dilakukan secara langsung 

oleh rakyat atau dipilih melalui anggota DPRD.  Sesuatu yang sangat penting dari 

perdebatan dua system pilkada tersebut, semoga seluruh anggota DPR akan menggunakan 

akal sehat, pertimbangan obyektif dan hanya akan memutuskan untuk kepentingan rakyat 

Indonesia yang lebih baik. 

 

D. KESIMPULAN  

 

Dari uraian diatas, baik dari sisi telaah teori maupun kajian empirik perlu saya 

sampaikan kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, setiap pejabat publik dituntut 

memiliki pertanggung jawaban publik (akuntabilitas publik) yang lebih baik dan 

terukur; 

2. Dalam rangcangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas 

DPR terdapat perubahan mendasar yang menimbulkan perdebatan, yakni pilkada 

gubernur akan dikembalikan melalui pilihan DPRD;  

3. Perubahan system pilkada ini akan membawa implikasi terhadap bentuk pertanggung 

jawaban publik (akuntabilitas publik) gubernur terpilih. Ketika pilkada dipilih secara 

langsung, kepala daerah memiliki akuntabilitas langsung kepada rakyat. Sedangkan 

apabila pilkada oleh DPRD, maka kepala daerah memiliki akuntabilitas tidak 

langsung yakni melalui DPRD; 

4. Dari perdebatan dua system pemilihan tersebut, masing-masing memiliki kelemahan 

dan kelebihannya. Namun yang paling penting adalah perubahan system pemilihan 

ini akan melahirkan kepemimpinan kepala daerah yang lebih baik. Walaupun melalui 

―perwakilan‖ DPRD, kepala daerah tetap harus memiliki tanggung kepada rakyat, 

karena esensi demokrasi adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Semoga. 
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ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN  

KEBIJAKAN DAERAH 

(Studi Kasus Perumusan Perda DKI Jakarta) 

 

Milwan (Dosen Ilmu Administrasi Fisip-UT) 

Ace Sriati Rachman (Dosen Ilmu Komunikasi Fisip-UT) 

 

Abstrak  
Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah deskripsi tahapan-tahapan dalam 

perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan 

Peredaran Unggas di DKI Jakarta, bentuk partisipasi publik DKI Jakarta dalam 

perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007 dan alasan publik DKI Jakarta berpartisipasi 

atau tidak berpartisipasi dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007 serta cara-cara 

publik DKI Jakarta berpartisipasi dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007. Fokus 

tersebut berangkat dari kebutuhan riil Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini yang 

berdasarkan paradigma baru otonomi daerah dituntut untuk terus meningkatkan 

partisipasi publik dalam perumusan kebijakan daerah.  

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian eksploratif  terhadap tahapan-

tahapan dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007 di DKI Jakarta, bentuk partisipasi 

publik DKI Jakarta dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007, dan alasan publik DKI 

Jakarta berpartisipasi dalam hal mendukung atau menolak Perda Nomor 4 tahun 2007  

serta cara-cara publik DKI Jakarta berpartisipasi dalam perumusan Perda Nomor 4 

tahun 2007. Data diambil melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan 

informan kunci, studi dokumen, dan studi pustaka. Informan kunci dalam penelitian ini, 

yaitu para pejabat Pemda yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan daerah, 

Anggota DPRD, tokoh-tokoh LSM, YLKI, pengusaha ternak, dan pedagang ayam. Data 

yang terkumpul dikategorisasi, dipetakan (mapping), kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Hasilnya yaitu: 1) salah satu tahapan dari sepuluh tahapan dalam 

perumusan Perda DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2007 menunjukkan adanya upaya Pemda 

DKI melibatkan partisipasi publik dalam perumusan Perda walaupun masih pada taraf  

dengar pendapat umum masyarakat. Publik yang dilibatkan masih sangat terbatas dan 

masyarakat yang terkena dampak langsung kebijakan belum secara optimal dilibatkan,  

2) bentuk partisipasi publik DKI Jakarta dalam perumusan Perda DKI Jakarta Nomor 4 

tahun 2007 baru pada tataran konsultasi dimana pemerintah meminta saran dan kritik 

dari masyarakat sebelum Perda ditetapkan, 3) alasan publik DKI Jakarta berpartisipasi 

dalam hal mendukung Perda Nomor 4 tahun 2007 yaitu karena adanya kesadaran untuk 

menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemda. Sementara alasan publik atau 

masyarakat DKI menolak pemberlakuan Perda Nomor 4 tahun 2007 yaitu karena mereka 

merasa dirugikan dengan adanya Perda yang bersangkutan dan mereka tidak dilibatkan 

dalam perumusan Perda tersebut, dan 4) cara-cara publik DKI Jakarta berpartisipasi 

dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007 yaitu melalui forum curah pendapat dan 

demonstrasi.  

 

Kata Kunci: Partisipasi Publik dan Perumusan Perda  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang  

Gerakan reformasi yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 telah 

memberikan warna dan pengaruh pada perkembangan administrasi publik, yaitu untuk 

menempatkan kembali fungsi aparatur pemerintahan selaku pelayan publik. Dalam 

kedudukan selaku pelayan publik maka secara total penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan, termasuk didalamnya pemerintahan dan pembangunan daerah ditujukan 

untuk memberikan pelayanan prima kepada publik.  

Dampak lain dari reformasi tersebut adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk 

menciptakan good governance sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan 

pemerintah dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas 

publik. Reformasi juga yang memunculkan kesadaran secara tiba-tiba yang berakibat 

timbulnya sikap keras dan radikal dari rakyat (Soeroso, 2000). 

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan dikelola berdasarkan 

partisipasi publik secara luas (Jones, 2006). Kebijakan pemerintah tidak lagi diputuskan 

di belakang meja oleh satu atau dua-tiga orang pejabat yang merasa bertanggung jawab 

dalam suatu bidang, tetapi harus dilakukan melalui prosedur demokrasi dengan 

melibatkan orang banyak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahkan 

sekarang, suara terbanyak dalam lembaga legislatif pun tidak dapat lagi secara bebas 

memutuskan sendiri dalam ruang yang tertutup, tanpa mendapat dukungan publik secara 

luas (Abidin, 2004).  

Oleh karena itu, dalam era reformasi peran serta publik menjadi semakin penting. 

Sekarang pemerintah tidak dapat lagi mengabaikan publik, organisasi masyarakat 

(Ormas), perguruan tinggi, media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta partai-

partai politik pada setiap tahap dari proses kebijakan termasuk pembuatan peraturan 

daerah.  

Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan daerah  sudah mulai dilakukan, 

walaupun sebagian pihak menilai baru sebatas formalitas dan berlangsung satu arah saja. 

Keterbatasan dana dan waktu, belum memadainya produk peraturan perundang-undangan 

daerah yang dapat mendukung terlaksananya partisipasi publik dalam setiap proses 

lahirnya kebijakan sering menjadi alasan tidak optimalnya upaya keterlibatan publik. 

Partisipasi atau peran serta publik menjadi mutlak dalam rangka menjalankan prinsip 

demokratisasi pemerintahan. Idealnya peran serta publik dilibatkan sejak proses 

perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Hal ini lebih 

dikenal sebagai ―dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat‖. Pelaksanaan kebijakan 

daerah diharapkan dapat menjadi ajang peningkatan partisipasi publik dalam berbagai 

urusan publik. Untuk itu, diperlukan tatanan masyarakat madani yang memungkinkan 

terwakilinya berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang satu sama lain tidak saling 

menguasai tetapi bekerjasama melakukan upaya untuk menyelaraskan berbagai 

kepentingan publik. Perwujudan nyata demokrasi ada pada tingkatan sejauh mana rakyat 

turut berperan dalam merumuskan kebijakan daerah.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dan Sopanah (2005) menunjukkan 

ketidakefektifan partisipasi publik dalam proses APBD dan masalah riil yang terjadi pada 

saat publik berpartisipasi adalah: pertama, tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah 

Daerah dan dari DPRD. Kedua, mekanisme musyawarah pembangunan kelurahan 

(Musbangkel), Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan rapat koordinasi 

pembangunan (Rakorbang) yang ditempuh hanya sekedar formalitas belaka. Ketiga, 

ketidakpedulian (ketidaksadaran) dari publik khususnya ―masyarakat kecil‖ yang 

disebabkan karena hanya sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan 

pendidikan politik kepada masyarakat.  

Penelitian yang dilakukan Gani (2006), menunjukkan bahwa untuk memunculkan 

tindakan kolektif antar stakeholders diperlukan kebijakan yang melibatkan seluruh 

stakeholders pada saat awal proses pembuatan perumusan kebijakan dengan prinsip 

kemitraan dan kesejajaran untuk bekerja sama dalam penanganan masalah pedagang kaki 

lima (PKL) di Kota Malang. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan  forum dialog 

antar stakeholders.  

Menyadari pentingnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan daerah (Perda) 

perlu dilakukan suatu penelitian eksploratif  yang dapat mendeskripsikan  tahapan-

tahapan dalam perumusan Perda di DKI Jakarta, bentuk partisipasi publik DKI Jakarta 

dalam perumusan Perda, dan alasan publik DKI Jakarta berpartisipasi atau tidak 

berpartisipasi dalam perumusan kebijakan daerah serta cara-cara publik DKI Jakarta 

berpartisipasi dalam perumusan Perda. 

 

Perumusan Masalah Penelitian  

Pada prinsipnya publik yang akan terkena dampak dan menanggung resiko dari suatu 

kebijakan pemerintah memiliki hak yang tidak dapat diingkari untuk diikut-sertakan 

dalam pengambilan keputusan kebijakan yang bersangkutan. Dalam proses pembuatan 

kebijakan daerah, peran serta publik hanya bersifat pasif atau reaktif saja, artinya 

keikutsertaan mereka hanya sebagai akibat dari kebijakan pemerintah. Sesuai  dengan 

perkembangan dan kemajuan  dalam era otonomi daerah, publik menjadi lebih aktif, 

dalam arti terdapat inisiatif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, 

dapat dilihat pada setiap kali ada pengumuman pemberlakuan kebijakan pemerintah 

daerah (Perda) yang baru, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik, selalu ada 

tanggapan dari publik dalam bentuk demonstrasi penolakan pemberlakuan Perda baru 

tersebut. Pada tanggal 15 Maret 2010, ratusan orang demonstran yang mengatasnamakan 

masyarakat pemerhati ketahanan pangan (Mapertapa) dan pedagang ayam potong se DKI 

Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut 

agar para wakil rakyat merevisi Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Peredaran Unggas. 

Pengunjuk rasa merasa Perda No. 4/2007 adalah Perda yang disahkan oleh DPRD dan 

pemerintah DKI Jakarta tidak berpihak kepada rakyat kecil khususnya para pedagang 

ayam. Mereka mengeluhkan pada saat Perda tersebut dibahas dan dirancang tidak 

melibatkan salah satu pun perwakilan pedagang ayam di pasar-pasar tradisional atau 

pedagang-pedagang di PD. Pasar Jaya beserta asosiasinya (http://www.forum-
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ngo.com/pedagang-unggas-dan-ayam-serbu-dprd-dki-tolak-perda-dki). Dengan demikian, 

Pemda DKI Jakarta dalam era otonomi daerah saat ini belum sepenuhnya sukses 

memberikan dukungan atas hak publik dan memotivasi publik untuk berpartisipasi dalam 

setiap perumusan Perda di DKI Jakarta.   

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah tahapan-tahapan dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang 

Peredaran Unggas di DKI Jakarta?  

2. Bagaimanakah bentuk partisipasi Publik DKI Jakarta dalam perumusan Perda Nomor 

4 tahun 2007 tentang Peredaran Unggas? 

3. Mengapa publik  DKI Jakarta mau menerima (berpartisipasi) atau menolak (tidak 

mau berpartisipasi) dalam Pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Peredaran 

Unggas dan bagaimanakah cara-cara yang mereka gunakan dalam berpartisipasi? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis dan membandingkan tahapan-tahapan dalam perumusan Perda Nomor 

4 tahun 2007 tentang Peredaran Unggas di DKI Jakarta dibandingkan dengan teori 

tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan publik  yang dikemukan oleh Jones. 

2. Menganalisis bentuk partisipasi Publik DKI Jakarta dalam perumusan Perda Nomor 4 

tahun 2007 tentang Peredaran Unggas berdasarkan teori bentuk partisipasi publik. 

3. Mendeskripsikan alasan publik DKI Jakarta mau menerima (berpartisipasi) dan 

menolak (tidak mau berpartisipasi) pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2007 serta 

cara-cara publik berpartisipasi dalam perumusan Perda.  

 

Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, diharapkan memperoleh gambaran tentang  tahapan-tahapan 

dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Peredaran Unggas di DKI Jakarta, 

bentuk partisipasi publik DKI Jakarta dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007 

tentang Peredaran Unggas, dan alasan publik DKI Jakarta berpartisipasi atau tidak 

berpartisipasi dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007  serta cara-cara publik DKI 

Jakarta berpartisipasi dalam perumusan Perda tersebut.  Pada saat ini, masih minimnya 

studi dan kajian tentang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik di 

Indonesia. Untuk itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

pengembangan bidang kajian ini.  

Dari hasil penelitian ini, secara umum diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai body of knowledge dan model pembuatan 

keputusan dalam  setiap proses penyusunan Perda agar Perda yang dihasilkan sesuai 

dengan kebutuhan publik. Secara khusus dapat dimanfaatkan oleh Universitas Terbuka 

untuk pengayaan materi bahan ajar Kebijakan Publik (ADPU4410), Kebijakan 

Pemerintah (IPEM4538), dan Analisis Kebijakan Publik (MAPU5301).  
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METODE PENELITIAN 

 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik/kualitatif, yaitu penelitian 

eksploratif terhadap tahapan-tahapan dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 2007 

tentang Peredaran Unggas di DKI Jakarta, bentuk partisipasi publik DKI Jakarta, dan 

alasan publik DKI Jakarta berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam perumusan Perda 

Nomor 4 tahun 2007 tentang Peredaran Unggas serta cara-cara publik DKI Jakarta 

berpartisipasi dalam perumusan Perda Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Peredaran 

Unggas. 

 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara:  

1. wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan kunci (para anggota 

DPRD, perwakilan dari Pemda, para ketua adat, perwakilan kelompok perempuan,  

pemuda, pengurus organisasi masyarakat dan parpol, para pengusaha, kelompok tani, 

kelompok profesi,  komite sekolah dan LSM).  Khusus untuk informan kunci dari 

para ketua adat, perwakilan kelompok perempuan,  pemuda, pengurus organisasi 

masyarakat dan parpol, para pengusaha, kelompok tani, kelompok profesi, dan  

komite sekolah akan dipilih sebagai perwakilan publik dari kecamatan yang berjarak 

paling dekat, menengah, dan paling jauh dari pusat Ibu Kota DKI Jakarta. 

2. Studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen-

dokumen yang ada dan terkait langsung dengan proses penyusunan Perda DKI 

Jakarta. Sementara studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku, artikel, dan 

Koran yang membahas tentang partisipasi publik dan perumusan kebijakan.  

 

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pembuatan transkrip 

data (mengubah catatan ke bentuk tertulis, pembuatan koding (mengambil kata kunci dan 

diberi kode), kotegorisasi data (menyederhanakan/merangkum kata-kata kunci menjadi 

beberapa kategori), pembuatan kesimpulan sementara, triangulasi (proses check and 

recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya) kemudian pembuatan 

kesimpulan akhir.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Latar Belakang Lahirnya Perda No. 4 Tahun 2007  DKI  Jakarta 

Perda No. 4 tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas 

lahir pada situasi yang kontroversial. Perda ini lahir karena didorong oleh mewabahnya 

virus H5N1 yang menyebabkan berjangkitnya penyakit flu burung (Avian Influenza) 

yang merupakan salah satu penyakit menular yang ditularkan oleh unggas dan dapat 

menimbulkan kematian bagi penderitanya. Virus H5N1 melanda wilayah Propinsi DKI 

Jakarta di penghujung  tahun 2006 dan dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa  di 

Indonesia. Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu daerah yang paling banyak kasus flu 

burung. Dengan kondisi seperti itu pembentukan Perda No. 4 tahun 2007 ini disusun 
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dalam waktu yang relatif sangat singkat, yaitu kurang lebih 5 bulan. Rancangan peraturan 

inipun tidak termasuk ke dalam program legislagi daerah (Prolegda) karena dibuat dalam 

keadaan mendesak. Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2010 

tentang pembentukan peraturan daerah, dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, (salah 

satunya adalah mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam) DPRD 

dan/atau Gubernur dapat menyusun Racangan Peraturan Daerah di luar Prolega setelah 

terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada kedua belah pihak dengan 

menyertakan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah 

yang tersusun. 

Perda Peredaran Unggas termasuk kategori Perda yang tidak normal. Hal ini 

diperkuat oleh Wahyono SH, M.H (Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Biro 

Hukum pemerintah Provinsi DKI  Jakarta) yang terlibat langsung dalam pembuatan Perda 

itu, pada saat wawancara tanggal 28 Oktober 2010, yaitu bahwa Perda tersebut dibuat 

diluar Program Legislasi Daerah  dan pembuataannya berdasarkan instruksi Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta. Namun menurut Wahyono karena Perda Peredaran Unggas tersebut 

menyangkut hajat hidup orang banyak akhirnya Gubernur DKI mengintruksikan agar 

dibuat draft Perda. 

Meskipun pada awalnya sebagian anggota DPRD DKI Jakarta tidak setuju dibuatnya 

draft Perda Peredaran Unggas, namun karena penyakit flu burung dinyatakan sebagai 

kejadian yang luar biasa akhirnya anggota DPRD provinsi DKI menyetujuinya. 

 

Tahap-Tahap Penyusunan Perda No. 4 Tahun 2007  DKI Jakarta 

Jones (2007)  mengemukakan tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan publik, 

yaitu: 1) definition. Mendefinisikan masalah adalah tahap awal dari proses kebijakan 

publik. Manusia menghadapi masalah karena ada kebutuhan  yang tidak dapat dipenuhi. 

Oleh karena itu, negara bertugas membantu publik dalam memenuhi kebutuhannya. 

Mengakses kebutuhan tidaklah sederhana, dibutuhkan sikap responsif, kepekaan terhadap 

prakiraan-prakiraan kebutuhan publik. Masalah publik sangatlah kompleks, pembuat 

kebijakan sering mengalami kesulitan membedakan antara masalah dan akibat dari 

masalah. 2) Aggregation.  Tahap mengumpulkan orang-orang  yang mempunyai pikiran 

sama dengan pembuat kebijakan. Atau mempengaruhi orang-orang agar berpikiran sama 

terhadap suatu masalah. Dapat dilakukan melalui penulisan di media massa, penelitian 

atau orasi. 3) Organization.  Mengorganisasikan orang-orang yang berhasil dikumpulkan 

tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal maupun informal. 4) Representation. 

Mengajak kumpulan orang-orang yang berpikiran sama terhadap suatu masalah untuk 

mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses ke agenda setting. 

5)  Agenda Setting. Terpilihnya suatu masalah ke dalam agenda pembuat kebijakan. 6) 

Formulation. Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis, masalah dapat diredefinisi 

dan  memperoleh solusi yang tidak popular di masyarakat tetapi merupakan kepentingan 

kelompok mayor dari para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan interaksi  para pembuat 

kebijakan baik sebagai individu, kelompok ataupun partai yang dilakukan  melalui 

negosiasi, bargaining, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif-alternatif. 
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Formulasi juga membahas siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan 

output kebijakan. 7) Legitimation. Proses pengesahan dari alternatif yang terpilih. 

 

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 Perda Nomor 2 tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta 

dijelaskan bahwa Penyusunan Perda Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui  beberapa 

tahapan, yaitu: 

 

1. Perencanaan 

Pasal 7 dan pasal 8 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2010 menjelaskan bahwa 

perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), 

yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun bersama-sama 

antara DPRD dan Pemda secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis. Prolegda ini 

disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan 

Daerah. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan penentuan skala 

prioritas pembentukan rancangan Perda dan dibahas dan ditetapkan selambat-lambatnya 

pada awal tahun pertama masa tugas DPRD berdasarkan nota kesepakatan antara 

pimpinan DPRD dengan Gubernur.  

 

2. Penyusunan 

Terdapat tiga mekanisme penyusunan Perda di DKI Jakarta yang diatur  dalam pasal 

16 sampai dengan pasal 28 Perda Nomor 2 Tahun 2010  yaitu  penyusunan rancangan 

Perda atas usul DPRD, atas prakarsa Pemda, dan  penyusunan rancangan Perda di luar 

Prolegda. 

a. Penyusunan Rancangan Perda atas usul DPRD 

Mekanisme ini hanya mungkin dilaksanakan apabila anggota-anggota dewan 

mempunyai cukup keahlian dan pengalaman untuk menyusun rancangan peraturan 

tersebut.  

Menurut pasal 16 sampai dengan pasal 20 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2010, 

penyusunan Rancangan Perda atas usul DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda, yang 

dapat diajukan oleh anggota, Badan Legislasi Daerah (Balegda), komisi atau 

gabungan komisi pengusul. Rancangan tersebut diajukan pihak pengusul secara 

tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau 

naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok 

oleh sekretaris DPRD. Selanjutnya pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk 

melakukan kajian atas rancangan peraturan yang diajukan tersebut. Pihak Balegda 

dapat menyerahkan penyusunan naskah akademik beserta rancangan Perda kepada 

perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. Untuk 

melengkapi naskah akademik tersebut  Balegda dapat mengundang pihak pengusul, 

fraksi-fraksi, komisi-komisi, SKPD/UKPD terkait, dan/atau perwakilan masyarakat. 

Hasil pengkajian Rancangan Perda  kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD 

dan Pimpinan DPRD menyerahkan kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 
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7 hari sebelum dibahas dalam forum Rapat Paripurna DPRD.  Pada Rapat Paripurna  

diputuskan  terhadap Rancangan Persetujuan Daerah tersebut dengan kriteria a. 

persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan. Jika Rancangan 

tersebut disetujui atau harus dilakukan pengubahan, maka DPRD menugasi Balegda 

untuk menyempurnakan Perda tersebut. Selanjutnya Rancangan  Perda yang telah 

disempurnakan tersebut disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur 

dan Sekretariat DPRD menyebarluaskan rancangan peraturan yang telah 

disempurnakan kepada masyarakat. 

b. Penyusunan Rancangan  Perda atas prakarsa Pemda 

Pasal 21 sampai dengan pasal 27 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2010, 

menjelaskan bahwa penyusunan rancangan Perda atas prakarsa Pemda dilakukan 

berdasarkan Prolegda yang disusun oleh SKPD/UKPD pemrakarsa sesuai dengan 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan SKPD/UKPD pemrakarsa 

melaporkan penyiapan dan penyusunan Rancangan Perda  kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah dengan disertai Naskah Akademik mengenai materi yang diatur 

dalam Rancangan Perda. Naskah akademik disusun atas pemrakarsa SKPD/UKPD 

berkoordinasi dengan DPRD dan dapat melibatkan perguruan tinggi atau pihak ketiga 

lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. Pada proses penyusunan rancangan 

Perda  SKPD/UKPD pemrakarsa membentuk Tim Antar SKPD/UKPD  di mana 

keanggotaannya terdiri atas unsur SKPD/UKPD yang terkait dengan substansi 

rancangan Perda.  Tim ini diketuai oleh Pimpinan SKPD/UKPD pemrakarsa dan 

kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai sekretaris dan dibentuk setelah Prolegda 

ditetapkan. 

Sebagian besar  proses penyusunan Perda di DKI Jakarta mengikuti mekanisme yang 

kedua ini. Alasannya, lembaga eksekutif dianggap lebih memahami isu-isu yang 

berkembang di sektor masing-masing sehingga lebih bertanggung jawab atas 

pelaksanaan  peraturan-peraturan tersebut. Alasan lainnya adalah kapasitas yang ada 

di dewan tidak memungkinkan untuk menyusun rancangan kebijakan daerah 

(Sudirman dkk, 2005). 

 

c. Penyusunan Rancangan Perda di luar Prolegda 

Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Gubernur dapat menyusun Rancangan Perda 

di luar Prolegda setelah terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada kedua 

belah pihak dengan melampirkan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan 

Rancangan Perda yang akan disusun.  

 

Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan kebijakan mendesak dari Pemerintah 

2) Adanya pembatalan Perda oleh Pemerintah 

3) Melaksanakan putusan Mahkamah Agung 

4) Mengatasi keadaan laur biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau 
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5) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi daerah atas suatu 

Rancangan   Perda yang diajukan. 

 

 Menyikapi keadaan yang mendesak sehingga memerlukan adanya Perda, Pimpinan 

DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas permohonan 

Gubernur dengan meminta penjelasan dan pandangan dari Pemda, Fraksi-fraksi dan 

komisi-komisi. Selanjutnya pihak Balegda menyampaikan hasil pengkajian tersebut 

kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan. 

 Adapun rancangan penyusunan Perda No. 4 tahun 2007 DKI Jakarta dilakukan 

melalui mekanisme Penyusunan Rancangan Perda di luar Prolegda. Dalam hal ini 

rancangan Perda No. 4 tahun 2007 DKI Jakarta disusun karena dalam keadaan 

tertentu yaitu untuk mengatasi keadaan luar biasa mewabahnya kasus flu burung di 

DKI Jakarta. 

 

3. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Perda  

Pasal 29 sampai dengan pasal 38 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2010, 

menjelaskan tentang  tahap ketiga  dan keempat dalam pembentukan Perda, yaitu 

pembahasan dan pengesahan rancangan Perda, termasuk dalam hal ini rancangan Perda 

No. 4 tahun 2007 DKI Jakarta. Pembahasan Rancangan Perda di DPRD dilakukan 

bersama DPRD dengan Gubernur yang didasarkan prioritas pada Agenda Legislasi 

Daerah. Pembahasan ini dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan 

tingkat kesatu dan tingkat kedua.   

 

Pembicaraan tingkat kesatu dapat terjadi menjadi dua macam sesuai dengan dari 

mana rancangan Perda itu berasal, yaitu: 

1. Rancangan Peraturan Perda yang berasal dari Gubernur 

a. Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda 

b. Pemandangan umum fraksi-fraski terhadap Rancangan Perda; dan 

c. Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-

fraksi. 

 

2. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD 

a. Penjelasan pimpinan Balegda dalam Rapat Paripurna mengenai Rancngan Perda 

b. Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan 

c. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur. 

d. Pembahasan dalam rapat komisi, atau gabungan komisi atau anitia khusus yang 

dikoordinasikan oleh Balegda bersama dengan Gubernur atau pejabat yang 

ditunjuk untuk mewakilinya.  

e. Penelitian akhir Rancangan Perda dalam Rapat Pimpinan DPRD; 

 

Pembicaraan tingkat kedua meliputi kegiatan-kegiatan berikut: 

1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh: 
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a. Penyampaian laporan pimpinan Balegda/panitia khusus yang berisi proses 

pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada tingkat sebelumnya. 

b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna. 

2. Penyampaian pendapat akhir Gubernur. 

 

Pasal 31 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2010, menjelaskan bahwa jika  

persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah  untuk mufakat, maka keputusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak. Rancangan Perda yang tidak mendapat persetujuan 

bersama tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu. 

 

4. Pengundangan dan Penyebarluasan Perda 

Tahap terakhir dalam pembentukan Perda adalah pengundangan dan penyebarluasan 

Perda. Tahapan ini diatur dalam  pasal 39 sampai dengan pasal 43 Perda DKI Jakarta 

Nomor 2 Tahun 2010. Pengundangan Perda dan penjelasan Perda,  termasuk Perda No. 4 

tahun 2007 DKI Jakarta dilakukan oleh Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 30 hari  

terhitung sejak Rancangan Perda tersebut ditandatangani oleh Gubernur. Naskah Perda 

yang telah ditandatangani disimpan oleh Biro Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah 

wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Penyebarluasan Perda dimaksudkan agar 

masyarakat mengerti, dan  memahami maksud-maksud  yang terkandung dalam Perda 

dimaksud sehingga dapat melaksanakan ketentuan Perda dimaksud. Adapun dalam pasal 

40 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

masyarakat, yaitu: 

a. Lembaga Negara, Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD/UKPD 

dan pihak terkait lainnya; dan  

b. Masyarakat di lingkungan nonpemerintah 

 

Penyebarluasan peraturan perundangan-undangan tersebut dilakukan oleh Pemda 

melalui media cetak, media elektronik, dan cara lain. 

 

Proses pembentukan Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007  

Sebagai dasar untuk pembuatan rancangan peraturan daerah, Gubernur DKI Jakarta 

memberikan Instruksi Gubernur kepada Dinas Peternakan untuk pembuatan rancangan 

perda,  namun karena Instruksi Gubernur bukanlah produk hukum maka selanjutnya 

dibuat peraturan Gubernur dan selama 3 hari rancangan perda dapat diselesaikan dan 

diserahkan kepada DPRD. Naskah Akademik yang seyogjanya juga disertakan pada 

rancangan peraturan perda tersebut disusun belakangan karena mengejar waktu.  

Penyusunan Naskah Akademik merupakan hal yang penting sebelum dilaksanakan 

penyusunan peraturan, sebab Naskah Akademik berisi pertanggungjawaban secara 

akademik mengenai perancangan suatu peraturan. Pada Naskah Akademik dasar-dasar 

yuridis, sosiologis, dan filosofis dikaji secara mendalam.  
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Tahap selanjutnya DPRD melalui rapat Badan Musyawarah bersama eksukutif 

menetapkan jadwal pembahasan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mukholik, 

Kasubbag Raperda DPRD DKI Jakarta, Rapat Badan Musyawarah tersebut menetapkan 

jadwal yang sangat ketat dan dibuat secara singkat untuk menetapkan tahapan pembuatan 

Perda  di wilayah DKI, termasuk Perda No. 4  tahun 2007. Penetapan tahapan pembuatan 

peraturan daerah tersebut mengacu kepada UU No. 10 tahun 2004, yang meliputi 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  

1. Rapat  Paripurna Dewan I, pada saat ini semua anggota DPRD mendengrkan 

penyampaian penjelasan Gubernur tentang perlunya menerbitkan Perda no. 4 tahun 

2007 

2. Rapat Internal Fraksi, yang meliputi keguatan penyusunan pemandangan umum 

fraksi terhadap penjelasan Gubernur. 

3. Rapat Paripurna Dewan II, pada saat ini disampaikan pemandangan umum setiap 

fraksi-fraksi di mana suara anggota tidak sama dalam menanggapi rencana Provinsi 

DKI menerbitkan Perda no. 4 tahun 2007 ini, masing-masing mempertahankan 

argumentasinya mengenai pelarangan memelihara unggas karena ada tarik menarik 

dua kepentingan, yaitu dari aspek ekonomi dan kesehatan. 

4. Rapat Paripurna Dewan III, setelah Gubernur mendengar pemandangan umum setiap 

fraksi, pada rapat ini Gubernur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum 

fraksi tersebut. Pada saat ini Gubernur menyampaikan bahwa Perda no. 4 tahun 2007 

ini sangat penting karena Provinsi DKI akan mengendalikan bagaimana tata cara 

setiap warga masyarakat dan pengusaha dalam memelihara semua jenis unggas. 

5. Rapat Badan Legislatif Daerah. Pada tahap ini Badan Legislasi Daerah (Balegda) 

sebagai alat kelengkapan DPRD Khusus Ibukota Jakarta yang bersifat tetap dan 

bertugas menjalankan fungsi legislasi dalam menangani perencanaan, kajian dan 

evalusi,  pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah. Pada tahap ini  Balegda 

melaksanakan rapat yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan berikut: 

a. Dengar pendapat umum dengan masyarakat yang terdiri dari pihak-pihak YLKI, 

Pedagang/Pengusaha Unggas, LSM, Perguruan Tinggi, Pemerintah Pusat dan 

wakil dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyono, 

SH, M.H, Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum pemerintah 

provinsi DKI  Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010, momen ini juga bisa 

dianggap sebagai uji publik, karena penyusunan Perda ini membutuhkan waktu 

yang sangat cepat. 

b. Mendengar pembandangan akhir dari eksekutif 

c. Menyusun laporan  

6. Rapat Gabungan Pimpinan Dewan bersama Eksekutif dalam rangka penelitian akhir. 

7. Rapat Balegda dalam penyusunan laporan Balegda 

8. Tahap terkhir adalah rapat paripurna yang dihadiri oleh semua anggota fraksi, 

Gubernur beserta staf yang terkait. 
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Secara singkat diagram alur pembahasan peraturan daerah di Provinsi DKI Jakarta 

(Sumber: Kasubag Rapeda DPRD DKI Jakarta).  

 

 
 

Dari pembahasan tahapan proses penyusunan Perda No 4 tahun 2007  di atas, terlihat 

bahwa walaupun dibuat untuk mengantisipasi keadaan yang genting dan diproses dalam 

waktu yang relatif singkat, Provinsi DKI Jakarta telah berupaya melibatkan partisipasi 

publik walaupun sangat terbatas dalam penyusunan kebijakannya. Publik yang dilibatkan 

hanya berasal dari beberapa elemen masyarakat, yaitu dari Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perwakilan pedagang 

ternak besar. Sesuai dengan diagram alur pembahasan peraturan daerah di atas, publik 

dilibatkan dalam rapat Balegda yang dianggap sebagai  uji publik terhadap draft Raperda 

yang telah disusun untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka 

penyempurnaan substansi materi. Namun demikian, secara keseluruhan proses 

penyusunan Perda No 4 tahun 2007 belum mencerminkan Perda yang partisipatif. Suatu 

Perda dapat dikategorikan Perda partisipatif apabila keseluruhan proses perumusan Perda 

sampai dengan penetapan Perda selalu melibatkan partisipasi publik terutama publik yang 

terkena dampak langsung Perda yang bersangkutan.  Sementara dalam penyusunan Perda 

No 4 tahun 2007 belum melibatkan partisipasi publik terutama yang terkena dampak 

langsung (pedagang ayam pasar tradisional) dalam setiap tahapan perumusan Perda, 

tetapi perwakilan publik  hanya dilibatkan   dalam rapat dengar pendapat umum Balegda. 

Untuk mewujudkan kebijakan daerah atau Perda yang partisipatif, maka peran partisipatif 

publik sangatlah strategis dalam perumusan suatu Perda. Menurut Sudirman (2006) 

dengan partisipasi publik diharapkan: pertama, kebijakan daerah didasarkan terutama 

pada kepentingan dan kebutuhan publik. Berbagai kebijakan atau peraturan akan lebih 

sesuai dengan kenyataan dan lebih mungkin memenuhi harapan-harapan publik lokal. 
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Kedua, mendorong publik lokal untuk lebih mematuhi kebijakan atau peraturan dan 

bertanggung jawab secara sosial. Publik akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan 

yang pembuatannya melibatkan mereka secara aktif. Ketiga, Memberdayakan pemerintah 

daerah untuk mendemokratisasikan proses pembuatan kebijakan dan lebih bertanggung 

gugat kepada pemilih mereka. Konsultasi terbuka dengan para pemangku kepentingan, 

seperti universitas, LSM, dan publik, memungkinkan ―pengawasan dan keseimbangan‖ 

menjadi bagian dalam proses. 

Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan Perda di DKI Jakarta termasuk Perda  

No 4 tahun 2007 di atas, jika dianalisis dengan teori tentang tahapan-tahapan penyusunan 

kebijaksanaan publik yang dikemukakan oleh Jones (2007) maka Provinsi DKI Jakarta 

telah melakukan semua tahapan yang direkomendasi dalam teori tersebut. Pada tahap 

awal aparat Pemerintah dalam hal ini Pemda Provinsi DKI Jakarta melakukan proses 

definition, yaitu  mendefinisikan permasalahan untuk mengatasi keadaan luar biasa (kasus 

flu burung) yang terjadi pada masyarakat. Pemerintah melihat masyarakat menghadapi 

masalah karena ada kebutuhan  yang tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah  

bertugas membantu publik dalam memenuhi kebutuhannya. Setelah Pemerintah 

merumuskan masalah dan mengkaji akibat-akibat yang terjadi jika masalah tersebut tidak 

secepatnya diselesaikan maka tahap selajutnya adalah  melakukan  aggregation.  Tahap 

mengumpulkan orang-orang  yang mempunyai pikiran sama dengan pembuat kebijakan. 

Atau mempengaruhi orang-orang agar berpikiran sama terhadap suatu masalah. Untuk 

menghimpun data-data ini Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan sosialisasi melalui 

berbagai media dan berbagai pertemuan. Tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan 

orang-orang yang berhasil dikumpulkan tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal 

maupun informal (organization) dan  mengajak kumpulan orang-orang yang berpikiran 

sama (representation) terhadap suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. 

Pada tahap inilah, Pemerintah DKI Jakarta melibatkan partisipasi publik untuk sama-

sama merumuskan aturan agar dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dalam 

proses mencapai kata kesepakatan ini  semua kepentingan didengar dan diakomodir dan 

akhirnya terpilih suatu masalah ke dalam agenda pembuat kebijakan (agenda setting). 

Tahap terakhir adalah menformulasikannya sehingga menjadi suatu peraturan daerah 

yang akan disepakati bersama (formulation). Tahap ini merupakan tahap yang paling 

kritis, karena kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak akan menimbulkan 

pro dan kontra. Khusus untuk Perda No. 4 tahun 2007 ada dua kepentingan yang saling 

tarik menarik, yaitu kepentingan ekonomi dan kesehatan. Faktor ekonomi yang dijadikan 

alasan para pengusaha dan pedagang ayam yang banyak melakukan unjuk rasa pada 

sekitar awal tahun 2010. Mereka mendesak agar Perda ini dibatalkan demi kelangsungan 

hidup dan usaha mereka. Pada tahap ini berbagai pihak melakukan interaksi baik sebagai 

individu, kelompok ataupun partai yang dilakukan  melalui negosiasi, bargaining, 

responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif-alternatif. Formulasi juga 

membahas siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan output kebijakan. 

Tahap terakhir adalah tahap legitimasi (Legitimation), yaitu proses pengesahan dari 

alternatif yang terpilih yaitu tetap mengesahkan pelaksanaan Perda No. 4 tahun 2007. 
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Bentuk Partisipasi Publik Dalam Perumusan Perda No. 4  Tahun 2007  DKI  

Jakarta 

Dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan dalam 

bentuk Perda, terdapat hak publik untuk berpartisipasi dalam proses  penyusunan Perda, 

yakni memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam persiapan maupun pembahasan 

rancangan Perda (Griadhi dan Utari, 2008). Namun dalam pelaksanaannya, masih ada 

perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan istilah publik yang berhak 

berpartisipasi dalam perumusan kebijakan termasuk Perda. Ada yang mengartikan publik 

yaitu  setiap orang pada umumnya, setiap orang atau lembaga yang terkait, setiap 

lembaga swadaya masyarakat atau perwakilan dari anggota masyarakat yang ditunjuk 

atau dipilih. Maria Farida Indrati S.( 2007) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

publik adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang ‖rentan‖ terhadap 

peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya 

masyarakat yang terkait.  

Dengan demikian, partisipasi publik terutama publik yang akan terkena dampak 

langsung dalam penyusunan Perda merupakan hak publik, yang dapat dilakukan baik 

dalam tahap penyiapan maupun tahap  pembahasan. 

 

Adapun manfaat partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik termasuk 

dalam pembuatan Perda adalah: 

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik. 

2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan 

terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. 

3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. 

4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang 

digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat (Sad Dian Utomo,2003). 

 

Huntington (2004) membatasi partisipasi publik sebagai kegiatan yang dilakukan 

warga Negara sipil (bukan aparat pemerintah) yang bertujuan untuk mempengaruhi 

kebijakan pemerintah. Sementara menurut Mardikanto (2006) partisipasi publik adalah 

keterlibatan publik baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap aktivitas 

publik. Partisipasi sebagai keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksudkan bukanlah 

bersifat pasif, tetapi secara aktif ditunjukkan oleh individu atau masyarakat yang 

bersangkutan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran 

serta publik baru dapat dikatakan suatu partisipasi kalau sudah berupa kegiatan, bukan 

sekedar suatu sikap. Suatu sikap yang tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan belum 

dapat dikategorikan sebagai partisipasi. Demikian juga halnya bukan partisipasi publik 

kalau tidak bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah.  

Salah satu cara untuk memahami partisipasi adalah dengan menggunakan 

―tangga/bentuk partisipasi‖. Tangga/bentuk partisipasi memperlihatkan relasi antara 

warga dengan pemerintah dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. 
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UNDP (dalam suhirman, 2003) menyusun tangga partisipasi sebagai berikut: 1) 

manipulasi, 2) informasi, 3) konsultasi, 4) membangun konsensus, 5) pembuatan 

keputusan, 6) berbagi resiko, 7) kerja sama, 8) mengatur sendiri. Menurut Suhirman 

(2003) dalam tangga partisipasi, para praktisi umumnya menerima konsep bahwa 

manipulasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Penentraman, informasi, dan konsultasi 

pada dasarnya adalah bentuk lain dari tokenisme yaitu kebijakan skedarnya berupa upaya 

superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu 

tujuan. Sedangkan kemitraan, pendelegasian kekuasaaan, dan pengawasan oleh warga 

diterima sebagai wujud dari kekuasaan dan partisipasi publik. 

Berdasarkan bentuk partisipasi tersebut di atas, maka bentuk partisipasi publik DKI 

Jakarta  dalam penyusunan Perda No. 4 Tahun 2007  baru pada bentuk konsultasi, dimana 

Pemda DKI hanya meminta saran dan kritik dari masyarakat melalui dengar pendapat 

umum sebelum Perda tersebut ditetapkan. Menurut Wahyono, dengar pendapat umum  

dalam penyusunan Perda Peredaran Unggas dapat dianggap sebagai uji publik, karena 

penyusunan Perda ini membutuhkan waktu yang sangat cepat (hasil wawancara, tanggal 

28 Oktober 2010). Lebih lanjut Wahyono menjelaskan bahwa publik  yang hadir pada 

saat dengar pendapat dalam  Rapat Balegda pembahasan Perda Peredaran Unggas yaitu 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

dan perwakilan pedagang ternak. Namun para pedagang ayam yang berunjuk rasa 

menuntut agar pemerintah Pemda DKI mencabut atau paling tidak merevisi ulang perda 

Nomor 4 Tahun 2007, beranggapan bahwa pada saat Perda tersebut dibahas dan 

dirancang tidak melibatkan salah satu pun perwakilan pedagang ayam di pasar-pasar 

tradisional atau pedagang-pedagang di PD. Pasar Jaya beserta asosiasinya. Lebih lanjut  

para pedagang ayam yang berunjuk rasa beranggapan  bahwa Perda No. 4/2007 yang 

disahkan oleh DPRD dan pemerintah DKI Jakarta tidak berpihak kepada rakyat kecil 

khususnya para pedagang ayam, tetapi sarat kepentingan pedagang-pedagang dan 

pengusaha peternak ayam besar (http://www.forum-ngo.com, 15 Maret 2010). Hal ini 

juga sesuai dengan pendapat  Tjeppy D.Sudjana (Dirjen Peternakan Kementerian 

Pertanian) yang beranggapan bahwa penyusunan Perda No.4 tahun 2007 belum cukup 

melibatkan para usaha perunggasan di tingkat lapangan (http://www.depkominfo.go.id, 

Rabu 9 Juni 2010). 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Publik Mau Menerima Atau Menolak Perda 

No. 4 Tahun 2007  DKI Jakarta 

Menurut Anderson (1979) ada beberapa faktor yang menyebabkan  publik mau 

melaksanakan kebijakan publik, yaitu:  

1. Anggota masyarakat respek terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan 

pemerintah. Sejak lahir manusia dididik untuk patuh dan memberikan respek kepada 

otoritas pejabat-pejabat pemerintah.  

2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Publik mau menerima dan 

melaksanakan kebijakan publik itu apabila mereka anggap sebagai suatu yang logis, 

perlu, dan adil.  

http://www.forum-ngo.com/
http://www.depkominfo.go.id/
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3. Adanya keyakinan masyarakat. Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kebijakan 

itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang 

berwewenang untuk itu serta melalui  prosedur yang benar. 

4. Adanya kepentingan pribadi. Seseorang atau.kelompok sering memperoleh 

keuntungan yang langsung dengan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan 

publik, karena hal itu sesuai dengan kepentingan pribadinya.  

5. Adanya sanksi hukum. Orang "terpaksa" harus mematuhi dan melaksanakan suatu 

kebijakan publik karena ia takut terkena hukuman, misalnya denda, kerugian/penjara 

dan sanksi-sanksi lainnya.  

6. Masalah waktu. Penerimaan publik terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh 

pengalaman dari penerapan suatu kebijakan seiring dengan perjalanan waktu.  

 

Berdasarkan pendapat Anderson di atas, maka faktor yang mempengaruhi publik 

DKI Jakarta mau menerima Perda No. 4 Tahun 2007 yaitu adanya kesadaran untuk 

menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemda DKI Jakarta. Di mana publik DKI 

Jakarta (selain para pedagang ayam) memandang Perda No. 4 Tahun 2007 dibutuhkan 

untuk mencegah terjadinya flu burung yang dapat menular ke manusia. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Selamat Nurdin, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta yaitu 

―sebenarnya tujuan awal pengesahan Perda No. 4 Tahun 2007  adalah untuk mencegah 

penyebaran flu burung. Kami tidak mengantisipasi kemungkinan Perda ini menimbulkan 

dampak sosial ekonomi pada para pedagang ayam,". Namun demikian, Selamat Nurdin 

menambahkan pihaknya bersama perwakilan dari pedagang unggas dan Dinas Kelautan 

dan Pertanian, akan melakukan analisa konten terhadap Perda No. 4 Tahun 2007 

(http://www.tempointeraktif.com). 

Adapun faktor yang menyebabkan publik DKI Jakarta (khususnya publik yang 

terkena dampak langsung Perda) menolak melaksanakan Perda No. 4 Tahun 2007 yaitu 

karena mereka merasa dirugikan dengan adanya Perda yang bersangkutan dan mereka 

tidak dilibatkan dalam perumusan Perda tersebut.  Hal ini sesuai dengan pernyataan para 

pengunjuk rasa: ―kami  menuntut agar pemerintah Pemda DKI mencabut atau paling tidak 

merevisi ulang perda Nomor 4 Tahun 2007 karena Perda yang disahkan oleh DPRD dan 

pemerintah DKI Jakarta tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil khususnya para 

pedagang ayam. Perda tersebut sarat kepentingan pedagang-pedagang dan pengusaha 

peternak ayam besar, karena pada saat Perda tersebut dibahas dan dirancang tidak 

melibatkan salah satu pun perwakilan pedagang ayam di pasar-pasar tradisional atau 

pedagang-pedagang di PD. Pasar Jaya beserta asosiasinya‖ (http://www.forum-

ngo.com/pedagang-unggas-dan-ayam-serbu-dprd-dki-tolak-perda-dki). 

Pernyataan yang lebih ekstrim datang dari Ketua HPUJ (Himpunan Pedagang 

Unggas lalu di gedung DPRD Jakarta. Siti Mariam mengatakan, Perda ini perlu direvisi 

dan semua pihak termasuk pedagang ayam harus diikutsertakan dalam proses perumusan. 

Lebih lanjut Siti Mariam mengatakan ―Unggas hidup tetap harus ada di pasar tradisional. 

Kalau memang penampungan dan pemotongan kurang layak tinggal diinformasikan 
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sebelumnya dan diberi penyuluhan, bukannya digusur,‖  (http://dienbicom1.ipage.com/ 

trobos).  

 

Cara Publik Berpartisipasi Dalam Perumusan Perda No. 4 Tahun  2007 

Dalam rangka menjaring aspirasi publik dalam perumusan suatu Perda, Pemda dan 

DPRD dapat menyelenggarakan forum rapat dengar pendapat umum, kegiatan seminar-

seminar atau workshop, kotak pos khusus atau forum jejaring sosial melalui internet, dan 

kunjungan kerja anggota DPRD.  Menurut Griadhi dan Sri Utari (2008), pelaksanaan 

partisipasi  publik dalam pembentukan suatu Perda dapat dilakukan dengan cara:  

1. Memberikan masukan-masukan atau pendapat-pendapat dalam Rapat Dengar 

Pendapat Umum atau rapat-rapat lainnya yang sejenis. 

2. Memberikan masukan-masukan kepada anggota DPRD pada saat melakukan 

3. kunjungan kerja. 

4. Mengikuti seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan 

pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu 

Rancangan Peraturan Daerah. 

 

Cara yang dilakukan publik DKI Jakarta pada saat berpartisipasi dalam perumusan 

Perda No. 4 Tahun  2007 yaitu memberikan masukan atau pendapat pada forum Rapat 

Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh DPRD DKI Jakarta sebelum 

pengesahan Perda No. 4 Tahun  2007.  Pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum Balegda 

tersebut, publik DKI Jakarta diwakili oleh YLKI, LSM, dan hanya beberapa wakil dari 

pedagang ayam. Sementara publik DKI Jakarta tidak berpartisipasi melalui forum 

kunjungan kerja DPRD, kegiatan seminar atau kegiatan sejenis, dan forum lainnya karena 

forum-forum tersebut tidak tersedia pada saat penyiapan Rancangan Peraturan Daerah  

No. 4 Tahun  2007.  Karena menurut Wahyono (anggota tim pembuat  Perda), Perda No. 

4 Tahun  2007 termasuk kategori Perda yang tidak normal, dimana  Perda tersebut dibuat 

diluar Program Legislasi Daerah dan pembuataannya berdasarkan instruksi Gubernur 

provinsi DKI Jakarta. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Tahapan-tahapan dalam penyusunan Perda No 4 tahun 2007 DKI Jakarta telah 

melakukan semua tahapan dalam perumusan kebijakan publik  yang dikemukan oleh 

Jones, yaitu mulai dari definition,  aggregation,   organization,   representation,    

agenda setting,  formulation,  dan sampai pada  tahap akhir yaitu legitimation. 

Rancangan Perda Nomor 4 Tahun 2007 dibuat diluar program legislasi daerah 

(Prolegda), disusun dalam waktu yang sangat singkat sehingga termasuk kategori 

http://dienbicom1/


ISBN 978-979-011-827-0   

370 

 

Perda yang tidak normal. Pemda dan DPRD DKI Jakarta telah berusaha untuk 

melibatkan partisipasi publik pada tahap pembahasan Perda Nomor 4 Tahun 2007 

yaitu melalui forum rapat dengar pendapat umum. Sementara pada tahap perencanaan 

dan penyusunan rancangan Perda publik terutama yang terkena dampak langsung 

dari Perda Nomor 4 Tahun 2007 belum dilibatkan. Oleh karena itu, Perda DKI 

Jakarta Nomor 4 Tahun 2007 belum dapat dikatakan sebagai Perda Partisipatif.  

2. Bentuk partisipasi publik DKI Jakarta dalam penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2007 

baru sampai tingkat konsultasi dimana pemerintah meminta saran dan kritik dari 

publik sebelum Perda ditetapkan. 

3. Alasan publik DKI Jakarta berpartisipasi dalam hal mendukung Perda Nomor 4 tahun 

2007 yaitu karena adanya kesadaran untuk menerima kebijakan yang telah ditetapkan 

oleh Pemda. Sementara alasan publik DKI menolak pemberlakuan Perda Nomor 4 

tahun 2007 yaitu karena mereka merasa dirugikan dengan adanya Perda yang 

bersangkutan dan mereka tidak dilibatkan dalam perumusan Perda tersebut. 

4. Cara-cara publik DKI Jakarta berpartisipasi dalam perumusan Perda Nomor 4 tahun 

2007 yaitu memberikan masukan/pendapat melalui forum curah pendapat umum dan 

demonstrasi. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan 

saran sebagai berikut.  

1. Untuk memperkaya teori-teori tentang partisipatif publik dalam perumusan kebijakan 

publik termasuk dalam penyusunan Perda, maka  teori-teori partisipatif publik dari 

hasil penelitian yang serupa maupun teori-teori partisipatif publik yang dihasilkan 

dan dikutif dalam penelitian ini dapat dijadikan materi pengayaan bahan ajar 

Universitas Terbuka yaitu Kebijakan Publik (ADPU4410), Kebijakan Pemerintah 

(IPEM4538), dan Analisis Kebijakan Publik (MAPU5301).  

2. Pemda dan DPRD DKI Jakarta harus melibatkan patisipasi publik yang terkena 

dampak langsung dari implementasi suatu Perda termasuk Perda No. 4 Tahun 2007 

dengan cara melibatkan mereka mulai dari perencanaan sampai pada proses evaluasi 

implementasi suatu Perda bukan hanya pada tahap pembahasan Perda.  

3. Untuk mewujudkan Perda DKI Jakarta yang partisipatif, sudah saatnya Pemda dan 

DPRD DKI Jakarta memiliki peraturan hukum yang mengatur dan menjamin 

partisipasi publik dalam setiap proses penyusunan Perda yaitu dengan cara 

menetapkan Perda Partisipasi Publik. 
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