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ABSTRACT 
Substitution of the new order regime reform era to bring home big enough 
task for holders of development policy in this country . Government 
bureaucracy into one part left by the new order of special concern by the 
government , especially pemerintaha area. The inability of the government to 
manage the bureaucracy caused by many things one of which is the lack of 
quality of personnel in providing service to the community . Apparatus still 
positioning itself not as a public servant but someone who must be served . 
Therefore, in this paper the author tries to analyze the problems with the 
approach of a paradigm shift regarding the bureaucratic apparatus of 
government as part of efforts to resolve the issue of government bureaucracy 
in order to realize good governance . 
Keywords: Government Bureaucracy, Paradigm, Governance 

 
 

ABSTRAK 
Pergantian rezim orde baru ke era reformasi membawa tugas rumah yang 
cukup besar bagi pemangku kebijkan dinegeri ini. Birokrasi pemerintahan 
menjadi salah satu bagian yang ditinggalkan oleh orde baru yang menjadi 
perhatian khusus oleh pemerintah terutama pemerintaha daerah. Ketidak 
mampuan pemerintah dalam mengelola birokrasi disebabkan oleh banyak hal 
salah satunya adalah lemahnya kualitas aparatur dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Aparatur masih memposisikan diri bukan 
sebagai pelayan publik tetapi seseorang yang harus dilayani. Oleh karena itu 
dalam tulisan ini penulis mencoba menganalis persoalan dengan pendekatan 
perubahan paradigma aparatur mengenai birokrasi pemerintahan sebagai 
salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan birokrasi pemerintahan demi 
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 
Kata Kunci: Birokrasi Pemerintahan, Paradigma, Tata Kelola Pemerintahan 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi  dalam hubungan 

antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menurut 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan 

pemerintah pusat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah 

provinsi dan kabupaten/ kota yang ada di Indonesia untuk mengambil 

tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat 

untuk mengatur dan melayani rumah tangga dan urusannya sendiri. 

Dengan berubahnya aturan dan kebijakan tersebut maka tanggung jawab dan 

beban yang harus dipikul oleh pemerintah daerah menjadi lebih besar. Oleh 

karena itu dibutuhkan kesiapan yang matang dari pemerintah daerah itu 

sendiri. Undang-undang telah dikeluarkan, secara tidak langsung, siap atau 

tidak siap, pemerintah daerah harus menerima keputusan tersebut dan siap 

menerima segala konsekuensi dari keputusan tersebut. 

Semenjak digulirkannya Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 Ttahun 1999 

yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 atau 

ditetapkan Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berdesentralisasi, 

bangsa Indonesia terutama sistem pemerintahannya mengalami perubahan 

yang sangat signifikan. Hal ini  bisa dilihat dari pengelolaan tata pemerintahan 

yang kacau balau. Pengelolaan tata pemerintahan yang tidak baik tesebut 

dimulai dari level pemerintahan tingkat pusat sampai kepada level 

pemerintahan tingkat daerah. Ditambah lagi dengan kualitas sumber daya 

aparatur didaerah yang minim sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan 

pelayanan terhadap masyarakat. 

Birokrasi dan pelayanan publik  pemerintah daerah merupakan salah satu 
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kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Oleh karena itu sangat terasa bagi 

masyarakat dalam masalah pelayanan sebagai dampak dari digulirkannya 

otonomi daerah. Masyarakat sulit sekali untuk melihat kebaikan dan manfaat 

positif dari pelayanan birokrasi di pemerintah daerah. Hal ini bisa dilihat dari 

akuntabilitas publik, sejauh mana masyarakat bisa menerima manfaat dari 

pelayanan dan birokrasi pemerintah. Apakah sama antara sebelum otonomi 

daerah dengan sesudahnya dalam masalah pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, birokrasi dan pelayanan publik 

berkembang menjadi wahana penyelenggaraan berbagai bidang kehidupan 

bangsa dan hubungan antar negara.  Selain diperlukan dalam pengelolaan 

pelayanan masyarakat, birokrasi juga harus mampu menerjemahkan seluruh 

keputusan politik dalam public policy untuk dapat dioperasionalisasikan. 

Birokrasi sebagai penentu keberhasilan kepemerintahan menjadikan birokrasi 

memiliki peran strategis disamping peran privat sector dan stakeholder.  

Reformasi  yang terjadi di Indonesia dan mulai dikumandangkan pada tahun 

1998 merupakan kebutuhan  mendasar bangsa setelah lama berada dalam 

kehidupan yang salah kaprah. Reformasi  tersebut harus dilakukan   termasuk 

reformasi dalam birokrasi.   Birokrasi pemerintah daerah merupakan salah 

satu acuan untuk melihat keberhasilan pengelolaan penataan pemerintahan 

yang efesien sehingga akan mendongkrak kepercayaan publik kepada 

pemerintah. Oleh karena perlu adanya suatu tindakan yang cepat dan 

kongkrit untuk mengatasi masalah ini. 

Belum berjalan secara baik dan kontineu birokrasi pemerintahan di Indonesia 

hari ini menjadi tugas besar bagi para pengampu kebijakan. Reformasi yang 

telah bergulir cukup lama tidak berbanding lurus dengan reformasi dibidang 

birokrasi. Birokrasi masih jalan ditempat dan belum mampu menemukan 

format yang tepat untuk melayani masyarakat. Masih banyak faktor yang 
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harus digali dan dicari solusinya agar perjalanan reformasi di Indonesia 

beriringan dengan perbaikan birokrasi. 

Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menganalisi suatu format pelayanan 

birokrasi yang baik sehingga mampu memberikan solusi terhadap 

permasalahan birokrasi terutama birokrasi pemerintahan di era otonomi 

daerah. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library 

research dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk 

memperoleh data penelitian dengan rangkaian kegiatan yang dimulai dari 

membaca, mengumpulkan bahan kepustakaan yang berhubungan dengan 

penelitian sampai dengan mengolah bahan tersebut sehingga menjadi sebuah 

tulisan. 

KERANGKA TEORITIS 

1. Birokrasi Pemerintah 

Sebagai sebuah negara yang mengikuti perkembangan demokrasi, kehadiran 

birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari. Menurut teori liberal, birokrasi 

pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh 

dalam pemilihan (Miftah Thoha,2002). Hasil pemilihan merupakan legitimasi 

dari rakyat terhadap penguasa yang berwenang dalam menjalankan 

kekuasaannya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu birokrasi pemerintah 

tidak hanya didominasi oleh pejabat-pejabat birokrasi saja yang meniti karir di 

dalamnya, namun ada pula bagian-bagian lain yang ditempati oleh pejabat-

pejabat politik. Demikian juga sebaliknya di dalam birokrasi pemerintah itu 
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bukan hanya dimiliki oleh pimpinan politik dari partai politik melainkan ada 

juga pimpinan birokrasi karir yang professional.  

Di dalam birokrasi dikenal istilah pejabat, yakni orang yang menduduki 

jabatan tertentu dalam birokrasi pemerintah. Kekuasaan pejabat ini sangat 

menentukan, karena segala urusan yang berhubungan dengan jabatan itu 

maka dialah yang menentukan. Jabatan dalam birokrasi pemerintah memiliki 

hirarki yang mana hirarki paling atas mempunyai kekuasaan yang lebih besar 

dari pada jabatan yang berada di bawahnya. Semua jabatan itu lengkap 

dengan fasilitas yang mencerminkan kekuasaan tersebut. Menurut Weber, 

birokrasi yang dianut oleh pemerintah pada saat ini merupakan officialdom 

yakni kerajaan pejabat (Miftah Thoha, 2002). Hal ini bisa dilihat dari orang-

orang yang menduduki jabatan-jabatan tersebut memiliki hubungan 

kekerabatan dengan yang lainnya. Mereka mengutamakan kepentingan 

keluarganya, bagi orang orang lain sangat sulit untuk masuk dalam wilayah 

tersebut kecuali mereka memiliki hubungan khusus dengan penguasa 

pemerintah, urusan masyarakat menjadi urusan yang kedua. Padahal, 

menurut Weber pejabat birokrasi pemerintah merupakan sentral dari 

penyelesaian urusan masyarakat karena rakyat sangat tergantung dengan 

pelayanan dari pejabat tersebut. 

Birokrasi yang ideal menurut Weber adalah suatu kontruksi yang bisa 

menjawab suatu masalah tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu. 

Suatu birokrasi atau administrasi itu memiliki bentuk yang pasti dimana 

semua fungsi bisa dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Istilah rasional 

dengan segala aspek pemahamannya merupakan kunci dari konsep birokrasi 

yang ideal.  

Menurut Weber, tipe ideal birokrasi pemerintah yang rasional itu  dilakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut : 
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1. Individu pejabat secara rasional bebas, akan tetapi dibatasi oleh 

jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan 

individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan 

jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk 

keluarganya. 

2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hiraki dari atas kebawah 

dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan dan 

ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih 

kecil. 

3. Tugas dan fungsi  masing-masing jabatan dalam hiraki tersebut secara 

spesifik berbeda satu sama lainnya. 

4. Setiap pejabat mempunyai kontrak yang harus dijalankan. Serta job 

description masing-masing pejabat harus dijalankan sesuai kontrak. 

5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. 

Idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. 

6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun 

sesuai dengan  tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. 

7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi 

berdasarkan senioritas dan merit sistem yang sesuai dengan 

pertimbangan yang objektif 

8. Setiap pejabat tidak dibenarkan sama sekali menjalankan jabatannya 

dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 

9. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu 

sistem yang dijalankan  secara disiplin. (Miftah Thoha, 2002) 

Menurut Warren Bennis (Miftah Thoha, 2002), bahwa setiap zaman tertentu 

akan mengembangkan suatu bentuk tatanan  sistem organisasi yang sesuai 

dengan zamannya. Artinya sistem birokrasi itu bisa berubah sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi zamannya. Birokrasi bisa menyesuaikan dengan 
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kebutuhan masyarakatnya.  

2. Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

Good Governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep  

yang baru dan sangat sering dibicarakan dalam ilmu politik dan administrasi 

publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi 

demokrasi,masyarakat sipil, partisipasi masyarakat, hak azasi manusiadan 

pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep tata pemerintahan 

yang baik ini sering digunakan dalam wilayah pelayanan publik atau birokrasi 

pemerintah karena dipandang perlunya suatu reformasi birokrasi guna 

meningkatkan pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakatnya. 

Konsep ini juga dipandang sebagai suatu paradigma baru dalam pelayanan 

publik sebab paradigma baru ini menekankan kepada perananan manajer 

publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, 

mendorong meningkatnya otonomi manajerial, terutama sekali  mengurangi 

campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi, 

akuntabilitas publik dan menciptakan pengelolaan manajerial yang bersih 

bebas dari korupsi (Miftah Thoha 2002). 

United Nations Development Programme (UNDP), merumuskan istilah 

governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi dan 

administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah 

sosialnya. Istilah ini menunjukkan bahwa dalam urusan pelayanan publik 

dimana masyarakat bisa mengatur urusan yang berkenaan dengan ekonomi, 

institusi dan sumber-sumber politik lainnya, yang hanya digunakan untuk 

pembangunan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan. 

Untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik menurut UNDP (Miftah 

Thoha, 2002) bahwa setidaknya ada tiga unsur yang mendukung terciptanya 
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tata pemerintahan yang baik agar terciptanya kondisi yang menjamin adanya 

proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta saling 

mengontrol. Adapun tiga hal tersebut adalah pemerintah (goverment), rakyat 

(citizen) dan usahawan (businessment). Ketiga komponen tersebut memiliki 

hubungan yang sangat erat dan saling mengisi dan juga saling mempengaruhi 

untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Ketiga variabel ini memiliki 

hubungan yang sama dan saling terkait yang sangat berpengaruh terhadap 

upaya dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Jika ketiga variabel 

tersebut tidak terjalin dengan baik maka berpengaruh pula terhadap tata 

pemerintahan yang baik.  

Oleh karena itu masing-masing komponen atau variabel tersebut harus bisa 

memainkan perannya masing-masing, pemerintah sebagai pembuat regulasi  

dan yang memberikan pelayanan harus bisa memaksimalkan kekuatannya dan 

fungsinya. Jangan sampai hanya sebagai simbol yang tidak memiliki ruhdan 

kekuatan sebagai mana fungsinya sebuah pemerintahan. Begitu juga dengan 

rakyat atau civil society  harus bisa mendorong pemerintahan untuk berperan 

sesuai fungsinya karena pemahaman mengenai konsep demokrasi kekuasaan 

tidak hanya terpusat kepada atasan atau pemerintahan tetapi rakyat juga 

memiliki kekuasaan yang dijewantahkan melalui pemerintah sebagai 

perwakilan masyarakat untuk mengurus rakyatnya. Begitu juga dengan sektor 

swasta (business) harus memiliki dukungan terciptanya proses keseimbangan 

kekuasaan yang berlangsung dalam tata pemerintahan yang baik. Jika suatu 

birokrasi pemerintah bisa menyeimbangkan ketiga unsur ini yaitu antara 

government, civil society dan business maka akan terjadi kesenjangan dan 

berdampak rusaknya tata pemerintahan. Sebagai contoh jika sektor business 

yang mendominasi maka mereka bisa mempengaruhi kebijakan peluang-

peluang kolusi akan terbuka lebar karena pejabat publik yang duduk di 
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birokrasi pemerintah yang selalu berorientasi uang dalam menjalankan 

tugasnya. 

PEMBAHASAN 

1. Kondisi Birokrasi Indonesia Hari ini 

Kerja keras para pembuat kebijakan dinegeri ini baik itu di level nasional 

maupun lokal harus menyentuh pada arah reformasi birokrasi. Kita melihat 

kondisi birokrasi kita pada hari ini yang sangat carut-marut, dimana-mana kita 

mendengar keluhan dan laporan masyarakat yang menyayangkan sikap para 

aparatur pemerintah yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat sehingga sosok birokrat menjadi momok yang menakutkan bagi 

masyarakat. Wajar pada hari ini muncul ketidakpercayaan yang tinggi dari 

masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Pemerintah yang seharusnya 

menjadi pengayom masyarakat justru menjadi beban masyarakat yang 

notabene sangat membutuhkan birokrasi karena kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat sangat tergantung sekali dengan birokrasi pemerintah.  

Oleh karena itu perlu ada yang namanya upaya untuk mengembalikan fungsi 

birokrasi kepada tujuan semula yakni tujuan mengapa birokrasi itu harus ada. 

Selain itu ditambah lagi perilaku para birokrat yang tidak mencerminkan 

perilaku seorang abdi negara, seperti kedisiplinan yang rendah, tanggung 

jawab terhadap pekerjaan yang kurang dan ketidakpekaan terhadap 

persoalan masyarakat. Setidaknya ada beberapa kecenderungan dan perilaku 

kurang positif dari birokrasi Indonesia pada hari ini terutama birokrasi 

pemerintah daerah. 

Pertama, aparat birokrasi telah terkooptasi sikap dan perilakunya oleh 

kepentingan-kepentingan pribadi dan politik sang patron yang cenderung 

vested interest. Profil aparat birokrasi telah dibentuk sedemikian rupa 
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sehingga tidak lagi menjadi alat rakyat, tetapi telah menjadi alat penguasa dan 

bahkan mereka seringkali menampakkan dirinya sebagai penguasa itu sendiri. 

Mereka menjadi sangat arogan, ingin menang sendiri, merasa benar sendiri 

dan menafikan kepentingan rakyat . Orientasi mereka bukan lagi bagaimana 

masyarakat merasa nyaman dengan dan terlayani dengan pelayanan yang 

mereka berikan tapi jutru yang penting bagi mereka bagaimana pekerjaan 

mereka cepat selesai dan tidak melanggar perintah atasan, walaupun pada 

saat yang sama  masyarakat merasa dirugikan.  

Kedua, lemahnya proses rekruitmen, seleksi serta pengembangan 

sumberdaya manusia (SDM) yang tidak terprogram dengan baik. Kita lihat 

banyak birokrasi publik yang diisi oleh tenaga-tenaga yang tidak profesional 

(the wrong man in the right place). Tidak diterapkannya merit sistem, tetapi 

atas dasar rasa like and dislike. Adanya tenaga profesional, tetapi seringkali 

karena berbeda ideologi politik dengan pimpinannya ditempatkan pada 

tempat atau posisi yang tidak semestinya (the right man in the wrong place). 

Dalam hal tertentu, tenaga profesional ini juga seringkali tidak dapat 

didayagunakan secara optimal karena alasan kepangkatan posisi dan 

sebagainya. Politik balas budi juga menjadikan pos-pos di birokrasi sebagai 

ladang yang empuk bagi para penguasa untuk menjadikan para pendukung 

dan tim suksesnya untuk duduk dibirokrasi. Ditambah lagi dengan sifat 

primordial, kesukuan, satu wilayah dan sebagainya sebagai alasan untuk 

mendudukkan seseorang diposisi tertentu. Semua ini makin menambah luka 

dan perihnya wajah birokrasi di daerah. 

Ketiga, evaluasi program kepegawaian sangat jarang dilakukan dan walaupun 

ada hasilnya, biasanya sangat diragukan obyektivitasnya, karena selain 

bernuansa ‘asal bapak senang’ juga dilakukan hanya untuk memenuhi 

formalitas belaka. Hal ini bisa dilihat dari kinerja dan kedisiplinan yang sangat 
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kurang, dimulai dari waktu kedatangan dan waktu pulang pegawai yang tidak 

tepat. Selain itu banyaknya para pegawai yang tidak bisa bekerja sehingga 

waktu kerja mereka habiskan untuk keperluan lain, yang jelas bukan urusan 

yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Ini merupakan bentuk 

kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. 

Keempat, masih kaburnya kode etik bagi aparat birokrasi publik (code of 

conduct), sehingga tidak mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang 

sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi kejujuran, rasa 

tanggung jawab, bersih dan bebas dari KKN, dan sebagainya. Ditambah lagi 

sebagian para birokrat yang memiliki sikap tidak terpuji seperti melayani 

masyarakat dengan kasar serta tidak acuh dengan masyarakat.  

Kelima, lemahnya responsivitas, representativitas, dan responsibilitas 

aparatur pemerintah, dimana mereka hanya mampu menempatkan dirinya 

sebagai mesin birokrasi yang tidak mampu mengadaptasikan sikap dan 

perilakunya pada kondisi dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. 

Keenam, manajemen pelayanan publik (public sevice management) yang 

terlalu didominasi paradigma dikotomi kebijakan-administrasi, manajemen 

ilmiah, matematis dan mengabaikan paradigma diskursif, perilaku sosial, 

sistemik, pilihan publik dan pilihan sosial. Karena birokrasi merupakan 

organisasi manusia yang peka dengan masalah-masalah ynag tidak formal 

seperti emosional, kedekatan personal dan sebagainya. Salah satu faktor 

penunjang keberhasilan dalam birokrasi itu adalah masalah-masalah non 

teknis yang sering tidak diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri. 

Ketujuh, politik penggajian dan kesejahteraan pegawai yang kurang adil 

menyebabkan pegawai kurang mempunyai motivasi kerja sehingga memicu 

timbulnya perilaku kolutif dan koruptif (Islamy, 1998). Sehingga ada istilah 

yang cukup menyinggung dalam dunia birokrasi yakni “pintar goblok gaji 
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sama”. Para pegawai tidak punya motivasi untuk maju karena tidak ada 

jaminan mereka akan mendapatkan kesejahteraan dan kompensasi yang 

lebih. Mereka lebih baik bekerja dan berkarya apa adanya. Apalagi masalah 

jabatan dan posisi, karena semua itu hanya bisa didapatkan melalui kedekatan 

dengan atasan. Maka muncul persaingan tidak sehat antara sesama pegawai 

sehingga berdampak kepada pelayanan masayarakat yang terabaikan. 

Melihat kenyataan di atas maka tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah 

tersebut. Kita harus memiliki sense of crisis, sense of urgency, sense of 

purpose sehingga mampu mencarikan jalan keluar bagi krisis yang ada pada 

tubuh birokrasi publik kita. Perlu adanya gerakan baru yang berani, yang tidak 

hanya mengubah sistem saja tetapi bisa mengubah mindset  dan paradigma 

masyarakat dan pemerintah terhadap birokrasi. Karena kesalahan dalam 

melihat birokrasi akan berdampak kepada pelayan yang akan diberikan.   

Perilaku dan cara klasik yang tidak pernah berubah hingga saat ini dalam 

memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat adalah arogansi 

petugas dan pejabat pemerintah. Pelayanan yang selalu berorientasi pada 

keinginan pejabat, penguasa dan dari sudut kepentingan pemerintah. Bukan 

berdasarkan dari keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Bukti 

orientasi  kepentingan penguasa tersebut adalah pelayanan publik selalu 

dilakukan di kantor-kantor pemerintah, belum ada pemerintah yang 

menjemput bola untuk mendekati masyarakat yang harus dilayani. 

Selain itu menurut Prof. DR. Siagian, MPA, karakter birokrasi Indonesia pada 

hari ini adalah: apatis, menolak berurusan, dingin, memandang rendah, 

bekerja mekanis seperti robot, ketat pada prosedural, pingpong (saling 

melempar tanggung jawab). Karena tidak ada akuntabilitas kepada publik, 

bekerja hanya sebagai suatu aktifitas formal sesuai dengan prosedur dan tidak 

menyalahi aturan. Permasalahan masyarakat dengan pelayanan bukan 
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menjadi urusan bagi para birokrat karena pertanggungjawaban mereka hanya 

kepada atasan. 

2. Paradigma Baru Birokrasi  Pemerintah Daerah Dalam Menuju Good 

Governance 

Sejarah mencatat, birokrasi di Indonesia setelah merdeka menunjukkan 

birokrasi yang  tidak netral. Perkembangannya menunjukkan pola birokrasi 

yang vertikal – linear, yakni kebijakan bermuara di atas (level kepemimpinan 

tinggi) dan sebaliknya arah pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Apabila 

birokrasi tersebut kuat dari sisi kemampuan profesional akan tetapi tidak 

disertai etika dan integritas pengabdian yang baik akan memiliki 

kecenderungan arogan dan  tidak konsisten.  

Maka harus ada dan perlunya suatu upaya yang dilakukan untuk memulai 

merubah pola kerja birokrasi dan citra birokrasi dimasyarakat. Menurut 

Miftah Thoha (2002) perlu ada yang namanya bangun rancang atau grand 

design  dari birokrasi tersebut. Birokrat harus melihat birokrasi dari kacamata 

pelayanan untuk masyarakat bukan sebaliknya pelayanan dari masyarakat 

untuk birokrat. Cara pandang seperti itu akan merubah cara kerja serta 

motivasi kerjanya. Begitu juga dengan masayarakat harus melihat pemerintah 

sebagai mitra pelayanan, sehingga bisa bekerjasama dalam hal pengawasan 

dan kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Permasalahan penting berikutnya jika kita ingin merubah wajah birokrasi 

Indonesia adalah kita mencoba untuk mengubah cara pandang atau 

paradigma mereka melihat birokrasi. Para birokrat sebagai ujung tombak 

dalam pelayanan tersebut harus melihat pekerjaan yang mereka tekuni 

merupakan pekerjaan yang harus bisa dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Standar keberhasilan mereka sejauhmana masyarakat merasa 
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terlayani dan merasakan manfaat dari pelayanan yang mereka berikan. 

Karena selama ini standar keberhasilan bagi seorang birokrat adalah 

bagaimana mereka bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasan 

dan tidak sedikit dari mereka melakukan penyimpangan dalam pekerjaan 

demi melaksanakan perintah atasan. Mereka lebih khawatir jika tidak bisa 

melayani atasannya dari pada tidak bisa melayani masyarakatnya. Oleh 

karena itu paradigma mereka tentang  standar keberhasilan dalam birokrasi 

tersebut harus diubah. 

Salah satu tanda dan bukti bahwa birokrasi pemerintah mengabdi kepada 

rakyatnya adalah ia dapat dilihat dari seberapa jauh pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat itu baik. Demikian pula salah satu wujud suatu tatanan 

birokrasi pemerintah yang  baik dan amanah  bisa diamati dari tata cara 

pemerintah memberikan pelayanan kepada publik terutama kepada 

masyarakat biasa. 

Selain dari beberapa masalah diatas yang harus diperbaharui adalah masalah 

moral atau perilaku pejabat dan pelayan masyarakat yakni birokrat. Selama ini 

masalah moral sering dilupakan dan dikesampingkan dalam birokrasi 

pemerintah, hanya sebagai permainan dan sumpah jabatan saja tatkala 

mereka dilantik. Ketika birokrasi melakukan sumpah jabatan bagi pejabatnya, 

maka dususun rangkaian kalimat sumpah jabatan  yangmemuat nilai moral 

dan pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada manusia tetapi 

pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Namun ketika mereka telah 

menjalankan tugasnya tidak sedikit dari mereka melupakan sumpah itu. Moral 

merupakan nilai plus sekaligus pendukung bagi terciptanya pelayanan yang 

maksimal, moral merupakan operasionalisasi dari sikap pribadi seseorang 

yang memiliki keyakinan dan nilai yang melekat pada diri seseorang. Maka 

masalah moral menjadi pertimbangan utama dalam meletakkan atau 
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memposisikan seseorang dalam jabatannya, bahkan dalam seleksi dan 

promosi. 

Menurut Miftah Thoha (2009) ada empat leverage point  yang dijadikan 

pertimbangan untuk menyusun strategi pembaharuan aparatur negara dan 

pemerintahan, yakni:  

1. Kelembagaan Birokrasi Pemerintah 

 Kelembagaan merupaka hal pertama yang harus diperbaharui karena 

dalam kelembagaan terdapat dua unsur yakni kultur dan struktur. Kultur 

merupakan perpaduan tata nilai, kepercayaan dan kebiasaan yang 

diyakini kebenarannya untuk diperjuangkan. Ketika para aparatur atau 

birokrat melihat birokrasi merupakan suatu ladang dan wilayah dimana 

mereka harus melakukan yang terbaik untuk masyarakat maka itu akan 

mempengaruhi kinerja mereka. Secara teknis setiap pekerjaan yang 

mereka lakukan akansenantiasa berorientasi kepuasan dan kebaikan 

masyarakat. Sedangkan struktur merupakan kerangka yang digunakan 

sebagai tata aliran proses bagaimana bagaimana kultur itu bisa 

diterapkan  dan diwujudkan dalam suatu pemerintahan tersebut. 

2. Sistem Penataan Birokrasi Pemerintahan 

 Sistem sangat tergantung dan menentukan visi dan keinginan politik 

yang ada. Tegaknya suatu hukum, profesional, akuntabel dan kompeten 

sangat tergantung dengan sistem penataan yang dibuat. Sistem 

penataan yang baik perlu dilakukan, karena sistem yang baik akan 

mempengaruhi perilaku aparaturnya. Aparatur yang baik akan susah 

untuk berbuat jika sistemnya tidak baik, justru sebaliknya sistem yang 

baik akan memaksa aparatur untuk melakukan kebaikan. Memang jika 

kita berbicara ideal semuanya harus serentak dan bersama-sama 

diperbaiki. 
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3. Sumber Daya Aparatur 

 SDM aparatur pemerintah pada hari ini dikenal sebagai aparatur yang 

tidak professional dan kesejateraannya sangat kurang. Pendidikan dan 

pelatihan berkala yang buat oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas aparaturnya sangat penting. Masalah kesejahteraan juga perlu 

diperhatikan karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap 

profesionalisme. Pada akhirnya mereka akan mencoba mencari 

penghasilan sampingan yang masalah tersebut banyak yang merusak 

sistem birokrasi pemerintah seperti korupsi, penipuan, manipulasi dan 

sebagainya. 

Menurut Budi Suprianto dalam Manajemen Pemerintahan (2009), untuk 

mewujudkan birokrasi pemerintah yang baik ada beberapa hal yang perlu 

direformasi, yakni : 

1. Reformasi Elit 

 Kepentingan penguasa atau elit politik lebih dominan dari pada 

kepentingan rakyat. Karena itu kebijakan yang dibuat selalu berorientasi 

dan merupakan alat untuk meningkatkan kepentingan elit politik dari 

pada kepentingan rakyat. Hingga saat ini visi dan misi para elit politik 

dan birokrat adalah bagaimana menjadikan kekuasaan  sebagai alat 

untuk mempertahankan kekuasaan dan   diri, dimana birokrasi 

merupakan alat yang sangat mudah untuk mempertahankan kekuasaan. 

Oleh karena itu perlu ditumbuhkembangkan kemauan pimpinan 

kekuasaan dan elit politik untuk merubah perilakunya dan memilik 

komitmen untuk merubah wajah birokrasi Indonesia. Kemudian perlu 

adanya mengubah dan membuat peraturan perundang-undangan yaitu 

Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara  yang saat 

ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman serta adanya 
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remunasi atau penggajian pegawai negeri karena gaji terlalu kecil 

berdampak terjadinya korupsi. 

2. Reformasi Pola Pikir 

 Merubah cara pandang dan paradigma aparatur dan pemerintah 

terhadap birokrasi. Memberikan kewenangan dan pendelegasian tugas 

kepada bawahan, misalnya jika atasan tidak berada ditempat, urusan-

urusan teknis bisa diserahkan kepada bawahannya agarmasyarakat  

berurusan dengan instansi tertentu tidak perlu menunggu atasannya 

ada. 

3. Reformasi pengawasan 

 Agar reformasi birokrasi berjalan  dengan baik diperlukan fungsi 

pengawasan yang lebih ketat. Dalam kontek ini diperlukan penyesuaian 

dan perubahan baru untuk menghadapi tantangan tugas masa depan. 

Hal ini terkait dengan perilaku birokrasi yang terkesan kaku dalam 

menjalankan fungsi pengawasan dan sangat terpaku kepada peraturan. 

Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, yakni: sikap dan prosedur 

pelayanan yang kaku, kualitas intelektual rata-rata pengawas tidak jauh 

dengan kualitas masyarakat umum, sikap dan metoda kerja yang kurang 

memenuhi kebutuhan khas masyarakat lokal, orientasi kerja yang hanya 

berdasarkan perintah atasan bukan karena kebutuhan masyarakat, serta 

lembaga yang kurang mandiri akibat adanya intevensi lembaga 

eksternal.  

4. Reformasi Organisasi 

 Reformasi birokrasi harus segera dilakukan tanpa harus berdasarkan 

sistematis karena kemungkinan akan menimbulkan fenomena organisasi 

yang gemuk karena terlalu banyak jabatan struktural dan terjadi 

tumpang tindih program kegiatan yang ditangani. Setidaknya dalam 

mereformasi birokrasi kita harus melihat beberapa hal yakni tingkat 
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kepentingan organisasi, maksudnya struktur organisasi itu dibuat 

berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pekerjaan bukan kepentingan 

pihak tertentu, desain organisasi yang akan selalu menciptakan 

efekstifitas dan efesiensi. 

Perubahan lingkungan kerja yang patut diperhitungkan adalah antara lain 

pekerjaan yang dahulu tidak  berdasarkan keahlian dan merupakan pekerjaan 

yang berulang-ulang tanpa arti berubah menjadi pekerjaan dengan keahlian 

dan dilakukan dengan menemukan cara baru serta penuh kepedulian. 

Pekerjaan yang dalam paradigma lama dilakukan perorangan dengan basis 

fungsional dan hanya satu bidang keahlian berubah menjadi pekerjaan 

kelompok  yang berbasis proyek dengan beragam keahlian.  Selain itu apabila 

dahulu atasanlah yang berkuasa dengan arah koordinasi dari atas ke bawah 

maka dalam paradigma baru yang berkuasa adalah publik dengan koordinasi 

antar rekan kerja. 

3. Strategi Pelayanan Publik 

Dengan berbagai macam persoalan mengenai birokrasi pemerintah yang 

diakibatkan oleh dari segi pelayanannya maupun dari aparaturnya sendiri. 

Disini penulis mencoba memberikan beberapa strategi untuk mewujudkan 

pelayanan dan tata pemerintahan yang baik yakni pertama, perubahan 

paradigma birokrasi publik dari yang semula terlalu condong pada paradigma 

birokrasi tipe ideal Weberian, manajeman ilmiah Taylorian dan Fayolian, 

menuju ke paradigma birokrasi yang lebih mengedepankan the art of 

governance dan the craft of management (Jabbra dan Dwivedi, 1989; Hughes, 

1994). Aktivitas birokrasi publik tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan 

secara efisien, efektif dan ekonomis, tetapi juga bernuansa responsif, 

representatif dan responsibel.  
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Kedua, pemberdayaan birokrasi melalui redefinisi peran dan tanggung 

jawabnya, peningkatan profesionalitas dengan mengoptimalkan sarana-

sarana diklat dan litbang di bidang kepegawaian, pengembangan institusi 

(institutional building) yang bisa dipakai untuk memacu aparat birokrasi untuk 

mengejar keunggulan komparatif dan kompetitif sekaligus juga untuk 

memperkuat moral mereka, dan pelatihan kepekaan (sensitivty training) agar 

mereka responsif terhadap kepentingan publik. 

Ketiga, dalam hal penyakit birokrasi yang sangat kronis itu, maka perlu 

dilakukan brain wash (cuci otak) untuk mengindoktrinasikan cara berpikir 

yang jernih dan positif untuk membela kebenaran dan kepentingan rakyat; 

blood wash (cuci darah) untuk membersihkan penyakit korup dan sikap serta 

perilaku yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab; dan heart wash (cuci 

hati) untuk mengobati penyakit arogan sok kuasa menangnya sendiri, 

pemarah dan antiperbedaan. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas, kiranya dapat ditarik benang merah bahwa 

masalah akuntabilitas pejabat publik adalah masalah yang sangat konfiguratif. 

Jadi tidak bisa persoalan ini hanya disorot dari satu dimensi saja. Di samping 

itu, apabila kita melihat kasus Indonesia, maka kesimpulannya adalah bahwa 

mekanisme untuk melakukan jaminan akuntabilitas terhadap para pejabat 

publik itu sudah diatur dengan rinci dan baik, tapi dalam implementasinya 

ternyata sampai hari ini pun persoalan non-teknis (seperti moralitas) kerap 

menghambat mekanisme pertanggungan jawab yang sudah tersusun rapi itu. 

Untuk penyimpulan yang bersifat rekomendatif, dapat dikatakan di sini bahwa 

akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan 

pemerintahan. Ia diperlukan karena pemerintah harus 

mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan 

kepada organisasi tempat ia bekerja.Dengan demikian, konsep good 
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governance pada dasarnya menginginkan adanya pelibatan banyak pihak 

dalam tiap proses jalannya pemerintahan. Sehingga dengan demikian 

perbincangan tentang otonomi daerah tidak sekedar berbicara tentang 

adanya desentralisasi vertikal saja (yaitu pengalihan wewenang dari pusat ke 

daerah) tetapi juga desentralisasi horisontal (yaitu pengalihan wewenang dari 

pemerintah ke pihak di luar pemerintah). 

Dengan adanya kesadaran bahwa dalam penataan dan penyelenggaraan 

pemerintahan kita harus mengacu pada konsep good governance itu maka 

keterlibatan banyak pihak dalam proses kepemerintahan menjadi suatu 

keharusan. Dalam hal ini masyarakat adalah sebagai salah satu pihak, namun 

yang paling penting, harus diberikan ruang yang luas dalam era desentralisasi 

ini. Sebab desentralisasi horisontal, artinya adalah pemerintah (government) 

sekarang tidak lagi merupakan satu-satunya institusi yang menangani semua 

aspek penyelenggaraan pemerintahan. 

Perubahan mindset juga merupakan sebuah keharusan jika ingin mewujudkan 

perilaku baru dalam birokrasi publik. Perubahan prosedur pelayanan dari 

pelayanan yang cenderung kompleks dan menghambat akses warga secara 

wajar menjadi pelayanan yang cepat, pasti, transparan, dan responsif, hanya 

akan berhasil jika diikuti dengan perubahan misi dan budaya birokrasi. Selama 

misi utama birokrasi masih pada upaya untuk mengendalikan perilaku, akan 

sulit untuk mengembangkan praktik pelayanan publik yang baik. 

Beberapa strategi pokok yang perlu dilakukan untuk mengubah paradigma 

pelayan yang dapat dilakukan dalam rangka pembenahan pelayanan publik 

pada pemerintah daerah adalah: 

pertama, mengubah budaya paternalistik dalam pelayanan menjadi 

budaya egaliter sehingga posisi antara pejabat, pegawai pemerintahan, dan 
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pengguna jasa layanan publik adalah sama. Masyarakat sebagai pengguna 

jasa layanan publik bukanlah pihak yang meminta-minta pelayanan secara 

cuma-cuma karena pada dasarnya mereka sudah membayar pelayanan itu 

melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan. 

Kedua, menegakkan kriteria efektivitas dan efisiensi  pelayanan. Tidak 

semata-mata bahwa pelayanan kepada publik sudah dilakukan, namun 

harus memerhatikan apakah pelayanan tersebut sudah cukup cepat, 

mudah, dan jelas bagi masyarakat, juga tidak menghabiskan banyak biaya, 

terutama biaya yang seharusnya tidak perlu (tidak resmi). 

Ketiga, mengembangkan remunerasi berdasarkan kinerja (merit system), 

sehingga mendorong aparatur lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.  

Keempat, mail dan terbuka menerima kritik yang disampaikan publik 

(media, LSM, dan masyarakat). Pada saat yang sama, dikembangkan juga 

mekanisme evaluasi secara berkala atas pelayanan yang sudah dilakukan 

dengan melibatkan pihak eksternal. 

Kelima, membudayakan delegasi kewenangan dan diskresi yang 

bertanggung jawab. Tidak boleh lagi ada pelayanan kepada masyarakat 

yang terhambat karena tidak adanya pimpinan. 

Keenam, orientasi kepada pelayanan pengguna jasa. Tidak seperti 

pelayanan yang dikembangkan sektor swasta, pelayanan yang 

dikembangkan oleh birokrasi selama ini cenderung kurang berorientasi 

kepada pengguna jasa. 
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KESIMPULAN 

Semua permasalah mengenai kondisi pelayanan publik dan birokrasi 

pemerintah hari ini merupakan permasalahan harus segera diselesaikan. 

Kalau tidak ia akan membusuk dan merusak sistem yang lain. Walaupun 

perubahan itu harus memakan waktu dan biaya yang banyak namun itu harus 

tetap dilakukan. Sudah banyak konsep-konsep dan strategi-strategi para 

ilmuan untuk mencari formula yang tepat untuk mereformasi birokrasi 

pemerintah, tetap saja semua itu harus didukung oleh semua pihak. 

Dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua komponen agar perubahan itu 

bias segera dilakukan walaupun tidak tahu kapan masalah ini akan berakhir. 

Harapan dengan otonomi daerah bias menyelesaikan masalah justru 

sebaliknya makin membuat rumit system pelayanan kepada masyarakat. 

Namun kita tidak perlu pesimis bahwa perubahan itu akan terus digaungkan 

dan dilakukan yakni memulai dari hal yang paling sederhana atau yang paling 

dekat dengan lingkungan kita seperti merubah cara pandang kita secara 

pribadi terhadap birokrasi dan kita tularkan kepada masyarakat yang lain 

seiring dengan perubahan secara organisasi dan sistem. 
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ABSTRACT 
This research discusses the reformation of bureaucracy in Vietnam. The 
elites of the central government were involved in the process. This 
study questions state-elite relations in implementing reformation of 
bureaucracy in combating corruption, what form, what factors shape 
the form and under what circumstances does it change. Studies on this 
subject varies from statist, elitist  approach. The statist approach 
focuses on the role of the state, questioning whether it dominate the 
politics (Evans),. Elitist approach focuses on the concentration and 
exercise of power by elites (Mills, Mosca, Pareto, and Keller) in shaping 
policies. This research shows that the conflict between the central elite 
is caused by dispute over implementing reformation of bureaucracy in 
combating corruption. The dispute over implementing reformation of 
bureaucracy within the administration had led to the function of state 
autonomy in which case is combating corruption indicated by how the 
state not seriously became government program. This occurred due to 
the ability of the international issue to influence the policy of Vietnam 
government. In turn this impacted the state, in this case the 
government of Vietnam, to be capable of taking normal political 
decisions but to be incapable taking political decisions of combating 
corruption. This study supports and corroborates state autonomy 
theory on the state as dominate policies of combating corruption.  In 
particular on state autonomy that is shown by the interest of elites of 
central government.  In theory of the state’s autonomy is the manner 
in which the state manages the distortion or pressure of the global 
issue of corruption. 
Keywords: State Autonomy, Reformation of Bureaucracy, Political Elite, 
Global Issue, Corruption. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas reformasi birokrasi di Vietnam. Para elit pemerintah 
pusat yang terlibat dalam proses. Penelitian ini pertanyaan hubungan negara-
elit dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam memberantas korupsi, apa 
bentuknya, faktor-faktor apa saja dan dalam keadaan apa itu dapat berubah. 
Studi tentang hal ini bervariasi dari pendekatan statis dan pendekatan elitis. 
Pendekatan statis berfokus pada peran negara, mempertanyakan apakah itu 
mendominasi politik (Evans). Pendekatan elitis berfokus pada konsentrasi dan 
pelaksanaan kekuasaan oleh elit (Mills, Mosca, Pareto, dan Keller) dalam 
membentukkebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara elit 
pusat disebabkan oleh sengketa melaksanakan reformasi birokrasi dalam 
pemberantasan korupsi. Sengketa melaksanakan reformasi birokrasi dalam 
pemerintahan telah menyebabkan fungsi otonomi negara, dalam hal ini 
pemberantasan korupsi ditunjukkan dengan bagaimana negara tidak serius 
menjalani program pemerintah. Hal ini terjadi karena kemampuan isu 
internasional untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di Vietnam. Pada 
gilirannya ini berdampak kepadanegara, dalam hal ini pemerintah 
Vietnamseharusnya mampu mengambil keputusan politik yang normal 
kemudian harus mampu mengambil keputusan politik pemberantasan 
korupsi. Penelitian ini mendukung dan menguatkan teori otonomi negara 
pada negara sebagai kebijakan mendominasi dari pemberantasan korupsi. 
Khususnya pada otonomi negara yang ditunjukkan oleh kepentingan elit dari 
pemerintah pusat. Dalam teori otonomi negara adalah cara di mana negara 
mengelola distorsi atau tekanan dari isu global korupsi. 
Kata kunci: Otonomi Negara, Reformasi Birokrasi, Elit Politik, Isu Global, 
Korupsi 
 

PENDAHULUAN  

Pada tahun 1986 , dalam menghadapi krisis ekonomi yang parah , Vietnam 

mulai bergerak menuju ekonomi pasar dan legalisasi beberapa bentuk 

kepemilikan pribadi. Krisis tersebut berlangsung lama akan tetapi berlangsung 

lambat penanganannya, hal ini terjadi karena orang-orang Vietnam sedang 

berusaha keluar dari dampak perang dalam periode lima puluh tahun secara 

terus menerus. 

Sejarah perang di Vietnam memiliki dampak yang mendalam dan 

berpengaruh dalam upaya reformasi yang sedang berlangsung. Berikut ini 
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adalah ringkasan tahapan konflik bersenjata. Pada awalnya terjadi 

perlawanan terhadap kehadiran kolonial Perancis dimulai pada awal Tahun 

1930-an . Kemudian selama Perang Dunia 2 , komunis Vietnam dan nasionalis 

terns perang gerilya melawan Jepang. Setelah berakhirnya PD 2 tahun 1945, 

menyusul penarikan pasukan militer Jepang, kaum revolusioner 

mendeklarasikan kemerdekaan , namun militer Perancis kembali dan perang 

kemerdekaan terus selama hampir satu dekade. Setelah pasukan Perancis 

dikalahkan oleh pasukan Vietnam di wilayah Dien Bien Phu pada 7 Mei 1954, 

maka dibuat Perjanjian Jenewa 1954, yang secara resmi mengakhiri 

kekuasaan Prancis di Vietnam dan setelah itu Vietnam secara administrasi 

terpisah antara utara dan selatan. Dengan pecahnya perang saudara 1956 

maka negara itu tertunda pemilihan umum menuju unifikasi, perang tersebut 

pecah karena pemerintah Vietnam Selatan menolak perjanjian di mana 

negara itu harus bersatu.  

Setelah perang panjang di mana Amerika Serikat dan negara-negara 

membantu Vietnam Selatan, rezim Selatan dan sekutunya dikalahkan pada 

tahun 1975. Tapi perang tidak berakhir begitu saja, karena pada bulan 

Desember 1978, Vietnam mengirim pasukan ke Kamboja , meginvasi Phnom 

Penh , membentuk Pemerintah Hun Sen , dan mendorong pasukan yang 

didukung Cina Pol Pot ke dalam daerah perbatasan denganThailand. 

Akibatnya, China menginvasi Vietnam dari utara pada bulan Februari 1979 , 

tetapi mereka mengundurkan diri setelah Tentara Cina menderita kekalahan 

militer selama pertempuran di wilayah perbatasan. Dan ternyata upaya 

Vietnam di Kamboja belum juga berhasil mengakhiri perang saudara dan 

konflik di negara itu. Hal ini mungkin dianggap satu-satunya cara 

mempertahankan semangat pasukan Vietnam yang telah lima puluh tahun 

berjuang dalam perang Indocina. 
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Yang pasti, setelah perang sipil Vietnam, berakhir pada tahun 1975. Sebagian 

besar dunia internasional menutup diri terhadap Vietnam. Sehingga Vietnam 

mengalami isolasi internasional yang cukup berarti, apalagi dikombinasikan 

dengan efek peperangan yang berlarut-larut, mengakibatkan runtuhnya 

ekonomi Vietnam pada awal 1980-an. Sehingga pada saat Kongres Partai 

Komunis pada tahun 1986, Vietnam sudah siap Doi Moi yang berarti " cara 

baru " sebuah frase Vietnam yang berarti keterbukaan. Pelaksanaan Doi Moi 

telah melibatkan pengenalan bertahap reformasi pasar yang dipilih dan 

beberapa bentuk kepemilikan pribadi (Rohwer, 1997;275-294). 

Oleh karena itu, setelah tumbangnya Soviet, perubahan Doi Moi 

mempercepat perkembangan politik dan ekonomi Vietnam. Salah satu hasil 

perubahan yang cepat adalah diterimanya Vietnam menjadi anggota WTO th 

2006. Sehingga saat ini Vietnam leluasa melakukan perdagangan internasional 

dan menghentikan isolasi internasional terhadap negara itu. 

Reformasi politik Vietnam dengan istilah Doi Moi telah mempercepat 

perkembangan ekonomi. Akan tetapi perkembangan tersebut  berdampak 

meningkatnya praktek korupsi dalam birokrasi, bagaimana upaya Pemerintah 

Vietnam memberantas korupsi agar proses reformasi menguntungkan 

masyarakat Vietnam.  

Berkaitan dengan hal tersebut di atas,  agenda pemberantasan korupsi 

memunculkan persoalan di kalangan elite partai penguasa, karena para elite 

tersebut menganggap agenda pemberantasan korupsi hanyalah agenda 

internasional. Bagi mereka, agenda pemberantasan korupsi adalah bentuk 

tekanan kekuasaan asing  kepada Pemerintah Vietnam. Sehingga, agenda 

pemberantasan korupsi bukanlah lahir dari kesadaran  elite penguasa. Dalam 

pada itu, elite dominan memiliki kekuatan untuk mengarahkan agenda 
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mereka kepada  masyarakat, sehingga agenda pemberantasan korupsi 

terancam gagal. Karena lemahnya dukungan dari elite dan masyarakat.  

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah deskriptif  dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif sebagai prosedur penelitian. Dengan pendekatan tersebut 

diharapkan akan menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan 

dari orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan data yang diperoleh, maka 

penelitian deskriptif akan memudahkan peneliti menemukan fakta melalui 

interpretasi terhadap data yang ada. Sehingga peneliti akan mampu 

melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau 

individu. Secara khusus  penelitian ini memberikan deskripsi tentang  peran 

negara pada pemberantasan korupsi dalam reformasi birokrasi di Vietnam. 

KERANGKA TEORITIS 

Kerangka teori digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan yang terkait 

dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, ada dua teori yang digunakan 

sebagai kerangka pemikiran guna membantu menganalisis hasil-hasil 

penelitian. Teori-teori tersebut teori otonomi  negara dan teori elit politik. 

Teori otonomi negara, menganggap negara sebagai struktur otonom, suatu 

struktur dengan logika dan kepentingannya sendiri yang tidak harus sama 

atau selaras dengan kepentingan kelas dominan dalam masyarakat ataupun 

semua kelompok anggota dalam pemerintahan.  Sementara itu, Theda 

Skocpol mengatakan negara adalah arena tempat konflik kepentingan sosial 

dan ekonomi saling berbenturan satu sama lain. Apa yang menyebabkan 

negara dianggap sebagai arena politik bersifat khusus, karena  para aktor yang 

beroperasi dalam arena tersebut melakukan konflik sosial dan ekonomi 

menggunakan sarana yang berbeda-beda (Skocpol, 1991;21-23). 
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Menurut Aristoteles (Chilcote, 2003;276), elit adalah sejumlah kecil 

individu yang memikul semua atau hampir semua tanggungjawab 

kemasyarakatan. Definisi ini merupakan penegasan lebih lanjut dari 

pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa 

disetiap masyarakat, kelompok minoritas membuat keputusan-

keputusan besar. Konsep teoretis yang dikemukakan oleh Plato dan 

Aristoteles diperluas kajiannya oleh Vitrdo Pareto dan Gaetano Mosca, 

yaitu dua orang sosiolog politik Italia.  Menurut Pareto (Dalam S.P. 

Varma, 1987;202), setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil 

orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan 

sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elite yang mampu 

menjangkau pusat kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang 

mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.Mereka 

terdiri atas pengacara, mekanik, bajingan, atau para gundik.  

PEMBAHASAN 

1. Sistem Politik 

Vietnam menganut sistem partai tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam 

sebagai partai tunggal negara. Pada April 1992, lahir sebuah konstitusi baru 

menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan 

kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. 

Hanya organisasi poltik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis 

diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air 

Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), partai serikat pedagang dan pekerja. 

Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai 

doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 

1990-an. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah 

panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk 
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Pertahanan dan Keamanan (Council National Defense and Security). Perdana 

Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang 

terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan 

perwira-perwira. 

Adapun Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) adalah 

pemegang hak legislatif di negara tersebut yang terdiri atas 498 anggota yang 

mempunyai tugas sebagai pembuat undang-undang. Majelis ini memiliki 

posisi yang lebih tinggi daripada lembaga eksekutif dan judikatif. Seluruh 

anggota kabinet berasal dari Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat 

(Supreme People's Court of Vietnam) memiliki kewenangan hukum tertinggi di 

Vietnam, juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Di bawah 

Mahkamah Agung Rakyat adalah Pengadilan Kotamadya Propinsi dan 

Pengadilan Daerah Vietnam. Pengadilan Militer Vietnam juga cabang 

adjudikatif yang kuat dengan kewenangan khusus dalam hal keamanan 

nasional. Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh 

Partai Komunis. Mayoritas orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah 

anggota-anggota partai. Sekretaris Jenderal Partai Komunis mungkin adalah 

salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengontrol organisasi 

nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur undang-

undang. 

Tentara Rakyat Vietnam (TRV) adalah tentara nasional Vietnam, yang 

diorganisasikan mencontoh pada organisasi Tentara Pembebasan Rakyat. TRV 

lebih jauh lagi dibagi menjadi Angkatan Darat Rakyat Vietnam (termasuk 

Pasukan Pendukung Strategis dan Pasukan Pertahanan Perbatasan), Angkatan 

Laut Rakyat Vietnam, Angkatan Udara Rakyat Vietnam serta Penjaga Pantai. 

Dalam sejarahnya, TRV secara aktif dilibatkan dalam pembangunan. 



 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016 

31 

Vietnam untuk mengembangkan ekonomi Vietnam. Ini dilakukan dalam 

upaya untuk mengkoordinasikan pertahanan nasional dan ekonomi. TRV 

diterjunkan di bidang seperti industri, pertanian, perhutanan, perikanan dan 

telekomunikasi. Saat ini, kekuatan TRV mendekati 500.000 tentara. 

Pemerintah juga mengontrol pasukan cadangan sipil dan kepolisian. Peran 

militer dalam sektor kehidupan rakyat pelan-pelan dikurangi sejak tahun 

1980an. 

2. Gambaran Umum Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi 

A. Reformasi Birokrasi 

Penelitian Bintoro Tjokroamidjojo (diakses 15 Juni 2009) tentang reformasi 

birokrasi menuju good governance di Vietnam menjelaskan bahwa kasus 

perkembangan di Vietnam ini merupakan contoh dari kasus negara yang pada 

pemerintahan sebelumnya memiliki kekuasaan penuh (pverdominant), ke 

arah pemberdayaan sektor masyarakat terutama dunia usaha. Dengan kata 

lain, terjadi perkembangan dari ekonomi perencana/komando ke ekonomi 

pasar. Adanya Doi Moi telah membuat Vietnam melalui suatu reformasi yang 

komprehensif dalam dasawarsa akhir-akhir ini. Dijelaskan pula bahwa Doi Moi 

merupakan suatu reformasi yang merupakan turning point dari sejarah 

modern Vietnam. Vietnam telah benar-benar mengikuti perkembangan dunia 

yang disebut sebagai from Plan to Market, dan lebih berperannya institusi-

institusi di sektor masyarakat dan swasta dalam ekonomi. Dalam penelitian ini 

dijelaskan mengenai beberapa elemen dalam perkembangan yang terjadi di 

Vietnam, antara lain: 

a. State economy berkembang ke arah private economy. Terdapat proses 

pengalihan kepemilikan dari umum menjadi milik pribadi. Dengan 
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adanya privatisasi, maka akan membantu pada pembentukan pasar 

bebas dan mengembangnya kompetisi. 

b. Perubahan dari mekanisme suatu negara yang memegang langsung 

semua kegiatan ekonomi, ke arah mekanisme pasar sebagai landasan 

pengaturan ekonomi makro oleh negara dan otonomi perusahaan dari 

semua kegiatan usaha dan warga negara. 

c. Perubahan dari autarkic closed economic structure ke arah open 

economy and relation with out side world (integrasi dalam pasar 

global). Berusaha memanfaatkan globalisasi untuk ekonomi mereka. 

d. Reformasi ekonomi yang mengusahakan stabilitas ekonomi dan 

pertumbuhan, dengan memperlihatkan equity (keadilan). 

e. Berkembang ke arah private sectory led economy. Koordinasi yang baik 

antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan. 

f. Semua ini ditunjang oleh legal frame work, policy system, economic 

environment and business representative mechanism. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bintoro Tjokroamidjojo lebih membahas 

mengenai perkembangan paradigma dengan good governance itu sendiri dan 

pergeseran penting peranan negara yang dominan melalui perencanaan 

ekonomi, ke arah pemanfaatan ekonomi dan keputusan (transaksi) ekonomi 

oleh masyarakat sendiri, yang dalam hal ini contoh kasus yang diambil adalah 

perkembangan di Vietnam dengan adanya kebijakan Doi Moi. Dengan kata 

lain, yang semula sebagai agent of development, yaitu semula strategi dan 

kebijaksanaan mendorong pembangunan sosial ekonomi dilakukan oleh 

Pemerintah, berkembang ke arah upaya utama pembangunan melalui peran 

masyarakat khusunya sektor swasta, melalui pemanfaatan mekanisme pasar 

dengan perkembangan yang dikendalikan oleh pasar. 
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Penelitian lain tentang reformasi birokrasi oleh Martin Gainsborough (2005) 

menjelaskan perubahan administrasi publik dan reformasi gaji di Vietnam 

menunjukkan bahwa adanya janji yang tidak jujur, sehingga dalam praktek 

pelayanan, seringkali masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan yang 

tidak tertulis, hal itu dilakukan untuk menjaga fungsi birokrasi tradisional di 

tangan negara. 

Sependapat dengan Painter, Gainsborough (2005) menjelaskan perubahan 

model birokrasi yang awalnya model gabungan Perancis dan Soviet (Rohwer, 

1997;275-294) kemudian meloncat ke model neo liberal justru menimbulkan 

masalah. Seharusnya menurut Gainsborough, sebelum ke neo liberal 

sebaiknya mengalami menyempurnakan gaya birokrasi dengan model 

Weberian klasik birokrasi terdahulu, yang relatif lebih  sesuai dengan model 

konvensional pembangunan dan modernisasi, sehingga tidak menimbulkan 

masalah. Model neo liberal tersebut di atas, terlihat dari swastanisasi pajak 

dan privatisasi perusahaan negara. Namun sayangnya tidak adanya 

transparansi, mana yang boleh mana yang tidak boleh, akhirnya membuat 

birokrasi bekerja tidak efektif. 

B. Korupsi Birokrasi 

Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy menunjukkan bahwa 

kualitas birokrasi Vietnam yang terburuk bersama Indonesia dan India. 

Gambaran ini juga sedikit banyak menyiratkan betapa agenda reformasi 

birokrasi tidak pernah secara serius menjadi prioritas utama dari pemerintah. 

Dampak dari sikap itu tercermin dari ketidakmampuan Indonesia untuk keluar 

dari krisis yang mendera, dan Indonesia bahkan menjadi negara yang paling 

lambat, bahkan hinggga saat ini belum mampu, keluar dari keterpurukan. 

Hasil serupa juga ditunjukkan The World Competitiveness Yearbook yang 

dikeluarkan oleh Institute for Management Development (IMD) yang 
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menggolongkan indeks kompetitif birokrasi Indonesia di kelompok terendah 

sebelum India dan Vietnam (gie, 2003).  

Lewis menggambarkan Vietnam sebagai masyarakat yang berorientasi 

kelompok dengan kecenderungan pada prinsip Konghucu, dan dipengaruhi 

rasionalitas Perancis serta kewirausahaan gaya barat. Lewis juga menunjukkan 

bahwa strategi Pemerintah Vietnam adalah untuk meliberalisasi 

perekonomian secara secepat mungkin untuk mendorong investasi sementara 

pada saat yang sama menjaga ketat kontrol politik. Seperti yang diidentifikasi 

sebelumnya, negara-negara dalam transisi ekonomi tampak lebih rentan 

terhadap masalah dengan suap dan korupsi. The Transparency International ( 

2007) melaporkan Vietnam Sebagai yang mengalami isu-isu signifikan dengan 

korupsi. Hal itu yang tercermin dari skor nya 2,6 , dan peringkat negara 123 

dalam Indeks Persepsi Korupsi TI dibandingkan dengan Australia yang relatif 

rendah korupsinya dengan skor 8,6 dan peringkat negara 11.  

PBB Development Programme (2008 ) mengemukakan bahwa para pebisnis di 

Vietnam dan tenaga ahli asing mengidentifikasi korupsi sebagai salah satu 

keprihatinan utama. Pada tahun 2000 separo pebisnis asing dan lokal 

mengeluh bahwa korupsi dan birokrasi adalah isu utama ketika melakukan 

bisnis. Oleh karenanya tantangan terbesar Vietnam adalah memerangi 

korupsi. Meskipun kampanye terhadao korupsi diintensifkan untuk 

mengekang korupsi, dengan memproses hukum terhadap beberapa kasus. 

Akan tetapi menghadapi banyak tantangan karena berkaitan langsung dengan 

fungsionaris partai terkemuka dan pejabat pemerintah. Demi publisitas yang 

baik, maka hal tersebut tidak terekspose secara transparan, karena sumber 

daya manusia terbagi didasarkan pada patronase.  

Dengan pengecualian Indonesia, tak ada negara Asia Tenggara yang 

korupsinya melekat berdasarkan karakteristik struktur negara dan 
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administrasi. Laporan ini juga menyatakan bahwa kendala struktural utama 

untuk pemerintahan yang efektif di Vietnam adalah merajalela korupsi, yang 

menurut pengamat, telah berputar di luar kendali meskipun pemerintah 

mengintensifkan upaya untuk mengatasi masalah itu (Segon dan Boot, 

2010;574-589). 

Penelitian Sato menunjukkan bahwa gejala di Vietnam mirip dengan negara-

negara transisi dan berkembang lainnya, Vietnam telah memberlakukan 

undang-undang anti korupsi, namun hal tersebut lebih menunjukkan bahwa 

perang terhadap korupsi merupakan hasil desakan negara-negara asing dan 

organisasi internasional. Karena menurut negara-negara asing, agenda anti 

korupsi akan menguntungkan investasi asing karena adanya tata kelola yang 

transparan. Namun demikian, dampak tekanan luar negeri, mengakibatkan 

kurangnya rasa memiliki atau komitmen yang kuat dalam agenda anti korupsi 

di Vietnam.  

Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan memodernisasi ekonomi, 

pemerintah Vietnam mengumumkan rencana untuk mengurangi 256 

prosedur administrasi. Reformasi adalah kunci dari Proyek 30, yang 

mempercepat empat tahun perbaikan administrasi pemerintah yang 

bertujuan untuk menyederhanakan 24 kementerian Vietnam dan 63 provinsi. 

Termasuk dalam reformasi adalah 20 prosedur pajak yang memungkinkan 

perusahaan untuk menggunakan faktur mereka sendiri dicetak sesuai dengan 

peraturan pemerintah. Di bawah reformasi baru, peraturan itu tidak berlaku 

untuk usaha yang baru berdiri dan perusahaan kecil, karena masih 

menggunakan faktur khusus yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. 

Pejabat pemerintah memperkirakan bahwa jika Vietnam secara efektif dapat 

mengurangi ke-256 prosedur administratif, maka negara dapat menghemat 

lebih dari US $ 320.000.000, sekaligus dapat meningkatkan iklim investasi 
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lokal. Tahap pertama dari proyek 30, berhasil menyelesaikan tahun lalu, 

membuat database nasional prosedur administratif Vietnam (Sato, 2009;220-

228).   

Hanya saja menurut Long S Le dari University of Houston  (Vietnam Cuts 

Bureaucracy, Reduces 256 Administrative Procedures, 2010) mengatakan 

memang betul reformasi doi moi ( restorasi ) telah membuat Pemerintah 

Vietnam mampu mengejutkan dunia, hanya saja saat ini mereka tidak mampu 

menghadapi kenyataan bahwa korupsi dapat memiliki efek yang merugikan 

pada banyak aspek pembangunan ekonomi , seperti mengurangi tingkat 

pertumbuhan GDP dan ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Bahkan , 

pemerintah baru-baru ini harus menanggapi kekhawatiran donor bantuan 

asing atas rendahnya rasio return on investment , ketika Jepang pada bulan 

Desember 2008 secara mendadak menangguhkan pinjaman lunak sebesar $ 

1,1 milyar per tahun ke Vietnam, di tengah isu tentang penyelidikan korupsi.  

Meskipun ada kampanye anti korupsi, pemerintahan komunis Vietnam 

terlibat dalam menciptakan insentif struktural dalam perilaku korup. Karena 

kekuasaan horizontal dan vertikal dari satu partai - sistem negara dan alokasi 

sumber daya ekonomi tergantung pada keputusan administratif , sehingga 

menciptakan peluang praktik korupsi di mana-mana. Sebuah studi 

empiris oleh Wayne Sandholtz dan Rein Taagepera (Vietnam’s Endless 

Corruption Campaign, 2010) menunjukkan bahwa komunisme di Vietnam 

secara signifikan mengurangi integritas elit, bahkan mengontrol 

variabel budaya. 

Berdasarkan penelitian Scott Fritzzen (2007;30) menemukan fakta 

dalam konteks negara otoriter, negara dengan sistem satu partai. Bila 

dilakukan upaya demokratisasi  kebijakan pada tingkat lokal 

menunjukkan ada jarak  antara demokratisasi dengan reformasi 
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pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya  menekan korupsi di 

pemerintah daerah.  

Bahkan dalam penilaian Long S. Le menunjukkan bahwa integrasi 

Vietnam dengan ekonomi global akan memberi peluang yang 

diciptakan oleh statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah 

(seperti yang didefinisikan oleh PBB), namun pada dasarnya tersebut 

hanya akan meningkatkan korupsi . Dan itu dapat berubah manakala 

pemimpin Vietnam mulai serius mempertimbangkan dampak buruk 

dari korupsi, sehingga bersedia mencari solusi, dengan memfasilitasi 

negara untuk mengatasi korupsi.  

 

3. Analisis Peran Negara pada Pemberantasan Korupsi dalam 

Reformasi Birokrasi 

Dalam Pandangan Skocpol, terdapat tiga aspek yang mendasar mengenai 

negara. Pertama, negaralah yang menjadi aktor utama dan seringkali menjadi 

aktor tunggal dalam kehidupan politik, karena negara membatasi dan 

mempengaruhi agenda masyarakat. Kedua, negara memiliki fungsi dasar dan 

properti tertentu yang digunakan secara independen dari faktor atau tekanan 

eksternal. Fungsi dasar dari semua negara adalah untuk memelihara hukum 

dan ketertiban, serta membangun pendapatan capital bagi dirinya sendiri. 

Ketiga, aparatur negara mendapat tempat yang menguntungkan dan unik 

dalam fenomena ekonomi, sosial, dan politik (Chandoke, 1995;69-70). 

Dengan sistem politik yang mengenal satu partai, yakni Partai Republik 

Sosialis Vietnam. Maka peran negara menjadi dominan dalam 

pembuatan-pembuatan kebijakan-kebijakan politik. Artinya, negara 

merupakan aktor tunggal dalam kehidupan politik, yang mempengaruhi 

kehidupan sosial. Maka dari itu, agenda reformasi birokrasi termasuk 
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pemberantasan korupsi tergantung bagaimana negara memandang 

sebagai agenda positif dalam kehidupan politik negara.  

Oleh karena itu, dengan sistem politik satu partai, maka elite Partai 

Republik Sosialis Vietnam merupakan faktor penentu kebijakan politik 

negara. Dalam pendekatan elite, Pareto dan Mosca mendefinisikan elit 

sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci 

dalam masyarakat (Bottomore, 1964;7-12). Definisi elit yang 

dikemukakan Pareto dan Mosca didukung oleh Robert Michels (Michels, 

2003;91) yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarkhi" tak 

terelakkan. Dalam organisasi apa pun, selalu ada kelompok kecil yang 

kuat, dominan, dan mampu mendiktekan kepentingan sendiri.  

Dalam perkembangan selanjutnya, Suzanne Keller mengajukan apa 

yang disebut elit strategis atau penentu. Menurutnya, elit strategis 

atau penentu yang fungsinya adalah untuk bertindak atas nama 

berbagai aspek dari sistem sosial, lalu juga dari anggota yang 

memilihnya. Jurang antara sistem dengan keanggotaanya menimbulkan 

akibat-akibat yang telah lama dihubungkan dengan keburukan-

keburukan dalam sifat manusia, akibat-akibat yang bersifat koruptif 

dari kekuasaan atau keinginan manusia; namun hakekatnya hal itu 

dapat merupakan suatu konsekuensi dari perbedaan antara orang-

orang yang bertindak untuk system itu dan orang-orang di dalam dan 

di bawah sistem tersebut. Akibatnya, tindakan-tindakan dan 

ketidakmenentuan dari para elit itu, ketidaktahuan dan pengetahuan 

mereka, prasangka dan kecongkakannya menjadi masalah hidup dan 

mati (Keller, 1984). 
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KESIMPULAN 

Robert Kiltgaard (Klitgaard, 2002;29)
 

mengatakan Korupsi dapat 

berkurang bila ada pemisahan kekuasaan, ada kontrol dan 

perimbangan, keterbukaan, sistem peradilan yang baik dan definisi 

yang jelas mengenai peranan, tanggung jawab, aturan dan batas-batas, 

dan korupsi tidak dapat berkembang dalam budaya demokrasi, 

persaingan, bila ada sistem kontrol yang baik, dan ada tempat orang 

untuk memiliki hak informasi dan hak mengajukan pengaduan.  

Sehingga, sebenarnya demokrasi melalui oposisi politik, kebebasan 

pers, dan peradilan yang independen dianggap mekanisme korupsi 

mengurangi kekuatan negara. Sebagai contoh, di negara-negara yang 

memiliki partai-partai oposisi dan kebebasan pers, ada dukungan yang 

melembaga bagi pihak-pihak yang berkuasa untuk memerangi 

korupsi.Dengan sistem politik yang tidak demokratis maka menurut 

Long S Le, kemungkinan memberikan implikasi, bahwa warga Vietnam 

akan menjadi acuh tak acuh terhadap korupsi atau mengambil bagian 

dalam pelanggaran hukum karena merupakan satu-satunya cara untuk 

maju dalam kondisi sistem social yang rusak. Dan, sekali korupsi 

menjadi budaya tertanam, hal itu dapat menimbulkan 'massa korup' 

yang dapat memacu elit korup baru, yang baik akan terus-menerus eksis 

dan akan menantang perjalanan negara sebagai masyarakat berpenghasilan 

menengah (Vietnam’s Endless Corruption Campaign;2010). 

Namun demikian, dampak demokratisasi terhadap penurunan korupsi masih 

dapat diperdebatkan, dalam kasus indonesia telah memberikan gambaran 

yang jelas bahwa dengan demokrasi tidak berpengaruh siqnifikan terhadap 

perilaku korupsi di kalangan birokrasi hal ini tercermin dalam laporan 

Transparancy International tentang tingkat korupsi Indonesia (Stagnan;2013) 
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yang tidak beranjak dari posisi sebelumnya dengan indeks persepsi korupsi 32 

(sementara Vietnam 31), meskipun beberapa elite politik ditangkap dan 

dipenjarakan karena korupsi. Sebaliknya negara yang tidak demokratis seperti 

Singapura dan Brunai dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan hal 

tersebut tercermin dalam laporan TI tentang indeks persepsi korupsi 86, 

sementara Brunei Darussalam dengan indeks 60. 

Dengan demikian ada variable lain yang sebenarnya berpengaruh, menurut 

Alatas (1987;76) Korupsi terjadi karena ketiadaan atau kelemahan 

kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan 

mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan 

pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, 

tiadanya hukuman keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku 

antikorupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, keadaan masyarakat. 

Dalam penelitian Gillispe di Hongkong menemukan fakta bahwa kesuksesan 

program anti korupsi di Hongkong telah menunjukkan bahwa solusi yang 

efektif adalah menutup rapat ideologi elite dan masayarakat. Sependapat 

dengan Carol Jones (1999) Hongkong Independent Commission Againt 

Corruption (ICAC) pada tahun 70an tidak mampu meyakinkan elite pusat, 

tentang bahaya korupsi berbagai tingkat, dan UU anti korupsi akan fair dan 

diterima oleh masyarakat. Sehingga negara melakukan kampanye, program 

pendidikan, membuat hukum yang mudah dilakukan disamping memberi 

bantuan dan mengatasi penolakan buruh. Singkatnya, masalah pentingnya 

akurasi perubahan yang mendasar, hukum tidak lagi dianggap transparan 

dalam menindak pelanggaran hukum, maka akan berbahaya untuk 

mengontrol populasi, oleh karenaya negara hams secara serius menindak 

pelanggaran hukum yang terjadi pada setiap orang yang melanggar. Memang 

reformasi di Hongkong merupakan perpaduan pengajian yang baik dan 
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pelatihan birokrasi, penegakkan sistem hukum dan perbaikan struktur 

administrative. Namun, sedapat mungkin mengurangi jarak keberadaan 

ideologi antara pecangkokan hukum elite kolonial Inggris dengan ideologi 

lokal warga cina pendatang. Lebih penting lagi, korupsi akan jauh berkurang 

manakala kondisi pengajian dan relative tetap stabil, dan menyiratkan bahwa 

kecenderungan pribadi bukan sebuah faktor yang signifikan (Gillespie, 2001;1-

35).   

Oleh karena itu, sebenarnya permasalahan pemberantasan Vietnam adalah 

bagaimana menyakinkan elite politik dan masyarakat bahwa korupsi akan 

merugikan masa depan bangsa. Dengan demikian pendekatan moral dan 

budaya dapat menjadi alternatif untuk mencegah korupsi. Untuk itu belajar 

dari Hongkong, Sebaiknya dalam reformasi birokrasi  Vietnam khususnya 

pemberantasan korupsi, pendekatan moral dan budaya menjadi bagian 

integral. Sehingga sosialisasi bahaya korupsi menjadi wacana utama di 

Vietnam tanpa harus meninggalkan penindakan kasus korupsi yang terjadi. 

Sosialisasi tersebut dapat merangkul semua kalangan, baik agamawan, 

budayawan, akademisi, media massa sehingga bahaya korupsi dianggap 

sesuatu yang penting bagi kelangsungan hidup bangsa. 
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ABSTRACT 
Trust is an expectation that a person can be trusted in all relationships, 
demonstrate consistent and predictable behavior. Trust owned predictions 
related to gains and losses will result because these choices. Presentation 
concept of trust is very important to understand the issues of transparency 
and accountability networking interaction of the actors in governance. Some 
have argued the importance of trust in governane networking. First, in setting 
the theory of governance, the concept of trust into one keywords in it. Second, 
network governance as key words to make the trust as the foundation of the 
building.Third, the principle of transparency and accountability of governance 
actors is strongly associated with the concept of trust, where trust becomes 
the purpose of the implementation of these two principles. Various opinions of 
scientists put trust as the foundation, pillars and social capital in networking 
and building effective governance, so it is important to understand the 
concept of trust in the context of network and governance. Confidence (trust) 
is the basic element of relations between the actors and the social structure of 
the network, so the trust manifested in the form of building the network. 
Social capital makes the trust as an integral part even be the main pillars of 
social network system. The socialist social system built with the advent 
integrity of a particular ethnic, one of them ethnic Chinese in Kepulauan Riau, 
Especially Tanjungpinang. It was built in Tanjungpinang are ethnic Chinese 
with identity politics and ethnic politics they controlled sectors of the 
economy, education, culture, and religion is so strong that formed Hight-Trust. 
Keywords: Trust, Chinese Ethnicity, and Identity Politics 

ABSTRAK 
Trust merupakan suatu harapan bahwa seseorang dapat dipercaya dalam 
segala hubungan, menunjukkan perilaku konsisten dan dapat diprediksi. Trust 
yang dimiliki berhubungan dengan prediksi keuntungan dan kerugian yang 
akan diperoleh karena pilihannya tersebut. Penyajian konsep trust menjadi 
sangat penting untuk memahami persoalan transparansi dan akuntabilitas 
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interaksi networking aktor-aktor didalam governance. Ada beberapa 
argumentasi pentingnya trust didalam governane networking. Pertama, 
dalam setting teori governance, konsep trust menjadi salah satu kata kunci 
didalamnya.Kedua, network sebagai kata kunci governance menjadikan trust 
sebagai fondasi bangunannya.Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas 
aktor-aktor governance sangat terkait dengan konsep trust, dimana trust 
menjadi tujuan dari pelaksanaan kedua prinsip tersebut. Berbagai pendapat 
ilmuwan menempatkan trust sebagai fondasi, pilar dan modal sosial di dalam 
membangun networking dan governance yang efektif, sehingga sangat 
penting memahami konsep trust ini dalam konteks network dan governance. 
Kepercayaan (trust) merupakan elemen dasar relasi antar aktor dan juga 
struktur sosial jaringan, sehingga wujud trust termanifestasikan dalam 
bangunan network. Modal sosial menjadikan trust sebagai bagian yang tak 
terpisahkan bahkan menjadi pilar pokok network sistem sosial 
kemasyarakatan. Sistem soaial kemasyarakatan tersebut di bangun dengan 
munculnya integritas dari etnis tertentu, salah satunya etnis Tionghoa di 
Kepulauan Riau, Khususnya Kota Tanjungpinang. Hal yang dibangun etnis 
Tionghoa di Tanjungpinang adalah dengan politik identitas dan politik etnik 
mereka menguasai sektor ekonomi,sektor pendidikan, budaya, dan agama 
yang sangat kuat sehingga membentuk Hight-Trust. 
Kata Kunci: Trust, Etnis Tionghoa, dan Politik Identitas 

PENDAHULUAN 

Perjalanan Masuknya Etnis tionhoa ke Indonesia sampai diterimanya 

masyarakat Tionghoa sebagai bangsa Indonesia amatlah panjang dari zaman 

Pemerintahan Kerajaan dan Zaman Kolonial.Untuk lebih mudahnyanya lagi 

melihat masuknya Etnis tionghua ke Indonesia adalah pada saat perdagangan 

bebas yang diterapkan Pemerintahan Hindia-Belanda.Dalam buku Iskandar 

Jusuf tentang Tionghoa menceritakan masuknya Etnis Tionghoa mulai dari 

Batavia atau Sunda Kelapa atau sekarang disebut sebagai Kota Jakarta. VOC 

membutuhkan orang-orang tionghoa untuk membangun kota Batavia di atas 

puing-puing kota pelabuhan Jayakarta. Pada saat itu orang tionghua sudah 

banyak bermukiman di kota-kota pesisir Nusantara. Kota pesisir Jawa yang 

jaraknya paling dekat dengan Batavia misalnya banten.(Jusuf,2012:8). 
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Pengaruh orang tionghoa sangat penting dalam mengembangkan sektor 

ekonomi di Nusantara apalagi dengan dekatnya keterkaitan antara orang 

tionghoa dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Hal ini membuat 

ketakutan pemerintahan Hindia-Belanda akan tersaingi dalam perdagangan 

dan pemanfaatan Sumber daya yang ada di Indonesia, sehingga di bentukklah 

politik etis dan pembagian Golongan antar masyarakat berdasarkan etnis 

tersebut menjadi tiga yakni Golongan Eropa, Golongan timur Asing yang 

terdiri dari pendatang seperti orang Tionghoa, orang Arab dan orang Asia 

lainnya, serta golongan Bumi putra yakni orang asli Indonesia. Disinilah 

dilakukan pembedaan baik dari segi aturan, atau pendidikan dan perlakuan, 

bahkan dikotak-kotakkan berdasarkan wilayah bermukiman, sehingga masih 

banyak peninggalan di Indonesia nama-nama tempat yang dinamakan 

kampong Cina.  

Pembagian berdasarkan tiga golongan tersebut ditilik dari sejarah, praktik 

diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia beawal pada masa 

pemerintahan Hindia-Belanda yang mengeluarkan ketentuan pasal 163 

Indische Staatsregelling Wet van 2 September 1854, Ned.S.1854-2,S.1855-2 

jo.1, yang membagi penduduk Hindia-Belanda menjadi 3 (tiga) golongan 

penduduk, yakni : (1) Golongan Eropa, (2) Golongan Golongan Timur Asing, (3) 

Golongan Pribumi (Winarta, 2007). 

Hal ini dilakukan pemerintah Hindia-Belanda yang di sebut dengan politik 

devide at impera yakni mengkotak-kotakan masyarakat Hindia-Belanda 

berdasarkan etnis dan agama. Pada Orde baru ini juga di praktekkan secara 

tidak langsung oleh pemerintahan Indonesia sehingga terjadi 

diskriminasi.Perbedaan itu muncul misalnya seperti antara jawa dan non-

jawa, Muslim dan Non-Muslim, Militer dan Sipil, Mayoritas dan Minoritas 

serta Pribumi dan non-Pribumi.Rezim Orde baru telah menggunakan Hukum 
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sebagai alat untuk mendiskriminasikan etnis tionghoa di Indonesia.Secara 

sistematis dan konsisten, rezim orde baru telah membatasi, menekan dan 

menghancurkan hak-hak politik etnis tionghoa dengan mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan diskriminatif yang sangat mengucilkan etnis tionghoa di 

Indonesia menjadi a politics sehingga tidak ada lagi representasi efektif etnis 

Tionghoa di pemerintahan maupun di badan legislatif pada waktu itu. Peluang 

bisnis justru diberikan kepada sekelompok kecil saja etnis Tionghoa sehingga 

tercipta golongan konglomerat dari Etnis Tionghoa yang dianggap sebagai 

golongan oportunis, hanya memperkaya dirinya tanpa memperdulikan nasib 

masyarakat di sekitarnya, sehingga timbul anggapan stereotype sebagaimana 

dideskripsikan kaum kolonial bahwa etnis tionghoa telah menyebabkan 

kemiskinan.  

Setelah kemerdekaan sampai Reformasi pun terjadi dan penggulingan rezim 

orde baru telah membuat entis tionghoa di Indonesia seakan mendapatkan 

angin segar. Meskipun demikian tetap saja masih ada ketakutan tersendiri 

bagi etnis Tionghoa untuk mencampuri urusan Politik, dikarenakan yang 

terjadi saat Mei 1998 dimana Etnis Tionghoa juga menjadi sasaran kerusuhan, 

seakan pemerintah yang membiarkan dan gerakan kelompok kepentingan lain 

selain menjatuhkan Rezim yang membuat hal ini terjadi kemudian masih 

menjadi tanda tanya apakah ini motif dari pemerintah untuk pembersihan 

etnis, masyarakat Etnis Tionghoa banyak yang barangnya dijarah dan 

diperkosa saat itu. Hal ini patut dibahs karena menyangkut identitas Bangsa 

Indonesia yang Multikulturalisme. Secara Psikologis menimbulkan rasa takut 

dan enggan sebagian besar etnis Tionghoa untuk berpolitik, akan tetapi Politik 

Etnik mulai muncul untuk mempertahankan etnisnya dalam mempertahankan 

identitas social di Indonesia. Setelah etnis Tionghoa memasuki wilayah politik 

yang dulunya bentuk partisipasi etnis Tionghoa pada saat itu hanya memiliki 

hak memilih dan tidak berhak untuk dipilih, kemudian Pada tanggal 16 
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september 1998 presiden Bj Habibie mengeluarkan inpres No.26/1998 yang 

isinya menghapus istilah masyarakat pribumi dan masyarakat non pribumi, 

sehingga ada kesetaraan antara etnis Tionghoa dan Pribumi mulai saat 

itu.(Pratama,2014:3) 

Era reformasi membawa perubahan demokratisasi yang begitu cepat pada 

perpolitikan di tanah air.Hal ini dapat dilihat pada masyarakat etnis Tionghoa, 

Pada masa rezim pak soeharto etnis Tionghoa hanya memiliki hak memilih 

dan tidak berhak untuk memilih, dan pada saat ini mereka mempunyai hak 

dipilih dan hak untuk memilih.Pemilu memberikan kesempatan terbuka bagi 

etnis tionghoa untuk berperan aktif didalam perpolitikan tanah air. 

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian di daerah Provinsi 

Kepulauan Riau khusunya Kota Tanjungpinang, yang mana daerah ini 

merupakan salah satu daerah yang memiliki presentase jumlah masyarakat 

etnis Tionghoa yang cukup tinggi dibuktikan dengan jumlah penduduk 

kelompok etnis Tionghoa pada table berikut yang dikutip dari buku Nicholas 

J. Long, Being Malay in Indonesia: Histories, Hopes and Citizenship in the Riau 

Archipelago. 

 

Tabel.1  
Komposisi Etnis di Kota Tanjungpinang tahun 2010 

Etnis Jumlah (%) 

Melayu 30,7 

Jawa 27,9 

Tionghoa 13,5 

Minangkabau 9,5 

Batak 6,6 

Sunda 2,8 

Bugis 1,9 

Lain-lain 7,1 

Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2010 (Nicholas J. Long,2013) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Sunda
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis
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Sebelum Provinsi yang terpisah itu, Kepri adalah sebuah kabupaten yang 

terdiri dari untaian pulau-pulau yang letaknya dekat dengan Singapura, 

termasukn Pulau Bintan dan Karimun tidak termasuk Batam yang sudah 

menjadi kota Industri dalam kebijakan pemerintah mengenai Otorita Batam. 

Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan sampai tahun 2001 adalah Ibukota 

Kabupaten, tak lama setelah kejatuhan Soeharto dan permulaan proses 

desentralisasi, virus pemekaran juga merasuki para pemimpin lokal di 

Tanjungpinang, ketika gagasan pertama tentang pemisahan antara Riau 

daratan dengan Ibukotanya Pekan baru, dan Kepulauan Riau yang disodorkan 

kepada publik.(Faucher,2003).  

Dalam Jurnalnya, Carole Faucher juga mengutip berita dari Jakarta Post yang 

mengungkapkan Tak lama kemudian Tanjungpinang menjadi Kota Otonom 

dan Kabupaten Karimun, yang mencakup bagian Barat Kepulauan Riau pun 

akan diciptakan. Hal-hal itu merangsang persaingan sengit antara kabupaten 

Kepri dan Karimun serta dua Kota Tanjungpinang dan Batam, untuk 

mengembangkan hubungan ekonomi dengan Singapura dan Malaysia. Selama 

periode yang sama, Huzrin Hood, yang waktu itu menjabat sebagai Bupati 

Kepri meluncurkan sebuah gagasan membentuk sebuah provinsi melayu 

tersendiri  yakni Provinsi Kepri.(Jakarta Post 21-5-2003). 

Sejarah silam tentang etnis Tionghoa di Kota Tanjungpinang memang sedikit 

sekali atau hampir tidak tercatat dalam sejarah namun setelah reformasi 

peningkatan partisipasi politik oleh etnis Tionghoa ini sangat tinggi.Hal ini 

tidak dapat dipungkiri karena kaum Tionghoa yang berperan penting dalam 

ekonomi politik dan hubungan antara investor dari Singapura yang masuk ke 

Kepri yang di pegang oleh sebagian besar etnis Tionghoa di Kepri. Dapat 

dilihat dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau sudah bannyak aktor-aktor 

politik yang muncul dari kalangan etnis Tionghoa seperti Hendry Frankim yang 
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pernah menjabat sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, 

Bobby Jayanto yang pada priode 2004-2009 menjabat sebagai Ketua DPRD 

Kota Tanjungpinang, Rudy Chua sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan 

Riau periode 2009-2014 serta Reni dan Beni yang kini menjabat sebgai 

anggota DPRD Kota Tanjungpinang 2009-2014.  

Hal ini menjadi menarik, melihat kondisi diatas yang membuktikan kontribusi 

dan partisipasi politik etnis Tionghoa di Kota Tanjungpinang cukup besar, 

padahal ditinjau dari sejarah pembentukan Provinsi Kepri adalah kekuatan 

kemelayuan dari etnis melayu yang ingin adanya Provinsi Melayu yakni 

Kepulauan Riau itu sendiri. 

Trust yang dibangun Etnis Tionghoa di Kepri sangatlah besar baik dalam 

Ekonomi maupun Politik. Trust merupakan pendekatan yang menunjukkan 

beberapa kata kunci penting, yaitu expectations dan the action of others, hal 

ini menggambarkan bahwakonsep trust membawa konotasi aspek negosiasi 

harapan dan kenyataan yang dibawakan oleh tindakan sosial individu-individu 

atau kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan. Ketepatan antara harapan 

dan realisasi tindakan yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam 

menyelesaikan amanah yang diembannya, dipahami sebagai tingkat 

kepercayaan. Jadi trust merupakan “buah” dari pengalaman aktor-aktor 

dalam masyarakat dalam menjalin interaksi sosial terkait dengan persoalan 

tertentu. Ada semacam hukum trust dari interaksi tersebut, yaitu tingkat 

kepercayaan akan tinggi, bila penyimpangan antara harapan dan realisasi 

tindakan, sangat kecil. Sebaliknya, tingkat kepercayaan menjadi sangat rendah 

apabila harapan yang diinginkan tak dapat dipenuhi oleh realisasi tindakan 

social (Dharmawan, 2002).  
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Jadi dalam hal ini untuk lebih jauh akan penulis bahas Identitas social yang 

terbangun oleh Etnis Tionghoa di Tanjungpinang Provinsi Kepri sehingga 

membentuk Trust antar Etnis Tionghoa di Kepri dalam Politik. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini ialah penelitian dengan metode kualitatif yaitu nilai yang 

tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka (statistik).Jadi, data kualitatif 

adalah data yang berupa kata atau kalimat, gambar, skema yang belum 

diangkakan. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian 

yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Pada 

penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan 

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 

Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan 

informasi apa adanya secara objektif. Oleh karena itu penelitian deskriptif 

pada umumnya menggunakan kata tanya “bagaimana” dalam merumuskan 

kalimat pertanyaan penelitiannya. 

Lokasi penelitian ini ialah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan 

Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan 

menganalisa data sekunder kajian pustaka yaitu dengan mencari sumber data 

dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini 

dengan melakukan kajian puska dan mencari sumber di medi-media cetak 

maupun online untuk menjawab pertanyaan terkait masalah yang akan 

diteliti.  

KERANGKA TEORITIS 

Dalam penulisan ilmiah ini penulis mengambil beberapa landasan teori dan 
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konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas yakni Trust, 

Identitas Sosial, Etnis, dan Stategi dan Politik.Selanjutnya akan dijabarkan satu 

persatu : 

1. Trust 

Tabel 2. Konsepsi Trust 

NO KONSEP SUMBER 

(1) (2) (3) 

1. “astate of favorable expectation regarding 

other people’s actions and intentions. As such it 

is seen as the basis for individual risk-taking 

behavior, cooperation, reduced social 

complexity, order, and social capital”.  

MÖLLERING (2001) 

Dharmawan 

(2002) 

2. Trust consists of acceptance of risk and 

vulnerability deriving from the action of others 

and an expectation that the other will not 

exploit this vulnerability (Humphrey, 1998, pp. 

216–217). 

Derrick Purdue 

(2001) 

 

3. trust is essentially a psychological state that 

manifests itself in the behavior toward others 

(Kramer, 1999). As a psychological state, trust 

comprises positive expectations and the 

willingness to become vulnerable to the actions 

of others (Rousseau et al., 1998). Positive 

expectations refer to the belief in the trustee(s): 

(a) ability or competence on various 

performance dimensions, (b) benevolence or 

goodwill toward the trustor, and (c) integrity or 

the willingness to fulfill the commitments to 

trustors (Mayer et al., 1995). 

Ana Cristina 

Costa and 

Katinka Bijlsma-

Frankema 

(2007) 
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(1) (2) (3) 

4. Trust is ‘an abstract concept but one whose 

origins are firmly rooted in experience; 

individuals’ interactions with other people and 

their past experiences with institutions create 

expectations about how they will be treated in 

the future’ (Mishler and Rose, 1998: 5). 

Andrew 

Goldsmith, 2005 

 

5. trust: ‘*Trust is+ the expectation that arises 

within a community of regular, honest and 

cooperative behavior, based on commonly 

shared norms, on the part of other members of 

that community. Those norms can be about 

deep ‘value’ questions like the nature of God or 

justice, but they also encompass secular norms 

like professional standards and codes of 

behavior.’ 

Fukuyama, 

1996. 

Sumber : (Dedy Hermawan,2008). 

Konsep-konsep trust di atas menempatkan trust sebagai komponen yang 

menyatu dan mengakar dalam keseharian aktivitas sosial kemasyarakatan. 

Kenyataan ini menjadikan trust oleh beberapa ilmuwan sosial dikategorikan 

sebagai modal sosial (social capital), sebut saja Putnam (1993) yang 

menyatakan “features of social life – networks, norms, and trust – that enable 

participants to act together more effectively to pursue shared 

objectives”.Modal sosial sering dikaitkan dengan variabel penting dalam 

rangka menjaga integrasi sistem sosial dan modal sosial ada didalamnya. 
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Gambar 1 : Level Modal Sosial (Mariana, 2006) 

Modal sosial pada gambar di atas merupakan konsep yang sering digunakan 

untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan memelihara integrasi sosial.Pengertian modal sosial yang berkembang 

selama ini sebagaimana merujuk gambar di atas mengarah pada terbentuknya 

tiga level modal sosial, yakni pada level nilai, institusi, dan mekanisme.Terkait 

dengan modal sosial Fukuyama (1996) senada dengan Putnam, menyatakan 

bahwa trust merupakan “jiwa” dari social capital. Posisi mendasar trust ini 

yang akan mempengaruhi bangunan sosial suatu masyarakat, struktur sosial 

yang kuat high trust society manakala kelembagaan trust terinternalisasi 

dengan kokoh, dan sebaliknya ikatan-ikatan konstruksi sosial melemah low 

trust society ketika trust melemah. Bahkan Fukuyama mengajukan kategori 

masyarakat yang dikotomis: masyarakat high-trust dan masyarakat low-trust. 

Jenis pertama menunjukkan tingkat trust yang tinggi dan terus berkelanjutan 

di bawah otoritas politik yang sudah didesentralisasi pada tahap pra-

modern.(Hermawan,2008) 

Berdasarkan pengertian Trust di atas penulis akan melihat Trust berdasarkan 

etnisitas Tionghoa di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, untuk itu akan 

dijabarkan pula konsep dan pengertian etnis dan etnisitas. 

Nilai, Kultur, Persepsi : 
Sympathy, sense of obligation, 

trust, resiprositas, mutual 
acquaintance, and recognition 

 

Institusi : 
Civic engagement, 
institutional rites, 

association, network 
 

Mekanisme : 
Tingkah laku, kerja 

sama, sinergi 
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2. Etnis 

Kelompok etnis biasanya mengacu kepada kelompok-kelompok yang 

membangun ras, satu ras masih bisa terdiri dari berbagai macam kelompok 

etnis.Akan tetapi sebaliknya, ras bersama-sama agama atau kepercayaan, asal 

usul, dan kebangsaan juga membangun konsep etnis.Ras juga menunjuk pada 

konsentrasi perbedaan atas unsur genetis, yang tercermin dalam bentuk 

penampakan fisik orang, seperti warna kulit, bentuk dan warna rambut, dan 

tidak ada hubungannya dengan institusi dan pola budaya.Ras hanya sedikit 

yang mengandung konotasi budaya, bahasa, dan agama. 

Etnis adalah kata yang bersumber dari pakar sosiologi dan antropologi.Di 

beberapa negara, etnis digunakan untuk menyebut “suku”. Namun dalam 

situasi yang lain, etnis digunakan untuk menunjukkan agama, bahasa, warna 

kulit, asal usul daerah ataupun tempat tinggal. (Sochmawardiah:2013,62) 

Kata etnis berasal dari kata Yunani ethos,yang merujuk pada pengertian 

bangsa atau orang. Menurut Martin Bulmer, “etnis atau kelompok etnis 

adalah kolektivitas dalam populasi yang besar, memiliki jalur keturunan yang 

secara umum sama, terlepas dari apakah itu nyata atau sekedar kepercayaan, 

mempunyai memori terhadap masa lalu yang sama, dan fokus kultural 

terhadap satu atau lebih elemen-elemen simbolik yang menjelaskan identitas 

kelompoknya, misalnya agama, kekeluargaan bahasa, teritori bersama, 

nasionalitas dan tampilan fisik yang relatif sama.(Sochmawardiah:2013,62). 

Dalam ilmu sosial kotemporer, sebuah kelompok etnis dicirikan oleh atribut-

atribut yang beragam. Atribut itu misalnya; agama, sekte, kasta, daerah, 

bahasa, nasionalisme, keturunan, ras, warna kulit, dan 

kebudayaan.(T.K.Oommen,2009:54) 
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3. Etnisitas 

Menurut Jhon Rex, etnisitas merupakan kategori yang diterapkan pada 

kelompok-kelompok atau kumpulan orang yang dibentuk dan membentuk 

dirinya dalam kebersamaan atau kolektivitas. Konsep etnisitas ini sinonim 

denganstratifikasi dan sistem pada diferensiasi etnis secara vertikal yang 

bersifat hirarkis. Pada konteks ini mobilitas sosial dan politik terhambat oleh 

kriteria askriptif , misalnya warna, status atau phenotype sejenis. Seringkali 

kelompok etnis yang bersifat superordinat dan subordinat terbentuk, hal ini 

menciptakan relasi antar kelompok yang bercorak kasta dan hirarkis,serta 

penuh dengan perbedaan dan ketimpangan struktural, dan juga ketegangan 

antagonistis, contohnya relasi ras yang terdapat pada perbudakan kelompok 

kulit putih di barat terhadap kelompok kulit hitam, atau pada dominasi 

etnisTionghoa di Indonesia dalam perekonomian. (Sochmawardiah,2013:65) 

4. Konseptual China, Cina, Dan Tionghoa 

Ada sebagian besar Etnis Tionghoa di Indonesia tidak mau disebut dengan 

sebutan Tionghoa karena mereka menganggap mereka adalah Etnis Cina yang 

memiliki banyak suku yakni Tio Ciu, Hok Cia, Hakka/Khek, Hokkien, Katon dan 

Tionghoa merupakan salah satu penyebutan suku dari keberagaman etnis di 

China.(M.A.La Ode, 2012:4) 

Sementara paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia merujuk kesejarah 

dimana masyarakat Etnis Cina di Indonesia adalah berasal dari Tongkok dan 

bersuku Tionghoa sehingga etnis Cina di Indonesia di sebut dengan Tionghoa, 

meskipun argumen ini sulit dimengerti dan di sepakati mengenai istilah 

China,Cina dan Tionghoa akan di jabarkan sebagai berikut: 

a. China 
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China adalah penulisan resmi yang diinginkan oleh kedaulatan Republik 

Rakyat China. (Suryadinata,2005:398) 

b. Cina 

Cina adalah orang cina yang berwarga negara China,yang setara dengan 

penyebutan orang Jepang, orang Indonesia, orang Malaysia, dan lain 

sebagainya. (Suryadinata,2005:398) 

c. Tionghoa 

Tionghoa merupakan keturunan Cina di Indonesia yang secara khas 

sering disebut dengan nama Tionghoa, dengan demikian akan mudah 

membedakannya, bahwa orang Cina warga Negara Asing (WNA), dan 

orang Tionghoa yang Warga Negara Indonesia(WNI). Orang Tionghoa 

sepadan dengan orang Jawa,orang Sunda, Orang Madura,dan lain-

lain.(Suryadinata,2005:398) 

Istilah Tionghoa atau peranakan tionghoa sesuai hukum dan konstitusional 

tercantum dengan jelas pada pasal 26 UUD 1945 yang sampai saat ini berlaku 

seperti hukum positif, berbunyi: 

“yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang Indonesia asli dan 

orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang sebagai 

Warga Negara” 

Kemudian pada pasal 26 di atas ditegaskan pada penjelasan bahwa: 

“yang dimaksud orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan 

Belanda,peranakan Tionghoa (bukan perakan Cina) dan peranakan Arab, 

yang bertempat tinggal di Indonesia menjadi sebagai Tanah Airnya dan 

bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi Warga 

Negara.” 

Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia berpendapat bahwa untuk 

orang-orang keturunan Cina di Indonesia secara kebangsaan (nationality) di 
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sebut sebagai orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Sedangkan secara 

etnisitas disebut sebagai orang Tionghoa, etnis atau suku Tionghoa. 

(Suryadinata,2005:398) 

5. Identitas Sosial 

Secara alamiah, setiap individu memiliki kebutuhan untuk menjalin dan 

memiliki hubungan dengan individu lainnya.Kebutuhan ini selanjutnya 

mengantarkan mereka untuk menciptakan ikatan-ikatan sosial tertentu 

sebagai syarat lahirnya kelompok sosial. Selama proses ini berlangsung 

mereka akan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan 

baik itu terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan-kepentingan 

maupun unsur-unsur pembentuk konsep diri mereka. Kelompok sosial inilah 

yang kemudian mampu berperan sebagai sumber identitas dan pemberi rasa 

aman bagi anggota-anggotanya, baik ketika mereka sedang berinteraksi 

maupun ketika sedang menangkal ancaman-ancaman dari kelompok lain. 

Dalam buku Identitas Tionghoa Muslim di Indonesia Afthonul Afif mengutip 

beberapa pengertian tentang identitas Sosial di antaranya sebagai berikut : 

Identitas sosial terbentuk dari keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga 

individu bagian dari kelompok sosial yang dinaunginya.(Hogg dan 

Abram,1990:2-3). 

Teori Identitas sosial memiliki tiga asumsi utama : (1) setiap individu akan 

berusaha mempertahankan konsep dirinya yang positif; (2) konsep diri 

tersebut lahir dari identifikasi terhadap kelompok sosial yang lebih besar; (3) 

upaya individu dalam mempertahankan konsep dirinya yang positif itu 

cendrung dilakukan melalui cara membanding-bandingkan kelompoknya 

dengan kelompok lain.(Operario dan Fiske, 1999:26-54) 
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6. Politik Identitas 

Konsep ini dijelaskan oleh Gabriel Almond (dalam Handoko,2009)secara 

panjang lebar dan mudah dimengerti, yaitu sebagai berikut ini. Sarana-sarana, 

pengalaman-pengalaman, dan pengaruh-pengaruh tersebut, yang semuanya 

membentuk sikapsikap individu, selanjutnya menciptakan apa yang disebut 

“politik identitas” seseorang, yaitu suatu kombinasi dari beberapa perasaan 

dan sikap:  

1. Di dalam sistem politik terdapat sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan 

dasar seperti nasionalisme, identifikasi etnik atau kelas, keterikatan 

ideologis, dan perasaan fundamental akan hak-hak, keistimewaan dan 

kewajiban pribadi; 

2. Kurang terdapat komitmen emosional terhadap, dan pengetahuan 

tentang, lembagalembaga pemerintahan dan politik seperti pemilihan 

umum, struktur badan perwakilan, kekuasaan badan eksekutif, struktur 

badan pengadilan; dan system hukum; 

3. Lebih banyak terdapat pandangan-pandangan yang cepat berubah 

tentang peristiwa-peristiwa, kebijaksanaan politik, issue-issue politik 

dan tokohtokoh politik yang sedang terkenal. Politik identitas memang 

sejauh ini dipahami dan diarahkan dalam artian identitas personal dan 

identitas kolektif seperti identitas yang dibangun atas dasar gender, 

orientasi seksual, suku, agama dan bangsa. 

Tentu saja identitas seperti ini penting tetapi pada saat yang sama sebuah 

afirmasi atas identitas manusiawi yang universal sangat krusial di mana 

identitas khusus bisa ditempatkan dalam bingkai identitas manusia yang 

universal sebagai sebuah politik identitas. Politik identitas perlu didasari oleh 

etika dan tanggung jawab global dan disemangati oleh roh solidaritas antar 

manusia.Tidak begitu saja menutup mata atas kenyataan perbedaan politis, 
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budaya dan sosial antar masyarakat atau komunitas.Tetapi memahami atau 

lebih tepat memberi definisi baru atas politik perbedaan.Perbedaan adalah 

sumber-sumber energi moral yang kaya yang perlu diberi struktur baru dalam 

terang harmoni identitas universal.Perbedaan dan nilai universal karena itu 

bukanlah dua hal yang bertentangan tetapi saling melengkapi. 

PEMBAHASAN 

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya 

berasal dari Etnis Melayu.Otonomi daerah memberikan kesermpatan lebih 

untuk mengembalikan kembali ke masa ketika Tanjungpinang menjadi jantung 

bagi ranah melayu dan mempunyai kedudukan yang mantap dalam ekonomi 

kawasan itu. Tindakan memisahkan diri dari Provinsi Riau yang beribukota 

Pekanbaru dengan tujuan membentuk Provinsi Kepulauan Riau sepintas lalu 

dipandang sebagai jawaban terbaik bagi keterpecahbelahan ideologis yang 

sudah lama terjadi pada identitas Melayu itu (Faucher,2014:580) 

 

Meskipun ingin menciptakan sebuah provinsi atas dasar etnis yang akan 

menguntungkan bagi orang-orang melayu, dalam realita populasi pulau 

Batam,Karimun dan Bintan adalah migran. Dengan demikian akan jauh lebih 

sulit untuk menekan kemelayuan lokal sebagai penanda sebuah dentitas 

provinsi ini, untuk mengatasi hal ini, elit melayu dan para akademisi lokal di 

kepri berusaha menghidupkan kembali suatu solidaritas melayu ‘serumpun’ 

yang bersifat trans-nasional. Tetapi pada saat yang sama perkawinan 

campuran sangat umum, khususnya di daerah perkotaan, yang membuat 

masalah-masalah identitas etnis semakin kompleks. 

Secara keseluruhan, komposisi etnis sangat tidak merata. Meskipun Melayu 

merupakan mayoritas di daerah pedesaan -85%di Lingga dan Natuna, akan 
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tetapi di Kota misalnya Tanjung Balai Karimun dan Tanjungpinang, melayu 

tidak lebih dari 40% saja. Di Tanjungpinang Jawa merupakan etnis terbesar 

kedua dengan angka 25%, sementara etnis Tionghoa menjadi kelompok ketiga 

terbesar dengan13%. Jika pada gambaran ini kita tambahkan arus migran 

terbaru, orang bisa menyatakan bahwa setidak-tidaknya di Tanjungpinang 

sudah tercipta suatu jaringan pluralistis multietnis setelah 

desentralisasi.(Faucher,2014:581) 

Kepri masih mengacu pada kemelayuan akan tetapi Melayu dalam provinsi 

Kepri saat ini hanya sebagai praktik kebudayaan dalam pertunjukan seni saja. 

Walikota Tanjungpinang selalu mengagendakan Revitalisasi Budaya Melayu 

setiap tahunnya, akan tetapi hal ini saja ditentang oleh sebagian tokoh etnis 

Tionghoa di senggarang Kota Tanjungpinang, karena mereka menginginkan 

pemerintah tidak mempungkiri bahwa kota Tanjungpinang adalah kota yang 

pluralis-multietnis. 

 

Tidak hanya disitu saja, kemunculan aktor-aktor politik dari Etnis Tionghoa 

dalam kancah perpolitikan di Kepri khususnya Kota Tanjungpinang 

menunjukkan bahwa masyarakat Etnis Tionghoa di Kepri sangat berpengaruh 

di Tanjungpinang, apalagi dengan terpilihnya Bobby Jayanto sebagai ketua 

DPRD Kota Tanjungpinang periode 2004-2009 dan sekaligus sebagai orang 

pertama di Indonesia dari Etnis Tionghoa yang menjabat sebagai Ketua DPRD. 

(Media Antara-Kepulauan Riau, 1/22/2014). 

1. Perubahan Situasi Sosial Politik 

Seiring waktu berjalan dalam kancah perpolitikan di Tanjungpinang tidak 

hanya dari seorang Boby Jayanto yang beretnis Tionghoa yang terlibat akan 

tetapi mulai bermunculan aktor-aktor dan tokoh lain seperti Hendry Frankim 
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yang pernah menjabat sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Kepulauan 

Riau, Rudy Chua sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-

2014 serta Reni dan Beni yang kini menjabat sebgai anggota DPRD Kota 

Tanjungpinang 2009-2014. 

Reformasi juga melahirnya tokoh-tokoh dari kalangan etnis Tionghoa yang 

berhasil duduk di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Lingga, dan 

Tanjungpinang."Reformasi 1998 seperti gelombang yang memberi 

pembelajaran politik kepada kami," kata pengurus Perhimpuan Tionghoa Kota 

Tanjungpinang, Reina yang juga anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai 

Perjuangan Indonesia Baru. 

Reina memiliki usia termuda dibanding 24 anggota DPRD Kota Tanjungpinang 

lainnya yang dipilih berdasarkan Pemilu 2009. Dia dilantik menjadi anggota 

DPRD Tanjungpinang pada 31 Agustus."Sebelumnya saya bekerja di asuransi," 

kata anggota dewan yang baru setahun lebih terjun ke dunia politik. 

Sementara Beni, rekan Reina yang juga duduk sebagai anggota DPRD 

Tanjungpinang  reformasi mengawal karirnya di dunia politik. "Dulu saya 

kader PDIP," kata Beni. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009) 

Beni dan Reina mengaku tertarik di dunia politik. Mereka berkeyakinan akan 

lebih mudah menyalurkan aspirasi masyarakat setelah duduk di lembaga 

legislatif. "Itu lembaga strategis untuk menyampaikan aspirasi seluruh 

masyarakat," katanya. Mereka berjanji akan bekerja maksimal dan tidak akan 

mengecewakan masyarakat. Tugas yang paling penting di awal jabatannya 

adalah membenahi fasilitas umum seperti air dan listrik yang saat ini 

mengalami krisis dan dikeluhkan masyarakat. (Kompas.com/ Sabtu, 5 

September 2009) 
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"Kami akan mendorong membentuk sinergisitas di internal DPRD 

Tanjungpinang, dan menjali hubungan kerjasama yang aktif dengan eksekutif, 

yang bertujuan memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat," 

katanya. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009) 

Sedangkan Rudy Chua terpilih menjadi anggota DPRD Kepulauan Riau pada 

Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.Dia mengawal karirnya di Partai Patriot, 

kemudian hijrah ke Partai Perjuangan Indonesia Baru. (Kompas.com/ Sabtu, 5 

September 2009) 

"Tokoh-tokoh etnis Tionghoa memulai karirnya di legislatif pada tahun 2004," 

kata Rudy. Lima tahun yang lalu, tokoh-tokoh etnis Tionghoa seperti Hendry 

Frankim berhasil menjadi anggota DPD RI daerah pemilihan Kepulauan Riau, 

Bobby Jayanto Ketua DPRD Tanjungpinang periode 2004-2009 dan Saptono 

Mustaqim Wakil Bupati Kabupaten Lingga. "Beberapa anggota DPRD 

Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, Lingga dan Karimun berasal dari etnis 

Tionghoa," katanya. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009). 

Kemudian tidak hanya itu banyak tokoh Tionghoa lain yang turun dan terlibat 

dalam partai politik, LSM dan Ormas. Kekuatan yang mereka bangun tidak 

hanya dari sector identitas politik etnis saja, dengan sendirinya banyak 

kebijakan-kebijakan yang memihak terhadap etnis tionghoa karena sudah di 

berbagai sector mereka kuasai membuat pemerintah seakan tunduk dengan 

perpolitikan yang dilakukan Etnis Tionghoa di Kepri, misalnya dalam aspek 

Budaya, Pendidikan, Agama dan Ekonomi. Beberapa aspek ini akan dibahas 

satu-persatu karena aspek-aspek tersebut berkaitan dengan modal social yang 

dibangun Etnis Tionghoa di Kepri.  
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2. Aspek-aspek lain yang mempengaruhi Meningkatnya Modal Social Etnis 

Tionghoa 

A. Aspek Budaya dan Agama 

Pengenalan terhadap aspek sosial budaya merupakan hal yang penting dalam 

perencanaan dan pembangunan suatu kota, kondisi sosial budaya masyarakat 

akan berpengaruh terhadap perwujudan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan termasuk dalam pembangunan sanitasi 

permukiman.Karakteristik sosial budaya penduduk di wilayah perencanaan 

secara garis besar bersifat heterogen yang terdiri dari percampuran suku 

bangsa dan golongan etnis seperti Melayu sebagai penduduk asli/lokal yang 

telah turun temurun bermukim di daerah ini dan sebagian lainnya berasal dari 

suku Batak, Minang, Jawa, Tionghoa, Bugis (Sulawesi) dan dari daerah lainnya 

di Sumatera serta berbagai suku bangsa lainnya. Dengan kondisi demikian, 

pluralisme sudah menjadi ciri khas utama kebudayaan masyarakat Kota 

Tanjungpinang.Sebagian penduduk Kota Tanjungpinang merupakan penduduk 

kepulauan yang hidupnya bersentuhan langsung dengan karakteristik laut, 

seperti musim angin, musim ikan, daya jangkau laut antar pulau.Hal ini sangat 

mempengaruhi pola kehidupan masyarakat setempat dan mempengaruhi 

pola sanitasi dan perilaku hidup bersih dengan adanya gerak keluar yang 

relatif dominan dan gerak ke dalam yang kurang sehingga pola kehidupan 

sosial masyarakanya lebih terbuka. 

Dengan terbukanya pola kehidupan masyarakat Kota tanjungpinang membuat 

semakin mudahnya masyarakat Tionghoa di tanjungpinang untuk 

mengeksplore dan memperkenalkan budaya mereka apalagi sejarah 

mengatakan bahwa di salah satu tempat yang ada di kota Tanjungpinang 

yakni senggarang adalah tempat awal mula masuknya orang-orang tiongkok di 

Tanjungpinang. Banyak sekali yang terpengaruh dan mempelajari budaya 
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Tionghoa disana sehingga budaya melayu mulai tergeser dan hanya menjadi 

pertunjukan seni saja. 

Di abad ke 18, Daeng celak, bergelar Yang Dipertuan Muda Riau II (1728-1748) 

memberikan kelonggaran bagi imigran (pendatang) dari China untuk 

menempati kawasan Senggarang yang letaknya persis berhadapan dengan 

Kota Tanjungpinang dan Pulau Penyengat. Kini, suasana Tiongkok itu masih 

terasa kental. 

Berjalanlah ke Senggarang, maka Anda akan merasakan kentalnya suasana 

dan budaya masyarakat etnis Tionghoa. Di wilayah yang dikembangkan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan ini masih 

terdapat jejak peradaban masyarakat Tionghoa yang pada abad ke 18 lalu 

mulai menempati kawasan tersebut. Rumah-rumah berada di kawasan pesisir 

yang  didominasi warga keturunan Tionghoa, atau bangunan berusia ratusan 

tahun yang masih berdiri kokoh. Bangunan dimaksud berupa tempat 

peribadatan atau fasilitas pendukung lain, seperti jalan. 

Salah satu peninggalan kebudayaan Tiongkok tertua yang masih tersisa di 

Senggarang adalah beberapa bangunan yang berada di dalam komplek Vihara 

Dharma Sasana.Komplek vihara ini berada di ujung Senggarang, menghadap 

laut ke arah pusat Kota Tanjungpinang dan Pulau Penyengat.Kendati daratan 

Senggarang menyatu dengan Pulau Bintan, namun beberapa penduduk 

sekitar menyebut Senggarang dengan Pulau Senggarang. 

Di lahan luas dan asri komplek Vihara Dharma Sasana, terdapat tiga klenteng 

yang dibangun pada abad ke 18, atau lebih tepatnya ketika Yang Dipetuan 

Muda Riau II Daeng Celak memimpin Kerajaan Melayu Riau-Pahang-

Lingga.Tiga klenteng itu yakni Klenteng Fu De Zheng Shen, Klenteng Yuan 

Tiang Shang Di dan Klenteng Tian Hou Sheng Mu. Ketiganya berdiri sejajar di 
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deretan paling depan, dilengkapi patung dewa. Diantaranya Dewa Phe Kong, 

Dewa Ma Chou dan Dewa To Po Kong. 

Klenteng itu masing-masing memiliki fungsi peribadatan berbeda: untuk 

keselamatan dalam perjalanan laut, keselamatan perjalanan darat dan 

keselamatan bagi orang yang telah meninggal. 

Menurut Ahok, salah seorang penjaga klenteng tersebut,  salah satu dari 

ketiga klenteng tersebut usianya bahkan sudah lebih dari 300 tahun. Ini dapat 

dilihat dari ornamen-ornamen maupun bahan bangunan yang ada di setiap   

klenteng.   Seperti   ukir-ukiran   kayu   yang   menjadi    penghubung ke rangka  

pondasi  atap,  lukisan  relief,  serta   tiang   pondasi berbahan batu kali yang 

didatangkan langsung dari Tiongkok. 

(http://disparekraf.tanjungpinangkota.go.id) 

Selain tiga klenteng tadi, terdapat sebuah bangunan induk Vihara Dhrama 

Sasana.Bangunannya modern, berada di bagian belakang.Bangunan itu 

berada di tanah yang cukup tinggi, tegak di antara dua patung berukuran 

“raksasa”.Kedua patung berukuran tinggi sekitar 5 meter itu yakni patung 

Budha dan Dewa Kwan Im, berjarak cukup dekat diantara rindangnya 

pepohonan. 

Selain patung dewa itu,  di sana juga terdapat patung Sun Go Kong, Si Kera 

Sakti bersama  Pat Kai dan Wu Ching yang mengawal Biksu Tong. Posisinya 

juga di bagian belakang.Mengelompok, menggambarkan perjalanan mereka 

saat menjalankan misi kerohanian menuju Barat. Di Senggarang, selain 

komplek Vihara Dhrama Sasana, terdapat pula beberapa Klenteng yang 

usianya tak kalah tua. Diantaranya Klenteng Sun Te Kong (berusia sekitar 300 

taun), Klenteng Marco (didirikan pada abad ke 17), Klenteng Tay Ti Kong, 

Klenteng Beringin (Tien Shang Miao) yang berusia 200 tahun lebih dan 
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Klenteng Anio yang terletak di tengah hutan Sungai Ular di Kampung 

Bugis.(http://disparekraf.tanjungpinangkota.go.id) 

Dari data yang di dapat dari dinas pariwisata ekonomi kreatif kota 

tanjungpinang sendiri sudah dapat dilihat bahwa dari zaman kerajaan pun 

Tionghoa di Tanjungpinang sangat berpengaruh penting, kemudian dari 

banyaknya Vihara dan tempat Ibadah yang di tinggalkan sebagai situs budaya 

etnis Tionghoa membuat kebudayaannya yang masih kental dan dapat 

mempengaruhi rasa integritas masyarakat Etnis tionghoa disana untuk 

menjaganya dan bahkan mengembangkannya. 

B. Aspek Pendidikan 

Aspek Pendidikan di Kota Tanjungpinang sudah sangat banyak dan sudah ada 

beberapa tempat pendidikan yang dimiliki oleh etnis Tionghoa dan beberapa 

sekolah yang mayoritas Tionghoa, diantaranya Pelita Nusantara Kota 

Tanjungpinang, SMP Katolik Tanjungpinang, SMA Katolik Tanjungpinang, 

Bimbel-bimbel dan Yayasan-yayasan Tionghoa yang bergelut di bidang 

pendidikan yang ada di Vihara-vihara dan tempat lainnya. Dari sektor 

pendidikan etnis tionghoa di tanjungpinang sangat berperan dan 

berpengaruh, disini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan pendidikan yang 

dilakukan serta sudah ditetapkannya mata pelajaran Konghucu sebagai 

muatan Lokal di beberapa sekolah mayoritas tionghoa di Tanjungpinang. 

C. Aspek Ekonomi 

Roda perekonomian dan bisnis di Indonesia sampai saat ini masih 90 persen 

dikuasai oleh orang-orang maupun kelompok-kelompok keturunan dan 

pendatang (perantau) dari China Tionghoa.Hal ini bukanlah sesuatu berita 

aneh lagi di Indonesia.Memang kenyataannya demikian sejak zaman-zaman 

kerajaan di Nusantara ini sampai dengan sekarang.Itupun terbukti banyaknya 

http://disparekraf.tanjungpinangkota.go.id/
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orang-orang atau kelompok-kelompok keturunan dan perantau dari China 

Tionghoa menjadi konglomerat dan raja uang di Indonsia. 

Peran etnis China Tionghoa di bidang ekonomi semakin meluas pada zaman 

perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan Demokrasi 

Terpimpin.Keberhasilan usaha mereka dalam menagmbil alih perusahaan-

perusahaan besar belanda yang di nasionalisasikan juga tidak kalah memiliki 

arti strategis bagi kelanjuatan dan pertumbuhan bisnis mereka di Indonesia. 

Kemudian pada era Pemerintahan Ode Baru kepemimpinan Soeharto 

(Presiden RI Ke Dua), etnis China Tionghoa kelas menengah telah melakukan 

Huaman Capital besar-besaran di bidang pendidikan, terutama yang bersifat 

teknis dan manajerial. Politik rasial masih di jalankan secara terang-terangan 

di masa pemerintahan Orde Baru.(Mahfud,2013) 

Pada saat yang sama sejak awal Orde Baru, Soeharto bersama rezimnya 

menggunakan etnis China Tionghoa sebagai kuda beban yang menarik kereta 

Orde Baru untuk mengejar tingkat kemakmuran sesuai dengan keyakinan 

pemerintah. Pusat Data Bisnis Indonesia antara tahun 1992-1996 mencatat 

300 konglomerat yang mayoritas keturunan China Tionghoa menguasai 

penjualan Rp.227,2 triliun dengan aset Rp. 425 triliun.(Mahfud,2013) 

Walau dengan catatan ekonomi yang spektakuler dari kalangan pebisnis etnis 

China Tionghoa pemerintah Orde Baru tetap melancarkan politik rasialnya 

dengan memasang rambu-rambu yang membuat pebisnis etnis China 

Tionghoa tidak dapat berbuat banyak. Kendali etnis China Tionghoa terhadap 

kegiatan perekonomian bagaimana pun akhirnya memicu kecemburuan dan 

kebencian dari kalangan pribumi Indonesia. Demonstrasi justru berakhir 

dengan penyerangan dan penghancuran rumah-rumah etnik China Tionghoa. 



 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016 

69 

Gaya pembangunan ekonomi elitisme yang di pertontonkan Orde Baru 

ternyata memang rapuh.Di picu oleh krisis moneter yang berlarut-larut 

kalangan masyarakat lalu bergerak dengan sejuta amarah dan ketidakpuasan 

terahdap situasi dan kondisi kehidupan sosialnya.Akhirnya terjadilah 

kerusushan Mei 1998 sudah tentu sangat berpengaruh pada pelaku bisnis 

etnis China Tionghoa.Diantara mereka banyak yang lari keluar negeri, dan 

sebagian ada yang melarikan modalnya juga.Usaha perniagaan etnis China 

Tionghoa di kota-kota besar secara umum vakum.Mereka baru berani bangkit 

setelah ada jaminan keamanan dari Presiden Habibie (Pengganti Presiden 

Soeharto setelah langser di lengserkan oleh mahasiswa).(Mahfud,2013) 

Selanjutnya era Reformasi di Indonesia ditadain dengan komitmen bersama 

untuk membangun sistem demokrasi yang substantif, demokrasi yang 

melahirkan kesejahteraan. Reformasi dibayangkan akan menghasilkan 

perubahan dan kemajuan setahap demi setahap karena memang sangat 

berlainan artinya dengan revolusi.Di dunia bisnis, krisis ekonomni 1998 

memang memicu ambruknya banyak konglomerat terutama keturunan etnis 

China Tionghoa karena menggunakan bank sendiri untuk mendanai proyek 

bisnis dengan rentabilitas rendah.Sedangkan menurut catatan di Bursa Efek 

setelah krisis Moneter 1997-1998, kekuatan ekonomi konglomerat keturunan 

China Tionghoa rupanya tidak serta merta meredup. Hingga saat ini 

tampaknya penguasaan bisnis konglomnerat keturunan etnis Tionghoa masih 

kuat. 

Sesungguhnya yang paling terpukul langsung akibat krisis moneter Asia adalah 

perekonomian nasional yang begitu rapuhnya karena di gerogoti oleh bisnis 

para pejabat dan pengurus partainya.“Wait and see” adalah satu-satunya 

sikap yang di anggap lebih bijaksana untuk merespons kampanye pebaikan 

ekonomi di pemerintahan orde Reformasi yang silih berganti ini.Pelaku 
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ekonomi etnis China Tionghoa sesungguhnya masih menunggu langkah-

langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki situasi perekonomian dan 

usaha nasional.Namun demikian bisnis harus berjalan terus. Dalam situasi 

negara yang di warnai oleh berbagai bentuk kampanye anti KKN (korupsi, 

kolusi, dan nepotisme) ini pelaku ekonomi etnis China Tionghoa tampaknya 

menjadi lebih terfokus dan bahkan cukup merasa aman memilih berbasis di 

sektor hilir denagn tingkat resiko yang kecil namun masih dapat 

menguntungkan. 

Tidak bisa dipungkiri peranan etnis Tionghoa dalam berbagai bidang di 

Indonesia telah mampu memberi warna bagi kehidupan berbangsa dan 

budaya Indonesia.Tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga sektor 

lainnya.Etnis ini mampu berperan dengan baik.Hal itu tidak terlepas dari 

kemampuan adaptasi dan keuletan yang dimiliki sehingga mayoritas bisa 

meraih sukses. Sekretaris PSMTI Kota Tanjungpinang, Fredy  mengatakan Etnis 

Tionghoa mampu memegang peranan dalam bidang ekonomi dan bidang 

lainnya karena mereka pada dasarnya adalah bangsa yang ulet dan mampu 

beradaptasi dengan mudah. Di samping itu, faktor disiplin dan keseriusan juga 

menjadikan pengusaha dari kalangan etnis Tionghoa banyak yang bisa meraih 

sukses."Semangat pantang menyerah dan daya adaptasi terhadap lingkungan 

yang tinggi menyebabkan etnis Tionghoa bisa cepat membaca peluang 

sehingga dalam berusaha mereka bisa selangkah lebih maju dibanding 

pengusaha dari etnis lainnya," kata Fredy. (Haluan kepri,Selasa.12/7) 

Sejarah mencatat di awal kedatangan etnis Tionghoa ke Tanjungpinang sejak 

ratusan tahun lalu, etnis ini mampu memanfaatkan peluang untuk 

membangun areal pertanian. Sehingga saat itu etnis Tionghoa terkenal 

dengan perkebunan  karet dan gambir yang menjadi komoditas yang sangat 

laku di Singapura. (Haluan kepri,Selasa.12/7) 
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Sementara yang menetap di daerah yang dekat dengan perairan 

memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan untuk menjadi nelayan."Jadi 

kondisi alam yang ada dapat disesuaikan dengan peluang yang ada, sehingga 

dimanapun mereka berada, mereka bisa menbaca peluang dan mampu 

memanfaatkannya dengan baik sehingga mereka mampu untuk bertahan dan 

eksis.( Haluan kepri,Selasa.12/7) 

Dibandingkan dengan kondisi yang sudah modern saat ini, kata Fredy, 

kemampuan membaca peluang dan memanfaatkannya tetap menjadi modal 

dan insting yang tetap terjaga di kalangan etnis Tionghoa.Sehingga etnis 

tionghoa mampu berperan dan sukses dalam berbagai bidang yang mereka 

tekuni.( Haluan kepri,Selasa.12/7) 

"Saat ini kita bisa lihat, etnis tionghoa tidak hanya mampu memegang 

perananan dalam bidang ekonomi tapi juga bidang-bidang lain. Hal ini tidak 

terlepas dari kemampuan adaptasi yang baik dengan lingkungan, serta 

mampu membaca peluang," kata Fredy.( Haluan kepri,Selasa.12/7) 

Bagi warga tionghoa,berusaha dan bekerja keras serta saling membantu 

antara sesama mereka sangatlah terasa.Tidaklah mengherankan kalau ikatan 

perdagangan antara mereka untuk saling membantu sampai saat ini masih 

terjaga, “Modal usaha untuk sukses itu,Sabar,tekun, Kerja keras dan jangan 

lupa jujur”, lambat laun pasti sukses. Kalau usaha macam-macam cuma 

kuncinya itu saja, Kata asun salah sorang pengusaha di jalan merdeka kepada 

Haluan kepri,Selasa(12/7). 

D. Kesadaran kolektif yang menciptakan Hight-Trust oleh Etnis Tionghoa di 

Kepri  

"Tembok imajinasi" yang dibangun pemerintahan orde baru bertujuan 

mengekang kebebasan etnis Tionghoa, kata Ketua Paguyuban Sosial Marga 
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Tionghoa Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua."Ada konspirasi 

besar yang dibuat penguasa orde baru untuk menghilangkan hak-hak etnis 

Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia," kata Rudy yang juga anggota 

DPRD Kepulauan Riau. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009) 

Sebelum memasuki era reformasi 1998, masyarakat etnis Tionghoa, sebagai 

salah satu kaum minoritas di Indonesia "dikawal" ketat oleh 

pemerintah.Masyarakat dari kalangan etnis Tionghoa hanya dibenarkan 

berwiraswasta."Hanya itu satu-satunya pekerjaan yang diberikan 

pemerintah," ujarnya.Masyarakat etnis Tionghoa tidak boleh masuk dalam 

tubuh pemerintahan. Mereka harus bertahan hidup dengan cara berdagang 

ataupun berbisnis."Tak ada pilihan lain selain berwiraswasta," ucap Rudy yang 

juga kader Partai Perjuangan Indonesia Baru. (Kompas.com/ Sabtu, 5 

September 2009) 

Kondisi itu mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat etnis Tionghoa.Para 

orang tua pesimis menyekolahkan anaknya hingga selesai di tingkat SMA 

ataupun perguruan tinggi.Mereka sudah dapat memastikan pekerjaan yang 

bisa dilakukan anaknya hanyalah berbisnis, karena itu sejak kecil anak-anak 

etnis Tionghoa sudah dididik untuk berdagang.Mereka diajar berhitung sejak 

kecil dan membantu usaha keluarga."Saat orde baru berkuasa di Indonesia, 

para orang tua etnis Tionghoa sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk 

menjadi pedagang.Itu sebuah pilihan yang pasti yang diberikan oleh 

pemerintah," katanya. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009) 

Masyarakat etnis Tionghoa merasa "tembok imajinasi" itu telah 

memisahkannya dengan etnis lainnya.Skenario pengekangan hak atas etnis 

Tionghoa juga didorong dengan fitnah yang dilakukan secara terstruktur dan 

disebarkan oleh sekelompok orang.Kondisi itu semakin membuat masyarakat 

etnis Tionghoa terpuruk. Di saat itu juga kelompok tertentu  memaksa untuk 
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mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usaha yang ditekuni masyarakat 

etnis Tionghoa. "Kami mengibaratkan tinggal di kandang ayam, yang sebagian 

telurnya diambil oleh secara paksa oleh penguasa," katanya. (Kompas.com/ 

Sabtu, 5 September 2009) 

Era reformasi yang terjadi sekitar sebelas tahun lalu mengubah nasib etnis 

Tionghoa di Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau.Selama kurun waktu itu 

etnis Tionghoa berupaya meruntuhkan "tembok imajinasi" yang mengekang 

kebebasan mereka sebagai warga negara Indonesia yang sah. 

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Beni 

mengatakan, meruntuhkan "tembok imajinasi" yang menakutkan etnis 

Tionghoa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Butuh waktu 

untuk menghilangkan luka lama," kata Beni yang juga dari Partai Perjuangan 

Indonesia Baru. Interaksi sosial antaretnis dan pembuktian adanya persamaan 

hak akan menghancurkan "tembok imajinasi" yang telah berjaya 

menyengsarakan etnis Tionghoa selama sekitar 30 tahun. Sejak bergulirnya 

reformasi, kata dia, Indonesia mengalami banyak perubahan menuju arah 

perbaikan. Namun ada beberapa hal yang masih mengusik kebebasan etnis 

Tionghoa untuk mendapatkan pelayanan yang sama di instansi milik 

pemerintah seperti pengurusan surat kependudukan yang lebih mahal dan 

lebih lama dibanding lainnya. "Masyarakat etnis Tionghoa pasti membayar 

lebih mahal.Sepertinya itu peninggalan orde baru yang masih tersisa," kata 

Beni yang juga pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota 

Tanjungpinang. (Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009) 

Sementara itu, Rudy Chua mengemukakan, era reformasi mengubah cara 

berpikir masyarakat etnis Tionghoa untuk masa depan putra-putrinya. Mereka 

tidak lagi mempersiapkan anak-anaknya menjadi pedagang, sebagaimana 

yang terjadi pada saat reformasi.Reformasi membuka kran kebebasan 
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masyarakat etnis Tionghoa dan etnis lainnya yang tinggal di Indonesia untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk bekerja di 

pemerintahan."Beragam pekerjaan saat ini bisa didapatkan masyarakat etnis 

Tionghoa.Mereka bisa jadi PNS, guru, TNI, Polri dan sebagainya," 

katanya.Kesempatan itu dipergunakan masyarakat etnis Tionghoa.Sebagian 

dari mereka mulai meninggalkan pekerjaan sebagai wiraswasta. 

(Kompas.com/ Sabtu, 5 September 2009) 

Dari pernyataan tokoh-tokoh entis Tionghoa di atas dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat etnis tionghoa seakan ingin membuktikan kepada semua bahwa 

etnis Tionghoa akan terus bersatu dan bergerak di berbagai sector. Kesadaran 

Masyarakat Tionghoa di Tanjungpinang yang merasa di diskriminasi sejak era 

sebelum reformasi membuat mereka memiliki integritas yang tinggi terhadap 

etnisnya, sehingga trust yang mereka ciptakan sangat tinggi dengan menguasi 

modal social baik di sector ekonomi, politik, budaya dan pendidikan.Mereka 

juga beranggapan bahwa era orde baru merupakan tembok imajinasi yang 

harus di runtuhkan dimasa setelah reformasi ini. 

KESIMPULAN  

Trust yang dibangun oleh etnis tionghoa sangat kuat di Kepri dimana dengan 

budaya Konghucu yang kental serta banyaknya organisasi tionghoa di Kota 

Tanjungpinang dari berbagai misi baik itu dalam bidang perdagangan, budaya 

dan keagamaan.Masuknya kaum pendatang ke dalam provinsi Kepulauan Riau 

menyebabkan perubahan komposisi masing-masing etnis dan agama, serta 

perubahan sistem pendistribusian sumber daya ekonomi dan politik yang 

merugikan orang Melayu. Hal ini juga dibarengi oleh perubahan komposisi 

populasi pada tingkat/strata ekonomi-sosial, khususnya bila diukur dari sudut 

pendidikan dan pekerjaan: kaum pendatang, yaitu etnis Tionghoa dan 

kelompok agama Protestan,Katolik, dan Budha  menempati posisi atas dalam 
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strata ekonomi-sosial, sedangkan penduduk asli, yaitu etnis Melayu, 

menempati strata/tingkat ekonomi-sosial terendah. 

Perubahan komposisi ini bisa menjadi sinyal dini bahwa kekerasan konflik bisa 

terjadi di Kepulauan Riau. Secara politis, sentimen orang Melayu akan menjadi 

masalah terpendam (problems submerged). Ini menjadi tantangan bagi 

pemerintah daerah Kepulauan Riau dan Republik Indonesia untuk mengurangi 

atau menghilangkan sisi negatif dari perbedaan etnis dan sebaliknya 

mengoptimalkan peluang dari munculnya heterogenitas untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.Selain itu, pembuat 

kebijakan hendaknya memprioritaskan keharmonisan antar etnis dan 

kelompok agama dalam provinsi tersebut. 
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ABSTRACT 
Reform that took place in Indonesia in 1998, making a new milestone to the 
changing circumstances of the authoritarian system towards a democratic 
system, so that the freedom of speech and expression become more open and 
guaranteed by law. Apart from that there is also the transfer of power from 
the management of the regulatory role of the broadcasting system which has 
been the exclusive rights granted to a state regulatory body that is free 
(Independent Regulatory Body) namely; The Indonesian Broadcasting 
Commission to implement the management that broadcasting system which is 
a public space should be managed by a body that is free from interest 
intervention powers, certain groups and interests of owners of broadcast 
media itself. KPIs is one of the state institutions in the institutional system of 
the unitary Republic of Indonesia in accordance to Law No. 32 of 2003.In 
carrying out its role and powers, KPI has a relationship with other state 
agencies to protect the right of people in a more equitable and fair in the field 
of broadcasting. In the spirit of democratization is the most fundamental 
changes occurring in the field of broadcasting media, the broadcast media are 
no longer the guardians of balance (impartially) public space but become part 
of a mediated between the media, the state and society. In general it can be 
said that in a democratic system requires the interaction between the state 
(state), the media (industry), and with society (civil society) were very 
dynamic, in other words the occurrence of an interaction of the prosperity of 
society. The relationship between them should be harmonized, in the sense 
that there is a mutualistic relationship interactive complement and not 
dominate. However, the question is how the democratization of mass media 
relations of power of the state, society and media owners as well as the role of 
KPIs that represent civil society or civil-society, so that the media can carry out 
their functions freely and independently without being influenced by 
cooptation capitalist or industry, authorities and no more threats and conflicts 
will occur. KPI was originally expected to become supervisors and referees who 
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have integrity and no play made in gray with no power against the 
increasingly powerful media conglomerate cenkramannya invest in the 
motherland. If the case is not impossible broadcasting media face Indonesia in 
the future only be an agent of a product of modernity, liberalism and 
hidonisme. 
Keyword: Democratization of the Mass Media, The Role of the Indonesian 
Broadcasting Commission 

ABSTRAK 
Reformasi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1998, membuat tonggak 
sejarah baru dengan keadaan yang berubah dari sistem otoriter menuju 
sistem demokrasi, sehingga kebebasan berbicara dan berekspresi menjadi 
lebih terbuka dan dijamin oleh hukum. Selain itu ada juga transfer kekuasaan 
dari manajemen peran regulasi dari sistem penyiaran yang telah menjadi hak 
eksklusif yang diberikan untuk badan pengawas negara yang bebas 
(BadanRegulasiIndependent) yaitu; Komisi Penyiaran Indonesia untuk 
melaksanakan manajemen bahwa sistem penyiaran yang merupakan ruang 
publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari kekuatan intervensi 
kepentingan, kelompok-kelompok tertentu dan kepentingan pemilik media 
penyiaran itu sendiri. KPI adalah salah satu lembaga negara dalam sistem 
kelembagaan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 32 tahun2003.Dalam menjalankan perannya dan kekuatan, 
KPI memiliki hubungan dengan lembaga negara lainnya untuk melindungi hak 
masyarakat yang lebih merata dan adil di bidang penyiaran. Dalam semangat 
demokratisasi adalah perubahan yang paling mendasar yang terjadi di bidang 
media penyiaran, media penyiaran tidak lagi penjaga keseimbangan 
(memihak) ruang publik tetapi menjadi bagian dari dimediasi antara media, 
negara dan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem 
demokrasi membutuhkan interaksi antara negara (state), media, dan dengan 
masyarakat (civil society) yang sangat dinamis, dengan kata lain terjadinya 
interaksi dari kemakmuran masyarakat. Hubungan antara mereka harus 
diselaraskan, dalam arti bahwa ada hubungan pelengkap interaktif mutualistik 
dan tidak mendominasi. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana 
demokratisasi hubungan media massa dengankekuasaan negara, masyarakat 
dan pemilik media serta peran KPI yang mewakili masyarakat sipil atau 
masyarakat sipil, sehingga media dapat melaksanakan fungsi mereka secara 
bebas dan mandiri tanpa dipengaruhi oleh kooptasi kapitalis atau industri, 
pemerintah dan tidak ada lagi ancaman dan konflik akan terjadi. KPI awalnya 
diharapkan menjadi pengawas dan wasit yang memiliki integritas dan tidak 
bermain dibuat dalam abu-abu dengan tidak ada kekuasaan terhadap 
konglomerat media yang semakin kuat cenkramannya berinvestasi di tanah 
air. Jika kasus ini terusberlanjutbukantidak mungkin media yang broadcasting 
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menjadiwajah Indonesia di masa depan hanya menjadi agen produk 
modernitas, liberalisme dan hidonisme. 
Keyword: Demokratisasi Media Massa, Peran Komisi Penyiaran Indonesia 
 

PENDAHULUAN 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penelitian ini bahwa terdapat dua 

hal yang menjadi fokus pemerhatian dalam membahas subtajuk iniyaitu 

pendemokrasianmedia massa dan perananan kuasa Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI).Peneliti ingin meneroka dan mengkaji perkara-perkara yang 

berkaitan denganpendemokrasian media massa, relasi kuasa negara, 

masyarakat dan pemilik media sertaperanan kuasa KPI dalam sistem media 

penyiaran di Indonesia. 

Reformasi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1998, menjadikan 

tonggaksejarah baru terhadap perubahan keadaan dari sistem otoriter 

menuju sistem yang demokratik, sehingga kemerdekaan untuk berbicara dan 

berekpresi menjadi lebih terbuka dan dijamin oleh perundang-

undangan.Selain dari pada itu terjadi pula adanya pengalihan peranan 

kuasadari pengelolaan regulasi sistem penyiaran yang selama ini merupakan 

hak eksklusif negara diberikan kepada sebuah badan pengatur yang 

bebas(Independent Regulatory Body) yaitu; Komisi Penyiaran Indonesia untuk 

melaksanakan bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ruang 

publik harus dikelola oleh suatu badan yang terbebas dari intervensi 

kepentingan kekuasaan, kelompok tertentu dan kepentingan pemilik media 

penyiaran itu sendiri (Agus Ngadino, 2010). 

KPI merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem kelembagaan negara 

kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2003.Dalam melaksanakan peranan dan kuasa, KPI memiliki hubungan dengan 

lembaga negara lainnya untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata 
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dan adil dalam bidang penyiaran (Nadiah, 2009). Dengan semangat 

pendemokrasian ada perubahan terjadi yang paling mendasar pada bidang 

media penyiaran, bahwa media penyiaran tidak lagi sebagai penjaga 

keseimbangan(imparsial) ruang publik tetapi menjadi bahagian dari yang 

dimediasikan antara media massa, negara dan masyarakat (Henry, 2010). 

Mediamassa penyiaran khususnya media penyiaran televise yang merupakan 

media massa yang sangat dominan dan diminati dari kehidupan masyarakat 

modern.Kajian yang dilakukan oleh Hendriyani, Hollander, d’Haenens dan 

Beentjes (2012), ke atas 589 Sekolah Dasar di Jakarta berhubung pemilihan 

media masa dengan hasilnya pada tabel 1.1 yaitu;  

Tabel 1.1 

No    Media yang Dipilih Porsentase 

1 Media Televisyen 98 % 

2 Mobile Phone 90 % 

3 Buku (bukan buku sekolah) 87 % 

4 Video player (VCD dan DVD) 80 % 

5 Radio 74 % 

6 Majalah 74 % 

7 Game Player 2,2% 

8 Komputer 59 % 

9 Internet 28 % 

Sumber : dari Hendriyani, Hollander, d’Haenens, & Beentjes, (2012), 

Dari hasil kajianmendapati 98 peratus responden memilih menonton siaran 

televisyen dengan rata-rata 5 hingga 6 jam sehari, selain dari pada itu didapati 

pula isi acara dari apa yang disiarkan media penyiaran televisyen tersebut 

banyak mengandung adegan-adegan keganasan, seksualitas, pronografi dan 

mistis yang berlebihan serta tidak layak dan ramah untuk dikonsumsi bagi 

anak. 
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Penelitian dengan hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Abd Halim Bin 

Tanuri & Zairin Bin Ismail pada tahun 2009,  terhadap 398 pelajar sekolah 

menengah di Sabak Berenam Selangor-Malaysia mengenai pilihan media apa 

yang disukai.Mengenai pendedahan mereka kepada media massa dalam 

sehari, secarakeseluruhanya responden yang dikaji telah menghabiskan 

sejumlah 3.62 jammenonton televisyen, 2.96 jam mendengar radio, 2.34 jam 

membaca suratkhabar, 2.30 jam menonton VCD/DVD, 2.21 jam membaca 

majalah, dan hanya1.32 jam melayari laman web. Adapun terhadap 

kandungan dalam tayangan televisyen yang digemari yaitu tayangan hiburan. 

Penelitian tentang efek terpaan media penyiaran televisyen pada khalayak 

pernah dilakukan oleh  George Gerbner (1972),Huesmann & Eron (1986) 

dengan studi analisis yang hasilnya menemukan bahwa tayangan televisyen 

yang diputar pada jam-jam utama(prime time) mengandung 8 contoh 

kekerasan setiap jamnya.Penelitian tentang efek media violencedilakukan 

terhadap anak-anak yang diterpa siaran televisyen sejak berusia 8 

tahunhingga 30 tahun. Metode yang digunakan yaitu panel suvey, ternyata 

didapati hasilnya bahwa anak-anak yang menonton acarakekerasan, 

keganasan yang ditayangkantelevisyen pada level tertinggi saat anak-anak 

lebih cenderungterlibat kejahatan serius ketika dewasa (Nawiroh, 2010) 

Kenyataan ini semakin dipertegas dengan kondisi dan situasi masyarakat 

modern yang ditandai dengan perkembangan dan realisasi sebuah sistem 

masyarakat yang disebut dengan masyarakat informasi.Masyarakat informasi 

merupakan masyarakat yang mengandalkan informasi sebagai karakteristik 

sosialnya sekaligus menempatkan informasi sebagai komoditas (Agner Fog, 

2004).Media massa merupakan agen menyupali informasi yang telah menjadi 

sahabat bagi kehidupan masyarakat diera globalisasi (Bagdikian dalam 

Subandy, 2000). Ketika media penyiaran masuk membawa informasi kedalam 
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ruang sosial maka media penyiaran tersebut perlu diatur untuk menjamin 

kontribusi dan sumbangannya terhadap kebaikan pada masyarakat, struktur 

hukum, etika dan aturan yang harus disepakati supaya media dan masyarakat 

sama-sama mendapatkan ruang jaminan hukum yang pasti. Hal ini 

memperlihatkan bahwa hubungan antara masyarakat sebagai kesatuan sosial 

politik dan media penyiaran yang merupakan sebagai produk dari kebudayaan 

sosial politik masyarakat tersebut sama-sama mendapatkan nilan manfaat 

untuk kebaikan (Nadiah, 2009) 

Potensi media penyiaran sebagai industri besar harus diberi ruang, 

namuntetap mengakomodasidan sensitive terhadap nilai-nilai etika dan 

budaya dalam masyarakat bagi kalangan pelaku media itu 

sendiri.keranamediapenyiaranmempunyai kekhasansekaligus memiliki 

keistimewaan dan sistemsebarannyayang menggunakan ruangpublik. Media 

penyiaran televisyen merupakan dinamika demokrasi modern dengan 

mengemban fungsi yaitu; menginformasikan (to inform), melakukan 

penelitian(investigate) menyebarluaskan informasi mengenai pelangaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan (expose abuse) dan memberikan 

pendidikan (educate) bagi masyarakat, memiliki peranan yang begitu besar 

dan begitu dahsyat dampaknya bagi kehidupan sosial dan budaya (Agus 

Ngadino, 2010, Henry, 2010) 

 

Perlunya penelitian tentang pendemokrasianmedia massa ini kerana dalam 

negara yang menganut sistemdemokrasi, media massa merupakan komponen 

yang diperlukan sebagai pengendaliansosial terhadap negara. Untuk melihat 

dan mengetahui demokratik atau tidaknya suatu negara tidak cukup hanya 

dilihat dari perubahan sistem politiknya saja, tidak sekadar suksesdalam 

penyelenggaraan pilihan umum dan pergantian kepemimpinan (Budiman, 
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2002).Namun perubahan sistem media massa juga sangat penting kerana 

merupakan sebahagian dari pendemokrasian tersebut. Untuk membangun 

masyarakat yang demokratik pula harus dilakukan upaya sistem media massa 

itu sendiri berubah (McChesney, 2000, Henry, 2010).  

Hal tersebut kerana pendemokrasian mensyaratkan adanya unsur kebebasan 

dalam sistemmediamassa, namun kecenderungan media massadi Indonesia 

belum demokratik dan masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan 

politik, ekonomi dan budaya. Hal ini menyebabkan akhirnya tujuan dan fungsi 

media massa yang asal bertukar menjadi bias dan menjadi industri media 

massa global, memperlihatkan perkembangan dimana terjadinya kapitalisasi 

dan industialisasi media massa yang dikuasai oleh pemilik modal hanya oleh 

sekelompok dan beberapa pelaku industri itu saja(Raboy, 2004, Agus Ngadino, 

2010). 

Pendemokrasian merupakan tema dan isupokok perubahan dunia saat ini, di  

dalamnya terdapatberbahagaipersoalan yang saling terkait satu sama lain 

(inherent),mengenai kebebasan yang antaranya seperti hak-hak masyarakat 

sipil, hak-hak masyarakat dalam perbedaan dan keberbagaian, pendekatan 

nilai dan kelestarian budaya. Pendemokrasian pada asasnya merupakan suatu 

konsep politik, akan tetapi pendemokrasian dapat diamalkan pula dalam 

perspektif dan pengertian yang melekat dan saling menyokong dengan sistem 

ekonomi, sosial dan budaya.Oleh kerana itu pendemokrasian tidak dapat di 

generalisir, karana konsep demokrasi negara yang satu akan sangat berbeza 

dengan konsep demokrasi negara lainnya (A.Giddens, 2001,MP. Butarbutar, 

2015). 

Menurut Dahlgren (2002), McCornell dan Becker (2000), tanda yang paling 

jelas dari suatu rejim yang tidak demokratis adalah penghalangan dan 

pelarangan terhadap hak-hakmasyarakat yang asasi,seperti hak melahirkan 
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pendapat dan berkomunikasi. Sekiranya gagasan dan ide-ide mengalir secara 

bebas tetapi masih dalam kekangan, makatidak akan adainformasi yangbenar 

dan terpercaya. Begitu pula jika media massa sebagai ruang publik tersebut 

terbuka dan bebas tetapi tidak ada partisipasi, ide dan gagasan masyarakat, 

maka demokrasi akan dapat terkikissebagimana halnya demokrasi itu akan 

musnah ketika hak-hak masyarakat yang asazi tersebut dikekang dan dilarang 

(Restiana, 2008) 

Sedangkan konsep media massa akan sangat bergantung  padakonsep 

demokrasi dan sistem politik dimana media massa itu beroperasi. 

Dalamsistemnegara komunis atau sistem negara otoriter kebebasan media 

massa dikembangkan untuk membina pendapat masyarakat yang menyokong 

penguasa, media massa cenderungdimanfaatkan sebagai corong pemerintah 

berdasarkan sistem tersebut. Sedangkan dalam konsep negara yang 

menganut sistemdemokrasi atausistemliberal, kebebasan media massa pada 

dasarnya diarahkan bagipencerahan menuju masyarakat yang terbuka, 

kreatif, daninformatif. Dalam konsep negara yang demokratik kebebasan 

media massaakan informasi sangat diperlukan agar masyarakat menjadi 

cerdas, dapatmemamahi hak-hak demokrasinya dan mengetahui akan 

kebenaran atas fakta sosial. Hanya dengankebebasan media massa yang 

mandiri, akan terwujudpula keberbagaianakan kebenaran informasi yang 

dapat menjadikan masyarakat untuk lebih berkembang, bersikap, berpikir 

terbuka dan saling menghargai(Dominick, 1990, Siregar.A, 2000, Waluyo, 

2011). 

Ketika media massa yang digerakkan dengan penuh kesedaran sosial akan 

mampu membawa manfaat bagi masyarakat dan negara, namun media massa 

yang bertujuan denganhanya untuk mencari laba dan keuntungan semata 

(profit oriented) tanpa memikirkan kerusakanakhlak, akan menyumbang 
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kepada pelbagai permasalahan sosial (Aminudin Basir @ Ahmad, Mohamad 

Sabri Haron, Nik Yusri Musa, 2009, Eka Putra, 2015).Perkembangan 

pendemokrasian media massa di Indonesia pasca reformasi 1998 begitu bebas 

dan terbuka.Menurut Reporters Sans Frontiers (RSF), lembaga yang berbasis di 

Paris, Prancis dan Freedom House, organisasi non-pemerintah yang berkantor 

pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Keduanya memiliki pendekatan 

yang sangat mirip dalam menilai indeks kebebasan media dan perssebuah 

negara, yaitu dengan melihat dari tiga aspek penting yaitu: hukum, politik, 

dan ekonomi.Mendapati bahwa kebebasan media dan pers Indonesia di mata 

RSF pada tahun 2013, berada pada urutan membaik menjadi 139. Dengan 

posisi tersebut Indonesia juga memiliki urutan yang lebih bagus dibanding 

kolega Asia-nya, seperti Malaysia (145, skor 42,73), Filipina (147, skor 43,11), 

Singapura (149, skor 43,43), dan Myanmar (151, skor 44,71). Namun dengan 

perbaikan peringkat ini, Indonesia masih kalah dari provinsi ke-27 yang 

sebelum terjadi referendum merupakan bahagian dari negara Indonesia yaitu: 

Timor Timur berada pada peringkat (90, skor 28,72).http://freedomhouse.org 

tanggal 5 April 2014. 

Hal serupa mengenai pendemokrasian media massa di Indonesia mendapat 

tanggapan yang positifjuga dari Menteri Komunikasi dan Multimedia 

Malaysia, Ahmad Shabery Cheek pada Simposium Hari Pers Nasional 

padatanggal 8 Pebruari 2015 bertempat di Batam - Indonesia, mengakui 

bahwa media massa dan persdi Indonesia lebih bebas dan terbuka dibanding 

di negara Malaysia karena telah melalui proses tersendiri sehingga memiliki 

nuansa yang dinamis. Media massaIndonesia berada dalam alam yang benar-

benar bebas sehingga tidak ada yang bisa mengontrol dan masing-masing 

berdiri sendiri.Segala perbincangan dan diskusi juga telah dilakukan secara 

mendalam. Malaysia akan belajar melalui proses alam media massa yang lebih 

liberal tersebut.Akan tetapi di negara Malaysia itu sendiri ada kekangan 

http://freedomhouse.org/


 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016 

87 

kerana masyarakatnya yang tediri dari berbagai kaum, sukubangsa yang 

punya sensifitas tersendiri. http://antaranews.com tanggal 20 Pebruari 2015. 

Meskipun demikian kebebasan media massadi Indonesia tersebut bukan 

tanpa kekhawatiran, terutama adanya kritikan-kritikan yang datang dari pihak 

pemerintah dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan politik dan 

kapitalis.Kritikan-kritikan itu sangat bervariatif ada yang menyoroti 

kelemahan-kelemahan dalam isi pemberitaan yang dianggap kurang 

berimbang (balance) antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemilik 

modal, sehingga menggeser tujuan asas media massasebagai medium 

informasi, edukasi, dan sebagisocial control.Begitu pula dengan isu tetang 

kepemilikan media massa yang terpusat kepada kelompok dan pemilik modal 

tertentu dimana semakin membesarnya perusahaan media massa bukan 

semata-mata perkembangan bagus untuk bisnis, tapi memiliki dampak yang 

tidak baik bagi perkembangan masyarakat, karena industri media massa 

penyiaran berbeda dengan industri manufaktur atau industri jasa  lainnya, 

media massa penyiaranmengandung unsur nilai, pendapat tertentu, informasi 

tertentu, dan lain sebagainya, yang bisa membawa masyarakat terpengaruh 

atas isi dan kandungan media massa tersebut (Rita Gani, 2007, Satrio, 2011) 

Apa jadinya jika isi media massa penyiarantersebut dikonsumsi dandipenuhi 

dengan informasi yang dapat menyesatkan (misleading),yaitu yang 

mengabaikan hak publik untuk mendapatkaninformasi yang benar dan 

sesungguhnya, cenderung menyajikan hiburan-hiburan yang tidak sehat bagi 

masyarakat, informasi yang tidak mengandung pendidikan yang berguna bagi 

masyarakat, sedangkan bahwa apa isi yang disampaikan oleh industri media 

massa penyiaran tersebut sebahagian yang akan membentuk isi, pikiran dan 

tindakan masyarakat sebagai konsumennya (Bungin, 2008, Ignatius, 2008) 

Dibalik kekhawatiran dan ketakutan atas dampak mediamassa yang global 

http://antaranews.com/
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tersebut dan usahauntuk melindungi masyarakat dari dampak media 

massadengan berbagai perundang-undangan dan peraturanyang dapat 

memperkecil ruang ekspansi industri media massa penyiaran, sekaligus 

diperlukan penyediaan mekanisme kawalan kontrol terhadap isi tanyangan 

dari media massa penyiaran yang tidak sehat untuk dikosumsi tersebut. 

Disamping itu bagaimana agar mediamassa juga dapat menjalankan 

peranannya sesuai dengan konsep demokrasi tanpa ada hegemoni dari 

kekuasaan negara dan kepentingan kapitalis, diperlukan adanya partisipasi 

dan gerakan masyarakatsipil, lembaga yang bebassesuai dengan konsep civil-

society,yang sejalan dan memiliki kesamaan dengan konsep demokrasi 

yangselama iniselalu diabaikan dan tidak pernah diperhitungkan, konsep 

gerakan masyarakat sipil atau civil society tersebut 

merupakansebagaikekuatandiluar dari struktur negara yang dapat dijadikan 

sebagai penetrasian dan ketahanandari efek dan terpaan pengaruh 

liberalisme dan budaya global (Huntington & Harrison 2006:44,, Siregar,A, 

2000, Restiana, 2008). 

Menurut (Hoang Thi Minh, 2002), konsepcivil society dapat dilihat dari 

gerakan masyarakat sipil, non pemerintahan dan organisasi masyarakat, 

organisasi independen, kelompok hak azasi manusia, lembaga keagamaan, 

kelompok penegak demokrasi, organisasi aktivis lingkungan hidup, organisasi 

media serta lembaga yang memilki kepedulian dan perhatian terhadap 

permasalahan sosio-kultural.  

Hal ini dibenarkan oleh (Kitley, 2003). Bahwa negara semisal Korea, Thailand 

dan Indonesia terdapat masyakat sipil atau civil society yang memiliki 

perhatian terhadap persoalan-persoalan media massa dan kepentingan 

politik. Dalam kontek gerakan masyarakat sipil atau civil society ini juga 

urgensi pembentukan model regulasi sistemmediapenyiaran yang demokratik 
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bertumpu pada kewajiban memberikan keberagaman kepemilikan dan 

keberagaman dalam konten dapat tetap terjaga ke arah yang lebih baik. 

Oleh kerana itu dukungan dan konsensus atau atas kehendak bersama dari 

berbagai elemen masyarakat sipil terhadap pendemokrasianakan sangat 

menentukan keberhasilan proses demokratik dan untuk keluar dari sistem 

otoritarianisme tersebut. Kerana demokrasidiharapkan dapat mengurangkan 

atau bahkan sebagai resolusi konflik, dalam lingkungan yang demokratis 

dimana masyarakat sipil berkembang dan berhubungan dengan masyarakat 

yang pluralis, konflik kekerasan dapat berkurang dikeranakan konflik-konflik 

yang terjadi dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara-cara 

kebersamaan yang lebih menekankan kepada dialog-dialog dan 

komunikasi(Sugeng, 2010).  

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem demokratik dibutuhkan 

pola hubungan interaksi antara negara (state), media massa (industry), dan 

dengan  masyarakat(civil society)yang sangat dinamik, dengan kata lain 

terjadinya suatu interaksi untuk kemakmuran bagi masyarakat. Hubungan di 

antara ketiganya  harus tetap harmonis, dalam arti terdapat hubungan 

mutualistik yang interaktif saling mengisi dan tidak mendominasi (Rita Gani, 

2007) 

Dengan demikian berbagai keputusan yang diambil negara dan penguasa 

secara prinsip merupakan perkongsian antara tuntutan masyarakat sipil dan 

kepentingan-kepentingan bersama dari pihak pemerintah dan penguasa itu 

sendiri. Namun demikian pertanyaannya adalah bagaimanapendemokrasian 

media mssa, relasi kuasa negara, masyarakat dan pemilik media serta peranan 

KPI yang merupakan  representasi masyarakat sipil atau civil-society, agar 

media massa dapat menjalankan fungsinya dengan bebas dan mandiri tanpa 

diwarnai oleh kooptasi kapitalis atau industri, penguasa serta tidak ada lagi 
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ancaman dan konflik-konflik yang akan terjadi.  

Selain itu pertanyaan juga muncul dapatkah KPI sebagai lembaga negara yang 

bebasdapat menjalan Undang-Undang Penyiaran No 32 tahun 2002  yang 

mengamanatkan bahwa sistem penyiaran Indonesia harus menjadi sistem 

penyiaran yang demokratis dan desentralistik. Sebab dalam sistem penyiaran 

Indonesia yang baru menjamin adanya prinsip diversity of ownership and 

diversity of content. 

Selanjutnya, pemusatan kepemilikan dibatasi dengan sangat ketat, namun 

lembaga-lembaga penyiaran sekarang ini tidak demikian.Malah sebaliknya 

justru telah terjadi pemusatan kepemilikan dalam lembaga penyiaran, 

sehingga otoritarianisme - sentralistik yang dilakukan oleh negara 

sebelumnya, sekarang bergeser ke arah otoritarianisme swasta atau 

koorporasi. Padahal otoritarianisme-sentralistik siapapun pelakunya akan 

membahayakan pendemokrasian. Ini karena otoritarianismesentralistik akan 

memunculkan monopoli, yang pada akhirnya akan mengancam keberagaman 

(diversity), baik diversity of ownership maupun diversity of content. Ini jelas 

bertentangan dengan paradigma penyelenggaraan penyiaran yang tidak 

sesuai dengan  asazdemokratik (Stiftung, F.E, 2008) 

Sesungguhnya secara umum ancaman dan konflik bagi kebebasan media 

massaberasal dari dua sumber utama yaitu pemerintah dan industri media. 

Pertama  ancaman   yang  bersumber  dari  pemegang kuasa negara, 

pemerintah pada umunya kurang menyukai adanya kebebasan dan 

keterbukaan, terutama kebebasan untuk akses informasi, manakala yang 

keduanya, berasal dari apa yang disebut John Stuart Mill sebagai “tyranny of 

the majority” yaitu ancaman yang wujud dalam industri media itu sendiri yaitu 

pemilik modal(Bealey, 2000). 
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URAIAN MASALAH 

Dari huraian diatas, penelitian ingin menjelaskanbeberapa permasalahan 

dalam penelitian ini tentang pendemokrasian media massa, relasi kekuasaan 

negara, masyarakat dan pemilik media serta peranan kuasa KPI dalam sistem 

penyiaran di Indonesia yaitu: 

1. Pada era pendemokrasian media massa menjadikan kondisi dunia yang 

tanpa batas (borderless world). Senario tersebut mengakibatkan 

terjadinya penyeragaman secara global.Ketika liberalisasi dan globalisasi 

memicu penyeragaman sistem dalam bentuk trendnasionilsme, 

multikulturalismekebudayaan, maka terjadi pengelompokan dengan 

tujuan masing-masing individualis. Informasi globalisasi media massa 

tidak selamanya dapat menyumbangkan bagi kebaikan, kerana 

informasi globalisasi media massa sempat menjadi bibit-bibit 

tumbuhnya perilaku kekekarasan, konflik atau regionalisme yang 

berlebihan. 

Kesan globalisasi media massa yang bersifat tanpa batasa berdampak 

kepada isu-isu kedaulatan negara, masyarakat dan individu. Berarti 

bahwa dampak negatif dari globalisasi media massa tidak hanya 

berhenti pada peringkat sosial-kolektif tapi juga pada peringkat 

individual. Misalnya, bagaimana hak pribadi dapat dilindungi ketika hak 

tersebut mempengaruhi dengan hak publik untuk mengetahui 

(Mulkan,2007) 

2. Perkembangan globalisasi membawadua agenda yaitu liberal dan 

kapitalis, kedua agenda tersebut saling berbenturan 

kepentingan.Agenda  pemilik modal dalam konteks industri media 

massa lebih mendapat perhatian dan menjadikan kepentingan utama, 

sementara kepentingan publik sering diabaikan dan 

tertinggalkan.Memang  media massa global menjadi salah satu tolok 
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ukur bagaimana demokrasi harus dibangun, namunglobalisasi yang 

diertikan dan dimaklumi dalam konteks perspektif ekonomi dan politik 

tetap harus diletakan dalam tatanan memproduksi dan mengkonsumsi 

seluruh produk media massa sebagai output kebudayaan sosial, artinya 

dengan konteks Indonesia apakah memang globalisasi media massa 

dilihat sebagai komoditas perluasan globalisasi yang sedang berlangsung 

atau hanya globlalisasimedia massa merupakan retorika dan eforia 

pendemokrasian disuatu negara, dengan liberalisasi industrimedia 

massa menjadi semakin bebas dari kontrol penguasa namun semakin 

kuatterhadap tekanan dan kepentingandari kapitalis (Siregar,A, 2000, 

Mulkan, 2007) 

3. Munculnya masalah tuntutan jangkauan wilayah siar (extensive range) 

merupakan bahagian dari pemerataan dan keadilan terhadap akses 

informasi, semestinya tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak 

terjangkau oleh arus informasi (blank spot area), kondisi ini 

memungkinkan media massa global masuk ke suatu negara, tentu saja 

standarisasi teknologi perangkat dan insfrastruktur akan menjadi ukuran 

yang harus disesuaikan dengan standarisasi internasional, kondisi ini 

membutuhkanbiaya investasi yang tidak sedikit. Persoalannya adalah 

letak geografis wilayah Indonesia, terdiri dari laut dan daratan 

merupakan pulau-pulau terdepan masih terdapat wilayah-wilayah yang 

belum terjangkau dan kurang dari segi nilai bisnis(Rahmiatie, 2007) 

4. Pendemokrasian media massa dapat pula memunculkan masalah 

tentang aspek keberagaman, kepemilikan dan sumber daya manusia 

yang menjadi pelaku media massa. Ketika media massa global masuk 

kedalam suatu negara, tentu saja standarisasi sumber daya manusia 

juga harus disesuaikan dengan ukuran internasional. Persoalannya 

adalah ketika masalah sumber daya manusia (SDM) muncul sebagai isu 
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masalah global dapat dijangka bagaimana kualitas isi pemberitaan, 

ketika kualitas isi media massa lokal masih memprihatinkan, maka 

pertanyaanselanjutnya adalah bagimana upaya untuk menjadikan 

kualitas sumber daya manusia media massa lokal dapat dipercaya 

kualitasnya dan sejajar dengan sumber daya manusia media massa 

global yang sudah diketahui kualitasnya (Rahmiati, 2007, Mulkan, 2007) 

5. Globalisasi media massa yang semakin menuntut adanya kesetaraan 

atau persamaan identitaslokal sesuai dengan semangat otonomi daerah, 

tidak ada lagi jurang perbedaan atau kepincangan arus informasi yang 

terjadi antara negara-negara maju dengan negara-negaraberkembang, 

begitu juga antara daerah maju dengan yang daerah terkebelakang.  

Kehadiran suatu media massadapat menjadi indikator yang kuat 

terbentuknya sistem sosial yang terbuka dan demokratis. Tapi kehadiran 

media massa globalmenimbulkan masalah, seperti pada pembentukan 

pada karakter, nilai-nilai etika dan moral. Inilah yang pada akhirnya akan 

membuat kepincangan yang didominasioleh media massa global. 

Sehingga identitas budaya lokal semakin tergredasi dan tenggelam 

(Siregar, 2007, Mulkan, 2007) 

RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian yang dipaparkan jelaslah bahwa masalah pendemokrasian media 

massa, relasi kuasa negara, masyarakat dan pemilik media dengan fokus 

kajian mengenai peranan dalam kewenangan KPI untuk mengaturdan menata 

sistem media penyiaran yang demokratik, yang memiliki dua semangat utama 

tentang penyiaran dengan soalan kajian yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini yaitu; 

Soalan kajian satu mempersoalkan aspek regulasi yaitu; legalitas, 

infrastruktur,  sumber daya manusia dankepemilikan(diversity of ownership) 
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yang berhubungan dengan media massa global, media massa mainstream 

yang bersiaran tingkat  nasional mahupun tingkat local. 

Sedangkan soalan kajian yang kedua mempersoalkan dari aspek keberagaman 

program siaran (Diversity of Content) yaitu; pengawasan isi dan kandungan 

siaran dari  dampak masalah penyiaran media yang bebas dan global, kearifan 

lokal sebagai indentiti bagi penyiaran baik yang bersiaran melalui siaran 

berjaringan di pusat mahupun di daerah di Indonesia. 

 

MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai ilmu dan 

maklumat berhubungan dengan pendemokrasian media massa, yaitu 

mengenai teori dan model kebebasanmedia massa penyiaran di Indonesia. 

Fenomena kebebasan media massa ini mesti dilihat dari keseluruhannya, 

dalam erti kebebasan media massa tanpa batasan dalam kaitannya dengan 

nilai-nilai kultur, sosial, politik dan ekonomi serta semua persoalan dalam 

negara tidak dapat dikesampingkan. 

Dalam teori media massa yang liberal, media massa bukan sebagai instrument 

negara, akan tetapi merupakan sebagai free market ideabagi masyarakat 

dalam menyalurkan hak konstitusinya. Sejatinya media massamesti bebas dari 

kekangan negara dan pemilik media dalam menyebarkan informasi. Media 

massa yang liberal tidak semata dijadikan sebagai profit oriented namun 

memiliki tanggungjawab  dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan 

bernegara sesuai tujuan dimana media massa itu berada. Sehingga 

pendemokrasian sistem media massa yang berlangsung dapat menjadikan 

masyarakat Indonesia yang makmur, sejahtera,  adil dan memiliki peradaban. 
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2. Manfaat Praktis 

Selain manfaat secara teoritis, hasil kajian ini akan memberikan manfaat pula 

secara praktikal bagi KPI dalam melakukan penataan sistem media penyiaran 

dan dalam  mengatasi terpaan sistem media yang bebas globalmengarahkan 

pada sistem liberal.  Selain dari pada itu penelitian ini juga dapat memberikan 

sumbangan bagi relasi kuasa pemerintahan, masyarakat dan pemilik media 

penyiaran tidak  terjadi adanya hegemoni. Dengan harapan kajian ini akan 

menjadi rujukan serta pendekatan yang bersesuaian dengan keperluan 

sesuatu aktiviti dibidang penyiaran.Selain dari pada itu, manfaat lain hasil 

penelitian dapat diamalkan sebagai data yang berharga bagi penelitian 

selanjutnya atau sejenis dalam bidang ilmu komunikasi dan media massa 

penyiaran di Indoensia. 

BATASAN PENELITIAN 

Mengacu pada masalah yang telah diuraikan, masalah penelitian menekankan 

pada fenomena pendemokrasian media massa, relasi kuasa negara dan 

pemilik media serta fokus kajian tentang peranan KPI dalam sistem penyiaran. 

Penelitian memilih media penyiaran di Indonesia. Dalam kajian ini 

penelitianakan membincangkan tentang penpendemokrasian media massa. 

Untuk kajian ini penelitian mambatasi media massa hanya pada media 

penyiaransaja.  

KERANGKA TEORITIS 

1. Teori Sistem Normatif Media Massa 

Sebagai fokus kajian ini adalah tentang kebebasan, maka untuk mengkaji 

tentang kebebasan media massa pada penelitian ini dapat digunakan dengan 

pendekatan teori sistem normatif media massa Mc.Quail, (1987). Kerana 
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selama ini belum ada teori yang khusus mengkaji tentang pendemokrasian 

sistem media massa. (Kurniati, 2006).  Dengan pendekatan teori sistem 

normatif media massa tersebut dianggap tepat untuk menggambarkan isu-isu 

yang saling keterkaitan antara sistem media massa dengan sistem sosial, 

ekonomi dan politik serta sistem budaya yang ada pada suatu institusi 

masyarakat dimana media itu berada. Teori normatif media menerapkan 4 

pola kategori sistem media massa, untuk menguji teori normatif media massa 

dapat dibandingkan dengan bagaimana pelaksanaan kebebasan media massa 

atau pers dalam suatu negara. Dengan demikian dari lietratur ilmu komunikasi 

teori normatif media massa merupakan hasil pengamatan dengan 

menggunakan metode ilmu sosial oleh S.Siebert, Theodore Peterson & Wilbur 

Schramm (1986), yang dituangkan dalam bukunya  ‘Fours Theori of the Pers’ 

(Severind-Tankard, 2005, Kurniati, 2006, Waluyo, 2011) yaitu; 

a. Sistem Teori Media Massa Otoriter 

Teori media massa otoriter ini lazim diterapkan dalam masyarakat pra 

demokratik dan dalam masyarakat yang masih didominasi kekuatan 

otoriter. Prinsip umum dari teori sistem media massa otoriter antara 

lain, 1). media massa tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merosak 

kewenangan penguasa yang berlaku, 2). media massa harus tunduk dan 

taat pada pemegang otoritas kekuasaan, 3). media massa harus 

menghindari perbuatan yang menentang nilai-nilai moral dan politrik 

dari kalangan dominan atau mayoritas, 4).Sensorship diperbolehkan 

untuk menegakkan prinsi-prinsip aturan yang dianut, 5). Kecaman 

terhadap pemegang kekuasaan otoritas tidak dibenarkan, 6). Kalangan 

pekerja media massa dan wartawan tidak memiliki independensi dalam 

organisasi medianya. Sesungguhnya pada teori otoriterian ini media 

massa hanyalah "korban" kerana berada dalam ruang publik yang tidak 

menghormati kebenaran dari kenyataan sosial. Sementara kebenaran 
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itu hanya boleh datang dari kekuasaan negara (Siregar.A, 2000) 

b. Teori Sistem Media Massa Liberatarian,  

Teori sistem media massa liberatarian muncul pada abad ke 17 sebagai 

reaksi atas berlakunya kontrol dan kekangan penguasa terhadap media 

massa., teori ini diterapkan diberbagai negara di dunia yang menganut 

sistem demokratik liberal. Beberapa prinsip dari teori ini adalah, 1). 

Tidak adak sensorship terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media 

massa, 2). Setiap individu bebas memiliki media massa dan tidak perlu 

ada izin atau lisensi, 3). Kritikan dan kecaman terhadap otoritas 

penguasa massa tidak boleh di kekang apalagi penjarakan, 4). Pekerja 

media massa dan wartawan memilki hak otonomi professional yang 

kuat dalam organisasi medianya. 

c. Teori Sistem Media Massa Tanggungjawab Sosial,  

Teori media massa bertanggungjawab sosial diterjemahkan atas dasar 

asumsi bahwa prinsip-prinsip pers liberatarian terlalu menyederhanakan 

persoalan. Dalam media masa yang bebas para pemilik dan para 

pengelola media massa yang terutama menentukan fakat-fakta apa saja 

yang bisa disiarkan kepada publik sebagai fungsi gatekeeper dan 

framing. Teori media massa bertanggungjawab sosial yang ingin 

mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dengan 

tanggungjawab sosial. Teori ini disadari atas pertimbangan bahwa 

sistem pada pasar bebas, kenyataannya tidak dapat untuk memenuhi 

tujuan dari kebebasan media massa dan tidak mampu melindungi 

kepentingan masyarakat banyak. Prinsip-prinsip utamanya,1) media 

massa harus menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada 

mayarakat, 2) media massa harus bebas dalam melaksanakan tugasnya, 

3). Media massa mesti bersifat pluralistis dan merefleksikan 

keberagaman masyarakat, memberikan kesempatan yang sama utnuk 
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mengepreksikan berbagai sudut pandang dan gagasan serta 

memberikan hak jawab. 4). masyarakat mempunyai hak untuk 

menuntut standar kinerja dan profesiolitas dari media massa, kerananya 

media massa merupakan public goal, wartawan dan kalangan media 

massa bertanggungjawab terhadap masyarakat, terhadap pasar dan 

terhadap pemilik modal. 

d. Teori Sistem Media Massa Soviet 

Teori sistem media massa Soviet memilik prinsip utamanya yaitu, 1) 

media massa merupakan kepanjangan dan corong dari otoritas 

penguasa, b) individu dan kalangan swasta tidak dibenarkan untuk 

memiliki media massa, 3) media massa harus memberikan pemikiran 

yang lengkap dan objektif mengenai masyarakat dan dunia sesuai 

dengan ajaran Marxisme dan Leninisme, 4) masyarakat berhak 

melakukan sensorship dan memberikan hukuman dalam upaya 

mencegah pemberitaan yang sifatnya anti sosial. 

Selain dari 4 teori yang sudah dipaparkan diatas, guna untuk lebih menyokong 

terhadap penelitian ini, penelitian juga menambahkan 2 teori media massa 

sebagaimana menurut Denis McQuail (1991) yaitu; 

2. Teori Sistem Media Massa Pembangunan 

Teori sistem media massa pembangunan ini muncul pada tahun 60-an dan 

menjadi model di banyak negara berkembang, yaitu; Asia, Afrika dan Amerika 

latin. Dari beberapa prinsip utamanya, 1) media massa harus 

menginformasikan tugas-tugas positif pembangunan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan, 2) kebebasan media massa dibatasi sesuai dengan prioritas 

ekonomi dan kebutuhan masyarakat negara berkembang, 3) isi media massa 

memprioritaskan kebudayaan dan bahasa nasional, dan informasi tentang 

negara-negara tetanga, 4) wartawan memiliki tanggungjawab dan kebebasan 
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dalam menjalan tugasnya, 5) demi kepentingan negara diberikan untuk ikut 

campur tangan, memberikan pembatasan, dan pengoperasian media massa 

melakukan penyensoran, memberikan subsidi dan pengendalaian secara 

langsung. 

Teori media massa pembangunan ini diselaraskan dengan pembangunan 

dunia ketiga yang tidak memiliki sistem komunikasi yang sudah maju. Unsur 

positif dari teori media massa pembangungan bahwa media massa harus 

digunakan secara positif dalam pembangunan nasional, untuk otonomi dan 

identitas kebudayaan nasional. 

3. Teori Sistem Media Massa Demokratik Partisipasi.  

Teori sistem media massa demokratik partisipasi muncul belakangan dan 

diterapakan di negara-negara berkembang yang menganut paham liberal yang 

sudah maju. Prinsip utamanya, 1) setiap orang berhak untuk  mendapatkan 

akses terhadap media massa dan berhak untuk dilayani, 2) eksistensi media 

massa ditujukan untuk kepentingan kahalayak dan bukan untuk golongan 

tertentu, 3) media massa tidak tunduk pada penguasam 4) setiap orang, 

kelompok bebas untuk memiliki media massa, 5) kebutuhan sosial tertentu 

yang terkait dengan media massa tidak cukup dikemukakan melalui tuntutan 

konsumen secara individual, ataupun melalui negara dan berbagai sasaran 

utama kelembagaan. Teori ini lahir sebagai rekasi atas komersialisasi dan 

monopoli media massa yang dimiliki oleh pihak swasta atau private. Inti dari 

teori partisipasi demokratik ini terletak pada kebutuhan-kebutuhan, 

kepentingan dan aspirasi pihak penerima komunikasi dalam masyarakat 

politis. Teori ini menyukai adanya keberagaman, skala kecil, lokalitas, 

kesederajatan dan interaksi dalam masyarakat.Kemudian penelitian juga 

menambahkan 3 teori sistem media massa yang memiliki kaitan dan irisan 

dengan teori-teori sebelumnya pada dasarnya saling menopang, guna untuk 
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lebih memperkaya dan memperkuat teori mengenai penelitian ini. Menurut 

Altschull (McQuail, 1991, Waluyo, 2011) ada 3 konsep dasar teori normatif 

yang lebih sederhana dalam sistem media massa, yaitu; 

1. Sistem Pasar, yang diakaitkan dengan dunia pertama yaitu kapitaslis dan 

liberal. Pandangan teori pasar terhadap kebebasan sangatlah berbeda, 

terutama dalam hal difenisi kebebasan yang mengandung makna 

negatif, tidak adanya kontrol atau kebijakan negara. 

2. Sistem Marxis, yang dikaitkan dengan dunia kedua, yaitu sosialis-soviet. 

Teori media marxis ini seecara umum sejalan dengan teori otoriterian 

yang digunakan pada tahun 1960 sampai tahun 1980. Di Eropa 

pendekatan marxisme terhadap media massa dan budaya sering disebut 

dengan pendekatan cultural studies, meskipun pengaruhnya tidak 

dominan namun masih tetap tersebar luas. Marxisme memiliki erti 

berbagai makna, ada yang mengatakan marxisme adalah critical, ada 

juga yang memaknai radical. Secara umum dapat dikatakan pendekatan 

Marxisme terhadap pengaruh media massa bergantung pada pengertian 

dan mengkaitkan dengan ideologi. Dalam litaratur marxisme, istilah 

idiologi secara umum bermakna negatif, merujuk pada idiologi dominan 

yang mendukung kepentingan kelas dominan dan dijadikan alat untuk 

mempertahankan status quo (Zulfebriges 2003) 

Teori Mrxisme menekan pada peran media massa yang cenderung 

mempertahankaan status quo, kontras sekali dengan teori media massa 

liberal pluralis yang menekan pada media massa yang memiliki 

kebebasan berbicara. Munculnya Neomarxisme dalam ilmu sosial 

sendiri merupakan reaksi terhadap model fungsionalisme tentang 

masyarakat.Fungsionalisme menurut Veeger (185:96) menyoroti 

tentang struktur-struktur dan gejala sosial dari segi konsekuensi 

terhadap kehidupan bersama.Model fungsionalisme menggambarkan 
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lembaga sosial sebagai fungsi kohesif dalam seebuah sistem sosial 

budaya yang saling berhubungan. Model ini tidak memperhitungkan 

konflik-konflik yang akan terjadi dalam masyarakat (Zulfebriges, 2003). 

Teori Marxisme memandang masyarakat sebagai suatu dominasi kelas, 

media massa adalah bahagian dari arena pertarungan idiologi, meskipun 

dalam konteks dominasi kelas-kelas tertentu. Media massa semakin 

dikendalikan dan terfokus dalam monopoli kapital. Media massa selain 

melakukan fungsi informatif dan hiburan, juga melakukan fungsi 

pengukuhan norma-norma sosial serta memberikan penganugerahn 

status. Karena media massa memliliki beberapa fungsi yang sangat vital, 

dengan demikian timbul kekhawatiran masyarakat bahwa media massa 

berpotensi untuk memanipulasi orang untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Media massa juga bisa dikendalikan oleh kelompok-kelompok 

ekonomi yang memiliki kepentingan untuk menjamin ketundukan dan 

kepatuhan masyarakat pada status quo sosial dan ekonomi yang 

akhirnya akan membungkam kritikan sosial dan kemampuan khalayak 

untuk berpikir positif  dan kritis (Wright, 1985, Zulfebriges, 2003) 

Menurut sistem teorti Marxis media massa dapat dijadikan sebagai alat, yaitu: 

1. Media massa digunakan sebagai alat produksi, media massa merupakan 

suatu cara produksi yang dalam masyarakat kapitaslis merupakan milik 

kelas penguasa. Menurut Marxist Klasik media massa menyebarkan 

gagasan dan pandangan dunia kelas penguasa dan menolak gagasan-

gagasan yang berbeda dan alternatif. Media massa berfungsi untuk 

menghasilkan false conscious (kesadaran falsu) pada kelas pekerja atau 

buruh. Produk-produk yang diperoduksi oleh media massa merupakan 

cerminan dari nilai-nilai penguasa yang mengabaikan nilai-nilai dari 

keberagaman. 
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2. Media massa dan Idiologi, fungsi utama dari teori Marxist adalah 

“materialist” yang menentukan kesadaran makhluk sosial, sesuai 

pandangan Marxist posisi idiologi adalah fungsi dari posisi kelas dan 

idiologi dominan dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan pandangan 

idealis yang menekan pada kesadaran bersama. 

3. Sistem media massa berkembang, yang dikaitkan dengan dunia ketiga, 

yaitu negara-negara yang sedang berkembang. Teori media massa 

berkembang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu perhatiannya dalam 

upaya mempersatukan rakyat, bukan tujuan untuk memecah belah 

masyarakat. Teori tentang kebebasan media massa ini dapat 

memaparkan asumsinya bahwa ada hubung kaitanya antara sistem 

sosial budaya, struktur politik dan struktur ekonomi dengan sistem 

media massa yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut. Misalnya 

pada masyarakat yang struktur politiknya bersifat liberal, akan 

mewarnai perilaku sosial dan ekonominya yang liberal. Untuk itu dapat 

diamati, media massa yang dapat eksis dan diterima oleh masyarakat 

tersebut harus memiliki karakteristik yang liberal pula. 

Demikian pula halnya dengan sistem media massa yang diwujudkan dalam 

materi kandungan penyajian, struktur dan fungsi pada sebuah media massa 

tertentu akan mendorong atau mendukung perwujudan dari sistem sosial 

budaya sebuah tatanan masyarakat, seperti pada pergeserannya nilai dan 

norma budaya yang dipengaruhi oleh kandungan tayangan media yang intens. 

Perpaduan antara sistem sosial dan sistem media massa, mempengaruhi 

dorongan-dorongan psikologis, kategori sosial dan hubungan sosial dari 

audiens penerima media tersebut. Dalam hal ini media massa dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikis seperti aktualisasi diri, menyalurkan 

minat dan hobi serta dorongan-dorongan psikis audiensnya, sehingga baik 

penggunaan media massa maupun penggunaan saluran informasi non media 
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sama-sama saling terkait untuk menghasilkan konsekuensi-konsekuensi baik 

pada tingkat kognisi, afeksi maupun perilaku audiens.  

4. Teori  Huntington 

Sebagai kerangka kajian tentang pendemokrasian Huntington (1995)  

merumuskan hasil penelitiannya tentang kemungkinan penerapan sistem 

demokratik disuatu negara-negara dunia ketiga, setelah banyaknya negara-

negara demokratik yang tumbang di negara-negara tersebut, Huntington 

membedakan pembangunan demokratik dari 2 (dua)  macam kondisi yaitu: 

1) Pra-demokrasian yang diperlukan untuk pembangunan demokratik; 

2) Proses politik yang diperlukan untuk pembangunan demokratik. 

Untuk menuju proses demokratik pada suaatu negara diperlukan beberapa 

faktor selain faktor kemakmuran ekonomi dan pemerataan kekayaan, 

terdapat faktor struktur sosial, lingkungan eksternal dan konteks budaya, 

sebagaimana dijelaskan yaitu:  

Pertama, semakin makmur suatu negara dari segi ekonomi, semakin memiliki 

kesempatan yang besar untuk menjadi negara demokratik, dapat dikatakan 

apabila suatu kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat taraf hidup yang 

makmur, maka kelompok masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat 

yang. paham  terhadap  demkokratik.Kedua, jika tersedia struktur sosial yang 

artikulatif dan tersebar merata secara luas serta tersedia berbagai kelompok 

secara relatif otonom (kelompok usahawan, profesi, agama, etnis), maka 

kelompok-kelompok ini akan mendorong timbulnya asas-asas yang diperlukan 

untuk mengendalikan kekuasaan negara dan membangun prasarana dasar 

yang diperlukan untuk tumbuhnya pranata demokratik. Jika hal yang 

sebaliknya terjadi, maka masyarakat cenderung didominasi oleh satu model 

kekuasaan yang memusat atau autoritarian.Ketiga, pendemokrasian lebih 
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merupakan hasil proses difusi dibanding sebagai akibat pembangunan. 

Pengaruh lingkungan internasional seperti Inggris, dan Amerika,  yang 

menjalankan usaha-usaha untuk mempengaruhi proses politik di negara lain, 

secara tidak langsung menyediakan model-model negara demokratik yang 

tangguh.Keempat, Huntington menguji hubungan antara agama dengan 

budaya politik, hasilnya dianggap bahwa agama protestan memiliki korelasi 

yang tinggi dengan demokratik; sementara Islam, Konfusianisme, Budhisme 

menyiapkan ladang subur untuk tumbuhnya pemerintahan autorotarian. 

(Huntington, dalam Suwarsono & Y.So, 1995). 

Dari huraian  komponen pra kondisi di atas ialah untuk menuju 

pendemokrasian pada berbagai aspek, termasuk bidang media massa, untuk 

mengimplementasikannya pada suatu kelompok maka proses 

pendemokratsian akan  wujud dalam tiga model: 

1) Model Linier, yaitu pendemokrasian yang muncul dimulai dari hak-hak 

sipil, kemudian berkembang pada hak-hak politik dan seterusnya 

berkembang pada kemampuan legislatif yang akhirnya pada 

berkembangnya hak memilih. 

2) Model Siklus, yakni model yang menunjukkan adanya pergantian secara 

teratur dari munculnya demokratik dan despotisme (tirani).  Elit 

masyarakat yang memegang kunci pengambilan keputusan politik 

menggunakan kekuatan militer untuk terus menerus mengadakan 

pemilihan umum tetapi tanpa pergantian kepemimpinan. Bentuk 

pemerintahan  pada model ini mempunyai pola yang selalu berganti-

ganti antara penguasa sipil dan militer. 

3) Model Dialektis di mana masyarakat elit dan perkotaan yang semakin 

berkualiti mendesak kepentingan politiknya untuk berpartisipasi dan 
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pembagian kekuasaan kepada pemerintah autoritarian, sehingga dapat 

menumbuhkan perubahan yang bersifat radikal. 

Berpijak dari ketiga model Huntington menganggap ada proses yang terbaik 

untuk tahapan pengembangan demokratik, bahwa demokratik cenderung 

merupakan hasil perjuangan dan perubahan bertahap dan perlahan-lahan, 

membutuhkan suatu konsolidasi atas kehendak bersama, tidak mungkin lahir 

demokratik dari suatu kekerasan atau sebuah revolusi. Kerana demokratik 

yang dicapai dengan cara kekerasan dan revolusi  merupakan suatu agenda  

yang sifatnya dipaksakan dan cenderung untuk kepentingan kekuasaan 

sesaat, hanya sekadar mengingin perubahan kekuasaan dan agenda tertentu, 

apakah itu agenda dari negara-negara Barat atau hanya sekadar tuntutan dari 

elit-elit yang memilik kepentingannya sendiri, Setelah revolusi berhasil justru 

akan menjadikan masyarakat suatu negara terjerumus ke dalam konflik dan 

perpecahan yang berkepanjangan antar etnis dan elit-elit serta kelompok-

kelompok. seperti demokratik yang terjadi di Timur Tengah. 

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya revolusi dan kekerasan yang terjadi 

di negara-negara Timur Tengah, sebagaimana hipotesis Lord Acton seperti 

menemui kebenarannya; power attends to corrupt, absolute power corrupt 

absolutely.  

Pendemokrasianyang wujud dan maju dalam suatu negara apabila ditopang 

oleh sistem media massa yang bebas,teerbuka produk reformasi yang 

memungkinkan  ide dan gagasan dalam politik. Kebebasan media massa 

semestinya mendorong demokratik dengan menstimulasi kepentingan hak-

hak warga melalui suplai informasi yang cerdas dan kritis untuk menjaga 

akuntabilitas media massa.  

Prinsip akuntablitas media massa itu juga mencegah agar ruang publik 
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tersebut tidak diubah menjadi pasar(market), bila ruang publik disamakan 

dengan pasar, maka tidak akan ada ruang publik yang terpercaya. Idealnya 

dalam sistem media massa yang demokratik media massa berperan sebagai 

market place ideas, yaitu sebagai wadah tempat penyaluran aspirasi bagi 

warganegara sehingga dapat menyalurkan idea dan gagasan melalui media 

massa yang bebas. 

PEMBAHASAN 

1. Halangan Bagi Pendemokrasian Media Massa 

Menurut Doyle G. (2002). Dalam perkembangan media massa yang liberal dan 

globalisasi mencerminkan dominannya dunia struktur politis dan ekonomi, 

dan pemilik modal. Dalam era globalisasi informasi yang melanda negara-

negara di dunia termasuk Indonesia muncul kecenderungan bahwa 

perusahaan-perusahaan media komunikasi yang lebih mementingkan aspek 

komersial. Ketidak-adilan media massa sebagai corong suara rakyat mendapat 

kecaman dari banyak kalangan. 

Chomsky seperti dikutip oleh David Cogswell (2006), menyatakan bahwa 

media massaadalah sistem pasar yang terpimpin, disetir oleh profit dan 

dipandu oleh pemerintah, hal ini menandakan bahwa mediamassa tidak lagi 

netral. Pada era demokratik dan liberal seperti sekarang media massa 

penyiaran tidak lagi dipandang sebagai kekuatan civil society yang harus 

dijamin kebebasannya, namun harus juga dilihat sebagai kekuatan kapitalis, 

bahkan politik elite tertentu. Kekuatan media massa itu bisa mengooptasi, 

bahkan menghegemoni negara hingga masyarakat. 

Hal inilah yang perlu dicermati secara kritis oleh para pendukung demokratik, 

termasuk para jurnalis. Jangan sampai kekuatan demokratik dibelokkan atas 

nama kebebasan media massa untuk kepentingan politik para kapitalis 
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penguasa mediamassa.Dalam masalah pendemokrasian sistemmedia massa 

keterbukaan akses juga ditentukan oleh hubungan kekuasaan. Penggunaan 

kekuasaan dalam media massa tergantung pada penerapan fasilitas baik 

ekonomi mahupun politik.  Dalam era globalisasi informasi yang melanda 

negara-negara didunia, muncul keecenderungan bahwa perusahaan-

perusahaan media massa lebih mementingkan aspek komersial aspek politik 

dan kepentingan pemilik modal. (Giddens.A. 1993. Peter Golding & Graham 

Murdock (2000), Kondisi ini dapat menjadi sebagai 

penghambatpendemokrasian sistem media massa, sebagaimana yang 

disajikan pada rajah berikut ini; 

Tabel 2 

 

 

 

 

 

(Dipetik daripada Peter Golding & Graham Murdock,  2000) 

a. Politik 

Dari aspek politik seringkali menjadi nilai pertimbangan bagi media 

massa, namun nilai tersebut tidak berhenti hanya sampai pada titik 

idealis saja, Kerana acapkali berita-berita media massa bias kepentingan 

dan tidak netral. Sehingga ruang publik yang melekat dalam diri media 

massa perlu dikontrol oleh publik. Disinilah pandangan-pandangan 

tentang relasi mediamassa, birokrasi dan elit politik dalam ruang publik 

diuji. Fenomena ini menunjukkan betapa sebenarnya media massa 

sering mengesampingkan nilai-nilai pendemokrasian tentang pentingnya 

sebuah keterbukaan dalam komunikasi massa.(Oloyede, 2005). 

DSMM 

Ekonomi

Kepemilika
n

Politik



 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016 

 

108 

Selama ini, media massa dipersepsikan memiliki kekuatan yang dapat 

mempengaruhi negara dan kapital. Pada kenyataannya kekuatan media 

massaitu tidak pernah hadir kerana tereduksi oleh hegemoni negara dan 

dominasi kapital bahkan.Pemerintah yang sedang berkuasa umumnya 

memang lebih senang pada media massa penyiaran yang bergerak 

dikoridor hiburan dibanding dengan media massa penyiaran yang 

terlibat dibidang berita atau politik,alasannya dengan beralihnya 

konsentrasi masyarakat pada dunia hiburanPemilihan isu  sekaligus 

dimaksudkan untuk mencermati tahap kritis fase pendemokrasian 

media massa pasca era 1980-an dimana media massa menjadi entitas 

bisnis transnasional (Wiliam L. Rivers, Jay W. Jensen, Theodore 

Peterson, 2008). 

b. Ekonomi 

Media massa global umumnya memiliki karakteristik bersifat komersial 

adan harus menarik banyak khalayak. Kerana itu media massa tersebut 

berkolaborasi dengan pemasang iklan sebagai sumber kehidupan media 

massa tersebut. Jelas bahwa karakteristik dan orientasi media global 

dan komersial tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dari negara yang 

dilayaninya, maka muncul tuntutan untuk menilai kembali potensi  

media massa sebagai kepentingan publik. 

Di Afrika Selatan, media massa menjadi satu pergerakan sosial setelah 

tumbangnya rezim apartheid, yang kemudian diikuti dengan proses 

pendemokrasian, desentralisasi dan penyesuaian struktural hingga 

tingkat tertentu. (Fraser & Estrada, 2001). Peter Golding dan Graham 

Murdock (2000), melihat bahwa ideologi kapitalisme telah meresap 

dalam institusi mediamassa, cenderung semakin menggurita dan 

menjangkau kemana-mana, tetapi kontrol kepemilikannya semakin 

terkonsentrasi hanya kepada beberapa elite. 
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’’Media as a political and economic vehicle, tend to be controlled by 

conglomerates and media barons who are becoming fewer in number” 

(Peter Golding & Graham Murdock, 2000). 

c. Pemilik Media Massa 

Kepemilikan merupakan pengaruh ketiga pada media massa, yang 

tumpang tindih dengan dua sebelumnya, adalah konsentrasi 

kepemilikan media massa. Masing-masing pemilik perusahaan media 

massa yang besar dapat mempengaruhi konten secara langsung. 

Meskipun ada beberapa kasus yang terkenal manipulasi yang disengaja 

terhadap isi media massa dengan pemilik individu, pengaruh 

konsentrasi kepemilikan lebih sering dianggap tidak langsung, dan 

dikonseptualisasikan di tingkat organisasi (Shoemaker & Reese, 1996). 

Menurut Kellner, Bagdikian (2000), mengatakan bahwa pemilik 

mediamassamempengaruhi diversitas pesan yang diberikan media 

massa. Pemilik mediamassa selalu berusaha menguasai atau 

mendominasi pasar bukan hanya untuk satu medium tetapi semua 

mediamassa.Sependapat hal tersebut Giddens.A. (1993), sebagaimana 

dikutip Werner A pemilik perusahaan media massa  tidak lagi memiliki 

tugas sosialuntuk mensejahterakan masyarakat sebagai mana 

kapitalisme klasik, tetapisecara absolut untuk kepentingan 

mengakumulasi kapital perusahaan, media massa secara langsung atau 

tidak langsung dikontrol oleh kepentingan komersial, sehingga 

kepentingan-kepentingan politik, ekonomi dan kepemilikan tersebut 

dapat mempengaruhi terhadap jalannya pendemokrasian sistem media 

masa di Indonesia. 

2. Komisi Penyiaran Indonesia 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga negara independen 
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di Indonesia, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya 

berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan sistem media penyiaran di 

Indonesia. KPI hadir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.KPI terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia 

Pusat (KPI) Pusat beranggotakan 9 orang, dan Komisi Penyiaran Daerah (KPI) 

Daerah beranggotakan 7 orang. Adapun pemilihannya melalaui suatu tim 

seleksi dengan ujian kompetensi dan kelayakan. Kemudian dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui fit and Profetest untuk 

KPI Pusat dan ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Sedangkan 

untuk pemilihan KPI Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi. 

Dalam pelaksanaan tugasnya KPI dibantu oleh Sekretariat yang staf dan 

tenaganya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga professional non PNS 

yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendanaan dan 

administrasi.Sedangkan untuk anggaran operasional dan program kerja KPI 

Pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan KPI 

Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun 

kewenangan dan lingkup tugas KPI meliputi pengaturan dan menata sistem 

media penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP), 

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan 

Lembaga Penyiaran Berlanggan (LPB). 

Semangatnya adalah bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan 

ruang publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari 

campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.Berbeda dengan 

semangat dalam Undang-Undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-

Undang Nomor.24 Tahun 1997 "Penyiaran dikuasai oleh negara yang 

pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan 
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bahwa penyiaran pada masa sebelumnya merupakan bagian dari instrumen 

kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah 

di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan wujud dari 

representasi masyarakat untuk mewadahi aspirasi masyarakat akan 

penyiaran. Lembaga ini menjadi suatu model yang berkembang pada negara-

negara yang demokratik memilik Otoritas yang terlepas dari pemerintah, 

dalam konsep negara yang demokratik peran pemerintah (state) semakin 

berkurang, sementara peran publik semakin besar. 

Oleh kerana itu diperlukan lembaga khusus untuk mewaikli publik yang 

berfungsi mewadahi aspirasi publik. Proses pendemokrasian di Indonesia 

menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. 

Keranaa frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka 

penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, artinya 

adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi sebagai pelayanan 

informasi publik yang sehat dan bermartabat.Kerana informasi yang 

disampaikan oleh media penyiaran terdiri dari bermacam-macam bentuk, 

mulai dari berita, hiburan, dan ilmu pengetahuan.Prinsip dasar dari fungsi 

pelayanan informasi yang sehat adalah yaitu prinsip keberagaman isi 

(Diversity of Content) dan prinsip keberagaman kepemilikan (Diversity of 

Ownership). 

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang 

dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indoensia (KPI). Informasi yang sehat 

berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang 

beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. 

Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa 

kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan 

dimonopoli oleh segelintir orang atau kelompok sahaja. Prinsip ini pula 
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menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam 

dunia penyiaran di Indonesia. (S.Sinansari Ecip, 2006:1). Maka sejak 

disahkannya Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2002 terjadi perubahan yang 

mendasar dan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, 

ikhwal intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih 

merata.Perubahan yang paling menjadi prioritas utama dalam semangat 

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 tersebut adanya limited transfer of 

authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak ekslusif 

pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (independent 

regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam 

menjalankan fungsi, KPI mempunyai kewenagan menetapkan Standar 

Program Siaran (SPS), menyusun peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran 

(PPP), mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran 

serta standar program siaran. 

KPI melakukan kordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah lembaga 

penyiaran dan masyarakat.KPI mempunyaai tugas dan kewajiban, manjamin 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan 

hak asasi manausia, ikut membantu infrastruktur bidang penyiaran.Ikut 

membantu iklim persaingan yang tidak sehat antar lembaga penyiaran dan 

industri terkait.Memelihara tatanan informasi nasionaal yang adil, merata dan 

seimbang, menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan kritik 

apresiasi masyaraakaat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun 

perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin 

profesionalitas di bidang penyiaran di Indonesia. 

Belajar dari pada masa rejim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun, 

bahwa pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah,  

sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang 
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dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. 

Sistem penyiaran pada rejim yang otoriter pada waktu itu tidak hanya 

digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam 

penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil 

keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan 

pengusaha.Semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran 

berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan 

siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan 

dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Kerana tuntutan 

di alam pendemokrasian di Indonesia daerah memiliki hak otonomi untuk 

mengelola dan menata daerahnya masing, artinya perubahan juga terjadi 

dalam sistem ketata negaraan yang selam ini bersifat sentralisasi menjadi 

desentralisasi.  

Daerah memiiki hak untuk memanfaatkan ssumber daya alam yang tersedia di 

daerah untuk kemakmuran masyarakat di daerah tersebut.Hal ini untuk 

menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli seperti yang terjadi pada 

era sebelum reformasi.Selain itu pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga 

dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan 

menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal.Selama ini sentralisasi lembaga 

penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal 

dan minoritas.Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperolah 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. 

Keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala 

nasional membuat media massa lokal semakin terhimpit.   

3. Nilai-Nilai Etika dan Moral. 

Etika adalah pemikiran tentang moralitas, Etika merupakan keyakinan 

mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan 
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yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Etika pada dasarnya adalah 

suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang 

tidak benar. Oleh karena itu perilaku etika berperan sebagai nilai-nilai dan 

moral pribadi seseorang dalam konteks sosial untuk menentukan suatu 

perilaku seseorang pantas atau tidak pantas. 

Perilaku tidak etis atau suatu kepantasan merupakan cerminan perilaku 

menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima 

secara umum.Etika adapat beragam bentuk dari satu budaya ke budaya 

lainnya.Perilaku etis dan tidak etis bersifat subjektif dan mengundang 

perbedaan pendapat. Menurut Michael Josephson (Sungkawati, 2009) ada 10 

prinsip untuk melihat perilaku etika, yaitu: 

1. Tanggungjawab dan selalu memberi contoh, 

2. Memiliki kompetensi tinggi, 

3. Mentaati hukum dan aturan, 

4. Hormat dan bersopan santun, 

5. Kebersamaan, peduli dan toleransi 

6. Berlaku adil dan berbudi luhur 

7. Loyalitas, kesetiaan dan professional, 

8. Kometmen dan menepati janji, 

9. Integritas, memegang prinsip dan tulus 

10. Kejujuran, berterus terang dan tidak berbohong. 

Etika sesungguhnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang 

apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Menurut Suseno 

1987,  ada 4 alasan mengapa etika semakin diperlukan, Pertama, kita hidup 

dalam masyarakat yang semakin plural, beragam dan bebas. Kedua, tidak 

hidup pada era mordernisasi masyarakat yang tanpa tanding. Ketiga, tidak 

mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita 
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alami dapat dimanfaatkan pelbagai pihak, Keempat, etika juga diperlukan oleh 

kaum agama untuk menemukan kemantapan dalam iman kepercayaan. Etika 

adalah sesuatu yang merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar 

dan yang salah, atau sesuatu tindakan yang baik dan buruk yang akan 

mempengaruhi pada hal nilai-nilai dan moral dalam konteks sosial yang 

menentukan. 

Demokratisasi  media penyiaran selalu dikaitkan dengan bagaimana untuk  

merelaisasikan dan mewujudkan kebebasan hak-hak masayarakat 

fundamental akan akses informasi yang baik dan benar, setelah reformasi 

tahun 1998 bergulir perkembangan media penyiaran tumbuh dan 

berkembang dengan cepat, media penyiaran tumbuh sebagai kekuatan yang 

meberikan pengaruh terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan budaya, 

media seakan-akan tidak lagi sebagai the four estate of democracy, media 

penyiaran malah menjadi suatu industri yang dijadikan sebagai 

capitaloriented Demokrasi tidaknya suatu negara tidak cukup hanya dilihat 

dari sistim politiknya saja, Menurut (Henry, 2010) pentingnya perubahan 

sistem media penyiaran bagian dari demokratisasi. Untuk 

mendemokratisasikan masyarakat harus pula diikuti adanya upaya-upaya 

untuk merubah sistem media penyiaran. 

KESIMPULAN 

Reformasi tahun 1998 di Indonesia merupakan tonggak sejarah yang sangat 

fundamental. Salah satu buah hasil dari reformasi tersebut yaitu di bidang 

Media massa, Selama lebih 32 tahun bahwa kebebasan media massa 

terpasung dan terkekang oleh kepentingan sistem pemerintahan yang 

cenderung otoriter. Media massa dijadi sebagai corong kepentingan untuk 

menyampaikan informasi kepentingan kekuasaan. Sehingga informasi yang 

dietrima oleh masyarakat sering tidak akurat dan penuh kepalsuan dengan 
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pesan dan framming dari pemerintah yang berkuasa.  

Hak eklusif pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur dan 

mengawasi media massa khususnya media penyiaran, karena dianggap 

sebaran informasi media penyiaran tidak mengenal batas dan wilayah dan 

dapat diterima dalam waktu yang bersamaan. Setelah reformasi tahun 1998 

dan sejalan dengan tuntutan bidang penyiaran lahirlah Undang-Undang 

nomor 32 tahun 2002, yang memberikan kewenangan kepada suatu lembaga  

negara yang independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wujud 

dari keterwakilan masyarakat akan penyiaran untuk menjamin 

terselenggaranya sistem penyiaran yang demokratik dengan prinsip-prinsip 

kebebasan, kebegaraman kepemilikan menjamin masyarakat mendapatkan 

informasi yang layak, terpercaya serta pengetahuan.  

Demokratisasi media penyiaran dan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 

2002 tersebut  semestinya KPI dapat memainkan peran yang amat besar 

dalam mendorong demokrasi dengan menstimulasi kepentingan hak-hak 

warga melalui suplai informasi yang cerdas dan kritis untuk menjaga 

akuntabilitas media penyiaran. Media Penyiaran yang menggunakan ranah 

publik agar tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan sebagai mencari 

keuntungan (profit oriented), namun demokratisasi tersebut tidak 

mengenyampingkan etika, budaya dimana media penyiaran itu berada.KPI 

sedianya diharapkan dapat menjadi pengawas dan wasit yang memiliki 

integritas dan tidak bermain diranah abu-abu dengan tidak keberdayaan 

melawan konglomerasi media yang semakin kuat menanamkan 

cenkramannya di ibu pertiwi.Jika demikian halnya bukan tidak mungkin wajah 

media penyiaran Indonesia kedepannya hanya menjadi agen dari sebuah 

produk modernisasi, liberalisme dan hidonisme. 
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ABSTRACT 
Governance in principle is in order to serve the public good in the form of 
service of goods, services, or administrative. Their various weaknesses in 
service delivery adversely affects the quality of care received by the public. As 
a recipient of the service, the community has an important role in assessing 
whether or not a quality service through the level of satisfaction felt. This 
study discusses the level of community satisfaction in the conduct of 
government affairs asbsolut religious sector, in particular the provision of 
services KUA in Tanjungpinang. Through survey research methods, known level 
of public satisfaction towards the provision of services KUA in Tanjungpinang 
obtain the value of good quality, with an index value of 76.75. The element 
certainty the cost of services should be prioritized in improvement service 
quality. 
Keywords: community satisfaction, absolute government affairs. 

 

ABSTRAK 
Penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya adalah dalam rangka 
melayani masyarakat baik berupa pelayanan barang, jasa, maupun 
administratif. Adanya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan 
berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan yang diterima oleh 
masyarakat.Selaku penerima layanan,masyarakat memiliki peran penting 
dalam menilai apakah suatu pelayanan berkualitas atau tidakmelalui tingkat 
kepuasaan yang dirasakannya.Kajian ini membahas tentangtingkat kepuasan 
masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan asbsolut bidang 
agama, khususnya penyelenggaraan pelayanan KUA di Kota Tanjungpinang. 
Melalui metode penelitian survei, diketahui tingkat kepuasaan masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pelayanan KUA di Kota Tanjungpinang 
memperoleh nilaimutu baik, dengan nilai indeks 76,75.Unsur kepastian biaya 
pelayanan perlu dipriotaskan dalam peningkatan kualitas pelayanan. 
Kata Kunci:kepuasan masyarakat, urusan pemerintahan absolut. 
PENDAHULUAN 
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Penyelenggaraan pemerintahan diberbagai negara manapun tidak lainpada 

prinsipnya adalah dalam rangka melayani masyarakatnya. Melayani 

masyarakat sangat beragam jenisnya, mulai dari pelayanan yang bersentuhan 

dengan kebutuhan dasar sampai pada yang tidak berkaitan dengan kebutuhan 

dasar masyarakat.Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut 

diselenggarakan menurut corak dan karakteristik tata kelola atau asas 

penyelenggaaan pemerintahan masing-masing negara. 

Pemerintahan negara Republik Indonesia diselenggarakan menurut 

pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan 

susunannya.Terdapat dua prinsip pembagian urusan pemerintahan, pertama 

pembagian urusan yang bersifat horizontal yakni pembagian 

urusan/kekuasaan antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 

lainnya), dan pembagian urusan yang bersifat vertikal yakni membagi urusan 

pemerintahan yang tersentral yang dimiliki oleh eksekutif (pemerintahan 

negara/Presiden) kepada susunan pemerintahan dibawahnya 

(Provinsi/Kabupaten/Kota) yang kedua-duanya baik susunan pemerintahan 

atasan maupun susunan pemerintahan bawahan sama-sama berada pada 

fungsi eksekutif. 

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi secara vertikal 

tersebut maka urusan pemerintahan tingkat pusat diselenggarakan oleh 

menteri/lembaga pemerintah nonkementeriansebagai pembantu 

Presiden.Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah 

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

mengatur bahwa klasifikasi urusan pemerintahan (vertikal) terdiri atas, 

pertama urusan pemerintahan absolut yakni urusan pemerintahan yang 
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sepenuhnyamenjadi kewenangan pemerintah pusat, untuk 

penyelenggaraannya di daerah diselenggarakan oleh instansi/aparatur 

pemerintah pusat yang ada di daerah (instansi vertikal). Kedua, urusan 

pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagiantara 

pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerahkabupaten/kota.Ketiga, 

urusan pemerintahan umum yakni urusan pemerintahan yang 

menjadikewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka sudah barang 

tentu pemenuhan kebutuhan masyarakat atau jenis pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat juga akan tersebar dimasing-masing tiga urusan 

pemerintahan tersebut dengan aparatur pemerintahan yang melayani 

berbeda-beda pula tingkatannya.Untuk lebih jelasnya berikut klasifikasi 

pembagian urusan pemerintahan. 
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Tabel 1 
Klasifikasi Urusan Pemerintahan 

Urusan 
Absolut 

Urusan Konkuren 

Urusan 
Pemerintahan Umum 

Wajib 

Pilihan 
Pelayanan Dasar 

Bukan  
Pelayanan Dasar 

1. politik 
luar 
negeri 

2. pertaha
nan 

3. keaman
an 

4. yustisi  
5. monete

r dan 
fiskal 
nasional 

6. agama 

 

1. pendidikan 
2. kesehatan 
3. pekerjaan 

umum dan 
penataan ruang 

4. perumahan 
rakyat dan 
kawasan 
permukiman 

5. ketenteraman 
ketertiban 
umum, dan 
perlindungan 
masyarakat 

6. sosial 

 

1. tenaga kerja 
2. pemberdayaan 

perempuan dan 
pelindungan anak 

3. pangan 
4. pertanahan 
5. lingkungan hidup 
6. administrasi 

kependudukan 
dan pencatatan 
sipil 

7. pemberdayaan 
masyarakat dan 
desa 

8. pengendalian 
penduduk dan 
keluarga 
berencana 

9. perhubungan 
10. komunikasi dan 

informatika 
11. koperasi, usaha 

kecil, dan 
menengah 

12. penanaman modal 
13. kepemudaan dan 

olah raga 
14. statistik 
15. persandian 
16. kebudayaan 
17. perpustakaan 
18. kearsipan 

1. kelautan 
dan 
perikanan 

2. pariwisata 
3. pertanian 
4. kehutanan 
5. energi dan 

sumber 
daya 
mineral 

6. perdagang
an 

7. perindustri
an 

8. transmigra
si 

 
 
 
 

1. pembinaan 
wawasan 
kebangsaan dan 
ketahanan nasional 

2. pembinaan 
persatuan dan 
kesatuan bangsa 

3. pembinaan 
kerukunan 
antarsuku dan 
intrasuku, umat 
beragama, ras, dan 
golongan lainnya 

4. penanganan 
konflik sosial 

5. koordinasi 
pelaksanaan tugas 
antarinstansi 
pemerintahan yang 
ada di wilayah 
daerah 

6. pengembangan 
kehidupan 
demokrasi 
berdasarkan 
Pancasila 

7. pelaksanaan 
semua urusan 
pemerintahan yang 
bukan merupakan 
kewenangan 
daerah dan tidak 
dilaksanakan oleh 
instansi vertikal. 

Sumber : UU No. 23/2014. 
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Sebagaimana tabel diatas, maka salah satu urusan pemerintahan absolut yang 

sepenuhnya (mutlak) menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta yang 

secara langsung bersentuhan dengan masyarakat daerah adalah bidang 

agama.Penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut bidang agama di 

daerah diselenggarakan oleh instansi vertikal milik pemerintah pusat yang ada 

di masing-masing daerah dan disetiap susunan pemerintahan daerah.Pada 

tingkatan provinsi terdapat Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan pada 

tingkatan kabupaten/kota terdapat Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota, serta untuk tingkatan kecamatan terdapat Kantor Urusan 

Agama (KUA). 

Terkait kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut 

bidang agama di daerah, menurut hasil survei yang dilakukan untuk mengukur 

kualitas pelayanan publik dari sudut pandangpengguna layanan, maka Survei 

Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2014yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Unit Layanan pada Kementerian Agama 

yakni pada KUA memperoleh skor total integritas terendah serta berada 

dibawah standar minimal yang ditetapkan oleh KPK yakni 6,00. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui 

KUAKecamatan khususnya pada unit layanan pencatatan nikah dibandingkan 

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut lainnya. 
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Tabel 2 
Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2014 

(10 Unit Layanan Terendah) 

No Unit Layanan 
Kementerian/ 

Lembaga 

Indeks Integritas 

Pengala 
man 

Potensi Total  

1 Izin Penyalur Alat Kesehatan Kemenkes 6,98 7,02 6,99 

2 
Izin Usaha Pengangkutan 

dan Penjualan Minerba 
Kemen ESDM 7,27 6,26 6,94 

3 
Izin Penyelenggara Ibadah 

Haji Khusus 
Kemenag 6,62 6,17 6,47 

4 
Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing 
Kemenakertrans 6,43 6,29 6,39 

5 
Rencana Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing 
Kemenakertrans 6,50 6,08 6,36 

6 Pembuatan SIM Baru Polri 6,39 6,16 6,32 

7 
Izin Penyelenggara 

Angkutan Barang Khusus 
Kemenhub 6,10 6,41 6,20 

8 Peralihan Hak Atas Tanah BPN 5,59 7,25 6,14 

9 
Izin Penyelenggara 

Angkutan Pariwisata 
Kemenhub 5,71 6,56 5,99 

10 Pencatatan Nikah di KUA Kemenag 5,60 5,23 5,47 

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014. 

Hasil survei integritas sektor publik diatas (tabel 2) menggabungkan dua 

unsur, yakni pengalaman integritas yang merefleksikan pengalaman 

responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya ketika menerima 

layanan, dan potensial integritas yang merefleksikan faktor-faktor yang 

berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi yang dipersepsikan oleh 

responden. 

Sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan dan tingkat kebutuhan 

masyarakat, maka sangat beragam jenis dan karakteristik pelayanan yang 

diterima oleh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang 

agama di Kota Tanjungpinang diselenggarakan oleh instansi vertikal 

Kementerian Agama, dimana pada tingkat kecamatan terdapat empat KUA 
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Kecamatan, yakni KUA Kecamatan Bukit Bestari, KUA Kecamatan 

Tanjungpinang Timur, KUA Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan KUA 

Kecamatan Tanjungpinang Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan absolut bidang agama khususnya penyelenggaraan pelayanan 

pada KUA di Kota Tanjungpinang tahun 2016. 

KERANGKA TEORITIS 

1. Kepuasaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik 

Wasistiono (2001) mendefinisikan pelayanan publik adalah pemberian jasa 

baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak 

swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 

kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Menurut Undang-Undang 

nomor 25 tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik dapat 

diartikan juga sebagai perwujudan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah 

terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk layanan barang, 

jasa, maupun administratif sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

Sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah wajib 

melayani masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya, untuk itu 

kepuasan masyarakat dalam pelayanan adalah hal yang paling utama untuk 

diperhatikan.Kepuasaan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi (kesannya terhadap kinerja 

atau hasil produk) dengan harapannya (Kottler, 2001).Sementara itu, menurut 
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Gerson (2002) menyatakan kepuasan pelanggan adalah sebuah produk atau 

jasa yang memenuhi atau melampaui harapannya. 

Terkait dengan kualitas pelayanan publik, Daviddow dan Uttal (dalam 

Hardiyansyah, 2011) menyatakan bahwa kualitas adalah usaha apa saja yang 

digunakan untuk mempertinggi kepuasan pelanggan. Senada dengan itu, 

Sinambela dkk, (2006) menegaskan kualitas adalah segala sesuatu yang 

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. 

Selanjutnya, Norman (dalam Hardiyansyah, 2011) mengatakan bahwa apabila 

kita ingin sukses memberikan kualitas pelayanan, kita harus memahami 

terlebih dahulu karakteristik pelayanan publik, pertama pelayanan sifatnya 

tidak bisa diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang 

jadi.Kedua, pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan 

merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial. Ketiga, produksi dan 

konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada 

umumnya kejadian bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. Dengan 

karakteristik pelayanan tersebut maka dapat menjadi dasar bagaimana kita 

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.Apabila masyarakat 

tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan 

tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien (Hardiyansyah, 

2011).Sedangkan menurut Fitzsimons dan Fitzsimons (dalam Hardiyansyah, 

2011) bahwa kepuasan pelanggan adalah persepsi masyarakat akan 

kenyataan dari realitas yang ada yang dibandingkan dengan harapan-harapan 

yang ada.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepuasan masyarakat dalam 



 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016 

129 

pelayanan publik sangat terkait dengan bagaimana kualitas pelayanan publik 

yang diberikan oleh pemerintah, ketika pelayanan yang diberikan 

tidak/kurang berkualitas maka kecenderungan persepsi masyarakat terhadap 

kepuasan pelayanan akan rendah, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana 

pendapat Ibrahim (2008) bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya 

pemberian pelayanan publik tersebut. 

Pada tahapan selanjutnya, dimensi yang bagaimana yang dapat menentukan 

kualitas pelayanan?.Berikut perbandingan dimensiyang dapat menentukan 

kualitas pelayanan publik, sehinggajika salah satu dimensi pelayanan terdapat 

kesenjangan maka dapat dilakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai 

dengan dimensinya 
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Tabel 3 
Perbandingan Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

 

Zeithaml, dkk Gespersz 
Salim & 

Woodward 
Kepmenpan No. 

25/2004 
Permenpan RB No. 

16/2014 

1. Tangibel 

(Berwujud) 

2. Reliability 

(Kehandalan) 

3. Responsiveness 

(Ketanggapan) 

4. Assurance 

(Jaminan) 

5. Empathy 

(Empati) 

1. Ketepatan waktu 

2. Akurasi 

3. Sopan dan ramah 

4. Tanggungjawab 

5. Kelengkapan 

6. Kemudahan 

7. Variasi model 

(inovasi) 

8. Pelayanan pribadi 

9. Kenyamanan 

10. Atribut 

pendukung 

1. Ekonomis 

2. Efisiensi 

3. Efektivitas 

4. Keadilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prosedur 

2. Persyaratan 

3. Kejelasan petugas 

4. Kedisiplinan petugas 

5. Tanggung jawab 

petugas 

6. Kemampuan petugas 

7. Kecepatan 

8. Keadilan 

9. Kesopanan dan 

keramahanpetugas 

10. Kewajaran biaya 

11. Kepastian biaya 

12. Kepastian jadwal 

13. Kenyamanan 

lingkungan 

14. Keamanan 

Pelayanan 

1. Persyaratan 

2. Prosedur 

3. Waktu pelayanan 

4. Biaya/Tarif 

5. Produk 

spesifikasi jenis 

pelayanan 

6. Kompetensi 

pelaksana 

7. Perilaku 

pelaksana 

8. Maklumat 

pelayanan 

9. Penanganan 

pengaduan, 

saran dan 

masukan 

 

Sumber :Olahan, 2016 
 
 
Berdasarkan dimensi kualitas pelayanan diatas, terlihat ada beberapa dimensi 

yang memiliki kesamaan, serta pada prinsipnya seluruh dimensi dapat 

diberlakukan umum untuk semua jenis pelayanan karena dari seluruh dimensi 

tersebut tidak merujuk pada karakteristik unit layanan tertentu.Sedangkan 

untuk empat belas dimensi/unsur pelayanan yang ditetapkan melalui 

Kepmenpan nomor 25 tahun 2004,walaupun telah diganti dengan Permenpan 

yang baru (nomor 16 tahun 2014) dimensi/unsur pelayanannya juga tetap 

masih relevan untuk digunakan dalam melihat tingkat kepuasaan masyarakat 

terhadap pelayanan publik. 
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2. Pelayanan Urusan Pemerintahan Absolut Bidang Agama 

Setiap penduduk Indonesia dijamin oleh konstitusi (UUDNRI 1945) untuk 

melaksanakan ajaran agamanya.Pada pelaksanaannya, pemerintah turut hadir 

melayani masyarakat dalam urusan keagamaan tersebut melalui Kementerian 

Agama.Menurut pembagian urusan pemerintahan secara vertikal, bidang 

agama termasuk didalam urusan pemerintahan absolutsebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah.Urusan pemerintahan absolut ialah urusan 

pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara  Untuk menyelenggarakan tugas dan 

fungsi KementerianAgama di daerah, dibentuk Kantor Wilayah 

KementerianAgama di provinsi dan Kantor Kementerian 

AgamaKabupaten/Kota sebagai instansi vertikal Kementerian Agama 

(Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama). 

Untuk melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di 

tingkat kecamatan dibentuk KUA Kecamatan.Jenis pelayanan pada KUA 

Kecamatan yakni melaksanakan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, 

mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, 

kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah(Keputusan Menteri 

Agama nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan). 
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3. Kerangka Pikir 

Gambar 1 
Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Sumber : Olahan, 2016. 

 

METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat maka metode yang digunakan adalah metode survei dengan 

pendekatan kuantitatif melaluipenghitungan indeks kepuasan 

masyarakatyang dihitung denganmenggunakan nilai rata-rata tertimbang dari 

masing-masing dimensi/unsur pelayanan yang dikaji.Sedangkan lokasi 

Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan Absolut Bidang 

Agama 
1. Prosedur Pelayanan 

2. Persyaratan Pelayanan 

3. Kejelasan petugas 

4. Kedisiplinan petugas 

5. Tanggung jawab petugas 

6. Kemampuan petugas 

7. Kecepatan Pelayanan 

8. Keadilan Pelayanan 

9. Kesopanan dan keramahan 

petugas 

10. Kewajaran biaya 

11. Kepastian biaya 

12. Kepastian jadwal 

13. Kenyamanan lingkungan 

14. Keamanan Pelayanan 

Kepuasan Masyarakat 

Pelayanan  
Kantor Urusan Agama 

Kecamatan 

Dimensi Kualitas Pelayanan 
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penelitiannya diKUA yang ada di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan 

Riau.Kota Tanjungpinang terdiri atas 4 (empat) kecamatan yang masing-

masing terdapat KUA sebagai penyelenggara urusan pemerintahan absolut 

bidang agama pada tingkat kecamatan.KUA yang ada di Kota Tanjungpinang 

meliputiKUA Kecamatan Tanjungpinang Kota, KUA Kecamatan Tanjungpinang 

Timur, KUA Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan KUA Kecamatan Bukit 

Bestari. Dari 4 (empat) KUA tersebut diambil 3 (tiga) KUA (75%) sebagai 

sampel, yaitu KUA Kecamatan Tanjungpinang Kota, KUA Kecamatan 

Tanjungpinang Timur, dan KUA Kecamatan Bukit Bestari. 

Instrumen penelitian yang digunakan ialah kuisioner yang memuat 14 (empat 

belas) pertanyaan berdasarkan dimensi/unsur pelayanan yang ditetapkan 

(sesuai kerangka pikir penelitian)dengan bentuk jawabannya mencerminkan 

tingkat kualitas pelayanan yang disusun dalam rating scale 1 sampai 4, yaitu 

dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik 

diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai 

persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4. 

Survei dilakukan secara accidental terhadap masyarakatpenerima layanan, 

baik penerima layanan perkawinan (pencatatan nikah) maupun jenis layanan 

lainnya yang dilayani menurut tugas pokok KUA yang dijumpai di masing-

masing 3 lokasi penelitiantersebut yang secara keseluruhan berjumlah 96 

responden. Pelaksanaan survei dilakukan selama 2 (dua) pekan yakni dari 

tanggal 4 s/d 15 Januari 2016.  

Untuk pengolahan datanya sebagai berikut (Kepmenpan nomor 25 tahun 

2004) : 

 

 



 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016 

 

134 

1. Nilaiindeks kepuasaan masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai 

rata-rata tertimbang masing-masingunsur pelayanan. Dalam 

penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14unsur 

pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang 

yang sama dengan rumus: 

  

  

 
 

2. Untuk memperoleh nilai indeks kepuasaan masyarakat digunakan 

pendekatan nilai rata-ratatertimbang dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian indeks kepuasaan 

masyarakat yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian (indeks kepuasan 

masyarakat) dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: 

 

 
 
 

4. Setelah nilai indeks dikonversi dengan nilai dasar, yang selanjutnya 

dikonversi lagi ke nilai mutu (huruf) dan nilai kinerja menghasilkan 

kategori kepuasan masyarakat sebagai berikut: 

Tabel 4 
Kategori Penilaian Kepuasan Masyarakat 

No 
Nilai Interval 

(Indeks) 
Konversi  

(Indeks x 25) 
Mutu 

Pelayanan 
Kinerja Unit 
Pelayanan 

1 1,00 – 1,75 25,00 – 43,75 D Tidak Baik 

Indeks Kepuasan Masyarakat  X  25 

Bobot nilai rata-rata tertimbang 
Jumlah Bobot 

Jumlah Unsur 
= = 

1 

14 
= 0,071 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Penimbang 

Total dari nilai persepsi per  unsur 

Total unsur yang terisi 
= X Nilai 
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No 
Nilai Interval 

(Indeks) 
Konversi  

(Indeks x 25) 
Mutu 

Pelayanan 
Kinerja Unit 
Pelayanan 

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik 

Sumber : Kepmenpan nomor 25 tahun 2004. 

HASIL DAN ANALISIS 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dapat menggunakan asas 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, hal ini sangat 

tergantung dari susunan pemerintahan mana yang melaksanakannya.Untuk 

penyelenggaraan urusan pemerintahan absolutdapat dilaksanakan langsung 

oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, atau melimpahkan 

wewenang kepada instansi vertikal yangada di daerah atau kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintahpusat berdasarkan asas dekonsentrasi. 

Urusan pemerintahan absolut bidang agama diselenggarakan di daerah oleh 

instansi vertikal Kementerian Agama yang ada di daerah.Instansi vertikal 

Kementerian Agama yang paling bawah berada pada tingkat kecamatan yaitu 

KUA.Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak penyelenggaraan 

urusan keagamaan karena bersentuhan langsung dengan kepentingan/urusan 

agama masyarakat daerah.Hasil survei dibahas menjadi 2 (dua) bagian, 

pertama berdasarkantanggapan responden terhadap unsur pelayanan secara 

persentase. Kedua, berdasarkan penghitungan indeks  kepuasaanmasyarakat. 

 
 
1. Tanggapan Responden terhadap Unsur Pelayanan 

a.  Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan dalam survei ini ialah bagaimanatingkat kemudahan 

masyarakat dalam memahami alur pelayanan yang disediakan oleh KUA di 
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Kota Tanjungpinang.Berdasarkan hasil survei, responden yang menjawab 

prosedur pelayanan mudah untuk dipahami sebesar 75%.Kemudian yang 

menjawab sangat mudah sebesar 20%. Selain itu, responden yang menjawab 

prosedur pelayanan KUA di Kota Tanjungpinang kurang mudah untuk 

dipahami sebesar 3%, dan yang menjawab tidak mudah sebesar 2%. 

Gambar 2 
Tingkat Kemudahan Prosedur Pelayanan 

 
 

Alur pelayanan merupakan pendukung kelancaran dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas.Bagi pihak pemberi layanan, dengan adanya alur 

pelayanan yang sederhana (tidak berbelit-belit)maka pemberian pelayanan 

kepada masyarakat akan lebih mudah dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya 

bagi masyarakat, dengan tersedianya informasi mengenai alur pelayanan yang 

sederhana maka masyarakatpun akan lebih mudah memahaminya danpada 

tahapannya selanjutnya akan lebih mempermudah masyarakat dalam 

berurusan, dengan demikian akan ada titik temu antara kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah dengan tingkat kepuasan masyarakat. 

Menurut data hasil survei diatas, diketahui sebagian besar responden 

menjawab mudah dalam memahami alur pelayanan yang disediakan oleh KUA 

di Kota Tanjungpinang.Selain mayoritas responden menjawab mudah, pada 

peringkat kedua responden menjawab sangat mudah.Dari tanggapan 

responden tersebut, dapat diketahui bahwa alur pelayanan sudah 
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diinformasikan oleh KUA di Kota Tanjungpinang serta sebagian besar 

responden berpendapat mudah untuk memahami alur pelayanan yang 

disediakan tersebut.Namun demikian, masih terdapat responden yang 

berpendapat kurang mudah dan tidak mudah dalam memahami alur 

pelayanan yang disediakan oleh KUA di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, 

meskipun sebagian besar responden berpendapat mudah dan sangat mudah 

untuk memahami alur pelayanan pada KUA di Tanjungpinang namun 

pendapat responden walau hanya sebagian kecil yang menyatakan kurang 

mudah dan tidak mudah tidak bisa diabaikan begitu saja, karena itu masih 

tetap diperlukan perbaikan-perbaikandalam penyampaian informasi 

(sosialisasi) terkait alur pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

dapat menerima haknya dengan baik sebagai pihak yang dilayani.  

b.  Persyaratan Pelayanan 

Persayaratan pelayanan dalam survei ini ialah kesesuaian persyaratan teknis 

dan administratif yang diperlukan oleh masyarakat untukmendapatkan 

pelayanan dengan jenis pelayanannya pada KUA di Kota 

Tanjungpinang.Adapun tanggapan responden terhadap kesesuaian 

persyaratan pelayanan yakni 74% menjawab sesuai, sementara itu tidak ada 

yang menjawab tidak sesuai.Kemudian masing-masing kategori sangat sesuai 

dan kurang sesuai sebesar 21% dan 5%.Secara lebih rinci berikut pendapat 

responden terkait dengan tingkat kesesuaian persyaratan pelayanan yang 

harus dipenuhi dengan jenis pelayanan yang diterima pada KUA di Kota 

Tanjungpinang. 
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Gambar 3 
Tingkat  Kesamaan Persyaratan dengan Jenis Pelayanan 

 
 

Meskipun pemerintah memiliki kewajiban dalam melayani kebutuhan 

masyarakat, namun tidak dengan serta merta apa yang menjadi kebutuhan 

masyarakat tersebut dapat langsung dipenuhi, karena ada beberapa 

persyaratan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu. Apapun yang menjadi 

persyaratan, masyarakat wajib memenuhinya agar kebutuhannya juga dapat 

terpenuhi.Persoalan yang perlu menjadi perhatian ialahjangan sampai ada 

persyaratan yang diminta oleh pemberi layanan tetapi tidak ada hubungannya 

dengan layanan yang diterima oleh masyarakat.Sehingga masyarakat 

dibebankan dalam memenuhi persyaratan, selain itu pemberi layananpun 

juga terbebani dalam mengelola persyaratan baik verifikasi maupun 

penyimpanannya, kondisi seperti ini tidak mencerminkan pelayanan yang 

berkualitas, karena itu diperlukan kesesuaian persyaratan dengan jenis 

pelayanan yang diterima oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil survei terhadap kesesuaian persyaratan dengan jenis 

pelayanan pada KUA di Kota Tanjungpinang menunjukkan sebagian besar atau 

pada urutan pertama responden berpendapat persyaratan yang diminta 

sesuai dengan jenis pelayanan yang diterima, sedangkan pada urutan kedua 

tanggapan responden sangat sesuai. Dari kondisi ini terlihat kesesuaian 

persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang diterima masyarakat 
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pada KUA di Kota Tanjungpinang bukan menjadi hal yang sangat dominan 

dalam menghambat penyelenggaraan pelayanan.Namun demikian, juga tidak 

bisa diabaikan tanggapan sebagian kecil responden yang berpendapat bahwa 

jenis pelayanan yang diterima kurang sesuai dengan persyaratan 

pelayanannya.Oleh karena itu, KUA di Kota Tanjungpinang juga mesti 

memperhatikan bagaimana tingkat kesederhanaan persyaratan pelayanan 

yang ditetapkan dengan cara membatasi persyaratan pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan produk layanan, sehingga keluhan sekecil apapun 

dari masyarakat sebagai pihak yang dilayani dapat diminimalisir, serta dengan 

kondisi itu kualitas pelayanan dapat lebih meningkat. 

c.  Kejelasan Petugas Pelayanan 

Kejelasan petugas pelayanan dalam survei ini ialah keberadaan dan kepastian 

petugas yangmemberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan 

tanggung jawabnya). Pendapat responden tentang kejelasan dan kepastian 

petugas yang melayani pada KUA di Kota Tanjungpinang terlihat masing-

masing jawaban kurang dari 50%.Responden yang berpendapat petugas 

pelayanan sangat jelas sebesar 38%, sedangkan yang berpendapat petugas 

pelayanan jelas sebesar 35%.Sementara itu, yang menjawab petugas 

pelayanan kurang jelas sebesar 25%, dan yang menjawab petugas pelayanan 

tidak jelas sebesar 2%. 
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Gambar 4 
Tingkat  Kejelasan dan Kepastian Petugas 

 

Petugas merupakan ujung tombak bagi unit layanan dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat.Fenomena umum sering teramati pada unit-

unit layanan publik ialah masyarakat kadangkala kebingungan hendak menuju 

petugas yang mana dalam berurusan, hal ini terjadi karena faktor 

ketidakjelasan informasi mengenai siapa yang menjadi petugas jenis 

pelayanannya. Oleh karena itu, walau dari unsur pelayanan lainnya sangat 

baik tetapi tidak didukung oleh unsur petugas pelayanan yang tepat dan jelas 

maka akan membentuk persepsi yang tidak baik dalam pandangan 

masyarakat penerima layanan. 

Terkait survei tentang kejelasan dan kepastian petugas pelayanan pada KUA di 

Kota Tanjungpinang, dari 4 (empat) pilihan jawaban sebagaimana gambar 4 

diatas, responden yang berpendapat petugas sangat jelas dan jelas berada 

pada urutan teratas, walau tidak mayoritas masing-masing diatas 50%, namun 

jika kedua tanggapan responden tersebut (sangat jelas dan jelas) digabungkan 

maka mencapai 73%. Hal ini menunjukkan adanya kejelasan dan kepastian 

petugas pelayanan pada KUA di Kota Tanjungpinang.Kemudian yang tidak 

kalah penting untuk diperhatikan ialah masih terdapat responden yang 

berpendapat petugas kurang jelas dan tidak jelas. 
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d.  Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

Kedisiplinan petugas pelayanan dalam survei ini ialah kesungguhan petugas 

dalam memberikanpelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil survei menunjukkan 

tanggapan responden terhadap kedisiplinan petugas pelayanan pada KUA di 

Kota Tanjungpinang bahwa 77% responden berpendapat petugas disiplin, dan 

18% berpendapat petugas sangat disiplin. Sedangkan responden yang 

berpendapat petugas kurang disiplin sebesar 4%, dan responden yang 

berpendapat petugas tidak disiplin sebesar 1%. 

 
Gambar 5 

Tingkat  Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

 

Hal yang turut menentukan bagaimana kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik ialah adanya petugas 

pelayanan di lokasi pelayanan tepat waktu sesuai yang ditetapkan.Karena itu, 

sangat tidak diharapkan penerima layanan menunggu kehadiran petugas 

pelayanan pada jadwal pelayanan berlangsung. 

Sesuai hasil survei terhadap tingkat kedisiplinan petugas pelayanan pada KUA 

di Kota Tanjungpinang bahwa sebagian besar responden berpendapat petugas 

pelayanan disiplin.Hal ini menunjukkan responden memiliki pengalaman yang 

baik terkait dengan kedisiplinan waktu petugas.Sementara itu, terdapat pula 
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responden yang berpendapat petugas sangat disiplin sebagaimana persentase 

pada gambar 5 diatas.Selain dua tanggapan tersebut, juga terdapat 

responden yang berpendapat petugas pelayanan pada KUA di Kota 

Tanjungpinang kurang disiplin dan tidak disiplin.Dengan demikian, walaupun 

sebagian besar responden berpendapat petugas disiplin dan sangat disiplin 

namun sebagian lainnya berpendapat kurang disiplin dan tidak disiplin maka 

unsur kedisiplinan waktu petugas tetap harus menjadi pertimbangan dalam 

melakukan perbaikan-perbaikan kualitas pelayanan. 

e.  Tanggungjawab Petugas Pelayanan 

Tanggungjawab petugas pelayanan dalam survei ini ialah kejelasan wewenang 

dan tanggungjawabpetugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan.Terdapat 73% responden yang berpendapat petugas 

bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan pada KUA di Kota 

Tanjungpinang, dan 24% responden berpendapat petugas sangat 

bertanggungjawab.Sedangkan responden yang berpendapat petugas kurang 

bertanggungjawab sebesar 3%, serta tidak ada responden yang berpendapat 

petugas tidak bertanggungjawab. 

Gambar 6 
Tingkat Tanggungjawab Petugas 

 

Agar terwujud pelayanan yang berkualitas maka setiap jenis pelayanan harus 

jelas dan terbuka siapa petugas yang bertanggungjawab dalam proses dan 
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penyelesaiannya, sehingga jika terjadi hambatan akan lebih mempermudah 

masyarakat dalam menelusurinya, serta akan meminimalisir terjadinya 

pelepasan tanggungjawab kepada petugas lain atau unit pelayanan lain yang 

memang tidak berkaitan. 

Dari hasil survei terhadap tanggungjawab petugas pelayanan pada KUA di 

Kota Tanjungpinang, diketahui mayoritas responden berpendapat petugas 

bertanggungjawab dan sangat bertanggungjawab, kondisi ini menunjukkan 

proses dan penyelesaian jenis pelayanan yang yang dialami oleh sebagian 

besar responden tidak ada yang terabaikan.Namun demikian, tidak pula dapat 

dikatakan tingkat tanggungjawab petugas sudah maksimal, karena masih ada 

sebagian kecil responden lainnya yang berpendapat petugas kurang 

bertanggung jawab.Oleh sebab itu, karena pelayanan ini bersifat melayani 

per-individu maka keluhan setiap individu (walaupun hanya satu orang) tidak 

bisa diabaikan begitu saja dan bahkan patut untuk menjadi umpan balik dalam 

perbaikan kualitas pelayanan. 

f.  Kemampuan Petugas Pelayanan 

Kemampuan petugas pelayanandalam survei ini ialah tingkat keahlian dan 

ketrampilan yang dimilikipetugas dalam memberikan/menyelesaikan 

pelayanan kepada masyarakat.Berdasarkan hasil survei terhadap kemampuan 

petugas pelayanan pada KUA di Kota Tanjungpinang diketahui mayoritas 

responden berpendapat petugas mampu yakni sebesar 76%. Kemudian 

sebesar 20% responden berpendapat petugas sangat mampu, sedangkan 

responden berpendapat petugas kurang mampu sebesar 3%, serta yang 

berpendapat petugas tidak mampu sebesar 1%. 
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Gambar 7 

Tingkat Kemampuan Petugas 

 

Hal lain terkait keberadaan petugas pelayanan ialah bagaimanan 

kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seorang 

petugas pelayanan selain harus memiliki tingkat kedisiplinan dan 

tanggungjawab, juga diharuskan memiliki kemampuan/keahlian dalam 

memberikan pelayanan. Keahlian petugas pelayanan tidak dengan serta merta 

muncul tetapi melalui proses baik pengalaman maupun pembinaan dari unit 

pelayanannya. Oleh karena itu, agar petugas pelayanan memiliki 

kemampuan/keahlian sesuai bidangnya maka metode pengembangan sumber 

daya manusia harus terus dilakukan secara baik, tepat dan regular oleh 

instansi pembina. 

Menurut pendapat responden bahwa petugas pada KUA di Kota 

Tanjungpinang mampu dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat, hal ini dapat dikatakan berada pada rentang sedang karena 

hanya sebagian kecil responden yang berpendapat petugas sangat mampu. 

Selebihnya, responden berpendapat petugas kurang mampu dan tidak 

mampu dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan.Dari keadaan ini, 

responden yang berpendapat petugas sangat mampu dan mampu perlu terus 

dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, sedangkan kondisi petugas yang 
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menurut pendapat responden kurang mampu dan tidak mampu maka 

diperlukan pembenahan yang memadai. 

g.  Kecepatan Pelayanan 

Kecepatan pelayanan dalam survei ini ialah target waktu pelayanan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.Menurut hasil survei 

diketahui responden yang berpendapat pelayanan pada KUA di Kota 

Tanjungpinang cepat sebesar 68%, dan responden yang berpendapat 

pelayanan sangat cepat sebesar 24%. Selanjutnya responden yang 

berpendapat pelayanan kurang cepat sebesar 8%, serta tidak ada responden 

yang berpendapat pelayanan tidak cepat. 

Gambar 8 
Tingkat Kecepatan Pelayanan 

 

Kecepatan dalam setiap pelayanan merupakan hal yang selalu diharapkan 

oleh masyarakat selaku penerima layanan.Karena jenis pelayanan berbeda 

satu dengan lainnya maka lama waktu penyelesaiannya juga berbeda, oleh 

karena itu tingkat kecepatan dalam pelayanan ialah sesuainya penyelesaian 

pelayanan dengan standar waktu yang telah ditetapkan.Agar ketepatan waktu 

pelayanan dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya keterbukaan waktu 

proses dan waktu penyelesaiannya, sehinggaada kepastian bagi masyarakat 

dalam menunggu penyelesaian layanan. 
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Berdasarkan hasil survei terhadap tingkat kecepatan pelayanan pada KUA di 

Kota Tanjungpinang maka sebagaian besar responden berpendapat pelayanan 

cepat, sebagian lainnya berpendapat pelayan sangat cepat dan kurang cepat. 

Kemudian jika jawaban responden dikelompokkan menjadi dua kelompok 

antara yang menjawab sangat cepat dan cepat, dengan kurang cepat dan 

tidak cepat, maka mayoritas responden menjawab kecepatan pelayanan pada 

KUA di Kota Tanjungpinang berada pada pilihan cepat dan sangat cepat (68% 

+ 24% = 92%). Sedangkan yang menjawab kurang cepat dan tidak cepat 

berada pada urutan terakhir.Hal ini menggambarkan pengalaman sebagian 

besar responden dalam menerima layanan pada KUA di Kota Tanjungpinang 

tidak mengalami hambatan yang berarti terkait dengan tingkat kecepatan 

pelayanannya. 

h.  KeadilanMendapatkan Pelayanan 

Keadilan mendapatkan pelayanan ialah pelaksanaan pelayanan dengan 

tidakmembedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. Tanggapan 

responden terhadap keadilan mendapatkan pelayanan pada KUA di Kota 

Tanjungpinang mayoritas responden menjawab pelayanan adil yakni sebesar 

82%, dan 16% responden berpendapat sangat adil. Sedangkan responden 

yang berpendapat pelyanan kurang adil dan tidak adil masing-masing sebesar 

1%. 

Gambar 9 
Tingkat Keadilan Pelayanan 
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Setiap masyarakat memiliki hak yang samadalam pemenuhan kebutuhannya 

melalui penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, sebaliknya pemerintah 

memiliki kewajiban untuk melayani setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat 

sesuai kewenangannya pada setiap level pemerintahan. Oleh karena itu, 

pelayanan yang diselenggarakan harus mencakup seluas mungkin dengan 

distribusi yang merata untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan menurut 

status sosial dan golongan masyarakat, dalam hal ini pelayanan harus sama 

untuk semua orang. 

Terkait hal tersebut, maka unsur keadilan dalam mendapatkan pelayanan 

pada KUA di Kota Tanjungpinang, dari 4 (empat) pilihan jawaban mulai dari 

yang tidak adil sampai dengan sangat adil sebagaimana pada gambar 9 diatas, 

hasil survei menunjukkan mayoritas responden berpendapat pelaksanaan 

pelayanan adil, pada urutan kedua masyarakat berpendapat pelayanan sangat 

adil, serta walaupun dalam persentase kecil masih terdapat tanggapan 

responden yang menyatakan pelayanan kurang adil dan tidak adil.Dari kondisi 

ini diketahui sebagian besar responden memiliki kesempatan yang samadalam 

memperoleh pelayanan pada KUA di Kota Tanjungpinang, namun tetap 

diperlukan upaya peningkatan kualitas khususnya pada unsur tingkat keadilan 

pelayanan karena masih terdapat responden yang berpendapat pelayanan 

kurang adil dan tidak adil. 

i.  Kesopanan dan Keramahan Petugas 

Kesopanan dan keramahan petugas dalam survei ini ialah sikap dan perilaku 

petugas dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta salingmenghargai dan menghormati.Responden yang 

berpendapat pelayanan pada KUA di Kota Tanjungpinang sopan dan ramah 

sebesar 71%, sedangkan responden yang berpendapat pelayanan sangat 
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sopan dan sangat ramah sebesar 27%. Selain itu, terdapat 2% responden yang 

menjawab pelayanan kurang sopan dan kurang ramah, dan tidak ada 

responden yang menjawab pelayanan tidak sopan dan tidak ramah. 

Gambar 10 
Tingkat Kesopanan dan Keramahan Petugas 

 
 

Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah bersifat monopoli, jika 

masyarakat merasa kurang nyaman atas sikap petugas maka mereka tidak 

bisa pindah ke unit layanan lain karena masing-masing jenis pelayanan telah 

ditetapkan unit-unit tertentu yang menyelenggarakannya, hal ini tentu 

berbeda dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh sektor privat jika 

masyarakat merasa kurang nyaman maka mereka bisa pindah ke 

penyelenggara lainnya.Sehingga tidak ada pilihan bagi masyarakat untuk tidak 

menerima layanan dari pemerintah walau tingkat kesopanan dan keramahan 

petugasnya buruk.Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang maksimal dari 

pemerintah selaku lembaga yang secara hakekat keberadaannya untuk 

melayani masyarakat. 

Menurut gambar 10 diatas, kondisi kesopanan dan keramahan petugas pada 

KUA di Kota Tanjungpinang pada urutan teratas pendapat responden 

menyatakan petugasnya sopan dan ramah, dan pada urutan kedua responden 

berpendapat petugasnya sangat sopan dan ramah, serta hanya sebagian kecil 

pendapat responden yang menyatakan petugasnya kurang sopan dan kurang 

ramah.Berdasarkan hasil survei ini diketahui kecenderungan pengalaman 
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interaksi langsung antara masyarakat dengan petugas berjalan baik, namun 

tetap diperlukan peningkatan kualitas sesuai pendapat sebagian kecil 

responden diatas. 

j.  Kewajaran Biaya Pelayanan 

Kewajaran biaya pelayanan dalam penelitian ini ialah keterjangkauan 

masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan.Berdasarkan hasil 

survei, 73% responden berpendapat biaya pelayanan pada KUA di Kota 

Tanjungpinang wajar, dan 24% responden berpendapat baiaya pelayanan 

sangat wajar. Sedangkan responden yang berpendapat biaya pelayanan 

kurang wajar sebesar 2%, dan 1% responden berpendapat biaya pelayanan 

tidak wajar. 

Gambar 11 
Tingkat Kewajaran Biaya 

 

Setiap penyelenggaraan pelayanan manapun pasti menimbulkan biaya, 

termasuk pelayanan urusan agama.Biaya yang ditimbulkan tersebut dapat 

menjadi tanggungjawab negara untuk membiayainya atau dapat pula menjadi 

tanggungjawab masing-masing masyarakat.Penyelenggaraan pelayanan yang 

bersifat pengakuan negara atas hak sipil warganegara pada dasarnya menjadi 

tanggungjawab negara untuk memenuhinya, selain dari itu dapat dibebankan 

pada masing-masing masyarakat yang menerima dan menikmati layanan 
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tersebut.Walau biaya pelayanan dapat dibebankan pada masyarakat namun 

tetap harus memperhatikan tingkat kewajarannya yakni kesesuaianjenis 

layanan yang dihasilkan dengan besaran biaya yang ditimbulkan, selain itu 

yang tidak kalah pentingnya ialah kewajaran biaya yang dilihat menurut 

tingkat keterjangkauan masyarakat dalam membayar biaya pelayanan 

tersebut. 

Tingkat kewajaran biaya pelayanan pada KUA di Kota Tanjungpinang 

berdasarkan hasil survei menunjukkan mayoritas responden berpendapat 

biaya pelayanan wajar dan sangat wajar.Kemudian masih terdapat responden 

yang berpendapat biaya pelayanan kurang wajar dan tidak wajar.Dengan 

demikian diketahui besaran biaya pelayanan terjangkau oleh sebagian besar 

responden pada KUA di Kota Tanjungpinang, dan sebagian responden lainnya 

diketahui belum terjangkau. 

k.  KepastianBiaya Pelayanan 

Kepastian biaya pelayanan dalam survei ini ialah kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan denganbiaya yang telah ditetapkan.Menurut hasil survei pada KUA 

di Kota Tanjungpinang, 53% responden berpendapat banyak sesuainya, dan 

31% responden berpendapat selalu sesuai. Sedangkan 16% responden 

berpendapat kadang-kadang sesuai, dan tidak ada responden yang menjawab 

selalu tidak sesuai. 

Gambar 12 
Tingkat Kesesuaian Biaya yang Dibayar dengan yang Ditetapkan 
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Sebagaimana disebut diatas bahwa biaya yang ditimbulkan dari 

penyelenggaraan pelayanan publikpasti ada.Bagi jenis pelayanan yang 

biayanya menjadi tanggungjawab langsung masyarakat untuk membayarnya 

maka tidak hanya kewajaran biaya yang diperlukan tetapi kepastian biaya juga 

sangat penting.Ketika masyarakat beranggapan biaya pelayanannya wajar 

bukan berarti besarannya juga otomatis sesuai dengan yang telah ditetapkan, 

ataupun kondisi dapat terjadi ketika biaya sesuai dengan yang ditetapkan 

tetapi dianggap tidak wajar. Oleh karena itu, dalam memastikan biaya yang 

dibayar sesuai dengan yang ditetapkan maka diperlukan kepastian dan 

keterbukaan rincian biaya pelayanan serta ada kejelasan tata cara 

pembayarannya. 

Dari hasil survei mengenai kesesuaian biaya yang dibayar dengan yang 

ditetapkan pada KUA di Kota Tanjungpinang diketahui sebagian besar 

tanggapan responden menyatakan banyak sesuainyadan selalu sesuai, serta 

sebagian lainnya berpendapat kadang-kadang sesuai.Hal ini menggambarkan 

sebagian besar responden berpendapat bahwa biaya pelayanan yang dibayar 

telah sesuai dengan yang ditetapkan, namun demikian masih terdapat pula 

pendapat responden yang menyatakan biaya yang dibayar kadang-kadang 

sesuai dengan yang ditetapkan.Dari kondisi ini, maka KUA di Kota 

Tanjungpinang perlu lebih luas mensosialisasikan kepada masyarakat 

mengenai kepastian biaya pelayanan yang harus dibayar. 

l.  Kepastian Jadwal Pelayanan 

Kepastian jadwal pelayanan dalam survei ini ialah pelaksanaan waktu 

pelayanan sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan.Hasil survei pada 

KUA di Kota Tanjungpinang menunjukkan48% responden berpendapat jadwal 

pelayanan banyak tepatnya, dan 31% responden berpendapat jadwal 

pelayanan selalu tepat. Sedangkan 21% responden berpendapat jadwal 
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pelayanan kadang-kadang tepat, dan tidak ada responden yang menjawab 

pelayanan selalu tidak tepat. 

Gambar 13 
Tingkat KetepatanPelaksanaanJadwal Pelayanan  

 
 

Terlaksananya ketepatan jadwal pelayanan tidak berdiri sendiri, namun sangat 

berkaitan dengan konsistensi waktu kerja petugas, karena yang menjadi aktor 

keduanya adalah petugas pelayanan itu sendiri. Maka diperlukan cara 

pandang dan pemahaman petugas sebagai aktor yang diamanatkan oleh 

rakyat melalui negara untuk melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Hasil survei sebagaimana pada gambar 13, masing-masing pilihan jawaban 

tidak ada yang mencapai 50%, namun sebagian besar responden berpendapat 

pelaksanaan jadwal pelayanan banyak tepatnya dan selalu tepat, hal ini 

menunjukkan pengalaman sebagian besar responden ketika berinteraksi pada 

KUA di Kota Tanjungpinang sudah merasakan jadwal pelaksanaan pelayanan 

sesuai dengan yang ditetapkan, maka kondisi ini harus tetap 

dipertahankandan ditingkatkan lagi. Adapun pendapat sebagian responden 

lainnya yang menyatakan pelaksanaan jadwal pelayanan kadang-kadang tepat 

juga menggambarkan pengalaman interaksi mereka pada KUA di Kota 

Tanjungpinang yangmasih menemui hambatan dalam kepastian jadwal 

pelayanan.Agar terwujudnya pelayanan yang berkualitas, maka perlu 

didukung perbaikan dari unsur kepastian jadwal pelayanan dengan 
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menekankan pada perbaikan kedisiplinan petugas pelayanan terhadap jadwal 

pelayanan yang telah ditetapkan. 

m.  Kenyamanan Lingkungan 

Kenyamanan lingkungan dalam survei ini ialah kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih,rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa 

nyaman kepada penerima pelayanan.Hasil survei pada KUA di Kota 

Tanjungpinang, 68% responden berpendapat lingkungan pelayanan nyaman, 

dan 30% responden berpendapat lingkungan pelayanan sangat nyaman. 

Sedangkan 2% responden berpendapat lingkungan kurang nyaman, dan tidak 

ada responden yang berpendapat lingkungan pelayanan tidak nyaman. 

Gambar 14 
Tingkat Kenyamanan di Lingkungan Pelayanan 

 
 

Unsur yang harus diperhatikan juga dalam penyelenggaraan pelayanan guna 

mewujudkan kualitas pelayanan ialah adanya kenyamanan lingkungan yang 

dirasakan oleh penerima layanan.Kenyaman lingkungan merupakan sarana 

fisik yang dimiliki oleh unit pelayanan, seperti ruang tunggu dan tempat 

pelayanan yang bersih, rapi dan teratur, ketersediaan informasi, serta lokasi 

yang mudah terjangkau.Oleh karena itu, bagi unit pelayanan disamping 

mengutamakan kualitas petugas, juga harus mengutamakan unsur sarana fisik 

agar tingkat kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dapat terjamin. 
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Terkait sarana fisik sebagai unsur kenyamanan lingkungan pelayanan, maka 

hasil survei pada KUA di Kota Tanjungpinang sebagian besar responden 

berpendapat lingkungan pelayanan nyaman dan sangat nyaman, hal ini 

menunjukkan sebagian besar responden mendapatkan rasa nyaman dalam 

menerima pelayanan pada KUA di Kota Tanjungpinang.Sedangkan sebagian 

responden lainnya berpendapat lingkungan pelayanan kurang nyaman, hal ini 

juga menggambarkan pengalaman yang mereka dapatkan yakni masih 

merasakan kurangnya dukungan dari sarana fisik pada KUA di Kota 

Tanjungpinang.Agar kenyamanan lingkungan terjamin maka diperlukan 

dukungan anggaran yang memadai, dalam pemenuhannya tidak bisa 

dibebankan pada unit pelayanan (KUA) itu sendiri, namun diperlukan 

perhatian dan dukungan yang masksimal dari instansi atasannya. 

n.  Keamanan Pelayanan 

Keamanan pelayanan dalam survei ini ialah terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat 

merasatenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang 

diakibatkan. Menurut hasil survei diketahui 71% responden berpendapat 

lingkungan pelayanan pada KUA di Kota Tanjungpinang aman, dan 20% 

responden berpendapat lingkungan pelayanan sangat aman. Sedangkan 9% 

responden berpendapat  lingkungan pelayanan kurang aman, dan tidak ada 

responden yang menjawab lingkungan pelayanan tidak aman. 
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Gambar 15 
Tingkat Keamanan Lingkungan dan Sarana Pelayanan 

 
 

Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya dapat menjamin rasa 

kenyamanan lingkungan pelayanan, tetapi juga harus ada jaminan keamanan 

bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan yakin ketika 

menerima pelayanan tersebut.Keamanan pada lingkungan atau sarana 

pelayanan bersifat menyeluruh pada setiap tahapan pelayanan yakni mulai 

dari proses pelayanan sampai pada hasil pelayanannya. Proses dan hasil 

pelayanannya harus mampu membuat masyarakat bebas dari resiko dan 

bahaya yang diakibatkannya, termasuk dapat memberikan jaminan kepastian 

hukum bagi masyarakat.  

Berdasarkan hasil survei pada KUA di Kota Tanjungpinang, sebagian besar 

responden berpendapat lingkungan dan sarana pelayanan aman dan sangat 

aman. Hal ini menunjukkansebagian besar responden memiliki rasa aman 

dalam menerima pelayanan, dan bukan menjadi unsur yang menghambat 

dalam proses maupun hasil pelayanannya. Sebaliknya sebagian responden 

lainnya ada yangberpendapat lingkungan dan sarana pelayanan kurang aman, 

hal ini menunjukkan sebagian responden masih merasakan lingkungan dan 

sarana pelayanan yang kurang aman.Karena itu, KUA sebagai unit pelayanan 

perlu meningkatkan perhatian secara individual kepada masyarakat yakni 

dengan memiliki petugas yang memberikan perhatian khusus pada 

masyarakat. 
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2. Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan KUA 

di Kota Tanjungpinang 

Kepuasan masyarakat merupakan persepsi atau pendapat masyarakat 

terhadap realitas pelayanan yang diterima. Masing-masing masyarakat 

memiliki kebutuhan dan keinginan layanan yang berbeda-beda, sehingga 

tingkat kualitas pelayanan bagi masyarakat sama dengan kepuasan maksimal 

yang dirasakannya, serta sebaliknya tingkat kepuasan masyarakat 

menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara 

pelayanan. Oleh karena itu, unsur-unsur kualitas pelayanan menjadi dasar 

dalam survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan.Survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan KUA di Kota Tanjungpinang merupakan hasil pendapat dan 

penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh KUA di 

Kota Tanjungpinang.Pendapat masyarakat terhadap unsur pelayanan secara 

persentase telah dikemukakan diatas.Sedangkan pengolahan data pendapat 

masyarakat menurut keseluruhan unsur pelayanan diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 5 
Indeks Kepuasan MasyarakatterhadapPenyelenggaraan 

Pelayanan KUA di Kota Tanjungpinang 

No Dimensi/Unsur 
Nilai Rata-

Rata 
Nilai Indeks 

1 Prosedur Pelayanan 3,13 0,22 

2 Persyaratan Pelayanan 3,16 0,22 

3 Kejelasan petugas pelayanan 3,08 0,22 

4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,11 0,22 

5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,21 0,23 

6 Kemampuan petugas pelayanan 3,15 0,22 

7 Kecepatan pelayanan 3,16 0,22 

8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,11 0,22 

9 Kesopanan dan keramahan petugas  3,25 0,23 

10 Kewajaran biaya pelayanan 3,20 0,23 
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No Dimensi/Unsur 
Nilai Rata-

Rata 
Nilai Indeks 

11 Kepastian biaya pelayanan 2,16 0,15 

12 Kepastian jadwal pelayanan 3,10 0,22 

13 Kenyamanan lingkungan pelayanan 3,28 0,23 

14 Keamanan pelayanan 3,10 0,22 

Nilai Indeks 3,07 

Nilai Konversi 76,75 

Nilai Mutu B 

Kinerja Baik 

Sumber : Olahan, 2016. 
 

Total keseluruhan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut bidang agama (Pelayanan 

KUA) di Kota Tanjungpinang sebesar 3,07. Setelah nilai indeks dikonversi maka 

diperoleh nilai sebesar 76,75. Berdasarkan perolehan nilai konversi (76,75) 

serta sesuai dengan kategori mutu pelayaan, maka penyelenggaraan 

pelayanan KUA di Kota Tanjungpinang memperoleh nilai mutu B dengan 

kinerja Baik. 

Bila perolehannilai indeks kepuasaan masyarakat tersebut dilihat menurut 

masing-masing unsur pelayanan sebagaimana pada tabel 5 diatas, maka 

terdapat 1 (satu) unsur pelayanan dengan nilai indeks berkategori kurang baik 

atau terendah, yakni unsur kepastian biaya pelayanan dengan nilai indeks 

sebesar 0,15. Oleh karena itu, walau total secara keseluruhan unsur 

pelayanan sudah memperoleh nilai baik, namun dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan pada KUA di Kota Tanjungpinang makatetap harus 

dilakukan perbaikan kualitas dengan memprioritaskan pada unsur dengan 

perolehan nilai terendah tersebut. 

Kemudian unsur yang memperoleh nilai indeks tertinggiyakni sebesar 0,23 

dengan kategori nilai baikterdiri atas 4 (empat) unsur, antara lain unsur 

kenyamanan lingkungan, kesopanan dan keramahan petugas, tanggung jawab 
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petugas, dan kewajaran biaya.Selain dari unsur yang memperoleh nilai indeks 

tertinggi tersebut, terdapat pula 9 (sembilan) unsur dengan perolehan nilai 

indeks yang sama yakni sebesar 0,22, namun tetap berada pada kategori baik, 

antara lain unsur prosedur, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan 

petugas, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan, kepastian jadwal, dan 

keamanan. Terhadap unsur pelayanan yang telah memperoleh nilai dengan 

kategori baik ini harus tetap dipertahankan serta dapat lebih ditingkatkan lagi 

setelah memprioritaskan nilai indeks terendah. 

Melayani masyarakat/publik dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik 

dalam hal administratif, jasa, maupun barang merupakan sebagai suatu 

hakekat dari keberadaan pemerintahan.Sehingga salah satu unsur untuk 

mengetahui apakah pemerintah telah memenuhi hak masyarakat dengan 

memberikan pelayanan yang berkualitas ialah dengan melihat bagaimana 

tingkat kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikannya. Dalam 

hal pelayanan bidang agama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di 

daerah, khususnya pelayanan KUA di Kota Tanjungpinang dari hasil survei 

menunjukkan masyarakat memiliki tingkat kepuasaan yang 

positif/baikterhadap penyelenggaraan pelayanannya. 

KESIMPULAN 

Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat menggambarkan kualitas 

pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, demikian pula 

sebaliknya.Berdasarkan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

absolut bidang agama khususnya penyelenggaraan pelayanan pada KUA di 

Kota Tanjungpinang tahun 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden secara persentase dari total keseluruhan unsur 

pelayanan yang merujuk pada rating scale jawaban 1 – 4 (tidak baik – 
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sangat baik) maka, skala sangat baik (4) memperoleh 24,5%, skala baik 

(3) memperoleh 67,4%, dan skala kurang baik (2) memperoleh 7,4%, 

serta skala tidak baik (1) memperoleh 0,7%. Mayoritas (67,4%) 

responden berpendapat penyelenggaraan pelayananbaik, pada urutan 

kedua (24,5%) responden berpendapat penyelenggaraan pelayanan 

sangat baik, dan pada urutan ketiga (7,4%) responden berpendapat 

penyelenggaraan pelayanan kurang baik, serta pada urutan terkahir 

(0,7%) responden berpendapat penyelenggaraan pelayanan tidak baik. 

2. Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan 

pada KUA di Kota Tanjungpinang: 

a. Nilai indeks = 3,07 

b. Nilai indeks setelah dikonversi = 76,75 

c. Nilai mutu = B, dengan kinerja Baik. 

3. Prioritas perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada 

unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah, yakni unsur  

kepastian biaya pelayanan. 
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ABSTRACT 
Bureaucracy is an the important element  to created a Good Governance. A 
Good or bad country is depend on the bureaucracy. To create a good 
governance is not an easy thing, in the future the bureaucracy will be faced 
some Challenge that come from in the country and from abroad. However, the 
condition of Indonesian bureaucracy previously is still far from expectations, 
like the services still bad, and the corruption still grow up. Therefore, we 
needed an effort to changes the condition that we call bureaucratic reform, 
but until now the bureaucratic reform running slowly, the dynamics of 
Bureaucracy reform keep walking from one step to the step and of course will 
be appeared some problem inside. Because to change indonesia bureaucracy 
which is still used the patrimonial bureaucracy is not the easy thing, 
bureaucrcy reform must be running with involves all aspects which influence 
the bureaucracy reform such as economic,political and sosial culture and the 
stakeholders must be related bureaucracy reform to completed all the public 
problem. 
Keywords: Bureaucracy, Bureaucracy Reform 
 

 

ABSTRAK 
Birokrasi merupakan elemen penting untuk menciptakan Good Governance. 
Sebuah negara yang baik atau buruk tergantung pada birokrasi. Untuk 
membuat pemerintahan yang baik bukanlah hal yang mudah, di masa depan 
birokrasi akan menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari dalam 
negeri dan dari luar negeri. Namun, kondisi birokrasi Indonesia yang 
sebelumnya masih jauh dari harapan, seperti layanan masih buruk, dan 
korupsi masih tumbuh. Oleh karena itu, kita perlu upaya perubahan kondisi 
yang kita sebut reformasi birokrasi, namun hingga saat ini reformasi birokrasi 
berjalan lambat, dinamika Birokrasi reformasi keep berjalan dari satu langkah 
ke langkah dan tentu saja akan muncul beberapa masalah dalamnya. Untuk 
mengubah Indonesia, birokrasi yang masih digunakan birokrasi patrimonial 
bukanlah hal yang mudah, reformasi Birokrasi harus berjalan dengan 

mailto:na_dwiputri@yahoo.com/085272006090
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melibatkan semua aspek yang mempengaruhi reformasi birokrasi seperti 
budaya ekonomi, politik dan sosial dan pemangku kepentingan harus terkait 
reformasi birokrasi untuk menyelesaikan semua masalah publik. 
Kata Kunci: Birokrasi, Reformasi birokrasi 
 

PENDAHULUAN 

Birokrasi adalah merupakan unsur yang paling penting dalam menciptakan 

pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena birokrasi adalah 

merupakan unsur pelaksana administrasi sebuah negara.Negara tidak akan 

bisa berjalan tanpa adanya pemerintah dan pemerintahan tidak akan berjalan 

jika tidak ada birokrasi didalamnya. Oleh karena itu birokrasi harus menjadi 

focus pemerintah, terlebih lagi banyak sekali tantangan-tantangan yang harus 

birokrasi Indonesia akan hadapi seperti yang dikatakan oleh Mas’ud Said ( 

2009 : 220 ).  

Adapaun tantangan yang akan dihadapi birokrasi Indonesia terdiri dari dua 

jenis tantangan yaitu tantangan dari dalam negeri dan tantangan 

internasional. Untuk tantangan dari dalam negeri terdiri dari empat jenis 

tantangan, yaitu: 

Pertama, tantangan demografis dimana birokrasi dihadapkan pada jumlah 

penduduk yang terus meningkat sehingga menyebabkan 

ketidakseimbangan rasio antara jumlah birokrasi dengan penduduk yang 

harus dilayani, dimana nantinya akan menyebabkan pelayanan menjadi 

lamban, tidak efektif dan tidak efisien. Ditambah lagi dengan adanya 

kebijakan moratorium yang dilaksanakan oleh pemerintah di beberapa 

daerah yang sebenarnya masih membutuhkan aparatur sipil negara. 

Kedua, tantangan Ekonomi dimana birokrasi dihadapkan pada 

perdagangan bebas dan birokrasi dituntut untuk bisa memenuhi segala 

kebutuhan pokok masyarakat yang terus bertambah namun tidak ikuti 

dengan stok yang cukup atau meningkat, yang mau tidak mau pemerintah 
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harus melakukan impor guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus 

meningkat seperti beras,kedelai bahkan garam. 

Ketiga, tantangan Sosial Budaya, dimana birokrasi dihadapkan pada 

budaya westernisasi yang tanpa disaring terus masuk ke Indonesia dan 

perlahan akan menghapus budaya Indonesia itu sendiri. Birokrasi dituntut 

untuk bisa menahan arus westernisasi tersebut dengan terus menerus 

menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. 

Keempat, tantangan Politik, dimana birokrasi harus dihadapkan dengan 

dinamika politik yang rumit,pergantian pemimpin yang tidak kenal waktu 

dimana menyebabkan birokrasi harus cepat menyesuaikan dengan 

kebijakan-kebijakan dari pemimpin yang berganti bahkan birokrasi harus 

mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang mana kebijakan 

tersebut sebenarnya bertentangan dengan yang dibutuhkan masyarakat. 

Selanjutnya juga ada tantangan internasional yaitu terdiri dari tantangan 

ekonomi dan tantangan sosial budaya. 

Dengan tantangan-tantangan tersebut tentunya pemerintah harus 

menyiapkan birokrasi yang kompeten dan handal dibidangnya.Namun amat 

disayangakan potret birokrasi Indonesia dimata masyarakat Indonesia masih 

negatif hal ini ditandai dengan proses birokrasi yang berbelit-belit dan tidak 

transparan, pelayanan yang lamban, cenderung mengutamakan formalitas 

dan rutinitas dari pada hasil kerja bahkan cenderung tidak netral pada saat 

pemilihan umum. Dalam survey yang dilakukan Dwiyanto,dkk (2013) terlihat 

bahwa nilai capaian kinerja birokrasi dalam hal produktivitas, kualitas layanan, 

responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas birokrasi kita masih 

rendah.Oleh karena itu usaha untuk mereformasi birokrasi tak dapat 

dielakkan, Reformasi birokrasi merupakan satu-satunya cara untuk 

mengembalikan fungsi dari birokrasi itu sendiri. 
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METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan 

atau library research.Penulis memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan 

untuk memperoleh data penelitian dengan rangkaian kegiatan mulai dari 

membaca, mencatat sampai dengan mengolah bahan bacaan sehingga 

menjadi bahan penelitian. 

KERANGKA TEORITIS  

1. Birokrasi Dan Reformasi Dalam Perspektif Filosofi Pemerintahan 

Dalam persepektif filosofi pemerintahan, tidak ada suatu manusia pun didunia 

ini yang dapat hidup sendirian. Siapa pun pasti membutuhkan orang lain 

untuk mencapai keinginan/kebutuhannya. Karena kesadaran inilah, maka 

manusia hidup dalam suatu komunitas social yang terdiri dari sejumlah 

manusia yang hidup dan saling bekerjasama satu sama lain. Komunitas social 

inilah yang kemudian menjelma menjadi apa yang kini kita sebut negara 

setelah para anggota komunitas itu sepakat mengadakan kontrak social untuk 

hidup bersama. Akan tetapi, karena masing-masing individu memiliki 

keinginan yang berbeda-beda, maka masyarakat dalam komunitas seringkali 

menemui berbagai macam problem dan konflik antarindividu dan kelompok 

yang ada dalam komunitas itu. 

Untuk mengatur permasalahan yang muncul, ditetapkan berbabagi macam 

peraturan diantara mereka sendiri.Kemudian untuk menjamin berlakunya 

peraturan diantara mereka sendiri.Kemudian untuk menjamin berlakunya 

peraturan itu, diperlukan pemimpin dan juga aparatur yang membantunya. 

Sang pemimpin dan aparturnya memiliki mandate dan kewajiban untuk 

mengatur dan menyelesaikan segala macam permasalahan yang dialami oleh 

rakyat, menegakkan peraturan, serta berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan 
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tertentu yang dikehendaki rakyatnya.Dari sinilah muncur konsep 

pemerintahan. 

Menurut Ryass Rasyid dalam Budi Setiyono ( 2012 : 34) institusi pemerintahan 

memiliki tujuh fungsi atau tugas pokok, yakni menjamin keamanan, 

memelihara ketertiban, menjamin keadilan, melakukan pekerjaan umum, 

meningkatkan kesejahteraan dan pemeliharaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, 

pemerintah negara memerlukan organ pelaksana yang mengoperasionalkan 

tugas-tugas pemerintahan secara riil dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Organ pelaksana pemerintahan inilah yang kita kenal dengan nama birokrasi. 

Oleh karena itu, dalam khasanah ilmu politik, birokrasi dikenal sebagai mesin 

negara yang bertugas untuk mewujudkan kehendak rakyat akan kehidupan 

yang ideal. 

Dengan demikian, keberadaan birokrasi dalam suatu masyarakat tidak 

terlepas dari kerangka system pemerintahan yang muncul akibat adanya 

kontrak social. Birokrasi ada karena eksistensi negara, dan tanpa negara maka 

birokrasi tidak akan pernah ada. Sebaliknya fenomena eksistensi negara juga 

tidak akan lepas dari eksistensi birokrasi atau dengan kata lain, tidak mungkin 

ada suatu negara tanpa ditopang adanya birokrasi. Untuk dapat melihat 

bagaimana posisi, kedudukan dan fungsi birokrasi dalam hubungan antara 

masyarakat, norma dan tradisi, kontrak social, negara dan pemerintahan 

dapat kita lihat diagram berikut : 
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Sumber : Budi setiyono (2012,hlm.35) 

Diagram tersebut dapat kita uraikan dalam penjelasan berikut : 

Pertama, pada dasarnya suatu masyarakat eksis dan hidup dengan 

memiliki norma dan tradisi tersendiri yang secara spesifik berbeda 

dengan norma dan tradisi masyarakat lain. Norma dan tradisi ini 

mengatur tata kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa tertulis, tetap 

dihormati, dilaksanakan dan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat, 

misalnya mengatur hubungan antara orang tua-muda, tata upacara 

ritual, dan perlakuan terhadap alam.Norma dan tradisi ini lahir dari hasil 

kesepakatan anggota komunitas atas dasar pengalaman mereka hidup 

bersama-sama. 

Kemudian, norma dan tradisi yang telah melembaga akhirnya disepakati 

bersama menjadi tata aturan main dari masyarakat yang bersangkutan. 

Tata aturan main tersebut mendasari pranata social yang menjadi 

panduan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul 

ditengah masyarakat, misalnya mengatur pola pemilihan pimpinan, 
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mengatur sengketa antarwarga, dan mengatur perkawinan.Tata atura 

main ini ada dalam bentuk hukum tertulis da nada yang belum/tidak 

tertulis. 

Akhirnya atas dasar tata aturan main tersebut lahirlah kontrak social 

yang berisi kesepakatan bersama anggota masyarakat untuk hidup 

bersama dalam suatu negara. Kontrak social ini pada intinya merupakan 

pernyataan rakyat untuk mengikatkan diri pada suatu system, tata 

organisasi,hukum, dan tujuan yang biasanya tercetus dalam bentuk 

konstitusi. Atas dasar konstitusi inilah suatu negara lahir, beserta segala 

perangkat dan kelengkapan negara yang disesuaikan dengan amanat 

konstitusi itu. 

Dalam negara yang masih primitif, negara diatur langsung oleh 

pemimpinnya.Sedangkan dalam negara besar dan kompleks, pemimpin 

mengatur negara melalui pejabat politik yang dipilih rakyat melalui 

pemilu.Para pejabat politik inilah yang membuat keputusan-keputusan dan 

kebijakan pokok dalam mengatur kehidupan negara.Selanjutnya untuk 

melaksanakan ketetapan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat politik, maka 

birokrasi dibentuk sebagai organ negara yang mengorganisasi pelaksana 

penyelenggaraan negara, bertugas mewujudkan cita-cita luhur masyarakat 

negara itu, serta menjaga kestabilan dan kelangsungan negara.Lembaran 

birokrasi terdiri dari para pejabat yang menjalankan tugas.Oleh karenanya 

birokrasi, oleh Weber disebut sebagai konsep yang berkaitan dengan 

kepejabatan yakni badan/tempat dimana para pejabat menjalankan tugas 

untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi negara/pemerintahan. 

Atas dasar uraian di atas, jelas bahwa eksistensi birokrasi merupakan organ 

utama dalam system dan kegiatan pemerintahan yang karenanya birokrasi 

dapat menjalankan peran-peran tertentu atas nama otoritas negara dimana 
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hal ini tidak dapat dilakukan oleh badan/institusi lain mana pun. Namun lain 

halnya apabila yang terjadi apabila birokrasi tersebut tidak menjalankan 

perannya dengan baik hingga masuk kategori birokrasi yang buruk atau 

patology birokrasi seperti yang dialami oleh Indonesia, oleh karena itu untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi tersebut 

maka perlu adanya reformasi atau perubahan. 

Menurut Agus Dwiyanto Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengenalkan perubahan di birokrasi pemerintah ( 2014 : 420-423) yaitu: 

a. Perubahan selalu menghasilkan resistensi 

Setiap perubahan selalu menciptakan ketidakpastian.Pada umumnya 

orang tidak suka apabila dihadapkan dengan ketidakpastian, sehingga 

wajar jika mereka cenderung menolak perubahan.Mereka ragu, apakah 

hak istimewa dan keuntungan yang diperoleh selama ini tetap dapat 

dinikmati setelah terjadi perubahan di masa mendatang.Keraguan ini 

kemudian membuat mereka cenderung menolak ide-ide pembaharuan. 

Untuk mengatasi resistensi semacam ini, agen pembaharu harus dapat 

meyakinkan stakeholders mengenai perlunya melakukan perubahan dan 

perubahan yang dimaksud menjadi sebuah keniscayaan. Agen 

pembaharu juga dapat meyakinkan stakeholders bahwa langkah inisiatif 

melakukan perubahan lebih menguntungkan daripada bertahan 

menolak atau menunggu inisiatif perubahan dilakukan oleh orang lain. 

Dengan mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan maka 

stakeholders dapat berperan aktif mengarahkan proses perubahan agar 

sesuai dengan aspirasi mereka. Selain itu agen perubahan juga dapat 

menyusun program-program sosialisasi yang efektif dan membangun 

aliansi untuk melakukan perubahan dengan kelompok yang tepat pula. 
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b. Perubahan selalu menghasilkan pro dan kontra 

Setiap perubahan selalu menghasilkan kelompok stakeholders yang 

merasa diuntungkan dan dirugikan .in merupakan sebuah keniscayaan. 

Apa yang menjadi keuntungan bagi satu kelompok sering merupakan 

kerugian bagi kelompok lain. Agen pembaharu harus dapat memetakan 

semua stakeholders baik yang pro dan kontra, kepentingan-kepentingan 

mereka terhadap perubahan , serta mengenali potensi ancaman dan 

dukungan dari masing-masing kelompok stakeholders. 

c. Manajemen resiko 

Proses perubahan dapat menjadi bola liar yang tak terkendali dan 

merugikan banyak pihak. Karena itu agen pembaharu harus menguasai 

manajemen resiko. Untuk memperkuat manajemen resiko yang 

dimilikinya, agen pembaharu harus dapat membangun trust dengan 

stakeholders yang penting. Ia harus dapat meyakinkan pimpinannya 

bahwa perubahan yang dikenalkan akan tidak menurunkan 

legitimasinya tetapi justru memperkuat legitimasi dan dukungan politik 

terhadapnya. 

d. Tahan banting dan bernapas panjang. 

Proses perubahan jarang sekali berjalan mulus seperti ketika 

mengendarai kendaraan di jalan tol yang bebas hambatan, tetapi 

sebaliknya, akan menghadapi banyak tikungan takam, jalan yang terjal, 

dan jurang yang dalam. Proses perubahan dapat menjadi proses 

perjalanan yang panjang dan penuh rintangan. Agen pembaharu harus 

tahan banting dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai 

cobaan dan rintangan. Mereka harus menyadari sepenuhnya bahwa 

bukanlah hal yang sederhana untuk mendorong proses perubahan 
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dalam birokrasi public yang memiliki tradisi sangat kuat dan tingkat 

kemapanan tinggi dalam banyak aspek kehidupan. 

e. Memulai perubahan dari yang paling mungkin dilakukan 

Agen pembaharu sebaiknya memulai perubahan dengan program-

program yang cukup strategis dan memiliki tingkat keberhasilan yang 

tinggi. Program-program yang memiliki skala kecil sehingga dapat 

dikelola  dengan sumber daya dan tingkat kepercayaan yang dimiliki 

agen pembaharu. Memulai perubahan dengan skala yang`dapat dikelola 

dan memiliki tingkat keberhasilan tinggi, tentu sangat penting dalam 

rangka meningkatkan kepercayaan diri serta menumbuhkan optimism 

dan trust dari stakeholders yang lebih luas. Karena selama ini program-

program refromasi birokrasi pemerintahan selalu mengalami kegagalan 

dan tidak pernah menunjukkan hasil yang jelas, maka agen pembaharu 

perlu meyakinkan public dan stakeholders bahwa perubahan dibirokrasi 

pemerintahan dapat dilakukan apabila dikelola dengan baik. 

f. Perubahan dapat dilakukan secara bertahap tapi konsisten. 

Masalah yang dihadapi birokrasi public di Indonesia sangat kompleks 

dan bersifat multidimensional.Birokrasi pemerintah menghadapi 

masalah structural yang sangat berat, budaya paternalistic dan orientasi 

kekuasaan yang berlebihan, serta kualitas aparat yang buruk. Reformasi 

bias efektif kalau menyentuh semua dimensi masalah tersebut. 

Perubahan yang bersifat parsial atau tambal sulam tidak akan banyak 

artinya karena perbaikan pada satu aspek akan terkooptasi dengan 

masalah pada aspek yang lain. Karena itu perubahan harus bersifat 

holistic atau menyeluruh. Namun, perubahan yang menyeluruh tidak 

berarti harus radikal.Perubahan radikal memerlukan manajemen resiko 

yang tinggi, yang biasanya tidak dimiliki oleh agen pembaharu. 

Perubahan bias saja dilakukan secara bertahap, tetapi harus konsisten. 
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Artinya, skala perubahan dapat bertahap dan bersifat evolusioner tetapi 

harus dilakukan secara simultan pada semua dimensi masalah yang 

ada.Tekanan perubahan harus diarahkan pada semua titik masalah yang 

staretegis secara simultan. Dengan cara ini perubahan dapat 

menciptakan dampak yang sinergis pada perilaku birokrasi dan para 

pejabatnya. 

2. Mengapa Birokrasi Perlu Reformasi 

Menurut Faisal (2004: 74) Reformasi birokrasi adalah adanya pembaharuan 

dan penyesuaian untuk membentuk kembali pada maksud semula 

diadakannya birokrasi pemerintah, didefinisikan berbagai kalangan melalui 

macam-macam angle, berkonotasi mencapai kebaikan birokrasi pemerintah di 

negara demokratis yang betul-betul bekerja sesempurna-sesempurnanya, 

berorientasi kepada kepentingan public dengan menerapkan manajemen 

yang semakin modern.Dalam konteks global, ada beberapa variable yang 

menjadi alasan perlunya reformasi birokrasi seperti yang pendapat budi ( 

2012: 122) yaitu: 

Pertama, Ketidakpuasan kepada pemerintah,Ketidakpuasan ini pada intinya 

berkisar pada tigal hal yaitu :  

1. organisasi pemerintahan dipandang terlalu besar dan cenderung 

mengonsumsi semua sumberdaya.Karena itu public menuntut agar 

pemerintah dirampingkan, dan anggarannya dipangkas.  

2. Pemerintah dipandang terlalu melakukan campur tangan dan 

melakukan kegiatan di sektor-sektor yang sebenarnya bisa dilakukan 

oleh swasta dan masyarakat itu sendiri. 

3. pemerintah dipandang memiliki metodologi yang using, dimana 

birokrasi dituduh memiliki pola kinerja yang tidak sesuai dengan prinsip-
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prinsip manajemen,tidak mengindahkan tuntutan pasar,dan tidak 

memiliki pola konsultasi yang baik terhadap warga negara. 

Kedua, Munculnya teori-teori ekonomi baru, Adapaun teori-teori ekonomi 

baru tersebut yaitu : 

1. Public Choice Theory,teori ini pada intinya berpendapat bahwa manusia 

secara individual memiliki motivasi dan pilihan-pilihan sendiri, dan 

manusia itu bisa mencapai kemajuan karena motivasi dan 

kepentingannnya sendiri itu. Motivasi orang untuk maju itu tidak perlu 

di dorong-dorong oleh aparatur pemerintah, melainkan cukup melalui 

insentif. Dorongan yang dilakukan melalui birokrasi justru tidak akan 

mungkin berhasil, karena para birokrat itu sendiri berkecendrungan 

untuk memanfaatkan utility dalam organisasinya. 

2. Principal/Agent Teory, teori yang mengadopsi konsepsi yang terdapat 

dalam sektor swasta yang dicoba untuk diterapkan disektor public, 

dimana rakyat harus bisa melakukan control yang intensif terhadap 

pemerintah.  

3. Transaction Cost Teory, teori ini memandang bahwa semua hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan dan uang adalah sesuatu yang bisa 

dipandang sebagai sebuah transaksi,termasuk apa yang terjadi dalam 

pemerintahan. Transaksi yang ideal menurut teori ini adalah transaksi 

yang melalui proses kompetisi yang sifatnya terbuka, tidak boleh ada 

proses in-house trading karena akan menyebabkan KKN. 

Ketiga, Globalisasi dan pedagangan bebas. Dengan terjadinya globalisasi, 

dinamika suatu negara akan ditentukan oleh seberapa baik negara itu dapat 

memenuhi keinginan dan melayani kebutuhan pasar. Apabila suatu negara 

memiliki kinerja dan sistem birokrasi yang baik, maka akan menjadi salah satu 

pendorong masuknya investasi, namun apabila kinerja birokrasinya buruk 

maka modal investasi akan lari kenegara lain. 
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Keempat, Perkembangan teknologi, Pada masa yang serba digital seperti 

sekarang, keterlibatan street level bureaucracy untuk melayani public telah 

amat sangat jauh berkurang relevansinya. Dengan berbagai teknologi yang 

ada ,pelayanan public tidak harus dilakukan oleh tenaga manusia, melainkan 

cukup dengan mesin digital yang online. 

kelima, Gerakan reformasi, Terjadinya gerakan reformasi menghendaki 

birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsible, berakuntabilitas, 

bersih dan berwibawa. Dengan tuntutan ini, otomatis birokrasi harus 

membangun frame dan karakteristik baru dalam menjalankan tugasnya sesuai 

dengan amanat yang dikehendaki rakyat.ketujuh,Dilaksanakannya otonomi 

daerah,Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan UU No.22 dan 25 

tahun 1999 ataupun juga UU penggantinya kelak, struktur birokrasi sudah 

tidak lagi tersentralisasi pada pemerintah pusat melainkan ada pada daerah 

kabupaten/kota. Kondisi ini menuntut setiap penyelenggara pemerintahan di 

daerah untuk mengembangkan sistem birokrasi yang sesuai dengan warna 

dan aspirasi local. 

Selain itu ada juga faktor lain yang mendorong perlunya birokrasi di reformasi 

seperti yang dikatakan muhodam labolo: 

Pertama, Meningkatnya belanja aparatur disebabkan oleh bertambahnya 

rekrutmen pegawai tanpa pengendalian yang jelas, disamping membesarnya 

struktur birokrasi pemerintahan. 

Kedua, Membengkaknya ongkos demokrasi (pemilukada) mengakibatkan 

beban kas pemerintah daerah khususnya mengalami Peningkatan signifikan. 

Lebih dari itu birokrasi mengalami dilemma loyalitas akibat terpecahnya 

konsentrasi pada setiap pesta pemilukada. 
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Ketiga, Tingginya gairah penggemukan organisasi birokrasi pemerintahan 

tanpa perencanaan dan analisis yang jelas memicu pembiayaan dan 

rekrutmen pegawai dalam jumlah tak sedikit. 

Keempat, Meluasnya perilaku koruptif mendorong birokrasi kehilangan 

kepercayaan sebagai pelayan masyarakat.kelima,Lemahnya pengawasan 

mengakibatkan pemerintah cenderung bertindak konsumtif, boros, 

sewenanang-wenang dan tak transparan. 

PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di indonesia 

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan beberapa 

kebijakan yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJM 2005-2025,  

2. Perpres No.5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014,  

3. presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design  reformasi 

birokrasi 2010-2025, 

4. Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.  

5. Dan Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB Tentang Pedoman 

Pelaksanaan RB seperti : 

a. peraturan menteri PAN dan RB Nomor 7-Nomor 15 Tahun 2010,  

b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pedoman penilaian  mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,  

c. Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 30 tahun 2012 tentang 

pedoman pengusulan, penetapan, dan pembinaan reformasi 

birokrasi pada pemerintah daerah,  
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d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang 

petunjuk teknis penilaian Pelaksanaan reformasi birokrasi secara 

online.  

Adapaun Visi dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas 

dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam  mewujudkan pemerintahan kelas 

dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang 

mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan 

manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi 

tantangan pada abad 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 

2025.  

Sedangkan misi dari reformasi birokrasi adalah membentuk / 

menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,melakukan penataan dan 

pengaturan organisasi, tatalaksana,manajemen sumber daya manusia 

aparatur, pengawasan,akuntabilitas,kualitas pelayanan public,mindset dan 

culture set, mengembangkan mekanisme control yang efektif, dan mengelola 

sengketa administrative secara efektif dan efisien. 

Reformasi birokrasi dalam skala besar (nasional) dimulai pada tahun 

1998.Fokus reformasi ada pada tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang 

politik dan bidang hukum. Sedangkan secara khusus reformasi birokrasi 

dimulai pada tahun 2004 yaitu pada masa pemerintahan presiden  Susilo 

Bambang Yudhoyono, beliau mencanangkan dua fase  reformasi birokrasi 

yaitu reformasi gelombang I, dimana reformasi birokrasi gelombang pertama 

ini lebih bersifat instansional dengan sasaran mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, adapun pilot project untuk gelombang reformasi 

birokrasi yang pertama ini adalah kementerian /lembaga seperti  MA,BPK dan 

Kementerian Keuangan. Pada gelombang pertama birokrasi ini lebih focus 
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pada upaya penyiapan pedoman umum reformasi birokrasi. Sedangkan untuk 

gelombang kedua reformasi birokrasi yang dilaksanakan dari tahun 2010-2014 

lebih menekankan  pada pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri dan 

cakupannya tidak hanya kementerian dan lembaga tetapi juga sampai ke 

instansi di daerah.  

Terdapat 4 isu pokok dalam road map reformasi birokrasi tahun 2010-2014 

yaituseperti yang tertera pada table dibawah ini : 

Tabel 1. ISU POKOK DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 

No Tahun Uraian 

1. 2010 menyelesaikan kerangka hukum untuk pembangunan integritas 
aparatur negara, Peningkatan akses pelayanan public, dan 
reformasi manajemen SDM Aparatur negara. Pendirian komisi 
aparatur sipil negara.Penetapan PP tentang sistem penggajian 
berbasis kinerja. Penetapan sistem pensiun dan sistem jaminan 
sosial PN. 

2. 2011-2013 implementasi e-procurement dan e-payment dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerintah, dan penyelenggaraan pelayanan 
public. Penerapan SPM pada seluruh pelayanan administrasi 
dan pelayanan pendidikan wajib, pelayanan kesehatan dasar 
dan rujukan dan pelayanan air bersih. Penerapan sistem 
pegawai negeri multi-kategori, dan sistem manajemen SDM 
berbasis jabatan. Penerapan sistem evaluasi kinerja PNS. 
Penerapan sistem penggajian berbasis kinerja dan reformasi 
sistem pensiun PNS. Penerapan sistem jaminan kesehatan 
untuk aparatur negara dan aparatur daerah.Monitoring 
pelaksanaan program 3 pilar.  

No Tahun Uraian 

3. 2014 evaluasi terhadap Peningkatan kinerja aparatur negara 
disampaikan dalam laporan ketua komisi aparatur negara 
kepada presiden dan DPR atau dalam laporan menteri aparatur 
negara kepada presiden. 

Sumber :(Sofian, 2010 :76-79) 

Mereformasi birokrasi tidak lah semudah membalikkan telapak tangan, 

karena ada beberapa tantangan pokok dalam melaksanakan reformasi 

birokrasi seperti yang dikemukakan anwar sanusi (2013) yaitu :pertama, 

masih rendahnya indeks persepsi korupsi (IPK) Pada tahun 2011 mempunyai 
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skor 3,0, yang masih jauh dari target 2014 dengan IPK = 5.00.Kedua, semakin 

menurunnya kepercayaan public terhadap pemerintah (survey kompas dan 

LSI,Januari 2012).Ketiga, Tantangan dan hambatan dalam pencapaian tujuan 

tersebut masih besar.Integritas instansi public relatif tertinggal jauh dari 

negara tetangga.Keempat, praktek kkn terjadi pada semua cabang 

pemerintahan, sehingga pemberantasannya bertambah sukar. Kelima, 

reformasi kedepan harus bisa memberikan jaminan adanya Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing.Keenam, kepemimpinan birokrasi 

masih belum menunjukkan karakter yang kuat dan bebas dari kepentingan 

politik. 

Tantangan-tantangan diatas bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi, seperti 

sekarang yang dapat kita lihat bahwa birokrasi yang sudah berjalan lima tahun 

ini tidak berjalan sesuai dengan harapan.Hingga kini belum tercipta birokrasi 

yang bersih, perbaikan integritas pelayanan public, dan efektivitas 

pemerintahan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi?.Ada beberapa hal yang 

menyebabkan reformasi birokrasi di Indonesia tidak berjalan mulus seperti 

yang disampaikan dari hasil evaluasi kebjakan reformasi birokrasi yang 

dilakukan oleh kementerian PPN/BAPPENAS. 

Adapun permasalah tersebut adalah pertama dilihat dari segi 

penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu: 

Dimensi pertama adalah dimensi kelembagaan,adapaun permasalahan yang 

terjadi dalam dimensi kelembagaan adalah: 

1. Banyaknya daerah pemekaran yang mengalami degradasi dalam hal 

pelayanan public dan tidak memberikan dampak Peningkatan ekonomi 

yang signifikan bagi daerah tersebut. 
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2. Pemekaran masih menyisakan berbagai persoalan, seperti masalah 

perbatasan,pengalihan asset,personil,prasarana,dan dana 

3. Lemahnya koordinasi kebijakan antar pemerintah pusat,provinsi,dan 

kabupaten/kota 

4. Belum ada pola penataan (Grand design) kelembagaan pemerintah di 

pusat dan daerah yang efektif dan efisien 

5. Kecenderungan membesarnya organisasi pemerintah pusat yang 

ditandai dengan keinginan beberapa K/L untuk menambah struktur 

organisasi atau meningkatkan eseloneering pejabatnya 

6. Menjamurnya lembaga non-struktural (LNS) sebagai konsekuensi 

perubahan sistem politik-administratif pasca reformasi yang 

berimplikasi pada inefisensi anggaran,tumpangtindih, kecenderungan 

kontraproduktif maupun ketidakjelasan posisi LNS dalam struktur dan 

mekanisme hubungan kelembagaan negara 

7. Munculnya “benturan” antara pemerintah dengan unsur masyarakat 

dan swasta yang bermitra karena adanya perbedaan cara dan budaya 

kerja pemerintah dengan budaya dan cara kerja swasta dan masyarakat. 

Selanjutnya dimensi kedua yaitu berkaitan dengan SDM Aparatur, adapun 

permasalahn reformasi birokrasi yang terjadi dalam dimensi ini yaitu: 

1. Belum adanya peraturan pelaksanaan kebijakan kepegawaian yang 

mewajibkan setiap instansi untuk menjalankan manajemen SDM sesuai 

dengan visi dan misi organisasi. 

2. belum adanya pengaturan yang jelas tentang kebijakan kepegawaian 

dalam konteks otonomi daerah. 

3. Perencanaan kebutuhan pegawai belum didasarkan pada perencanaan 

SDM secara rasional 
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4. Belum adanya rencana induk perencanaan PNS (Pola Karir) secara 

nasional yang dalam jangka pangjang akan membawa konsekuensi tidak 

meratanya distribusi PNS Di Indonesia  

5. Perpres tentang pola dasar karir PNS hingga kini belum diterbitkan 

6. Sistem renumerasi dan kesejahteraan PNS belum memadai 

7. Sistem Diklat tidak didasarkan pada kebutuhan pemenuhan standar 

kompetensi dan pola karir 

8. Klasifikasi jabatan hanya dibuat berdasarkan golongan dan pangkat 

sehingga tidak mencerminkan nilai pekerjaan yang sesungguhnya 

9. Instrument DP3 untuk penilaian kinerja sulit diterapkan secara objektif. 

Dan yang terakhir adalah dimensi ketatalaksanaan. Adapun permasalahan 

yang terjadi dalam ketetalaksanaan yaitu: 

1. Belum ada sinergi antara penganggaran sebagaimana dimaksud pada 

UU No.17/2003 tentang keuangan negara dengan perencanaan strategis 

sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang SPPN. 

2. Sistem penganggaran berbasis kinerja belum didukung oleh sistem 

informasi kinerja. 

3. Belum ada sistem pengukuran kinerja untuk mengukur 

efisiensi,efektfitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

4. Sistem akuntabilitas tidak didukung dengan mekanisme reward and 

punishment. 

5. Konsep akuntabilitas masih terlalu rumit untuk diterapkan. 

6. Sangat sedikit instansi pemerintah yang menggunakan data akurat hasil 

penelitian atau database dalam menetapkan nilai realisasi tersebut. 

7. Ketiadaan sanksi administrative bagi instansi penyediaan layanan public 

yang meberikan layanan dibawah standar. 

8. Instansi pemerintah penyedia layanan tidak mendapatkan insentif yang 

layak apabila mampu meningkatkan kualitas penyediaan layanannya. 
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9. Terkait dengan penyedia layanan, tidak ada peraturan kepegawaian 

yang secara jelas memberikan reward and punishment. 

10. Dukungan anggaran yang tidak memadai bagi Peningkatan kualitas 

layanan. 

11. Belum adanya payung hukum sebagai dasar mekanisme kerja antar 

instansi pemerintah. 

12. Pendekatan ego sektoral yang masih dominan sehingga 

mengakibatkan ketidaksingkronan dalam pelaksanaan tugas. 

13. Masih sedikitnya SOP dilingkungan instansi pemerintah yang dapat 

menjadi rujukan untuk memahami teknis pelaksanaan tupoksi instansi 

pemerintah.  

Selain permasalahan diatas ada juga permalahan yang menarik terkait 

reformasi birokrasi di era otonomi daerah seperti yang dikemukakan sujianto 

(2011) seperti birokrasi cenderung tidak netral karena ada kepentingan 

politik.Partai-partai politik yang menang dalam pilkada ada kecenderungan 

mempengaruhi kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada 

publik.Dimana kondisi pelayanan birokrasi pemerintahan mengalami 

penurunan karena terseret dengan arus politik yang ada. Hal ini senada 

dengan yang dikemukakan oleh agus (2009 : 104) bahwa reformasi birokrasi 

adalah bagian yang tak terpisahkan dengan reformasi dari aspek lainnya 

seperti politik,hukum,ekonomi,bahkan sosial budaya. 

Selain itu menurut Agus Dwiyanto ( 2015 : 271) ada beberapa kelemahan 

mendasar dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi selama ini yaitu: 

1. Kebijakan reformasi birokrasi menerapkan prinsip one fits all dengan 

mengharuskan setiap kementerian, lembaga dan daerah melakukan 

perbaikan pada 8 area perubahan (penataan regulasi,penataan 

kelembagaan,tata laksana, sumber daya manusia, penguatan 

akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan public, penguatan 
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pengawasan internal,perubahan mindset) sementara masalah dan 

tantangan yang dihadapinya berbeda-beda. Kebijakan ini menjadikan 

reformasi birokrasi kehilangan konteksna. Pimpinan K/L/D tidak dapat 

secara langsung merancang perubahan untuk menjawab kebutuhan 

warga dan pemangku kepentingannya. 

Dengan konstruksi program seperti ini, maka perubahan-perubahan 

yang dilakukan K/L/D akhirnya tidak pernah substansial.Apalagi 

berharap bahwa setiap K/L/D mampu melakukan perubahan mendasar 

seperti perubahan pola pikir, tradisi, dan budaya yang salah yang 

seringkali menjadi penyebab dari berkembangnya patologi 

birokrasi.Dengan sumber daya, waktu, dan ootoritas terbatas, tidak 

mungkin seorang pemimpin K/L/D untuk melakukan perubahan secara 

substansial pada begitu banyak aspek kehidupan dari 

birokrasinya.Akibatnya, program-program dan kegiatan reformasi 

birokrasi yang dilakukan oleh K/L/D cenderung sangat banyak tapi tidak 

memiliki efek yang berarti terhadap perubahan sosol, pola piker dan 

perilaku birokrasi. 

Kerugian yang besar dari program reformasi birokrasi yang seragam, 

massif, dan cenderung superfisial adalah ketika program itu menjadi 

kehilangan konteks dan tujuannya.Kebijakan reformasi birokrasi 

sebenarnya sekedar instrumen untuk memastikan birokrasi 

pemerintahan bekerja untuk melayani warganya,membantu warganya 

memenuhi kebutuhannya, termasuk tentunya mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan rakyat. Penerapan program reformasi 

birokrasi yang bersifat one-fits-all tersebut membuat K/L/D kehilangan 

peluang menjadikan program reformasi birokrasi sebagai upaya 

mendekatkan birokrasi dengan warga dan pemangku 

kepentingannya.Karena sifatnya yang seragam mengikuti template yang 
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dibuat oleh kementerian PAN dan RB maka K/L/D dapat menyusun 

program reformasi birokrasi tanpa harus melibatkan warga dan 

pemangku kepentingannya.Bahkan, pendekatan tersebut cenderung 

mendorong K/L/D untuk mengabaikan pentingnya pelibatan pemangku 

kepentingan dalam perumusan program reformasi 

birokrasi.Keterlibatan public yang rendah membuat program reformasi 

birokrasi cenderung dilihat sebagai proyek K/L/D dan sulit 

ditransformasi menjadi gerakan sosial. 

2. Kebijakan reformasi birokrasi menuntut K/L/D membuat dokumen yang 

begitu banyak dan tidak jelas peruntukannya sehingga energy mereka 

lebih banyak dan tidak jelas peruntukannya sehingga energy mereka 

lebih banyak habis untuk menyiapkan dokumen dari pada mengurus 

perubahan di instansi masing-masing. Perancang program reformasi 

birokrasi terperangkap pada formalisasi yang berlebihan, sehingga 

paper works menjadi keniscayaan. Pengambil keputusan di kementerian 

PAN dan RB,UPRBN (Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional), dan 

pimpinan K/L/D menjadikan kelengkapan dokumen sebagai hal yang 

lebih penting daripada substansi dan kualitas perubahan itu sendiri. 

Disorientasi program reformasi birokrasi sebagai akibat dari formalisasi 

berlebihan ini memiliki implikasi negative yang sangat merugikan bagi 

implementasi program reformasi birokrasi di K/L/D. Pimpinan K/L/D 

beranggapan bahwa kualitas dari program reformasi di K/L/D. Pimpinan 

K/L/D beranggapan bahwa kualitas dari program reformasi birokrasi di 

K/L/D. Pimpinan K/L/D beranggapan bahwa kualitas dari program 

reformasi birokrasi ditentukan oleh kualitas dan kelengkapan dari 

dokumen yang disiapkannya. Keputusan go or no-go dari usulan K/L/D 

dan besaran dari tunjungan yang akan diterima ditentukan oleh kualitas 

dan kelengkapan dokumen. Persepsi seperti ini mendorong mereka 
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membutuhkan jasa konsultan atau bimbingan teknis dari berbagai pihak 

untuk menyiapkan dokumen.Bahkan, banyak dari mereka yang 

kemudian menyerahkan kepada konsultan untuk mengerjakannya. 

Akibatnya, keterlambatan emosional dan intelektual serta rasa 

kepemilikan dari internal K/L/D dalam perumusan program reformasi 

birokrasi menjadi terbatas, karena pengerjaan dokumen diserahkan 

kepada konsultan. Sedangkan penentuan area perubahan dan stategi 

impelentasinya mestinya harus menjadi proses keterlibatan intelektual 

dan emosional dari para actor-aktor yang ada di dalam birokrasi. 

Pendekatan yang salah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini 

cenderung menggeser problem intelektual, emosional, dan subtansial 

menjadi problem teknikal, yang dapat dialihkan kepada pihak luar. 

Pada sisi lain, formalisasi program birokrasi ini memberi berkah 

terselubung pada aktor-aktor pelaksana program di Kementerian PAN 

dan RB karena permintaan akan bimbingan teknis menjadi semakin 

besar. Waktu mereka yang mestinya lebih banyak dipergunakan untuk 

mengkritisi dan menilai kualitas dari program-program perubahan yang 

diusulkan, akhirnya lebih banyak habis untuk melaksanakan kegiatan 

bimbingan teknis. Formalisme program reformasi birokasi menimbulkan 

disorientasi ganda, yaitu : disorientasi dari para pelaksana program di 

Kementerian PAN dan RB yang lebih banyak menghabiskan waktunya 

untuk Bintek daripada mengkaji dan mengkritisi substansi dari 

perubahan yang diusulkan oleh masing-masing K/L/D. 

3. Kebijakan untuk memberi remunerasi sebagai insentif untuk memasuki 

program reformasi birokrasi cenderung mendistorsi persepsi, orientasi, 

dan nilai dari kebijakan reformasi birokrasi.   

Para pegawai ASN di K/L/D memahami program reformasi birokrasi 

lebih sebagai perbaikan penghasilan daripada perubahan sikap dan 
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perilakunya.Tidak mengherankan kalau K/L/D berlomba-lomba untuk 

masuk ke dalam program reformasi birokrasi.Fenomena ini 

bertentangan dengan yang terjadi di banyak negara yang pernah 

melakukan reformasi birokrasi.Pengalaman internasional menunjukkan 

bahwa pelaksanaan program reformasi birokrasi selalu didahapkan pada 

resistensi internal dari actor-aktor yang ada di dalam birokrasi.Hal ini 

terjadi karena reformasi birokrasi menuntut mereka untuk melakukan 

banyak perubahan, yang pada tingkat tertentu merugikan 

kepentingannya dan mengganggu kemapanan yang sudah mengakar 

dalam birokrasi pemerintah. 

Mispersepsi tentang hakekat program reformasi birokrasi ini 

menimbulkan potensi resensi yang besar ketika pada akhriny 

pelaksanaan program reformasi birokrasi menuntut perubahan yang 

signifikan terhadap pola piker, tradisi, dan perilaku mereka.Ketika 

perbaikan penghasilan tidak dikaitkan dengan perubahan, tetapi dengan 

keterlibatan K/L/D dalam program maka perbaikan penghasilan tersebut 

tidak dapat menjadi insentif untuk perubahan.Yang terjadi justru 

sebaliknya, resistensi untuk perubahan dapat menjadi semakin besar 

terutama ketika perubahan tersebut memberi resiko kepada mereka 

untuk kehilangan perbaikan penghasilan yang selama ini dapat mereka 

peroleh dari berbagai sumber. Resistensi juga akan menjadi semakin 

besar ketika program reformasi birokrasi kemudian mengganggu 

kemapanan yang selama ini mereka nikmati. 

4. Kebijakan reformasi birokrasi cenderung memperlakukan pimpinan 

K/L/D sebagai pro-reformasi. Dalam kenyataannya, banyak pimpinan 

K/L/D tidak mendukung atau tidak peduli dengan reformasi birokrasi 

yang substantive. Rendahnya komitmen pimpinan merupakan factor 

penting penghambat kebijakan reformasi birokrasi. Seperti adagium 
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manajemen perubahan bahwa “change always comes from the top” 

pimpinan seharusnya bertanggungjawab dalam membangun sense of 

urgency, menciptakan visi perubahan dan menggerakan bawahan untuk 

mencapai visi tersebut. Disamping itu pimpinan juga harus berada pada 

lini terdepan untuk memecahkan berbagai kendala dalam proses 

perubahan. Banyak pimpinan justru melihat bahwa reformasi birokrasi 

merupakan ancaman terhadap kepentingan untuk mendapatkan 

sumber pendapatan tambahan, entah itu legal ataupun illegal. Ketika 

mereka menyadari bahwa reformasi birokrasi mengganggu 

kepentingannya maka mereka cenderung tidak menghendaki reformasi 

birokrasi di instansinya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena 

itu, banyak pimpinan K/L/D yang menempatkan program RB sekedar 

sebagai aksesoris agar instansi dilihat oleh publik sebagai reformis. 

Tidak adanya dukungan dari pimpinan K/L/D terhadap perubahan yang 

substantif cenderung membuat mereka membiarkan program RB 

diinstansinya terperangkap pada formalism. Bagi mereka yang penting 

instansinya masuk dalam program RB, agar mereka dinilai menjadi 

bagian yang reformis. Tidak mengherankan kalau banyak K/L/D yang 

terlibat dalam program RB nasional gagal menghasilkan perubahan yang 

otentik dan substansial.Yang mereka lakukan tidak lebih dari sekedar 

memenuhi ketentuan yang dibuat oleh kementerian PAN dan RB. 

Untuk mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 

maka pemerintah perlu menata ulang kebijakan reformasi birokrasi.Ada 

beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah.Pertama, pada 

tingkat K/L/D reformasi birokrasi harus kontekstual.Artinya, K/L/D sesuai 

dengan mandat dan misinya harus mengaitkan reformasi birokrasi 

dengan penyelesaian masalah-masalah public yang dihadapi oleh 

pemangku kepentingannya, seperti perbaikan pelayanan public, 
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pemberdayaan penduduk miskin, dan pemberantasan korupsi. 

Pendekatan reformasi birokrasi saat ini yang berorientasi kepada input 

berupa kepatuhan terhadap perubahan delapan area atau kelengkapan 

dokumen harus diubah menjadi lebih berorientasi kepada outcome. 

Setiap K/L/D diberikan keleluasaan dalam menentukan area perubahan 

dan strateginya sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi organisasi. 

Perubahan internal birokrasi seharusnya ditentukan oleh kebutuhan 

untuk membantu warga menyelesaikan masalah-masalah publik yang 

dihadapinya.Jika pendekatan ini dilakukan, maka pelaksanaan reformasi 

birokrasi memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan 

masyarakatnya.Reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan dengan 

pendekatan masif, seragam yang dilakukan sekadar menaati peraturan 

atau pedoman yang dibuat oleh Menpan dan RB.Reformasi juga bukan 

untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan actor-aktor yang ada di 

dalam birokrasi, tetapi untuk membuat birokrasi mampu memberi 

kontribusi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan 

rakyat.Reformasi birokrasi seharusnya didasarkan kepada kebutuhan 

stakeholder karena itu kebutuhan dan kepentingan warga dan 

pemangku kepentingan juga berbeda-beda, menjadi mustahil program 

reformasi birokrasi dan area perubahannya diseragamkan secara 

nasional.Reformasi birokrasi kontekstual menjadi keniscayaan. 

Jika reformasi birokrasi bersifat kontekstual dan mampu menjawab 

kebutuhan dan kepentingan warganya, maka kepedulian warga 

terhadap reformasi birokrasi menjadi semakin tinggi.Mereka merasa 

memiliki kepentingan dengan reformasi birokrasi.Keterlibatan dan 

kepedulian mereka terhadap birokrasi dan program-programnya 

menjadi semakin intens. Jika hal ini dapat dilakukan maka keinginan 
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untuk mentransformasi program reformasi birokrasi dari proyek 

pemerintah menjadi gerakan social akan terjadi dengan sendirinya. 

Program reformasi birokrasi kontekstual juga akan mendorong K/L/D 

menjadi lebih focus dan dapat mengelola perubahan yang substansial 

dan kultural. K/L/D perlu focus pada perbaikan kondisi birokrasi yang 

memiliki daya ungkit yang tinggi dan diperlukan untuk menjadikan 

birokrasi fungsional bagi masyarakatnya. Kedua, untuk mewujudkan 

program reformasi birokrasi yang kontekstual maka perencanaan dan 

penilaian keberhasilan reformasi birokrasi harus melibatkan 

representasi warga dan pemangku kepentingan. Ketiga, program 

reformasi birokrasi harus diinternalisasikan dalam struktur kelembagaan 

yang ada, utamanya di sekretariat jenderal atau sekretariat utama. 

Keharusan untuk membentuk berbagai tim dalam rangka pelaksanaan 

reformasi birokrasi di K/L/D harus dihentikan. Internalisasi program 

reformasi birokrasi dalam struktur kelembagaan yang ada memiliki efek 

ganda.  

Pertama, internalisasi tersebut akan meningkatkan efektivitas program 

reformasi birokrasi karena dalam praktiknya berbagai tim tersebut tidak 

memiliki otoritas dan alokasi anggaran yang jelas. Kedua, internalisasi 

tersebut juga dapat mendorong setiap K/L/D terbiasa mengelola 

perubahan dan perbaikan sistemik dalam institusinya dan 

menjadikannya sebagai learning organization. 

Ketiga, kementeran PAN dan RB sebagai motor penggerak reformasi 

birokrasi harus melakukan mindsetting dan pengarus-utamaan 

reformasi di K/L/D yang terlibat dalam program RB nasional. 

Mindsetting reform perlu dilakukan dikalangan pimpinan K/L/D untuk 

memastikan bahwa mereka menyadari penting reformasi birokrasi 
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dilakukan di instansinya, dan resiko yang dihadapi jika reformasi 

birokrasi gagal dilakukan.  

Keempat, untuk merespons agenda reformasi birokrasi yang bersifat 

makro dan lintas K/L seperti pembaharuan peraturan perundangan yang 

bertentangan dan tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, 

Kementerian PAN dan reformasi birokrasi perlu segera memetakan 

kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam percepatan reformasi 

birokrasi. Salah satu yang penting segera diatur adalah penyelenggaraan 

pemerintah pusat di daerah. Tidak adanya pengaturan tersebut sering 

menimbulkan benturan yang tidak perlu dan/atau duplikasi pengaturan 

yang membingungkan antara peraturan yang dibuat oleh Kementerian 

PAN dan RB dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri. Dalam konstruksi hukum yang berlaku, tidak jelas siapa 

yang bertanggungjawab tentang pelaksanaan reformasi birokrasi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah.Dalam perspektif yang lebih luas 

kekosongan hukum tersebut membuat konsolidasi dan sinergi antara 

birokrasi di pusat dan daerah sulit dilakukan. Disamping itu,pemerintah 

perlu segera mendorong terbentuknya UU tentang “ Etika 

Penyelenggara Negara” dan UU tentang “ Penggunaan TIK dalam 

Pemerintahan”. Kedua UU tersebut bersama-sama dengan UU 

no.5/2014 tentang ASN dapat menjadi basis legal yang solid dalam 

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Kelima, reformasi birokrasi kontekstual harus menempatkan peran 

Pimpinan K/L/D sebagai motor penggerak perubahan. Keberhasilan 

reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam 

memastikan para pimpinan birokrasi menggerakkan proses perubahan 

sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Pendeketan reformasi 

birokrasi yang saat ini menekankan kepada aspek procedural harus 
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diubah menjadi lebih bersifat kontraktual yang berorientasi kepada 

target capaian. Target tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak yang 

dibuat secara berjenjang. Kontrak tersebut kemudian akan dijadikan 

dasar penyusunan sasaran kinerja pimpinan birokrasi secara berjenjang.  

Sesuai dengan UU ASN, para pemimpin akan dievaluasi kinerjanya termasuk di 

dalamnya kesanggupan dalam menciptakan perubahan yang dijanjikan. Jika 

terbukti mereka tidak mampu memenuhi target perubahan dalam kontrak 

kinerja mereka akan diganti. Target perubahan tersebut juga bias dijadikan 

dasar penyusunan kontrak kinerja dalam rekrutmen terbuka pejabat pimpinan 

tinggi. 

Terkait dengan peran kepemimpinan tersebut, RB harus didukung dengan 

program pengembangan kompetensi kepemimpinan dalam mengelola 

perubahan. Selama ini pengembangan kepemimpinan dilakukan terpisah dari 

program RB. Sehingga tidak heran jika banyak keluhan bahwa perubahan 

tidak bias jalan karena ketidaktahuan atau lemahnya komitmen pimpinan. 

Untuk itu kaderisasi kepemimpinan perubahan harus ditangani secara 

nasional. Beberapa program yang sudah dirintis oleh LAN, seperti reform 

leader academy, atau diklat kepemimpinan model baru ( LAN telah 

mengenalkan diklat kepemimpinan pola baru yang bertujuan untuk 

membentuk pemimpin transformatif.  

Dalam diklat ini pola pembelajaran berbasis pengalaman.Karena itu setiap 

peserta diklat harus memiliki proyek perubahan (Inovasi) pada jurisdiksinya 

masing-masing. Pimpinan K/L/D bertindak sebagai mentor dan widyaiswara 

berperan sebagai coach. Dalam melaksanakan inovasi, para peserta juga 

melibatkan kolega dan anak buahnya, sehingga proses pembelajaran pada 

diklat kepemimpinan transformative ini sangat inklusif) adalah langkah positif 

untuk membentuk pemimpinan perubahan. Program pendidikan dan 
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pelatihan kepemimpinan ini hanya akan berhasil jika didukung oleh pimpinan 

K/L/D karena tanpa dukungan dari pimpinannya amat sulit bagi peserta diklat 

untuk melakukan inovasi di instansinya. 

KESIMPULAN 

Birokrasi Indonesia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep birokrasi 

weber, dalam kenyataannya telah melahirkan penyakit-penyakit birokrasi 

atau pathology birokrasi yang ditandai dengan organisasi yang gemuk, tidak 

transaparan, berbelit-belit, lamban dan korup.Oleh karena itu perlu 

dilakukannya reformasi birokrasi, namun dari pelaksanaannya sampai saat ini 

masih terkesan lamban. Hal ini disebabkan oleh banyak factor salah satunya 

adalah tidak adanya persamaan pemahaman akan makna dari reformasi 

birokrasi sehingga reformasi birokrasi hanya di maknai sebagai perbaikan 

penghasilan ASN yaitu dengan adanya renumerasi, reformasi birokrasi 

dilaksanakan langsung dalam skala yang luas namun tidak diimbangi oleh 

kemampuan dari pada para pembaharu,sampai dengan kebijakan reformasi 

birokrasi yang selalu menganggap bahwa pimpinan pasti pro dengan agenda 

reformasi birokrasi padahal tidak.  Dengan masih banyaknya permasalahan 

yang masih menghambat berjalannya reformasi birokrasi maka pemerintah 

dalam hal ini K/L/D harus mengaitkan reformasi birokrasi dengan 

penyelesaian permasalahan-permasalah public yang dihadapi oleh pemangku 

kepentingan di masing-masing K/L/D sehingga pemerintah bersih dan 

masyarakat sejahtera. 
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ABSTRACT 
Community Institution is one of the civil organization under the authority of 
village level governance, also acknowledged and under supervision of 
government. Indonesian legislation has given chance to society to form 
community institution. Act number 23/2014 on Local Government and Act 
number 6/2014 on Village laid foundation for society to form village level 
community institution based on their need. In reality, those community 
institution like Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),  Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK), Karang Taruna, etc., have been an integral part in helping 
government’s task, especially the task of head of urban village related to 
services on governance, development, and civil matters. Civil institution in 
urban village has shown its benefit and function in government, especially city 
government. Act number 5/1974 doesn’t mention about RT and RK/RW, but 
that does not means those institutions don’t have their reason for existence 
(raison dieter). RT and RK/RK can be formed based on Mayor’s Order as 
implementation of mayor’s function on Community Administrator. As 
Community Administrator Mayor can form act on forming and regulating 
community institution in its area which in turn can help city government fulfill 
its community’s participation, thus community’s aspiration can be included in 
government’s action and further enlarge social participation. Even though it is 
known that some city is regulates and empowers its community institutions, it 
is advised that other city has to start, so it won’t be too far behind, because 
community institution’s benefit and function have been proven. Working 
relation between community institution and urban village is deep. 
Keywords: Working Relation, Community Institution, Government, Urban 
Village Government, Government Task. 
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ABSTRAK 
Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu organisasi masyarakat yang 
berada di wilayah pemerintahan kelurahan/desa dan diakui serta dibina oleh 
pemerintah. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan. 
Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan peluang 
kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan 
desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan  masyarakat desa itu sendiri. Secara 
realita lembaga kemasyarakatan tersebut seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun 
Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),  
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lain-lain, 
merupakan bagian  tidak terpisahkan dalam membantu penyelenggaraan 
tugas pemerintah, khususnya tugas Lurah dalam pelayanan pemerintahan, 
pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan/ pemberdayaan 
masyarakat. Selama ini Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan telah 
menunjukkan kemanfaatan dan kegunaannya dalam pemerintahan, terutama 
pemerintahan kota. Undang-Undang Nomor 5/1974 tidak menyebut-nyebut 
tentang RT dan RK/RW, hal ini tidaklah berarti bahwa RT dan RK/RW tidak 
mempunyai hak hidup (raison dieter). RT dan RK/RW dapat di bentuk 
berdasarkan Keputusan Pemerintah kota dalam rangka pelaksanaan fungsi 
Walikotamadya sebagai Administrator Kemasyarakatan. Sebagai administrator 
kemasyarakatan Walikotamadya dapat membuat keputusan pembentukan 
dan pengaturan lembaga kemasyarakatan dalam wilayahnya yang akan 
membantu pemerintah kota menjelmakan partisipasi sosial warga kota, 
sehingga aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam kebijakan pemerintah 
kota yang selanjutnya  dapat membangkitkan partisipasi sosial lebih besar. 
Sekalipun telah diketahui beberapa kota sudah  mengatur dan membina 
lembaga kemasyarakatan, disarankan untuk segera memulai, agar tidak 
terlalu jauh tertinggal, oleh karena lembaga kemasyarakatan telah terbukti 
kemanfaatan dan kegunaannya. Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan 
dengan Pemerintah Kelurahan adalah dalam;   
Kata Kunci: Hubungan Kerja, Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah, 
Pemerintah Kelurahan, Tugas Pemerintah. 
  

PENDAHULUAN 

Lembaga kemasyarakatan merupakan kumpulan masyarakat yang dibentuk  

masyarakat setempat, dibina dan diakui pemerintah. Lembaga 

kemasyarakatan telah lama ada dalam sistem pemerintahan daerah di 
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Indonesia. Lembaga kemasyarakatan memiliki legalitas dari pemerintah kota, 

seperti memiliki surat keputusan pengukuhan kelembagaan dan 

kepengurusan yang dikeluarkan Lurah dan disahkan Camat.  Kelembagaan 

masyarakat di bentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan, 

dan  kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, pasal 3 Perda Kota Pekanbaru 

Nomor 12 tahun 2002, bahwa : Lembaga kemasyarakatan dibentuk dengan 

maksud dan tujuan  sebagai berikut : 

a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang 

berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. 

b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakat. 

c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha 

meningkatkan kesejahteraan. 

Lembaga kemasyarakatan menurut pasal 10 ayat (2) PP Republik Indonesia 

Nomor 73 Tahun 2005, memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. 

b. Membantu Lurah dalam pelaksanaan pembangunan 

c. Membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Lembaga kemasyarakatan berfungsi mengeluarkan surat pengantar untuk di 

teruskan ke Lurah, dan menerima pengaduan masyarakat. Pelayanan 

masyarakat merupakan tugas berat pemerintah, karena jumlah penduduk 

terus bertambah, disisi lain jumlah aparatur pemerintah terbatas, maka 

pemerintah perlu dibantu lembaga kemasyarakatan. Seiring pertambahan 

jumlah penduduk, lembaga kemasyarakatan  juga mengalami peningkatan. 

Seperti terlihat tabel berikut ini. 
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Tabel. 1. 
Perbandingan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dengan KK  

Di Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013 

Tahun Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan 

Kelurahan 

Jumlah 
KK 

Perbandingan  lembaga 
Kemasyarakatan 

dengan  KK 

2009 3.121 431.850 1 : 138 

2010 3.340 432.412 1 :120  

2011 3.432 433.219 1 : 130 

2012 3.575 434.210 1 : 122 

2013 3.673 437.783 1 : 120 

Sumber : Data Olahan Tahun 2015 

Keadaan rata-rata perbandingan jumlah lembaga kemasyarakatan dengan  KK 

masih kurang berimbang, yakni 1 : 120 atau 1 lembaga kemasyarakatan  harus 

melayani 120 KK. Sedangkan ukuran standar maksimal perbandingan 

pelayanan menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Lembaga RT dan RW adalah 1 : 35. Lembaga kemasyarakatan tidak memiliki 

sekretariat yang permanen, akan tetapi menumpang di kantor Lurah, Masjid, 

Rumah penduduk.  

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul; “Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah 

Kelurahan Pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru”. 

IDENTIFIKASI MASALAH  

1. Semakin bertambahnya jumlah dan tugas lembaga kemasyarakatan 

Kelurahan. 

2. Masih belum jelasnya bentuk hubungan antara lembaga 

kemasyarakatan kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan.  
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RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah 

Kelurahan ?  

KERANGKA TEORITIS 

1. Lembaga Kemasyrakatan 

Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat setempat, diberikan 

tugas dan kewajiban bersifat tertentu, lembaga kemasyarakatan merupakan 

kumpulan penduduk dalam suatu lokasi tertentu dalam kelurahan, 

berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung, kumpulan penduduk ini 

dibentuk dengan musyawarah, serta diakui dan di bina pemerintah daerah. 

Menurut Wasistiono (2004:1) Lembaga kemasyarakatan pada hakekatnya 

dapat diartikan ke dalam dua bentuk, yakni lembaga  kemasyarakatan 

diartikan sebagai organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan diartikan 

sebagai entity sosial. Lembaga kemasyarakatan kelurahan menurut 

Atmosudirdjo (1982:37) dalam aktivitasnya ikut membantu menjalankan 

fungsi pemerintah, dengan sendirinya lembaga kemasyarakatan menjalankan 

fungsi administrasi. Lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai entity (sosial). 

Tugas lembaga kemasyarakatan menurut Pasal 11 PP Republik Indonesia 

Nomor 73 Tahun 2005 adalah; membantu Lurah dalam urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan.  

Kekuasaan sebagai gejala sosial terdapat dimana-mana, dalam rumah tangga  

kelompok sosial, perusahaan dan dalam negara. Kalau kekuasaan dipandang 

sebagai alat, maka penggunaannya secara umum itulah disebut governance, 

dan penggunaannya secara khusus dalam proses sosial memerlukan (coercion) 

pada aras statal (polity) disebut government. Jo Ann G. Ewalt (2001:10) 

berpendapat : 
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“Governance identifies the power dependence involved in the relationships 

between institutions involved in collective action.  Organizations are 

dependent upon each other for the achievement of collective action, and 

thus must exchange resources and negotiate shared  understandings of 

ultimate program goals”. 

Menurut Syafiie (2011:142) Good Governance  yakni; 

“penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih atau pemerintahan yang 

baik”. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara 

dengan tuntutan mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung 

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan Negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan  Good 

Governance  dan  Clean Government ini berlaku pada setiap pemerintahan 

daerah yang sangat diperlukan dalam penyelenggaran otonomi daerah. 

Pembicaraan tentang Good Governance dan Clean Government identik 

dengan membicarakan desentralisasi dan sentralisasi bahkan juga sama 

dengan membicarakan demokrasi dan nasionalisme, begitu juga dengan 

membicarakan pelayanan dan kekuasaan. 

Lebih lanjut dinyatakan Widodo (2001:22) bahwa; “terselenggaranya 

kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (clean and good 

governance) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep governance 

dalam  clean and good governance banyak masyarakat merancukan dengan 

konsep government. Konsep governance lebih inklusif dari pada government. 

Konsep government  menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan yang 

berdasarkan pada kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep  

Governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga 

peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak 

yang terlibat juga sangat luas.  Unsur utama (domains) yang dilibatkan dalam 
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penyelenggaraan kepemrintahan (governance) menurut United Nations 

Development Programme (UNDP) terdiri dari tiga macam yaitu; the state, the 

private sector, dan civil society organizations. Konsep governance 

menunjukkan bahwa disamping sektor pemerintah dan swasta, juga harus 

melibatkan sektor masyarakat (civil society), maka kepemerintahan yang baik, 

unsur masyarakat harus diberikan peluang dan kesempatan untuk ikut dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Terwujudnya pembangunan manusia berkelanjutan (sustanable human 

development)  menurut Widodo (2001:22), bahwa; “bukan hanya tergantung 

pada negara yang mampu memerintah dengan baik dan sektor swasta yang 

mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga tergantung pada 

organisasi masyarakat sipil (civil society organization) yang memfasilitasi 

interaksi sosial dan politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok 

masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. 

Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan “chek and balances”  

terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah (government power) dan sektor 

swasta, tetapi dapat memberikan konstribusi dan memperkuat kedua unsur 

utama (domains) lain. Organisasi masyarakat sipil dapat memonitor 

lingkungan, penipisan sumber daya (resources depletions), polusi dan 

kekejaman sosial, memberikan kontribusi pembangunan ekonomi dengan 

membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata, 

dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar 

hidupnya.” 

Organisasi masyarakat sipil dapat menyalurkan patisipasi masyarakat dalam 

aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisirnya ke dalam suatu kelompok 

lebih potensial mempengaruhi kebijakan publik, mereka memiliki peranan 

penting dalam mengurangi dampak potensial dari ketidakstabilan ekonomi, 
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menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial (socialbenefits) dan 

memberikan suara kelompok miskin dalam pembuatan keputusan politik dan 

pemerintah (political and government decision making). Dapat membantu 

sebagai sarana (means) untuk melindungi (protecting) dan memperkuat 

(strengthening) kultur, keyakinan agama dan nilai-nilai.  

Lebih lanjut dikatakan Widodo (2001:23) bahwa; “dalam konsep good 

governance ialah memberikan peluang dan kesempatan yang sangat besar 

kepada masyarakat sipil untuk ikut serta sebagai salah satu untur dalam 

penyelenggaraan kepemerintahan, seperti mempengaruhi kebijakan, 

mengurangi dampak ketidakstbilan ekonomi, melindungi serta memperkuat 

kultur, memperkuat keyakinan agama dan nilai-nilai dan partisipasi lainnya 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. 

Menurut Frederickson (1985:54) bahwa; “ada penelitian menarik yang 

menunjukkan bahwa partisipasi warga negara dan pengawasan ketetanggaan 

menghasilkan merosotnya kekuasaan ketentuan-ketentuan manajerial atas 

pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan para warga negara. Partisipasi 

warganegara dan pengawasan ketetanggaan nampak menyebabkan suatu 

pola kompromi dan penyesuaian yang karenanya ketentuan-ketentuan 

manajerial tentang kebutuhan-kebutuhan klien disesuaikan dengan 

ketentuan-ketentuan warga negara tentang kebutuhan-kebutuhan mereka.” 

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah, baik secara individu 

maupun secara kelembagaan, karena partsisipasi masyarakat dapat 

membantu mengurangi tugas pemerintah dan juga efektif dalam  pengawasan 

terhadap pemerintah. Konsep good governance telah merubah paradigama 

pemerintahan dari pemerintah diposisikan sebagai atasan masyarakat dalam 

bentuk hierarkhis menjadi masyarakat sebagai mitra pemerintah bersama 

swasta dalam bentuk hekrarkhis. perubahan paradigma tersebut dapat dilihat 
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pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Gambar. 2. Unsur Good Governance 

Paradigma pemerintahan baru di dukung oleh konsep good governance,  

menempatkan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

sehingga masyarakat dan swasta sudah sejajar dengan pemerintah atau dalam 

bentuk mitra kerja antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta.  

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik membutuhkan kerjasama baik 

antara  pemerintah, swasta dan masyarakat. Masyarakat dalam konsep good 

governance merupakan masyarakat sipil. 

World Bank dalam Hadiz (2011;29-30) menyatakan; “Another aspect of the 

theoritical discussion that require examinati on is   how decentralisation has 

be come – along with civil society, social capital andgood governance – an 

integral part of the contemporary neo-institutionalist lexion that focusses 

attention on the social and human aspects of capitals development. As 

mentioned previously, neo-liberal an neo-institutionalist throuht suggests that 

a vibrant civil society contributes to good governance and democratisation by 

ensuring greater public participation in development. As the World Bank put it, 

we now approach economic reforms and the development process in a much 

more decentralized fashion. Individual and various social groups are now seen 

not only as benefieciaries, but also as active forces that support the process of 

development.” 

Grindle dalam Hadiz (2011;30) menyatakan bahwa: “from this point of view, 
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the logical consequence of decentralisations is that local communities would 

be in a better position to demand more adequate provision of service. Local 

officialls are more accountable and closer ti these communities an can be 

better  identify theirs needs. The common aassumption is that mutually 

enabling relations beetwen decentralised state institutions, local bussinesses 

and civil associations will generate economic growth, poverty alleviation and 

good governance”. 

Ciri utama civil society menurut Herdiansyah (2006:82) adalah terbentuk 

dengan sendirinya (self organized) dan tidak memiliki ketergantungan pada 

pihak lain dalam hal ekonomi, sosial, maupun kultural (self supported). Maka 

dari itu, civil society bersifat otonom, tidak berada di bawah negara, political 

society, maupun economic society. Dwiyanto (2008:38) mengatakan; 

“penguatan masyarakat sipil dipengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. 

Apabila birokrasi memiliki kinerja buruk dan cenderung melakukan bad 

governance, maka sangat sulit mengharapkan masyarakat sipil berperan 

optimal dalam pengembangan good governance. Dominasi birokrasi secara 

berlebihan, serta berorientasi pada kekuasaan dan kontrol seperti selama ini 

menggejala dalam kehidupan birokrasi pemerintah membuat masyarakat sipil 

di Indonesia mengalami kesulitan berperan optimal.” 

Sumaryadi (2010:46) menyatakan bahwa; “keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, 

tergantung partisipasi masyarakat. Partisipasi berarti peran serta seseorang, 

atau masyarakat dalam pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun 

kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, 

keahlian, modal dan/atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati 

hasil pembangunan. Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap 

persepsi dan perasaan terhadap pihak lain. Partisipasi berarti perhatian 
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mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang dihasilkan. Partisipasi  

merupakan kesadaran mengenai kontribusi diberikan pihak lain. Keterlibatan 

masyarakat  (lembaga kemasyarakatan) dipengaruhi peluang yang diberikan 

pemerintah.”  

Pemahaman tentang masyarakat memiliki berbagai perbedaan pandangan 

dari para ahli, seperti yang dinyatakan oleh Lysen (1984:14), bahwa: 

“lingkungan sosial yang pengaruhnya dialami oleh individu itu, terdiri dari 

sesama manusia, yakni individu seperti dia sendiri. Meskipun demikian 

pengaruh tadi tidak selalu, bahkan biasanya tidak datang dari manusia sendiri. 

Bukan seorang A, atau B yang memaksakan kehendaknya kepada dalam 

bentuk aturan-aturan hidup kesusilaan atau aturan hukum; bukan untuk 

menyenangkan para alim ulama kita melakukan kegiatan keagamaan tertentu; 

dan apabila seorang murid berusaha mempergunakan aturan bahasa yang 

diajarkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka bukanlah maksudnya 

memenuhi kesukaan gurunya. Pengaruh yang pelik atas diri, daya yang datang 

dari aturan hidup kesusilaan, aturan hukum, kaidah keagamaan, adat, bahasa, 

bukanlah disebabkan oleh manusia seseorang, melainkan dari unsur kekuatan 

lain dalam lingkungan sosial. Unsur itu biasanya di tanggap sebagai kesatuan, 

dengan tidak menghubungkannya kepada kepribadian seorang manusia. 

Kadang-kadang unsur itu mempunyai watak golongan yang terang, sebab 

sukar dikira terlepas dari manusia yang membawanya, lihat dalam suatu 

keluarga, umat gereja, rapat, kelompok orang banyak, bangsa, “Kesatuan-

kesatuan sosial” lain yang lebih abstrak. 

Tonnies dalam Lysen (1984:15) menyatakan bahwa; “arti lebih khusus kepada 

kata itu.  Kata itu selanjutnya di ganti dengan istilah vak kesatuan sosial. 

Begitu banyaknya kesatuan sosial dalam pergaulan hidup sekarang ini, karena 

bukan hanya terdiri golongan dan kolektivitas yang dalam hubungan hukum 
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dapat bertindak sebagai kesatuan, misalnya negara, kota praja, tiap-tiap 

perseroan terbatas atau perserikatan, melainkan tambahan melingkupi 

berbagai bagai bentuk kehidupan kolektif meskipun bukan  “badan hukum”,  

namun  merupakan  satu  kesatuan   dalam arti sosiologis. Contoh-contoh 

ialah keluarga, lingkungan sahabat, Rukun Tetangga, atau masyarakat Desa.” 

Giddens dalam Sumaryadi (2010:109) menyatakan; “tentang hubungan antara 

negara dan civil society yang di Indonesia disebut masyarakat madani 

didasarkan prinsip politik jalan ketiga. Reformasi negara dan pemerintah 

menjadi prinsip dasar politik jalan ketiga. Dalam kemitraan dengan agen atau 

dengan pelaku lain dalam masyarakat madani, pemerintah dapat mendorong 

pembaruan dan pembangunan masyarakat. Basis kemitraan ekonomi seperti 

itu disebut Giddens sebagai New Mixed Economy (Ekonomi campuran baru). 

Ekonomi itu dapat menjadi efektif, jika hanya institusi kesejahteraan yang ada 

di modernisasi secara menyeluruh. 

Menurut Dwiyanto (2008:10-11), bahwa; Seiring munculnya pergeseran 

paradigma dari government ke governance  merupakan cerminan political will 

pemerintah dalam mendemokratisasi kan diri, maka pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah di daerah harus mengikuti prinsip-prinsip 

good governance. Salah satu prinsip good governance adalah perlunya 

melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pergeseran 

cara pandang terhadap masyarakat yang semula hanya sekedar dilihat sebagai 

pengguna layanan (customer) kemudian dipandang sebagai warga negara 

yang memiliki negara (owner), berimplikasi kepada kedudukan masyarakat 

dalam  penyediaan layanan publik yang dilakukan pemerintah. Dalam 

penyediaan layanan publik, kedudukan masyarakat  sebagai warga negara 

berubah dari satu posisi ke posisi yang lain. Perubahan ini harus diikuti dengan 

perubahan cara untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan 
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layanan publik”. 

2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Membantu Tugas Lurah 

Melalui UU Nomor 32 Tahun 2004, keterlibatan masyarakat dalam membantu 

penyelenggaraan pemerintahan dibuka lebih luas, sehingga di kelurahan 

dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, Pasal 10 

ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 2005 dinyatakan; Di Kelurahan dapat dibentuk 

lembaga kemasyarakatan. Sedangkan ayat Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa 

Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat. 

Musyawarah mufakat dihadiri wakil masyarakat, seperti diatur penjelasan 

Pasal 10 ayat (2); musyawarah mufakat dihadiri wakil masyarakat yang terdiri 

dari pengurus lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat. 

Pemuka masyarakat menurut Amir (1998:12) adalah pemuka masyarakat  

diambil dari dari kalangan adat, kalangan agama, kalangan organisasi sosial 

politik, golongan profesi dan pemuka masyarakat lainnya, yang  tinggal di 

desa. 

Ciri-ciri dasar pemuka masyarakat menurut Amir (1998:13) adalah; 

1. Seseorang yang kondisi sosial ekonominya berada di atas rata-rata 

kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.Seseorang warga yang kepadanya 

banyak harapan yang ditumpangkan oleh warga 

2. Orang yang menyediakan waktunya yang cukup banyak untuk 

melakukan interaksi sosial dengan warganya 

3. Seseorang warga pedesaan yang dapat berperan dalam kehidupan 

masyarakat pedesaan melebihi atau lebih besar dari kapasitas sosial 

posisi kemasyarakatannya, 
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4. Warga yang memperlihatkan sikap pioner dan berhasil dalam salah satu 

bidang kehidupan langsung ditengah kehidupan masyarakat pedesaan, 

5. ke-sepuh-an seseorang dalam suatu bidang tertentu. 

Menindak lanjuti peraturan pemerintah tersebut, terdapat beberapa lembaga 

kemasyarakatan kelurahan, yakni; Lembaga RT, RW, Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Karang Taruna. 

Selain lembaga kemasyarakatan di atas juga terdapat lembaga 

kemasyarakatan lainnya, karena pemerintah memberikan peluang kepada 

masyarakat membentuk lembaga kemasyarakatan. Beberapa bentuk lembaga 

kemasyarakatan kelurahan, yakni : 

1. Lembaga Keuangan Masyarakat Kelurahan 

2. Lembaga Ekonomi Masyarakat Kelurahan 

3. Lembaga Pengajian Masyarakat Kelurahan 

4. Lembaga Usaha Masyarakat Kelurahan 

5. Lembaga Majelis Taklim 

6. Lembaga Forum RT/RW Kelurahan 

7. Lembaga Arisan ibu-ibu Kelurahan     

8. Lembaga Posyandu Kelurahan 

Lembaga kemasyarakatan kelurahan tersebut di atas apabila dilihat dari 

tujuan  pembentukannya terdiri atas beberapa bidang, diantaranya adalah: 

1. bidang ekonomi kerakyatan 

2. bidang pendidikan  

3. bidang keagamaan 

4. bidang pemberdayaan perempuan 

5. bidang kepemudaan/olahraga/seni 

6. bidang sosial kemasyarakatan 

7. bidang pengembangan SDM 
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Lebih lanjut dinyatakan Wasistiono (2009;9.14-9.15) bahwa : “jika dilihat 

penjelasan dari UNDP di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan istilan 

Governance dan Government dapat dilihat pada tabel berikut; 

Tabel .3 

Perbandingan istilah Government dan Governence 

No Unsur Perbandingan Government Governance 

1 Pengertian Dapat berati badan/ 
lembaga/ yang dijalankan 
organ tertinggi negara. 

Dapat berati cara 
penggunaan atau 
pelaksanaan. 

2 Sifat Hubungan Hierarkhis (yang meme 
rintah di atas, dan yang 
diperintah  di bawah. 

Heterarkhis, dalam arti 
ada kesetaraan dan hanya 
berbeda dalam fungsi. 

3 Komponen yang 
terlibat 

Sebagai subyek hanya ada 
satu yaitu institut 
pemerintah 

3 komponen yang terlibat: 
1.Sektor publik 
2.Sektor swasta 
3.Sektor masyarakat 

4 Pemegang peran yang 
dominan 

Sektor pemerintah Semua memegang peran 
sesuai dengan fungsinya 

5 Efek diharapkan Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara 

6 Hasil akhir yang 
diharapkan 

Pencapaian tujuan negara 
melalui kepatuhan warga 
negara 

Pencapaian tujuan negara 
dan masyarakat melalui 
partisipasi warga maupun 
sebagai warga 
masyarakat. 

Sumber: Wasistiono, 2009 

3. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan  

a. Tugas Lembaga Rukun Tetangga 

Lembaga kemasyarakatan memiliki tugas berbeda-beda, walaupun lembaga 

ini dibentuk masyarakat, tetapi diatur  pemerintah sebagai wujud pembinaan 

pemerintah, karena lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang 

dibentuk masyarakat dan diakui serta dibina  pemerintah. 

Tugas lembaga kemasyarakatan adalah membantu tugas Lurah dalam 

mewujudkan kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-
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Undang Dasar 1945,  menggerakkan gotongroyong, swadaya dan partisipasi 

masyarakat,  menciptakan ketentraman dan ketertiban, menciptakan 

kebersihan dan keindahan lingkungan, menyebarluaskan dan mengamankan 

program pemerintah,  menjembatani hubungan antar masyarakat serta 

pemerintah. Lembaga kemasyarakatn dalam membantu tugas Lurah berperan 

sebagai; motivator masyarakat,  komunikator,  mediator antara masyarakat 

dengan pemerintah,  aspirator masyarakat dan  stabilisator kehidupan 

bermasyarakat. 

b. Tugas Lembaga Rukun Warga 

Tugas lembaga Rukun Warga  adalah sebagai berikut: 

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

2. Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat. 

3. Membantu terciptanya ketentaraman dan ketertiban dalam masyarakat 

4. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan linkungan. 

5. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program 

pemerintah dan pemerintah daerah. 

6. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara 

anggota masyarakat dengan pemerintah daerah. 

7. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat. 

8. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian linkungan hidup. 

Tugas lembaga Rukun Warga membantu tugas lurah dalam : “mewujudkan 

kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menggerakkan 

gotongroyong, swadaya dan partisipasi masyarakat, menciptakan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat, menciptakan lingkungan bersih dan 

indah, menyebarluaskan dan mengamankan setiap kebijakan pemerintah 

daerah, menjembatani hubungan anggota masyarakat dan masyarakat 
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dengan pemerintah, menyelenggarakan tugas pelayanan, dan memelihara 

kelestarian lingkungan hidup. 

c. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 

bahwa; tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah menyusun rencana 

pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong 

masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. LPM dalam 

membantu tugas Lurah berperan sebagai ;  

a. Motivator masyarakat, 

b. Inspirator pembangunan, 

c. Mediator antara masyarakat dengan pemerintah. 

d. Aspirator masyarakat. 

d. Tugas Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Kelurga (PKK) 

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tugas 

Lembaga PKK kelurahan adalah: 

1. Membantu rencana kerja lembaga PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil 

Rakerda Kabupaten/Kota. 

2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati. 

3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat dan 

dasa wisma agar mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan 

disepakati 

4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, 

khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga mencakup 

kegiatan bimbingan dan motivasi dalam mencapai keluarga sejahtera. 

6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja. 
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7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan 

dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan. 

8. Membuat laporan kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan 

tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK 

setempat. 

9. Melaksanakan tertib administrasi 

10. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim 

Penggerak PKK setempat. 

Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah berperan sebagai: 

1. Motivator masyarakat, 

2. Aspirator masyarakat, 

3. Inspirator pembangunan, 

4. Komunikator antara masyarakat dengan  Lurah. 

5. Mediator antara masyarakat dengan pemerintah. 

 

e. Tugas Lembaga Karang Taruna  

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri, tugas lembaga Karang 

Taruna adalah “menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial 

terutama dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, 

maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya”. Lembaga 

kemasyarakatan kelurahan dalam membantu tigas Lurah telah berperan 

sebagai : 

1. Motivator masyarakat 

2. Inspirator kepemudaan 

3. Mediator antara masyarakat dengan Lurah 

4. Stabilisator kehidupan kepemudaan 

5. Aspirator masyarakat. 
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f. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lainnya) 

Lembaga kemasyarakatan kelurahan (lainnya) memiliki tugas berdasarkan 

pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. 

adalah: 

1. Membantu pelaksanaan urusan pemerintahan. 

2. Membantu pelaksanaan urusan pembangunan. 

3. Membantu pelaksanaan urusan sosial kemsayarakatan. 

4. Membantu pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat. 

Tugas Lembaga kemasyarakatan kelurahan (lainnya) adalah; membantu 

pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, 

dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan  berperan sebagai : 

1. Motivator masyarakat 

2. Mediator antara masyarakat dan pemerintah,  

3. Inspirator pembangunan, 

4. Aspirator masyarakat 

Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah, secara keseluruhan 

dapat dilihat  pada tabel berikut: 

Tabel. 4. Tugas Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan  

No. Lembaga  
Kemasyarakatan 

Tugas  
Kelembagaan 

1 Lembaga  
Rukun Tetangga 

1. Motivator masyarakat 
2. Komunikator masyarakat dan 

pemerintah. 
3. Mediator masyarakat dengan 

pemerintah 
4. Stabilisator kehidupan masyarakat 
5. Aspirator masyarakat 

2 Lembaga  
Rukun Warga 

1. Motivator masyarakat 
2. Komunikator masyarakat dan 

pemerintah 
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3. Mediator masyarakat dengan 
pemerintah 

4. Stabilisator kehidupan masyarakat 
5. Aspirator masyarakat 

3 LPMK 1. Motivator pembangunan 
2. Inspirator pembangunan 
3. Mediator masyarakat dengan 

pemerintah 
4. Aspirator masyarakat 

4 Lembaga PKK 1. Motivator masyarakat 
2. Inspirator pemberdayaan keluarga 
3. Mediator masyarakat dengan 

pemerintah 
4. Aspirator masyarakat 

5 Lembaga  
Karang Taruna 

1. Motivator kepemudaan 
2. Inspirator kepemudaan 
3. Mediator masyarakat dengan 

pemerintah 
4. Aspirator kepemudaan 
5. Stabilisator kehidupan masyarakat 

Sumber : Data Olahan Penelitian 
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KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

PEMBAHASAN 

1. Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah  

Kerjasama menurut Soekanto (2012;282-283) mencakup aktivitas integratif. 

Sikap menyukai, simpati, keinginan salin membantu, merupakan kekuatan 

integratif sangat penting. Juga diperlukan tujuan bersama eksternal, agar 

tercapai integrasi stabil. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyatakan bahwa: 

a. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan 

Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif. 

Grand Theory Hubungan Kerja 

Role Theory 
Organisasi Pemerintah 

Role Theory 
Lembaga 

Kemasyarakatan 

Midle Range 
Theory 
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Kelurahan 

Parochial  
Theory 

Lembaga 
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Karang Taruna 

 

Supposition 
Bentuk Hubungan Kerja 

1. Konsultatif      6.Deliberasi 
2. Koordinatif     5. Mediasi 
3. Kemitraan     6. Kontrol Sosial 
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b. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan lembaga 

kemasyarakat lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif. 

c. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak 

ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan. 

Lembaga kemasyarakatan  memiliki hubungan kerja dengan Lurah yang 

bersifat konsultatif, dan koordinatif. 

Hubungan Konsultatif 

Menurut penjelasan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 

Tahun 2007, dimaksud hubungan konsultatif adalah lembaga kemasyarakatan 

dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi 

intensif.  

Bentuk hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah adalah hubungan 

Konsultatif, Untuk jelasnya lihat gambar berikut ini : 

 

 

 

 

Gambar 2 Bentuk hubungan Konsultatif antara Lembaga Kemasyarakatan 
dengan Lurah 

 

Bentuk Hubungan Koordinatif  

Menurut penjelasan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 

Tahun 2007, dimaksud dengan koordinatif adalah lembaga kemasyarakatan 

dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi 

intensif. Lembaga kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Lurah. 

Bentuk koordinasi lembaga kemasyarakatan  dengan Lurah diwujudkan dalam 

Lembaga 
Kemasyarakatan 

Kelurahan 
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pelayanan administrasi kependudukan. Hubungan kerja lembaga 

kemasyarakatan dengan Lurah dalam bentuk hubungan koordinatif,  lihat 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3   Bentuk Hubungan Koordinatif Antara Lembaga Kemasyarakatan 
Kemasyarakatan dengan Lurah 

 

Bentuk Hubungan Kemitraan 

Kemitraan menurut Pramono dalam Purwoko (2004;154) berarti : posisi 

pelaku sebagai “part” atau bagian, atau sebagai “partner” ambil bagian 

(mitra), yang dapat ditafsirkan sebagai :  

1. Ada inisiatif untuk melakukan tindakan oleh “sang subyek”; 

2. Mempunyai kesetaraan atau kesederajatan posisi dalam melakukan 

tindakan bersama orang lain (the other);  

3. Masing-masing pihak bersedia dan siap menanggung konskuensi 

bersama  dari tin dakan yang sama-sama dilakukan tersebut; 

4. Masing-masing pihak mempunyai “makna subyektif” yang sama  dalam 

menentukan dan melakukan tindakan bersama tersebut; 

5. Tindakan yang sama-sama dipilih tersebut telah diproses dalam “ruang 

kesadaran” secara sadar (dan mendalam) sehingga tindakan itu memang 

sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan. 
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Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah ada dalam bentuk 

kemitraan, terlihat pada pembiayaan suatu kegiatan yang dilakukan lembaga 

kemasyarakatan seperti pembangunan fasilitas umum. Sebagai wujud 

kemitraan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah. Untuk jelasnya hubungan 

kemitraan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah dapat dilihat gambar 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Bentuk Hubungan Kemitraan antara Lembaga Kemasyarakatan 
dengan Lurah 

 

Hubungan Deliberasi 

Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan Lurah di Kota Pekanbaru  

dalam implementasinya ditemukan dalam bentuk hubungan Deliberasi. 

Proses kerjasama sangat diperlukan tolong menolong, Hubungan Deliberasi 

menurut  Widodo (2004:138) adalah “hubungan dalam bentuk proses saling 

memberi dan menerima di antara kelompok-kelompok dalam suatu 

masyarakat tentang hakekat suatu  kebijakan melalui proses debat, diskusi, 

dialog, dan musyawarah mufakat” 

Dalam implementasinya hubungan kerja lembaga kemsyarakatan dengan 

Lurah ditemukan dalam bentuk hubungan deliberasi, atau dalam bentuk 

saling membantu.  Bentuk hubungan ini muncul tidak terus menerus tetapi 

bersifat sementara. Untuk jelasanya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

Lembaga 
Kemasyarakatan 

Kelurahan 

 
Lurah 

Mitra 



 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5  Bentuk Hubungan  Deliberasi Antara Lembaga Kemasyarakatan 
dengan Lurah 

 

Hubungan Mediasi 

Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah dalam implemnetasinya 

ditemukan hubungan dalam bentuk Mediasi. Masyarakat semakin banyak dan 

permasalahan masyarakat semakin kompleks, mengakibatkan banyaknya 

terjadi konflik ditengah masyarakat, diperlukan mediasi dalam membantu 

menyelesaikan berbagai konflik, Sedangkan mediasi menurut Soekanto 

(2003:78), adalah ; “mediation hampir menyerupai arbitration, pada 

mediation diundanglah pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang 

ada. Pihak ketiga tersebut tugas utama adalah untuk mengusahakan suatu 

penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga hanyalah sebagai 

penasehat belaka , dia tidak mempunyai wewenang untuk memberi 

keputusan-keputusan peneyelesaian perselisihan tersebut. 

Menurut  Berger (1976:6) bahwa; Mediating structures are essential for a vital 

democratic society. The other two are broad programmatic recomendations; 

public policy should protect and foster mediating structures, and wherever 

possible,  public policy shuld utilize mediating structures for the realization of 

social puspose.  
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Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah juga ditemukan 

hubungan dalam bentuk mediasi (struktur perantara), terlihat pada 

penyusunan perencanaan bersifat partipasif, lembaga kemasyarakatan 

berfungsi sebagai penampung dan penyalur kebutuhann masyarakatnya 

melalui media rapat warga,  Untuk jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6  Bentuk Hubungan MediasiAntara Lembaga Kemasyarakatan 
dengan Lurah 

 

Hubungan Kontrol Sosial 

Bentuk hubungan kerja lainnya antara lembaga kemasyarakatan dengan Lurah 

dalam bentuk sosial kontrol. Menurut Soekanto (2001:219), bahwa: Lembaga 

kemasyarakatan bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia mempunyai 

beberapa fungsi, yaitu: “Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, 

bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam kehidupan menghadapi 

masalah dalam masyarakat terutama menyangkut kebutuhan. Menjaga 

keutuhan masyarakat Memberikan pegangan kepada masyarakat  

mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan 

masyarakat terhadap tingkah laku. Social control sering diartikan sebagai 

pengawasan  masyarakat terhadap pemerintahan. Memang ada benarnya 

pengendalian sosial berarti pengawasan   masyarakat terhadap jalannya 
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pemerintahan. Akan tetapi arti sebenarnya pengendalian sosial tidak hanya 

terhenti pada pengertian itu saja. Arti sesungguhnya pengendalian sosial jauh 

lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik 

direncanakan maupun tidak direncanakan,  bersifat mendidik, mengajak atau 

bahkan memaksa agar mematuhi kaidah dan nilai sosial, jadi pengendalian 

sosial dapat dilakukan individu terhadap individu lainnya, atau dilakukan 

individu terhadap kelompok, dan kelompok terhadap kelompok lainnya, serta 

kelompok terhadap individu. Semuanya merupakan  pengendalian yang dapat 

terjadi dalam kehidupan manusia, walau seringkali manusia tidak 

menyadarinya. Pengendalian sosial bertujuan mencapai keserasian stabilitas 

dengan perubahan masyarakat. Atau sistem pengendalian sosial bertujuan 

mencapai keadaan damai melalui keserasian  kepastian dengan 

keseimbangan.” 

Lembaga kemasyarakatan berperan dalam pengendalian sosial terhadap 

pemerintah,  dan  pengendalian Lurah terhadap lembaga kemasyarakatan. 

Bentuk hubungan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah 

ditemukan dalam bentuk kontrol sosial. Dalam implementasinya bentuk 

hubungan  ditemukan dalam bentuk hubungan kontrol sosial,  dan bersifat  

sementara. Untuk jelasnya  dapat dilihat gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Bentuk Hubungan Kontrol SosialAntara Lembaga Kemasyarakatan 
dengan Lurah 

Bentuk hubungan antara lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas 
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1. Hubungan Konsultatif. 

2. Hubungan Koordinatif. 

3. Hubungan Kemitraan. 

4. Hubungan Deliberasi. 

5. Hubungan Mediasi. 

6. Hubungan Kontrol sosial.  

Penggunaan bentuk hubungan konsultatif, koordinatif, kemitraan, deliberasi, 

mediasi, dan kontrol sosial tidak sama intensitasnya. Bentuk hubungan 

dominan adalah bentuk hubungan konsultatif dan koordinatif karena bersifat 

rutin. Sedangkan hubungan kemitraan, deliberasi, mediasi, dan kontrol sosial 

lebih sedikit karena bersifat tidak rutin,  Untuk jelasnya lihat diagram berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 8 Diagram Perbandingan Pemanfaatan Bentuk Hubungan antara 

Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah. 
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KESIMPULAN 

Bentuk hubungan antara lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas 

Lurah di kota Pekanbaru, adalah  dalam bentuk: 

1. Hubungan Konsultatif. 

2. Hubungan Koordinatif. 

3. Hubungan Kemitraan. 

4. Hubungan Deliberasi. 

5. Hubungan Mediasi. 

6. Hubungan Kontrol sosial. 

SARAN 

Disarankan kepada pemerintah kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan 

pembinaan dan perhatian terhadap lembaga kemasyarakatan, karena 

lembaga kemasyarakatan telah menunjukkan peran yang besar dalam 

membantu pemerintah kelurahan 
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ABSTRACT 
The existence of political parties in a country by many as a form of recognition 
of civil and political rights, and consequently the existence of political parties 
begining in the process of political egalitarianism citizens. This research used a 
phenomenological approach, to see the meaning of the subject of 
understanding the structure, documentation studies also put the core in-depth 
interviews as data collection. Strengthening of anti-party sentiment we can 
traced from the election several times in the reform era: 1999, 2004, and 
2009, with the decline in voter participation, voter volatility and declining 
party identification, which then also reinforced by the results survey released 
by the institutions, indicate the implications of anti-party sentiment, either 
reactive or cultural. 
Key word: Politic parties, anti parties centiment, democracy 

ABSTRAK 
Keberadaan partai politik di suatu negara oleh banyak sebagai bentuk 
pengakuan hak-hak sipil dan politik, dan akibatnya keberadaan partai politik 
awal dalam proses warga egalitarianisme politik. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan fenomenologis, untuk melihat arti dari subjek memahami 
struktur, studi dokumentasi juga menempatkan inti wawancara mendalam 
sebagai pengumpulan data. Penguatan sentimen anti-partai kita dapat 
ditelusuri dari pemilu beberapa kali di era reformasi: 1999, 2004, dan 2009, 
dengan penurunan partisipasi pemilih, volatilitas pemilih dan identifikasi 
partai menurun, yang kemudian juga diperkuat oleh hasil survei yang dirilis 
oleh lembaga, menunjukkan implikasi dari sentimen anti-partai, baik reaktif 
atau budaya. 
Kata kunci: Partai Politik, Sentimen anti-partai, Demokrasi 
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PENDAHULUAN 

Demokrasi selama ini dipercaya sebagai jalan “pencerahan”, emansipasi 

social, sine qua non perkembangan manusia, yang tanpanya tak ada 

kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Demokrasi menjadi semacam 

“jalan Tuhan” merealisasikan utopia. Sehinga “demokratisasi” dianggap 

sebagai sebuah proses positif-konstruktif absolute dalam mencapai tujuan 

emansipatif, seakan sejarah emansipasi manusia tak lebih dari manifestasi 

logis “esensi demokrasi” itu sendiri (Danujaya, 2012;75). 

Partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistim demokrasi perwakilan. 

Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan 

demokrasi modern Indonesia di masa depan. Namun sejak era reformasi 

terlihat adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai 

politik, hal ini dapat dilihat menurunnya angka partisipasi masyarakat pada 

pemilu-pemilu reformasi, dan tingginya volatilitas pemilih serta penurunan 

identifikasi partai. Kondisi demikian mengiibaratkan partai politik layaknya 

setan yang dibutuhkan – necessary evil – , pada saat yang bersamaan Negara 

modern tidak memiliki alternative instutusi untuk menopang bekerjanya 

demokrasi seluar partai politik.  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penulis 

membuat kesimpulan untuk menjadi rumusan masalah sebagai berikut ; 

Bagaimana dinamika perkembangan dan pelembagaan partai politik pasca 

reformasi? 
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KERANGKA TEORITIS 

1. Demokrasi 

Dalam memahami demokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua 

pendekatan, yaitu empirik-minimalis dan normatif-maksimalis (Suyatno, 

2008;38). Demokrasi empirik-minimalis berpijak pada gagasan Schumpeter, 

Schumpeter memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem untuk membuat 

keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan 

kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebutkan 

suara rakyat (Diamond, 2003;9). Sama halnya dengan Hutington (Diamond, 

2003;9). juga menganut pada pijakan yang sama yaitu menekankan pemilu 

yang kompetitif sebagai esensi dari demokrasi. Hal lain juga disebutkan bahwa 

demokrasi adalah membatasi pihak-pihak tertentu dalam menjalankan 

kekuasaanya. Ketika pemerintah terpilih (periode sebelumnya) kalah maka 

diwajibkan menyerahkan kekuasaanya (Gaus, 2012;342).  

2. Komponen Demokrasi Elektoral 

a. Pemilu 

Berpijak pada pandangan Schumpeter yang mengatakan pemilu merupakan 

titik sentral dari demokrasi dapat dimengerti meskipun mendapatkan kritik 

dari kalangan liberal atau maksimalis.Mengingat dengan adanya pemilu 

munculnya penguasa atau elit tidak lepas dari peran warga dalam 

menentukannya, meskipun dalam pendekatan ini (demokrasi electoral) 

kualitas yang dihasilkan dari pemilu seperti akuntabilitas pemerintahan 

terpilih masih disangsikan. 
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b. Partai politik. 

Menurut Carl J. Friedrich mendefiniskan partai politik adalah sekompok 

manusia yang terorganisir, 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 serta 

materiil (Budiardjo, 2008;404). Ada beberapa fungsi partai politik (Surbakti, 

1992;166); Sosialisasi politik, Rekrutmen politik, Komunikasi politik, 

Pengendalian konflik, Kontrol politik, Kaderisasi partai politik, Partisipasi 

politik. 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian kualitatif menurut Guba dan Lincoln (1985;198), ”Qualitative 

Methods are stressed within the naturalistic paradigm is antiquantitative but 

because qualitative methods come more easily to the human as instrument”. 

Dalam penelitiankualitatif yang ditekankan adalah paradigma natural metode 

ini tidak melakukan pengujian teori lewat hipotesa-hipotesa tertentu. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Neuman (2000) 

adalah: “descriptive research presenta picture of the a specific details of 

situation, social setting, or relationship. Theoutcome of a descriptive study is a 

detailed picture of the subject. Pemilihan jenis ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa dalam penelitian ini pertama-tama penulis akan 

menganalisa dinamika perkembangan partai politik pasca-reformasi dan 

munculnya sentimen anti-partaisme di Indonesia. Penelitian deskriptif 

menurut. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan beberapa teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan ( Library Research ) 

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk 

mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.  

b. Studi Lapangan (field research) 

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (dengan 

menggunakan pedoman wawancara) kepada para key informan, yaitu orang-

orang yang kompeten yang memahami permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, yaitu: 

PEMBAHASAN 

1. Dinamika Demokrasi Elektoral Pasca Reformasi 1999-2009 

a. Musim Tanam Demokrasi Elektoral 

Pemilu 1999 merupakan awal dari pelaksanaan transisi dari demokrasi pasca 

keluar dari rezim orde baru.Selama orde baru pemilu telah dilakukan 

sebanyak 6 kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.Dari 

sekian pemilu yang telah dilakukan tidak menggabarkan demokrasi yang 

substantif, dimana partai politik dipaksa untuk melebur diri pada pembilahan 

berdasarkan aliran, yaitu nasionalis dan agama oleh penguasa pada tahun 

1973. Dengan peleburan partai yang berkontestasi pada pemilu 1971 maka 

masyarakat dan elit partai pada waktu itu tidak mempunyai pilihan lain. 

dengan dileburnya partai-partai pada term aliran tersebut tentunya 

memunculkan konflik tersendiri di dalam partai hasil fusi tadi. Tidak berhenti 
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sampai disitu, kemampuan penguasa untuk mengintervensi dalam partai-

partai tersebut sangat kuat khususnya dalam penentuan keputusan-

keputusan yang sifatnya strategis seperti pemilihan ketua umum partai (PPP 

dan PDI). Di sisi yang lain, penguasa melalui Golkar mendominasi suara pada 

pemilu dari periode ke periode pemilu. Kemampuan penguasaa melalui alat-

alat negara seperti militer dan birokrasi tentunya menjadi kekuatan yang 

efektif dalam menggerakan masyarakat atau pemilih untuk menyuarakan 

pemilihan ke Golkar.Dengan situasi seperti itu maka tidak mengherankan 

ketika Golkar selalu menjadi pemenang dalam setiap pemilu. 

b. Mencari Format Demokrasi Prosedural 

Dengan perubahan format ini, maka mulai pemilu 1999 Indonesia dalam 

sistem kepartainya berganti dengan multi partai tidak lagi dwi partai. Eforia 

politik ini memang sangat terasa saat menjelang pemilu, partai yang 

mendaftar sebanyak 141 partai akan tetapi setelah diverifikasi mengerucut 

menjadi 48 partai politik peserta pemilu. Secara kategoris, dari 48 partai 

peserta pemilu 1999 dibedakan dalam 3 kelompok besar partai (Pamungkas, 

2009;92); pertama, partai yang mengambil jalur kelas.Kedua, partai yang 

mengambil jalur aliran. Ketiga, persilangan antara partai yang mengambil jalur 

kelas dan aliran melahirkan kelompok partai yang bersifat catch all. 

Pada pemilu 1999 partai yang berhak ikut kontestasi dalam pemilu adalah 

partai-partai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; memiliki 

kepengurusan lebih dari ½ dari jumlah provinsi, setiap provinsi memiliki 

kepengurusan ½ dari jumlah kabupaten, untuk dapat mengikuti pemilu 

berikutnya partai harus memiliki 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki 

sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD provinsi/kabupaten-kota yang 

tersebar kurang dari ½ jumlah provinsi dan di ½ jumlah kabupaten seluruh 

Indonesia. 
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Pemilu 1999 dengan multi partai tidak menghasilkan kursi parlemen 

didominasi oleh satu partai politik, meskipun partai tersebut menang dalam 

pemilu.sangatlah masuk akal ketika pemilu dengan sistem multipartai maka 

tidak akan menghasilkan suara mayoritas di tingkat parlemen.  

Hal yang menarik kemudian dicermati adalah kekuatan-kekuatan politik hasil 

pemilu 1999 dapat terakomodir atau bisa dikatakan kekuasaan di 

pemerintahan dapat dibagi habis kepada kekuatan kekuatan politik yang 

ada.Mulai dari Presiden, wakil Presiden, Ketua MPR dan Ketua DPR di isi oleh 

partai politik berbeda yang pada sebelumnya mereka bertarung dalam pemilu 

maupun dalam parlemen. Tercatat, komposisi kabinet terdiri dari 6 wakil TNI, 

5 wakil fraksi reformasi, 4 wakil partai golkar, 4 wakil PDIP, 8 wakil PKB, 2 

wakil PPP dan 1 wakil dari PBB (Pamungkas, 2009;99). 

c. Pemilu 2004 

Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pada pemilu tahun 2004 ada perubahan 

yang mendasar baik dari segi pemilihan dan keterwakilan.Sebagai respons dari 

ketidakseimbangan antara perwakilan politik yang berasal dari jawa dan luar 

jawa yang disebabkan konsentrasi jumlah penduduk berada di jawa.Anggota 

DPD dipilih melalui Pemilu berbarengan dengan Pemilu Legislatif dan setiap 

provinsi diwakili oleh 4 orang anggota DPD tersebut. 

Syarat pemilu 1) memiliki pengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari 

seluruh jumlah provinsi. 2) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 

2/3 dari jumlah kabupaten/kota di provinsi. 3) memiliki anggota sekurang-

kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah 

penduduk pada setiap kepengurusan partai poliitik yang dibuktikan dengan 

kartu tanga anggota partai.4) partai politik harus mempunyai kantor tetap. 

Berdasarkan persyaratan 24 parti lolos, 6 dari 24 partai otomatis mengikuti 
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pemilu.18 diantaranya merupakan perubahan dari partai yang tidak lolos 

electoral threshold dan partai baru seperti Demokrat, Persatuan daerah dan 

terakhir pecahan partai lama.Terdapat 550 kursi anggota DPR. Sistem yang 

dipakai sama dengan pemilu 1999, yaitu perwakilan proporsional terbuka 

(proportional representation system-open list). Secara teoritik, sistem ini 

menjadikan partai politik akan memperoleh kursi sebanding dengan 

perolehan suara. 

Terkait dengan electoral threshold, syarat untuk partai politik dapat menguti 

pemilu berikutnya dengan 3% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 

sekurang-kurangnya 4% dari jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar 

sekurang-kurangnya ½ jumlah provinsi seluruh Indonesia atau memperoleh 

sekurang-kurangnya 4 % jumlah kursi DPRD kab/kota yang tersebat di ½  

jumlah kab/kota seluruh Indonesia. 

Dibanding pemilu 1999 antusiasme pemilih di 2004 mengalami penurunan 

yang signifikan, menurut Direktur Eksekutif Centre For Electoral Reform 

(Cetro) Hadar N Gumay menguraikan, pada tahun 1999 tingkat partisipasi 

dalam Pemilu tercatat 92 persen. Selanjutnya pada tahun 2004 menurun dan 

mencapai 84,1 persen (Kompas.com, 2011/10/19). Fenomena tersebut 

mungkin disebabkan peristiwa-peristiwa politik,  konflik sosial, ekonomi yang 

tidak kunjung membaik serta persoalan keamanan nasional yang dihubungkan 

dengan persoalan terorisme. 

Pemilu legislatif dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden dan wakil presiden, 

dimana pemilu 2004 diikuti 5 pasang calon.Pada pemilihan presiden, kandidat 

yang memenangi pemilu manakalah memperoleh 50 % lebih suara sah.Akan 

tetapi karena peserta relatif banyak maka hal ini memaksa untuk dilanjutkan 

putaran kedua tgl. 20 September 2004.Pada pemilihan putaran pertama Dua 

pasang yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan Susilo Bambang 
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Yudhoyono -J. Kalla dengan 22.58% suara dan Megawati-Hasyim M. dengan 

26.24% suara. 

Dalam pemilu Presiden langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia, 

kandidat presiden dan wakil presiden harus diusung oleh partai politik. 

dimana partai politik yang sekurang2nya memperoleh 15 % kursi di DPR atau 

20 % dari perolehan suara sah secara nasional dalam pileg. 

d. Pemilu 2009 

Pemilu 2009 diikuti oleh 28 partai politik akan tetapi hanya 9 partai saja yang 

lolos dari parliamentary Threshold dan terdapat 2 partai baru yaitu partai 

Gerindra dan Hanura. Meskipun partai baru akan tetapi partai tersebut 

mampu bersaing dalam memperoleh suara dengan partai-partai yang sudah 

mengikuti pemilu sebelumnya. Dengan perolehan suara yang masih dibawah 

partai-partai lama dengan 4.46% untuk Gerindra dan 3.77% untuk Hanura 

cukup mengantarkan kader mereka duduk di DPR. 

Dalam pemilu presiden tahun 2009 terdapat 3 pasang calon; yaitu pasangan 

J.Kalla-Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, Megawati-

Prabowo.Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono meskipun menang 

dalam pemilu dengan dukungan 20.85 % kursi di DPR tentunya tidak cukup 

dalam mengamankan kekuasaanya. Maka partai demokrat membutuhkan 

dukungan dari partai lain dalam mengamankan pemerintahan atau dukungan 

kebijakan-kebijakan dikemudian hari. Maka dalam susunan kabinet sangat 

terlihat sekali dimana koalisi yang lebih pada bagimana mengamankan 

kekuasaan.koalisi yang terbangun diantaranya ; Partai Demokrat, PAN, PKS, 

PKB, PPP, Golkar. 

2. Sentimen Anti-Partaisme 

Pemilu 1999 harapan besar periode pertama untuk membingkai kembali 
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harapan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik, euforia harapan 

tersebut tampak dengan tingkat partisipasi publik mencapai 92% dari total 

pemilih 171. 265. 422. Periode pasca pemilu 1999-2004 negara (DPR dan 

MPR) mendesain ulang kelembagaan politik antara eksekutif dan legislatif 

menuju cheks and balances sistem Presidensialisme yang lebih mapan. 

Namun, tingkat partispasi dan kepercayaan publik pada partai politik tidak 

bertahan lama, lambat laun tingkat keikutsertaan publik pada pesta 

demokrasi (baca;pemilu), mengalami penurunan secara terus menerus (23,34 

persen pada pemilu 2004. Bahkan pilpres putaran pertama angka golput 

mencapai 21,5 persen, angka ini meningkat menjadi 23,3 persen pada pilpres 

putaran kedua. Peningkatan angka Golput tidak hanya terjadi di pemilu 

legislatif dan pilpres, namun juga terjadi dalam pilkada yang rata-rata berkisar 

27,9) Gejala ketidak-ikutsertaan publik dalam demokrasi elektoral ini dapat 

dinyatakan sebagai bentuk sentimen anti-partaisme.  

Terdapat dua bentuk anti-Partaisme, yakni anti-partaisme reaktif dan anti-

partaisme kultural (Dalam Pamungkas, 2011;226). Anti-Partaisme reaktif 

adalah sebuah sikap kritis dari warga negara dalam merespon ketidakpuasan 

mereka terhadap kinerja elit dan istitusi partai. Sedangakan anti-partaisme 

kultural adalah ekspresi ketidak-senangan terhadap eksistensi partai politik 

dalam sebuah negara dan melakukan penolakan terhadap keberadaan partai 

politik, ketika anti-partaisme reaktif masih memberikan toleransi terhadap 

partai politik akan tetapi publik kecewa dengan kinerja partai politik. 

Berkembangnya sikap anti-partai dalam pandangan Philips Vermote, 

merupakan bentuk kedewasaan berpolitik dalam artian selalu meletakkan 

curiga ‘mengkritisi’ kekuasaan :“Hasil survei menunjukkan antipartai tapi dari 

sisi kebaikannya memang jangan percaya apapun yang dikatakan politisi, kita 

memang harus selalu mencurigai kekuasaan” (www.beritasatu.com). 



 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016 

235 

Sentimen negatif dan ketidakpercayaan terhadap partai politik tentu bukan 

sesuatu yang muncul sekejap, melainkan merupakan suatu proses akumulasi 

kekecewaan setelah kita melalui tiga kali pemilu demokratis. Asal muasalnya 

adalah pada periode awal masa reformasi, di mana partai gagal menjawab 

euforia demokrasi, harapan, dan tingkat kepercayaan rakyat yang begitu 

tinggi terhadap partai. 

Kegagalan ini berimbas pada munculnya ketidakpercayaan terhadap partai 

dan membuat masyarakat semakin banyak yang pragmatis.Rakyat yang 

pragmatis, seperti juga para politisi, tidak lagi berpikir panjang.Mereka tak lagi 

percaya janji-janji partai (Tanuwidjaja, nasional.kompas.com, 2012/03/14) 

Situasi ini akhirnya memperkuat pola perilaku partai yang pragmatis karena 

hanya dengan berlaku semakin pragmatis mereka bisa memenuhi permintaan 

rakyat yang semakin pragmatis pula. Siklus ini terus berlanjut dan sejalan 

dengan waktu sentimen negatif terhadap partai yang dipupuk dengan 

pragmatisme politik semakin menjalar dan mengakar. 

Peran parpol sebagai salah satu faktor penting dalam memasuki fase 

konsolidasi demokrasi ternyata belum bisa diharapkan.Fungsi parpol harus 

dijernihkan kembali agar parpol bisa dihadirkan kembali sebagai pilar utama 

penopang sistem demokrasi konstitusional. Hal itu bisa dilakukan hanya 

dengan menumbuhkan kembali apa yang oleh HA Giroux (1992) disebut 

sebagai suatu budaya baru, yaitu sebuah budaya yang didefinisikan sebagai 

acuan dan praktik bagi kewarganegaraan yang kritis, perjuangan untuk 

demokrasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum (bonum commune). 

Dengan kata lain, diperlukan sebuah transformasi kultural untuk 

merekonstruksi struktur kekuasaan. Kekuasaan memang sungguh memikat, 

namun pesona dari kekuasaan tersebut bisa berubah mengeroposkan 

komitmen pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. 
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Parpol yang hakikatnya merupakan instrumen untuk meraih kekuasaan kini 

telah keropos justru oleh ambisi meraih kekuasaan tanpa kejujuran dan 

akuntabilitas dari para elite politik.Patrick Dobel (1999) pernah 

mengemukakan bahwa seseorang yang mengejar kuasa bisa mengalami 

deindividuasi (deindividuation), yaitu suatu situasi saat seseorang merasa 

terbebas dari pembatasan moral dalam dirinya yang bisa berakibat hilangnya 

perasaan identitas diri dan tanggung jawab. Orang-orang yang mengalami 

proses deinviduasi inilah yang kini telah membajak parpol, sehingga parpol 

kian mengalami krisis jati diri. Menjernihkan kembali fungsi parpol dengan 

membebaskannya dari para pembajak tersebut akan mencegah kembalinya 

rezim totaliter yang siap membajak sistem demokrasi justru atas nama 

kegagalan parpol dalam meredefinisi dan menjernihkan fungsi dirinya sebagai 

pilar utama penopang demokrasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Harapan besar pasca reformasi politik menuju  ke konsolidasi demokrasi yang 

pada akhirnya mencapai kematangan demokrasi ternyata belum kunjung 

terwujud. Kekuasan membutuhka legitimasi dari warga negaranya, bentuk 

legitimasi kekuasaan dalam konteks demokrasi adalah tingkat partisipasi 

warga negara dalam politik (pemilu).Dilihat dari periode ke periode pemilu 

tingkat partisipasi warga negara terus menurun, baik pemilu legislatif maupun 

eksekutif pada tingkat pusat maupun daerah.Peran parpol sebagai salah satu 

faktor penting dalam memasuki fase konsolidasi demokrasi ternyata belum 

bisa diharapkan.Fungsi parpol harus dijernihkan kembali agar parpol bisa 

dihadirkan kembali sebagai pilar utama penopang sistem demokrasi 

konstitusional.Parpol yang hakikatnya merupakan instrumen untuk meraih 

kekuasaan kini telah keropos justru oleh ambisi meraih kekuasaan tanpa 

kejujuran dan akuntabilitas dari para elite politik. 
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Dari persoalan diatas maka partai politik harus mengembalikan kepercayaan 

publik yang termpuruk pada dewasa ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

merevitalisasi partai politik mulai dari proses rekruitment, kaderisasi, 

pendidikan politik dan juga menciptakan transparansi keuangan partai politik. 

Selain itu juga partai politik harus menjaga konsistesi antara ideologi partai 

dengan; pertama, kebijakan atau program yang dihasilkan ketika partai 

tersebut masuk menjadi penentu kebijakan.Kedua, pola koalisi yang relevan 

dengan ideologi atau garis partai. 
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