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ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU: 
“ASET BERSAMA” NEGARA-NEGARA SEKITAR 

 
Novi Winarti, M.A 

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Maritim Raja Ali Haji 
Tanjungpinang 

 
ABSTRAK 

 
Kasus illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau selama ini merupakan 
permasalahan keamanan yang masih berakar, sumber daya perikanan di 
Kepulauan Riau masih dijadikan “aset bersama” oleh negara sekitar. Kerugian 
negara yang disebabkan oleh illegal fishing yaitu sebesar Rp. 30 Triliun per 
tahun, dari kerugian tersebut 10 persen berasal dari Kepulauan Riau. Poin 
yang menjadi kajian ini yaitu bagaimana solusi solusi keamanan kelautan yang 
menyangkut illegal fishing di wilayah perbatasan Kepulauan Riau dengan 
beberapa Negara disekitar. Kajian yang menggunakan metode wawancara dan 
data skunder berupa dokumentasi negara serta pemberitaan di media massa 
ini menemukan bahwa mayoritas illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau 
berada di kawasan ZEE dan mulai meluas ke sektor ekonomi dan lingkungan, 
sehingga illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau tidak hanya mengacu 
pada keamanan tradisional, melainkan sudah meluas ke arah keamanan 
nontradisional. Visi kelautan bangsa Indonesia yang masih rendah, overlap 
kewenangan antar aktor dan prasarana yang tidak memadai sangat 
berpotensi untuk melanggengkan illegal fishing di Kepulauan Riau, sehingga 
memerlukan aktor nonnegara yang ikut menangani illegal fishing. Penguatan 
masyarakat pesisir (nelayan) akan menjadi aktor kunci dalam penanganan 
kasus illegal fishing, bahkan juga dibutuhkan koordinasi dan pengerucutan 
kewenangan aktor negara serta kerjasama multilateral dengan negara sekitar 
yang terlibat. 

Kata Kunci: illegal fishing, aktor negara, aktor nonnegara 

PENDAHULUAN 

Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari beribu pulau yang 

berbatasan langsung dengan wilayah negara lain baik berupa perbatasan laut 

dan darat. Konfigurasi wilayah nasional Indonesia yang sejak tanggal 17 

Agustus 1945 diproklamasikan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 ini 

telah diperkuat oleh pengakuan masyarakat internasional melalui Konvensi 
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Hukum Laut Internasional 1982 sebagai satu Negara Kepulauan (archipelagic 

state), dengan batas teritorial selebar 12 mil laut dari garis dasar ditambah 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selebar 200 mil laut yang mengelilingi 

seluruh NKRI . Sehingga dengan kondisi seperti ini, wilayah Indonesia yang 

berada di perbatasan kerap mengalami ancaman keamanan. Seiring 

berjalannya waktu, ancaman keamanan yang terjadi bukan lagi ancaman 

kedaulatan Negara seperti pada masa awal kemerdekaan, melainkan melebar 

kearah ancaman transnasional, misalnya bajak laut, perdagangan wanita dan 

illegal fishing. 

Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber 

daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan. Perbatasan 

laut (maritim) wilayah Indonesia yaitu dengan 10 negara di antaranya India, 

Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, 

Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya 

berupa pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau dan termasuk pulau-

pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan 

yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan 

negara tetangga. 

Provinsi Kepulauan Riau berada pada koordinat 0°40’ Lintang Selatan hingga 

7°19’ Lintang Utara serta antara 103°30’ Bujur Timur hingga 110°00’ Bujur 

Timur. Dengan luas wilayah 251.810 km², provinsi Kepulauan Riau lebih 

didominasi oleh lautan (96% atau setara dengan ± 241.215 km²), sedangkan 

sisanya oleh daratan (4% atau setara dengan ± 10.594 km²). Provinsi 

Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau besar dan kecil, 394 pulau di 

antaranya sudah dihuni, dan 1.350 pulau yang sudah bernama, sedangkan 

1.058 pulau yang belum bernama.  Wilayah Kepulauan Riau yang merupakan 

salah satu titik kepulauan terluar, pada tahun 2010-2011 mencapai kenaikan 
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rata-rata tertinggi sebesar 109.03 dalam Produksi Tangkap Perikanan per 

Provinsi. Namun, jika mengamati kasus illegal fishing di Indonesia, maka 

jumlah kasus illegal fishing di Kepulauan Riau berbanding lurus dengan 

produksi perikanan yang dihasilkan. Sesuai dengan yang diberitakan oleh 

beberapa media, berbagai penangkapan yang menyangkut illegal fishing 

masih sering terjadi di wilayah perbatasan. Kemudian, 2.408 pulau di Provinsi 

Kepulauan Riau, 19 pulau di antaranya berupa pulau-pulau kecil terluar yang 

tersebar dan berbatasan dengan 4 negara, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan 

Vietnam. Sehingga faktor keamanan wilayah Kepulauan Riau dengan jalinan 

19 pulau terluar sebagai “katup pengaman” menjadi penting untuk 

diperjuangkan.  

Berdasarkan data dari PSDKP Batam, menyatakan bahwa angka kasus illegal 

fishing setiap tahun selalu meningkat.  Tahun 2015 tercatat 21 kasus Kapal 

Ikan Asing (KIA) yang ditangkap karena melakukan illegal fishing. Tahun 2016, 

kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia meningkat 

menjadi 28 kasus. Sementara itu, tujuh bulan pertama tahun 2017, telah 

terjadi 30 kasus illegal fishing yang dilakukan oleh KIA. Bahkan sejak tahun 

2015, PSDKP Batam telah menangkap nelayan asing bersama kapalnya 

sebanyak 801 orang, yang berasal dari negara Vietnam, Thailand dan 

Malaysia. 

Melihat kerugian Negara pada tahun 2012, kasus illegal fishing menyebabkan 

Indonesia mengalami kerugian Negara sebesar 30 Triliun Rupiah per tahun 

dengan jumlah ikan yang hilang sebangak 1 juta ton per tahun dari 6,5 juta 

ton ikan yang dimiliki oleh Indonesia.  Hingga tahun 2015, kerugian negara 

Indonesia yang disebabkan kasus illegal fishing melebihi 101 Triliun Rupiah 

per tahun.  Sementara itu, kerugian yang dialami oleh Kepulauan Riau dari 

kasus illegal fishing yaitu sebesar Rp. 3 Triliun per tahun , atau dengan kata 
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lain kerugian negara akibat illegal fishing sebanyak 10 persen berasal dari 

Kepulauan Riau. Jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit, angka kerugian 

yang dialami oleh Kepulauan Riau sendiri lebih besar dari APBD Kepulauan 

Riau. Sementara angka 10 persen kerugian yang berasal dari Kepulauan Riau 

merupakan angka yang paling besar dibandingkan dengan kerugian yang 

diakibatkan illegal fishing dibandingkan daerah perbatasan lainnya.  

Dibandingkan dengan keseluruhan wilayah di Kepulauan Riau, illegal fishing 

yang kerap terjadi yaitu di wilayah utara provinsi Kepulauan Riau, yaitu di 

Kabupaten Natuna. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memetakan 

wilayah perairan Natuna hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di 

Laut China Selatan sebagai wilayah yang paling rawan pencurian ikan oleh 

kapal asing. Berdasarkan data yang dimiliki oleh DKP pada tahun 2008, dari 

242 kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing di wilayah perairan 

Indonesia, separuh lebih ditangkap di perairan Natuna hingga ZEEI di Laut 

China Selatan. Selanjutnya, pada enam bulan pertama tahun 2009, dari 67 

kapal asing yang tertangkap saat melakukan illegal fishing di wilayah perairan 

Indonesia, 60 persennya ditangkap di perairan Natuna hingga ZEEI di Laut 

China Selatan.  Kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing tersebut 

sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih, sehingga sangat mudah 

untuk mengeruk sumber daya ikan yang ada di wilayah tersebut. Sementara 

kapal-kapal penduduk setempat hanya dilengkapi dengan peralatan 

sederhana. Sehingga ketika gelombang laut di Natuna mencapai ketinggian 

delapan meter, penduduk setempat hanya menjadi penonton kapal asing 

yang mengeruk sumber daya ikan dengan sesuka hati. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Dit Pol Air Polda Kepulauan 

Riau juga mengatakan bahwa adanya illegal fishing di Kepulauan Riau selama 

ini dilakukan oleh warga negara Thailand, Malaysia dan Filipina.  Sementara 
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itu, di wilayah Laut Natuna, tindak illegal fishing merupakan tindak 

pelanggaran hukum di laut yang paling menonjol.  Melihat beberapa kasus di 

atas, dapat dilihat bahwa illegal fishing yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau 

masih terus berjalan walaupun pemernitah telah mengambil kebijakan untuk 

menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan 

Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan memabahas solusi 

keamanan kelautan yang menyangkut illegal fishing di wilayah perbatasan 

Kepulauan Riau dengan beberapa Negara disekitar. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan 

metode case study. Data diperoleh melalui wawancara dan studi literatur 

yang berkaitan dengan praktik illegal fishing di Kepulauan Riau. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode 

analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang 

kemudian disusul dengan analisis. 

PEMBAHASAN 

1. Illegal fishing dalam Perluasan Agenda Keamanan 

Wacana tentang illegal fishing muncul bersama-sama dalam kerangka IUU 

(Illegal, Unreporterd and Unregulated) fishing practices pada saat 

diselenggarakannya forum CCAMLR (Commision for Conservation of Atlantic 

Marine Living Resources) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997.  Pada saat itu 

dibahas mengenai kerugian akibat praktek penangkapan ikan yang dilakukan 

oleh negara bukan anggota CCAMLR.  Dari forum ini kemudian masalah illegal 

fishing ini dijadikan isu utama di tingkat global oleh FAO dengan alasan kuat, 

bahwa saat ini cadangan ikan dunia menujukkan trend menurun dan salah 

satu faktornya penyebabnya adalah praktek illegal fishing.  
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Dalam mengkaji illegal fishing akan merujuk kepada pengertian yang 

dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, 

Unregulated (IUU) Fishing dengan diprakarsai FAO dalam konteks 

implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) . Illegal fishing 

yaitu: 

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu 

atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa 

izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan 

ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. 

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan 

berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota 

organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries 

Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-

kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan 

pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO 

wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang 

berkaitan dengan hukum internasional. 

3. Kegiatan penagkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara 

yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan 

hasil tangkapannya. 

Lebih jauh menurut Dahuri, di dalam prakteknya keterlibatan pihak asing- 

dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua. Pertama,  pencurian 

semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan 

memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha 

lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. 

Praktek ini tetap dikatagorikan sebagai illegal fishing, karena selain 

menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku illegal fishing 

ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses 
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pendaratan ikan di wilayah yang sah.  Praktek ini sering disebut sebagai 

praktek “pinjam bendera” (Flag of Convenience; FOC). Kedua, adalah 

pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh  

nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri 

untuk menangkap ikan di wilayah kita. Kegiatan ini jumlahnya cukup besar, 

berdasarkan perkiraan FAO ada sekitar 1 juta ton per tahun dengan jumlah 

kapal sekitar 3000 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, 

Malaysia,  RRC, Pilipina, Taiwan, Korea Selatan, dan lainnya.  

Selain hal di atas, praktek illegal fishing yang terjadi di laut Indonesia tidak 

hanya merugikan Negara dalam sektor ekonomi, tetapi juga dalam sektor 

lingkungan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku illegal fishing 

melakukan prakteknya dengan menggunakan bahan peledak, bius dan pukat 

harimau/trawl. Hal ini tentu akan merusak ekosistem laut yang ada di 

Indonesia.   

Beberapa tahun yang lalu, melalui kerangka ASEAN Security Community, 

organisasi regional ini menciptakan mekanisme Forum Maritim ASEAN. Forum 

Maritim ASEAN dirancang sebagai forum untuk membahas langkah untuk 

memberikan respon terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim. 

Ancaman keamanan maritim yang disebut itu adalah (1) pembajakan, (2) 

perampokan bersenjata, (3) lingkungan kelautan, (4) penangkapan ikan yang 

ilegal, (5) penyeludupan barang, manusia, senjata dan drug trafficking.  

Di luar kerangka Forum Maritim ASEAN itu, pembicaraan tentang keamanan 

maritim juga telah diadakan melalui mekanisme kedua yaitu melalui ASEAN 

Regional Forum. Beranggotakan sekitar lebih dari 26 negara, konsep paper 

ARF menekankan adanya 6 poin dalam kerjasama keamanan maritim yaitu (1) 

kerjasama multilateral tentang pencegahan kecelakaan kapal baik yang 

berlaku untuk kapal lokal maupun kapal eksternal (2) sistem pemantauan 
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iklim dan Permukaan Laut (3) pembentukan ASEAN Relief and Assistance 

Force dan Unit Keselamatan Maritim (atau Pengintaian) untuk menjaga 

keselamatan perairan di kawasan (3) Konvensi-konvensi tentang Lingkungan 

Laut (pembuangan zat-zat beracun dan sumber-sumber polusi kelautan yang 

berasal dari daratan (5) pengintaian maritim dan (6) menggali gagasan 

penelitian ilmiah bersama tentang kelautan.  

Beberapa forum di atas memperlihatkan bahwa illegal fishing telah masuk ke 

dalam salah satu aspek keamanan maritim. Cakupan keamanan maritim ini 

lebih luas dari dialog-dialog yang dilakukan sebelumnya dalam ICP PBB yang 

dilakukan sejak tahun 2001. Dimana di dalam dialog ICP PBB tidak terdapat 

konsep illegal fishing yang dimasukkan dalam keamanan maritim. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi pergeseran konsep keamanan dari tradisional 

yang melebar ke arah konsep keamanan non tradisional. 

Mengutip analisis sektor keamanan yang dikemukakan oleh Barry Buzan, 

terdapat tiga unit yang dilibatkan  di dalam skuritisasi, yaitu: 

1. Referent object, merupakan hal-hal yang terlihat terancam sehingga 

memiliki legitimasi untuk bertahan ataupun dipertahankan. 

2. Securitizing actors, merupakan aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi 

dan mendeklarasikan bahwa sesuatu sedang terancam. 

3. Functional actors, merupakan aktor yang memberikan efek terhadap 

suatu sektor keamanan. Aktor yang bukan referent object ataupun 

securitizing actors, tetapi justru menjadi aktor yang memberikan 

pengaruh sangat signifikan dalam sekuritisasi.  

Pada awalnya, melemahnya pertahanan-keamanan batas teritorial Negara 

(porous territorial boundaries) dan degradasi lingkungan  menjadi dua faktor 

berikutnya yang memicu aktivitas global aktor non negara dan akhirnya 

menambah dimensi ancaman dalam pembentukan stabilitas keamanan 
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global. Di lain pihak, jejaring saling ketergantungan ekonomi dan 

kecenderungan fragmentasi wilayah geografis dunia menjadi blok-blok 

dominasi korporasi membuka celah ancaman baru yang berakar dari sektor 

perekonomian global.  

Kajian Barry Buzan dkk. dalam Security: A New Framework for Analysis (1998), 

konsep keamanan maritim berada di antara dua interaksi pemikiran yang 

berbeda yaitu antara kelompok yang menggunakan kerangka tradisional 

tentang keamanan dan kelompok yang menggunakan kerangka non-

tradisional. Kelompok tradisional cenderung untuk membatasi konsep 

keamanan (de-securitization) sedangkan kelompok non-tradisional memiliki 

kecenderungan untuk memperluasnya (securitization). Jika fokus dari 

kelompok tradisional tentang referent object (tentang apa yang terancam) 

adalah pada kedaulatan dan identitas negara (kedaulatan negara dan bangsa) 

, maka kelompok non-tradisional cenderung untuk memperluasnya. Jika 

kelompok non-tradisional cenderung memiliki bentangan keamanan (security 

landscape) yang sangat luas tentang apa yang dimaksud dengan masalah-

masalah keamanan (security problems), maka kelompok tradisional cenderung 

untuk membatasinya pada konflik kekerasan.  

Menurut Timothy D. Hoyt yang dikutip oleh Keliat, terdapat perbedaan 

tentang dua mazhab keamanan. Mazhab tradisional mendefinisikan masalah-

masalah keamanan sebagai kegiatan pencarian keamanan oleh negara dan 

kompetisi antar negara untuk keamanan. Pencarian dan kompetisi itu 

diwujudkan misalnya melalui konfrontasi, perlombaan senjata (arms race) dan 

perang. Karena itu bentangan keamanan (security landscape) menurut 

mazhab ini pada dasarnya adalah masalah antarnegara (interstate problem). 

Mazhab yang kedua, yang non-tradisional, menyatakan bahwa bentangan 

keamanan semacam itu tidak mencukupi. Tetapi bentangan keamanan itu 
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harus memasukkan masalah keamanan intranegara (intrastate security 

problem) dan masalah keamanan lintas-nasional (transnational security 

problem).  

Selanjutnya, yang dimaksud dengan masalah keamanan intra-negara misalnya 

dapat muncul dari kekacauan (disorder) dalam negara dan masyarakat karena 

etnik, rasial, agama, linguistik atau strata ekonomi. Sedangkan yang dimaksud 

dengan masalah keamanan lintas-nasional misalnya adalah ancaman-

ancaman keamanan yang berasal dari isu-isu kependudukan seperti migrasi, 

lingkungan hidup dan sumber daya yang ruangnya tidak dapat dibatasi pada 

skala nasional. Bahkan ada yang menyatakan bahwa fokus kepedulian harus 

dialihkan dari unit analisis negara ke arah unit analisis kelompok dan individu 

dengan berbagai isu yang sifatnya non-militer, misalnya keamanan ekonomi, 

keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan dan 

keamanan politik.  Keamanan merupakan suatu fenomena yang berhubungan, 

oleh karenanya seseorang tidak bisa memahami keamanan nasional suatu 

negara tanpa memahami pola internasional yang melekat dalam 

kesalingtergantungan keamanan yang ada.  Artinya, semakin lama kajian 

mengenai keamanan mengalami perluasan ke arah sektor lainnya dengan 

penambahan aktor keamanan yang berasal dari non negara.  

Menurut Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul People State and Fear: An 

Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era, bahwa 

keamanan juga berkaitan dengan lima sektor utama, yaitu keamanan militer, 

politik, ekonomi, sosial dan lingkungan seperti yang dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Keamanan militer, mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan 

yaitu kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi 

masing-masing pihak. 
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2. Keamanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi 

suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang 

melegitimasi kedua hal tadi. 

3. Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial 

maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat 

kesejahteraan dan kekuatan negara. 

4. Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan 

menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, 

agama, dan identitas nasional. 

5. Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal 

sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya. 

Meskipun masing-masing sektor tersebut mempunyai titik-titik vokal dalam 

kerangka masalah-masalah keamanan, dan merumuskan cara-cara sendiri 

dalam menentukan prioritas kebijakan utama suatu negara namun sektor-

sektor itu sendiri saling terkait dalam operasinya.  Masalah-masalah 

keamanan yang muncul salah satunya bisa berupa tindakan peningkatan 

kekuatan militer suatu negara, dan pendekatan yang demikian apabila 

dilakukan secara terus menerus pada gilirannya dapat menimbulkan apa yang 

disebut dilema keamanan.  Dilema keamanan ini dapat terjadi apabila 

peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan dipersepsikan sebagai 

ancaman dan petunjuk sikap bermusuhan oleh pihak lain. Hal tersebut tentu 

saja merupakan persperktif keamanan tradisional, demikian suatu reaksi atas 

aksi yang dilakukan suatu pihak akan menimbulkan reaksi yang baru dari pihak 

lain. Sementara itu, di dalam kasus illegal fishing yang terjadi di Kepulauan 

Riau, terdapat juga dua sektor yang terancam, yaitu sektor ekonomi dan 

lingkungan. Kerugian yang dialami oleh Kepulauan Riau yang diakibatkan oleh 

illegal fishing yaitu sebesar 3 Triliun Rupiah, sementara kapal asing yang 

melakukan illegal fishing tersebut menggunakan alat-alat tangkap yang 
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merusak ekosistem laut, misalnya yaitu bahan peledak dan pukat 

harimau/trawl.  

Kasus illegal fishing yang melibatkan negara tetangga antara lain Malaysia, 

Filipina, Thailand dan Vietnam telah menjadi perhatian nasional bahkan 

internasional  dapat terlihat sebagai kasus yang mengalami perluasan agenda 

di dalam aspek keamanannya. Illegal fishing yang pada awalnya disekuritisasi 

oleh aktor state dengan pengerahan beberapa personel keamanan untuk 

melakukan patroli di laut Kepulauan Riau. Seiring dengan berjalannya kasus 

illegal fishing yang tidak pernah terlepas sebagai salah satu kasus maritim, 

aktor yang mensekuritisasi dari state semakin meluas, tidak hanya melibatkan 

TNI AL saja,tetapi juga melibatkan peran Polisi Perairan dan Udara, Dinas 

Perhubungan Laut, KPLP, Bea Cukai, DKP, P2SDKP serta instansi sipil lainnya.  

Beberapa stakeholder tersebut kemudian dikoordinasikan dalam satu badan, 

yaitu Bakorkamla.  

Penanganan kasus illegal fishing yang skuritisasi oleh state juga dilakukan 

dengan perjanjian bilateral bersama Malaysia, pada tanggal 27 Januari 2012 

dilakukan MoU antara Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia mengenai 

pedoman umum tentang penanganan terhadap nelayan oleh lembaga 

penegak hukum di laut Republik Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, 

beberapa aktor non-state yang melakukan skuritisasi atas kasus illegal fishing 

ini yaitu dari beberapa lembaga kajian, dan organisasi non pemerintah seperti 

Indonesia Maritime Institute. Hal ini menjadikan kasus illegal fishing 

mengalami perluasan space keamanan, dari keamanan tradisional beralih 

kepada keamanan non tradisional. 

2. Penanganan Illegal fishing oleh Negara 

Beralih sedikit ke arah utara provinsi Kepulauan Riau, maka terdapat sebuah 
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kabupaten yang juga kaya dengan sumber daya ikan, namun juga bernasib 

sama dengan daerah-daerah lainnya karena hanya menjadi penonton ketika 

kapal asing illegal mengeruk sumber daya ikan di daerah tersebut. Satu atau 

dua kali dalam satu bulan kapal-kapal nelayan asing akan berkumpul dan 

berlabuh di tengah laut pada malam hari berpesta dengan lampu yang terang 

benderang, bak sebuah kota tengah malam di tengah laut di wilayah 

kedaulatan NKRI. Praktik illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing 

dengan menggunakan bendera Indonesia ini juga sudah sangat melampaui 

batas, karena nelayan asing tersebut menangkap ikan di bawah jarak 4 mil 

dan sehingga merusak alat tangkap rawai yang dipasang nelayan Natuna.   

Upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam memberantas 

illegal fishing diantaranya yaitu dengan cara menenggelamkan kapal pelaku 

illegal fishing melalui Undag-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 

Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan 

berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 

perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.  

Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagai 

mana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan 

tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal 

perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.  

Selain upaya di atas, proses skuritisasi kasus illegal fishing yang dilakukan oleh 

Negara juga melibatkan beberapa aktor. Badan koordinir dibentuk untuk 

mengatasi kasus illegal fishing, yaitu Bakorkamla yang membawahi 12 

lembaga lainnya. Dari jumlah lembaga yang begitu banyak dalam 

menskuritisasi kasus illegal fishing justru menjadi hambatan dalam 

pelaksanaannya. Hal ini terjadi dalam hal koordinasi dan kerjasama 
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antarinstansi, sehingga pelaksanaan operasi tidak mendapatkan hasil yang 

optimal. Permasalahan tidak terjalinnya koordinasi dengan baik dalam 

pelaksanaan operasi pengamanan laut, karena masing-masing instansi merasa 

lebih berwenang berdasarkan aturan perundangan yang menaunginya. Satuan 

pelaksana lapangan mengacu pada induk organisasi mereka masing-masing 

yang telah menentukan titik berat pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan 

tanggung jawabnya. Akibat dari ego sektoral tersebut, membawa dampak 

pada penyelesaian hukum yang tidak seragam.   

Selain terjadi permasalahan koordinasi yang menjadi kendala yang serius 

dalam pengelolaan perbatasan dan ego sektoral dari para pemangku 

kepentingan (stakeholders), ada pula indikasi terhadap kekurangtaatan atas 

peraturan perundang-undangan yang berlaku justru oleh elemen pemerintah 

sendiri.  Banyaknya oknum petugas yang terkait (sipil dan militer) menjadi 

backing para pelaku illegal fishing dengan modus member izin para pelaku 

dengan cara membelokkan aturan yang ada, misalnya penangkapan ikan dan 

ekspor hasil laut tidak melalui pelabuhan, padahal menurut Undang-Undang 

No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, setiap kapal harus merapat dulu ke 

pelabuhan Indonesia untuk diolah ikannya.  Selain itu, juga banyak terjadi 

pembiaran beberapa kasus illegal fishing di Kepulauan Riau (wilayah 

Tambelan, Natuna) yang dilakukan oleh pihak keamanan. Beberapa kali 

nelayan Tambelan menangkap dan melaporkan pelaku illegal fishing kepada 

pihak keamanan, namun tidak pernah diproses secara hukum dan dilepaskan 

begitu saja, sehingga masih banyak kapal-kapal asing yang berkeliaran di 

wilayah Tambelan. Dalam melakukan patroli keamanan laut, kapal-kapal asing 

tidak terlihat, seolah terjadi kontak antara aparat patroli dengan kapal asing 

(Thailand) sehingga diindikasikan adanya pemberian jalan kapal asing agar 

tidak bertemu dengan kapal patroli.  
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Di luar hal di atas, berkenaan dengan kapal patroli untuk mengatasi kasus 

illegal fishing, kemampuan kapal patroli yang tidak sebanding antara luas laut 

dan kekuatan yang ada di perairan Kepulauan Riau, menimbulkan banyak 

celah-celah bagi pelaku illegal untuk melakukan aktivitasnya, sehingga pelaku 

bisa dengan cepat lari menghilang ke laut lepas yaitu Laut China Selatan  

sementara saat ini Indonesia hanya memiliki 35 kapal patroli perikanan di 

bawah pengelolaan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Padahal, 

seharusnya untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas (5,8 juta 

km2) dibutuhkan 90 kapal patroli perikanan.  Dari jumlah tersebut, dapat 

dilihat bahwa jumlah kapal patroli yang ada hanya mencapai 30 persen dari 

kebutuhan kapal patroli. Masih lemahnya pengawasan terhadap sumber daya 

laut di Kepulauan Riau juga disebabkan kurangnya sarana prasarana yang 

dimiliki sehingga berdampak pada pencurian ikan oleh kapal-kapal asing 

dengan menggunakan kapal besar dan peralatan yang canggih untuk 

menangkap hasil laut perairan Kepri.  

Pada tahun 2005, dibentuk Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) DKP yang mempunyai fungsi 

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan system 

monitoring, control, dan surveillance (MCS). Kemudian, salah satu metode 

pengawasan terhadap operasional kapal-kapal perikanan adalah dengan 

melalui VMS, yaitu system pengawasan kapal yang berbasis satelit. Namun, 

terdapat kendala dalam pengimplementasian VMS ini, yaitu kurangnya 

pemahaman bagi para nelayan mengenai VMS, sehingga Transmitter 

(instrument dari VMS) tersebut tidak dipasang di kapal nelayan; adanya 

keterbatasan dalam penyediaan Transmitter; banyaknya kapal yangsudah 

tidak memiliki izin operasi namun belum mengembalikan Transmitter.  Dari 

kendala-kendala tersebut mengakibatkan VMS tidak berjalan secara optimal. 
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3. Pemberdayaan Aktor Non-Negara  

Dalam upaya menjadikan wilayah perbatasan antar Negara sebagai wilayah 

yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang terdepan dan sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sudah semestinya dilakukan 

berbagai upaya untuk menghilangkan ancaman illegal fishing di perbatasan. 

Solusi yang dapat dilakukan di antaranya yaitu memfokuskan skuritisasi pada 

daerah-daerah perbatasan yang rentan terhadap kegiatan illegal fishing. 

Dalam hal penguatan masyarakat pesisir, hal tersebut dilakukan karena 

sebenarnya masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan itulah yang 

mengetahui konteks kelautan wilayahnya, dalam hal ini Kepulauan Riau. 

Penguatan ini juga sebagai salah satu cara untuk memperpanjang jangkauan 

“patroli” pihak keamanan, atau dengan kata lain, nelayan-nelayan yang diberi 

pemberdayaan berupa penguatan SDM maupun alat tangkapan dan kapalnya 

ini dijadikan mata-mata terhadap pelaku illegal fishing. 

Berkenaan dengan keamanan (illegal fishing), maka akan menyangkut 

tindakan aktor negara dan non negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

dan keduabelas lembaga lainnya yang tergabung dalam Bakorkamla terlibat 

dalam keamanan kelautan. Aktor-aktor keamanan negara dalam mengatasi 

illegal fishing seperti yang dijelaskan di dalam bab sebelumnya memang 

sangat banyak, sehingga ego sektoral pun muncul diantaranya. Dari hal 

tersebut sangat diperlukan koordinasi yang dilakukan oleh Bakorkamla secara 

sinergis, sehingga tidak terjadi kelalaian yang dilakuan oleh aktor-aktor 

keamanan negara yang bertugas dalam mengatasi illegal fishing. Untuk 

menghindari terjadinya overlap kewenangan antara aktor-aktor tersebut, 

dibutuhkan pengkerucutan aktor-aktor negara dalam penanganan illegal 

fishing ini.  

Dalam menghadapi dilema keamanan  yang menyangkut illegal fishing di 
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Kepulauan Riau, negara sebagai aktor keamanan tradisional juga hendaknya 

melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai securitizing actors. Dimana 

securitizing actors yaitu aktor yang melakukan sekuritisasi dan 

mendeklarasikan bahwa sesuatu sedang terancam, Lebih jauh menurut Buzan, 

aktor yang melakukan sekuritisasi dapat dilakukan secara perorangan atau 

kelompok, baik dari birokrasi, pemerintah, kelompok kepentingan, Non-

Governmental Organization, komunitas epistemik, individu, dan beberapa 

pelaku non-negara lainnya.  Artinya, aktor yang melakukan sekuritisasi dapat 

berasal dari negara atau non negara. 

Pandangan di atas menjelaskan bahwa ada keterkaitan erat antara aktor 

Negara dan nonnegara dalam melakukan skuritisasi. Dengan kata lain, dalam 

memberantas illegal fishing, masyarakat juga memiliki peran sebagai 

securitizing actors yang mengagendakan isu illegal fishing sebagai ancaman 

negara. 

PENUTUP 

Kasus illegal fishing yang melibatkan sektor ekonomi dan lingkungan ini akan 

terus berkembang jika aktor yang mensekuritisasi hanya berasal dari negara, 

sektor lingkungan yang mulai terancam karena penggunaan bahan peledak, 

bius dan pukat harimau/trawl dalam melakukan illegal fishing akan tetap 

berkembang jika semua stakeholder tidak terlibat dalam pelaksanaan 

penanganan kasus illegal fishing ini. Sehingga pemberdayaan aktor nonnegara 

seperti yang dikatakan oleh Barry Buzan sebagai securitizing actors memang 

benar-benar harus ditingkatkan demi terjaganya sumber daya laut provinsi 

Kepulauan Riau.  

Dari poin diatas, akan lebih menguntungkan jika di wilayah perbatasan 

tersebut dibentuk securitizing actors secara kelembagaan, sehingga 
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kebocoran ekonomi wilayah dapat dihindari dan tentunya kasus illegal fishing 

dapat diminimalisir, bahkan sumber daya ikan di Kepulauan Riau dapat benar-

benar didaulat seutuhnya oleh bangsa Indonesia sebagai kepemilikian negara 

tanpa dijadikan “aset bersama” negara sekitar. 
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ABSTRAK 

Selain sebagai hak masyarakat, keterbukaan informasi publik juga sekaligus 
sebagai instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, karena 
semakin terbuka suatu pemerintahan maka akan semakin rendah tingkat 
penyelewengannya serta pemerintahannya semakin dapat dipertanggung 
jawabkan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui persepsi masyarakat, civil 
society organization, dan aparatur pemerintah itu sendiri terhadap 
keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 
dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kota Tanjungpinang (SKPD) khususnya Dinas Pendidikan, Kesehatan, 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi 
terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada 
Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 
cukup baik. Bila dilihat menurut tanggapan responden terhadap seluruh 
bentuk informasi, maka hanya terdapat satu bentuk informasi yang 
memperoleh tanggapan baik yakni informasi mengenai profil organisasi, 
selebihnya adalah cukup baik. Perlu penyamaan pandangan antara 
pemerintah dengan masyarakat/stakeholder mengenai prinsip penyeleng-
garaan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan hasil pelaksanaan tugas 
dan fungsi SKPD juga perlu ditingkatkan, serta diperlukan pula peningkatan 
perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Kata Kunci : Keterbukaan informasi publik, persepsi masyarakat. 

 

PENDAHULUAN 

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan 

peran dan kinerja badan-badan publik dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara, yang akan berujung pada terpenuhinya kebutuhan dan 
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kepentingan publik. Pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus 

merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan 

pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal 

mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Dengan adanya 

keterbukaan informasi publik bukan berarti hanya menguntungkan 

masyarakat saja, namun secara keseluruhan baik masyarakat, swasta, maupun 

pemerintahan sama-sama diuntungkan. Jika informasi publik tersedia dengan 

cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas 

bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 

saluran yang tersedia. Penjabaran selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 

14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang 

mengamanatkan kepada badan publik untuk membuka akses atas informasi 

publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.  

Lingkup badan publik menurut UU KIP ialah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah 

(Ornop) sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN 

dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Lingkup badan 

publik tersebut tentunya termasuk pula pemerintahan daerah beserta 

turunannya. 
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Setiap badan publik menurut UU KIP memiliki kewajiban untuk menyediakan 

dan mengumumkan informasi untuk publik yang dijabarkan kedalam tiga 

jenis, antara lain:  

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.  

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan  

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 

Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Tanjungpinang Tahun 2013–2018, dirumuskan visi Pemerintah Kota 

Tanjungpinang 2013–2018 yakni Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak 

mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, 

transparan, akuntabel serta melayani. Dari rumusan visi tersebut kata 

transparan dimaknai sebagai kondisi keterbukaan informasi pembangunan 

yang dapat diakses publik. Serta salah satu penjabaran visi tersebut atau 

misinya ialah membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan 

akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik. 

Dalam tahapan pelaksanaannya, saat ini sudah berjalan setengah periode dari 

waktu yang ditetapkan, maka perlu untuk melihat bagaimana ketercapaian 

RPJMD tersebut dalam konteks keterbukaan informasi publik menurut sudut 

pandang masyarakat. Apakah masyarakat sudah menikmati dan merasakan 

adanya keterbukaan informasi publik yang dijanjikan?. 

Selain dari komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang itu sendiri yang 

memang harus ditunaikan, masyarakat sesuai dengan UU KIP memiliki hak 

untuk dapat mengakses informasi secara terbuka. Pertanyaannya adalah 

apakah masyarakat telah mengetahui dan memahami bahwa mereka memiliki 

hak untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan 

Pemerintahan Kota Tanjungpinang?. Apakah masyarakat memiliki respon dan 
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kepedulian untuk menggunakan haknya dalam mengawasi penyelenggaraan 

Pemerintahan Kota Tanjungpinang dari sudut keterbukaan informasi?. 

Selanjutnya dari Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri (satuan-satuan 

kerja), apakah memiliki sikap yang positif dengan adanya keterbukaan 

informasi publik, sesuai dengan visi-misi kepala daerah (walikota)?. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk dijawab, karena 

disamping sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, juga 

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik 

akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta akan 

memotivasi pemerintah untuk bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi, 

dan nepotisme, menjalankan roda pemerintahan yang beorientasi pada 

pelayanan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera sesuai 

dengan tujuan pemerintahan negara. Oleh karena itu, dianggap penting untuk 

mengkaji persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, dengan 

rumusan masalah bagaimana persepsi masyarakat penerima layanan, dan 

masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan (civil society 

organization), serta aparatur pemerintah daerah terhadap keterbukaan 

informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, 

Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Open Government 

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan 

ada karena kehendak rakyat. Untuk itu pemerintahan diadakan bukan untuk 

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan 

kondisi yang menginginkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan 

dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 2002). 
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Dalam konteks negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, 

maka pelaksanaan sistem pemerintahannya berdasarkan amanat rakyat dan 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena itu sudah 

sewajarnya dan bahkan merupakan hak rakyat untuk mengetahui informasi-

informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan negara dan/atau 

pemerintahan (Retnowati, 2012). Hal ini dapat terlaksana jika pemerintah 

memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam 

tata kelola pemerintahannya. 

Menurut Transparency International Indonesia (2014) bahwa konsep tata 

kelola pemerintahan yang terbuka dimaksudkan untuk memperbaiki cara 

kekuasaan dijalankan untuk mengelola sumberdaya di suatu negara demi 

meningkatkan taraf hidup warga. Salah satu prasyarat untuk mewujudkannya 

adalah dengan menyediakan perangkat hukum dan kebijakan yang memadai 

untuk menjamin hak atas akses informasi dan hak berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan; menyediakan arsitektur kelembagaan bagi 

pengembangan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi; serta investasi 

pada teknologi informasi dan komunikasi dan sarana-prasarana pendukung 

lainnya.  

Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan, terbuka dan partisipatoris (Santosa (2001). Koalisi untuk 

Kebebasan Informasi (2003) menegaskan bahwa pemerintahan yang terbuka 

mensyaratkan adanya jaminan atas 5 (lima) hal yakni: 

1. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan 

peran publiknya (right to obsverve); 

2. Hak untuk memperoleh informasi (right to infomation); 

3. Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan 

kebijakan publik (right to participate); 
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4. Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam 

kebebasan pers;  

5. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak 

yang ditolak. 

Selain itu, sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance), maka salah satu pondasinya ialah adanya pemerintahan yang 

terbuka. Dalam prakteknya, mustahil terwujud pemerintahan yang terbuka 

jika keterbukaan atas informasi tidak dijadikan prasyarat utamanya. Oleh 

karena itu, wujud dari pemerintahan yang terbuka ialah adanya keterbukaan 

informasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemerintahan, serta kondisi ini 

mesti berlaku untuk setiap tingkatan pemerintahan baik pusat maupun 

daerah dan desa. 

2. Keterbukaan Informasi Publik 

Hak atas informasi menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional, 

yang diatur dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa “setiap orang 

mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak 

ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan 

mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media 

apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara” (dalam 

Febriananingsih, 2012). 

Kemudian di Indonesia hak atas informasi juga ditempatkan sebagai hak asasi 

manusia, yakni dalam pasal 28F UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak 

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, 
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menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 

segala jenis saluran yang tersedia. Dalam pasal 4 UU KIP ditegaskan bahwa 

setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. Kemudian dijabarkan bahwa setiap orang berhak melihat dan 

mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka 

untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan 

informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang dan/atau 

menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengamanatkan tiga jenis informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan oleh badan publik yaitu : 

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 

a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala, meliputi : 

i. informasi yang berkaitan dengan badan publik;  

ii. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik 

terkait;  

iii. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau  

iv. informasi lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-

Undangan. 

b. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik 

paling singkat 6 (enam) bulan sekali.  

c. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik secara berkala 

disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.  

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 
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a. Badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu 

informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak 

dan ketertiban umum.  

b. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik secara serta--

merta disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.  

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 

a. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:  

i. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah 

penguasaa badan publik, tidak termasuk informasi yang 

dikecualikan;  

ii. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;  

iii. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen 

pendukungnya;  

iv. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan 

pengeluaran tahunan badan publik;  

v. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;  

vi. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat 

publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;  

vii. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan 

dengan pelayanan masyarakat; dan/atau  

viii. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. 

b. Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi 

masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau 

penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai informasi publik 

yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik. 
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3. Perpsepsi Masyarakat 

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa 

hal melalui pancaindranya. Sementara mispersepsi diartikan sebagai salah 

penanggapan atau salah penerimaan (http://kbbi.web.id, diakses tanggal 6 

April 2015). Dengan demikian, persepsi merupakan suatu proses yang dimulai 

dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri 

seseorang, sehingga dengan penglihatan dan tanggapannya, seseorang sadar 

akan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya.  

Menurut Saefuddin (2005:5) pada hakekatnya persepsi merupakan suatu yang 

berasal dari dalam diri manusia, yang terbentuk oleh lingkungan sekitar di luar 

dari individu itu sendiri. Selanjutnya menurut Daft (2003:22) persepsi adalah 

sebuah proses yang digunakan orang untuk dapat mengerti lingkungannya 

dengan cara menyeleksi, mengorganisasi dan meng-interprestasikan informasi 

dari lingkungan. 

Persepsi timbul karena adanya proses seseorang yang memperlakukan 

informasi yang masuk pada dirinya melalui pengamatan dengan 

menggunakan indera yang dimilikinya. Proses ini merupakan interprestasi dari 

apa yang diamati atau proses penggambaran obyek yang diamati. Agar 

seseorang dapat mengadakan persepsi, hal-hal yang harus dipenuhi menurut 

Manullang (2006: 164), ialah: 

1. Adanya objek yang dipersepsi. 

2. Alat indera atau repseptor, yaitu alat untuk menerima stimulus. 

3. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam mengadakan persepsi, tanpa perhatian tidak akan 

dapat terjadi persepsi. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dengan 

pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Kota Tanjungpinang Provinsi 

Kepulauan Riau, sesuai dengan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang 

dalam keterbukaan informasi publik yang tercermin dalam RPJMD Kota 

Tanjungpinang 2013-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 

yang menerima pelayanan pada 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Kota Tanjungpinang yang terkait langsung dengan pelayanan dasar 

masyarakat, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan masyarakat yang tergabung dalam 

organisasi kemasyarakatan (civil society organization), serta aparatur 

pemerintah daerah pada 3 (tiga) SKPD diatas. Melalui teknik accidental 

sampling diperoleh besaran sampel secara keseluruhan berjumlah 334 

responden, dengan rincian sampel dari masyarakat penerima layanan 

berjumlah 183 responden, dari masyarakat yang tergabung dalam civil society 

organization berjumlah 92 responden, dan sampel dari aparatur pemerintah 

daerah berjumlah 59 responden. 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan lima klasifikasi 

berdasarkan skala likert. Skor jawaban yang diberikan memiliki bobot nilai 

yaitu Sangat Tidak Baik (STB) = 1, Tidak Baik (TB) = 2, Cukup Baik (CB) = 3, Baik 

(B) = 4, Sangat Baik (SB) = 5. Penentuan persepsi terhadap keterbukaan 

informasi publik melalui perolehan total skor distribusi frekuensi dengan 

tingkatan rentang kategori persepsi sebagai tolak ukur. Tingkatan rentang 

kategori persepsi diperoleh dari penghitungan skor maksimal, skor minimal, 

dan rentang skor.  
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PEMBAHASAN 

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada Dinas 

Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil 

Kota Tanjungpinang dalam penelitian ini meliputi 5 (lima) unsur, yakni 

informasi mengenai profil, informasi mengenai kegiatan dan kinerja, informasi 

mengenai keuangan, informasi mengenai akses informasi publik, dan 

informasi mengenai kebijakan. Tanggapan responden terhadap Informasi 

Mengenai Profil Organisasi sebagaimana disajikan berikut ini. 

Gambar 1.  Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Profil 
Organisasi 

 

 

Wujud dari keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan salah 

satunya ialah publik perlu untuk mengetahui keberadaan suatu badan publik. 

Terhadap informasi mengenai profil organisasi badan publik, diketahui 

kategori Baik, Cukup Baik, dan Sangat Baik mendominasi tanggapan seluruh 

responden, yaitu masing-masing secara berturut-turut sebesar 41%, 29%, dan 

16%. Dari kondisi ini dapat menggambarkan bahwa masing-masing badan 

publik telah tersedia informasi mengenai alamat, visi misi, tugas dan fungsi, 
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struktur organisasi dan profil singkat pimpinan, sehingga masyarakat memiliki 

pengetahuan menyangkut hal tersebut yang dinyatakan dengan memberi 

tanggapan Baik. 

Untuk tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Kegiatan badan 

publik sebagai berikut. 

Gambar 2.  Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Kegiatan 
 

 

Menyangkut informasi kegiatan badan publik, sebagian besar responden 

memberi tanggapan Cukup Baik atau 37%. Sedangkan 33% dan 8% responden 

memberi tanggapan Baik dan Sangat Baik atau dari keduanya terhimpun 41%. 

Selain itu, 18% dan 4% memberi tanggapan Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik 

atau terhimpun dari keduanya sebesar 22%. Dari tanggapan tersebut, walau 

sebagian besar responden memberi tanggapan Cukup Baik, namun hal 

tersebut belum dapat menunjukkan unsur informasi mengenai kegiatan 

badan publik berkualitas Cukup Baik, karena kondisi ini diimbangi dengan 

tanggapan yang berkategori Baik dan Sangat Baik yang secara persentase dan 

kualitas keduanya berada diatas kategori Cukup Baik. 

Tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Keuangan badan publik 

sebagaimana disajikan berikut ini. 
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Gambar 3.  Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Keuangan 
 

 

Berdasarkan rangkuman hasil survei terhadap informasi mengenai keuangan 

diatas, diketahui sebesar 40% menyatakan informasi mengenai keuangan 

badan publik berkategori Cukup Baik, serta 24% dan 8% menyatakan Baik dan 

Sangat Baik. Kemudian yang menyatakan Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik 

sebesar 22% dan 6%. Secara keseluruhan tanggapan responden, 

tergambarkan keragaman pandangan terhadap informasi mengenai 

keuangan, sehingga walaupun sebagian besar berpandangan Cukup Baik, 

namun masih terdapat pula yang berpandangan lain. Hal ini menunjukkan 

informasi mengenai keuangan yang diumumkan dan disediakan oleh badan 

publik belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat secara 

umumnya. 

Adapun tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Akses Informasi 

Publik sebagai berikut. 
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Gambar 4.  Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Akses 
Informasi Publik 

 

 

Berdasarkan tanggapan seluruh responden sebagaimana data diatas, 

diketahui sebesar 38% menyatakan informasi mengenai akses informasi 

publik Cukup Baik. Kemudian, sebesar 33% dan 9% menyatakan Baik dan 

Sangat Baik. Selain itu, yang menyatakan Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik 

masing-masing sebesar 17% dan 4%. Dari hasil survei ini dapat digambarkan 

bahwa terdapat keragaman pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait 

penyelenggaraan informasi mengenai akses informasi publik ini, walau secara 

mayoritas menggambarkan Cukup Baik namun tanggapan terhadap kategori 

lainnya tidak serta merta dapat diabaikan karena juga menggambarkan 

kondisi hubungan badan publik dan masyarakat pada sisi yang lainnya. 

Sedangkan tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Regulasi 

sebagai berikut. 
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Gambar 5.  Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Regulasi 
 

 

Informasi mengenai regulasi yang diumumkan dan disediakan oleh badan 

publik mencakup seluruh peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh 

badan publik kecuali informasi yang dikecualikan menurut UU KIP. 

Berdasarkan perolehan hasil survei dari seluruh responden, diketahui 

tanggapan secara mayoritas berada pada pilihan Cukup Baik yakni sebesar 

43%, kemudian diikuti tanggapan Baik dan Tidak Baik yang masing-masing 

sebesar 29% dan 16%. Sedangkan tanggapan terendah berada pada pilihan 

Sangat Tidak Baik dan Sangat Baik yakni masing-masing sebesar 6% dan 7%. 

Keragaman tanggapan juga dijumpai pada unsur ini, sehingga tetap diperlukan 

perhatian baik terhadap pengetahuan masyarakat maupun badan publik 

selaku pengelola informasi publik, sehingga hak masyarakat atas informasi 

dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat 

berjalan dengan baik. 

Rekapitulasi dari seluruh tanggapan responden terhadap Informasi yang Wajib 

Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, dapat disajikan pada tabel 

rekapitulasi berikut ini. 
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Tabel 1.  Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Informasi yang 
Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 

 

Bobot 

Responden 

Frekuensi % Masyarakat CSO 
Aparatur 

Pemerintah 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

1=  Sangat Tidak Baik 65 2 164 10 9 1 238 4 

2=  Tidak Baik 478 15 404 26 29 3 911 16 

3=  Cukup Baik 1.304 42 514 33 227 23 2.045 36 

4=  Baik 1.032 33 348 22 517 52 1.897 33 

5=  Sangat Baik 232 7 134 9 221 22 587 10 

Total 3.111 100 1.564 100 1.003 100 5.678 100 

Sumber: Olahan, 2016. 

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, terdapat selisih yang tidak jauh secara 

persentase antara tanggapan yang menyatakan Cukup Baik dan Baik yakni 

36% menyatakan Cukup Baik dan 33% menyatakan Baik. Kemudian, 16% 

menyatakan Tidak Baik, dan yang menyatakan Sangat Baik dan Sangat Tidak 

Baik masing-masing sebesar 10% dan 4%.  

Jika tanggapan dilihat berdasarkan responden, maka diketahui kecenderungan 

responden dari masyarakat secara mayoritas memberi tanggapan Cukup Baik 

dan tanggapan terbanyak kedua berada pada pilihan Baik. Sementara itu, 

responden dari civil society organization secara mayoritas memberi 

tanggapan Cukup Baik dan tanggapan terbanyak kedua berada pada pilihan 

Tidak Baik. Sedangkan responden dari aparatur pemerintah 

kecenderungannya secara mayoritas memberi tanggapan Baik dan tanggapan 

terbanyak kedua berada pada pilihan Cukup Baik dengan perbedaan yang tipis 

dengan pilihan Sangat Baik sebagaimanan data tabel rekapitulasi diatas. 
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2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 

Informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Dinas Pendidikan, Dinas 

Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Tanjungpinang 

dalam penelitian ini meliputi 4 (empat) unsur, yakni informasi mengenai 

daftar informasi publik, informasi mengenai kepegawaian, informasi 

mengenai regulasi, dan informasi mengenai keuangan.  

Berikut disajikan tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Daftar 

Informasi Publik. 

Gambar 6.  Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Daftar 
Informasi Publik 

 

 

Berdasarkan data diatas, secara mayoritas responden menaruh pernyataan 

Cukup Baik terhadap informasi mengenai daftar informasi publik, sedangkan 

tanggapan Baik dan Sangat Baik jika dihimpun keduanya secara persentase 

melampaui tanggapan Cukup Baik. Hal ini menggambarkan bahwa informasi 

mengenai daftar informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik 

mendapat respon yang baik dari responden, namun demikian tetap saja 

respon atau tanggapan yang diberikan sesuai dengan pengetahuan dan 

pemahaman yang dimiliki oleh responden tersebut. 



 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017 
37 

Tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Kepegawaian sebagai 

berikut. 

Gambar 7.  Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai 
Kepegawaian 

 

 

Sesuai tanggapan responden diatas, dapat dikelompokkan bahwa pendapat 

responden yang menyatakan informasi mengenai kepegawaian Baik dan 

Sangat Baik melampaui pendapat yang menyatakan Tidak Baik dan Sangat 

Tidak Baik. Sedangkan tanggapan yang menyatakan Cukup Baik menjadi 

pilihan sebagian besar responden, namun jika dihimpun pendapat yang 

menyatakan Baik dan Sangat Baik maka pendapat yang menyatakan Cukup 

Baik berada dibawahnya. 

Adapun tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Regulasi dapat 

disajikan sebagai berikut. 
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Gambar 8.  Tanggapan Seluruh Responden Terhadap Informasi Mengenai 
Regulasi 

 

 

Berdasarkan data diatas, responden secara keseluruhan memberi tanggapan 

mayoritas pada pilihan Cukup Baik. Pada urutan kedua responden menaruh 

tanggapan Baik, selanjutnya pada pilihan Tidak Baik berada pada urutan 

ketiga. Selain itu, pada urutan berikutnya terdapat tanggapan Sangat Baik dan 

Sangat Tidak Baik. Dari kondisi ini, dapat digambarkan bahwa jika pilihan 

Cukup Baik berada ditengah-tengah dengan posisi netral, maka pilihan Baik 

dan Sangat Baik serta Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik menjadi posisi 

penentu. Dengan demikian, tergambarkan tanggapan responden selain 

menyatakan Cukup Baik juga diketahui mengandung kesan Baik terhadap 

informasi mengenai regulasi ini. 

Sedangkan tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Keuangan 

sebagai berikut. 
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Gambar 9.  Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai 
Keuangan 

 

 

Sesuai data diatas, dapat digambarkan bahwa sebagian besar responden 

memberi tanggapan Cukup Baik terhadap informasi mengenai keuangan. 

Namun demikian, terdapat pula responden yang memberi tanggapan Baik dan 

Sangat Baik yang keduanya bila dihimpun memiliki persentase diatas 

tanggapan Cukup Baik dengan perbedaan yang tidak jauh sebagaimana pada 

data diatas. Sedangkan tanggapan Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik berada 

dibawah tanggapan lainnya. 

Terkait seluruh tanggapan responden terhadap 4 (empat) unsur informasi 

diatas, maka dapat disajikan data rekapitulasi tanggapan responden terhadap 

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagai berikut. 
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Tabel 2.  Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Informasi yang 
Wajib Tersedia Setiap Saat 

 

Bobot 

Responden 

Frekuensi % Masyarakat CSO 
Aparatur 

Pemerintah 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

1=  Sangat Tidak Baik 38 1 186 14 8 1 232 5 

2=  Tidak Baik 375 15 393 31 24 3 792 17 

3=  Cukup Baik 1.134 44 419 33 161 19 1.714 37 

4=  Baik 825 32 238 18 436 53 1.499 32 

5=  Sangat Baik 190 7 52 4 197 24 439 9 

Total 2.562 100 1.288 100 826 100 4.676 100 

Sumber: Olahan, 2016. 

Berdasarkan data rekapitulasi diatas, terlihat sebagian besar responden 

memberi pendapat Cukup Baik terhadap Informasi yang Wajib Tersedia Setiap 

Saat, yakni sebesar 37%. Kemudian pada urutan kedua dan ketiga responden 

memberi tanggapan Baik dan Tidak Baik, yakni masing-masing sebesar 32% 

dan 17%. Selanjutnya pada urutan terakhir sebesar 9% dan 5% dengan 

tanggapan Sangat Baik dan Sangat Tidak Baik. Melihat masing-masing 

tanggapan responden menurut kelompoknya, maka kecenderungan 

responden dari masyarakat memberi tanggapan mayoritas pada pilihan Cukup 

Baik, dan urutan terbesar kedua pada pilihan Baik. Untuk responden dari civil 

society organization kecenderungan memberi tanggapan mayoritas pada 

pilihan Cukup Baik dan urutan terbesar kedua berada pada pilihan Tidak Baik. 

Sedangkan responden dari aparatur pemerintah kecenderungannya memberi 

tanggapan mayoritas pada pilihan Baik, dan urutan terbesar kedua berada 

pada pilihan Sangat Baik.  

Kondisi ini dapat mencerminkan pertama, apa yang diketahui dan dipahami 

oleh masyarakat dan civil society organization berbeda dengan aparatur 

pemerintah yang memang berada dalam lingkungan pengelola informasi 
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publik, sehingga antara keduanya memiliki perbedaan pandangan dan 

pengetahuan terkait informasi publik. Kedua, bagi aparatur pemerintah 

memiliki kecenderungan untuk menunjukkan hal-hal yang bersifat positif bagi 

organisasinya, sementara masyarakat dan civil society organization tidak 

memiliki kecenderungan tersebut, sehingga tanggapan masyarakat dan civil 

society organization dapat dimaknai sebagai apa yang diketahui dan 

dialaminya, namun demikian survei ini belum mengkaji dan mendalami 

pengaruh faktor-faktor tersebut. Ketiga, walau secara mayoritas tanggapan 

responden berada pada pilihan Cukup Baik, namun tanggapan responden 

terhadap pilihan lainnya tetap tergambarkan sebagai sesuatu yang menjadi 

pengetahuan dan pemahaman responden yang tidak bisa diabaikan. 

3. Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi yang Wajib Disediakan dan 
Diumumkan Secara Berkala 

Skor/bobot tertinggi dalam setiap pertanyaan adalah 5 (lima) dan skor/bobot 

terendah adalah 1 (satu). Jumlah pertanyaan tentang informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala sebanyak 17 butir, sedangkan 

jumlah responden sebanyak 334 responden yang terdiri atas masyarakat 

penerima layanan, masyarakat yang tergabung dalam organisasi 

kemasyarakatan, dan aparatur Pemerintah Kota Tanjungpinang (aparatur 

SKPD yang menjadi objek penelitian). Berdasarkan hal tersebut, maka rentang 

skor persepsi terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Skor Maksimal diperoleh dari skor/bobot tertinggi dikali jumlah 

pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 5 x 17 x 334 = 28.390. 

2. Skor Minimal diperoleh dari skor/bobot terendah dikali jumlah 

pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 1 x 17 x 334 = 5.678. 

3. Rentang Skor: (28.390 – 5.678) : 5 = 4.542,4. 
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Berdasarkan skor minimal dan maksimal serta nilai rentang skor diatas, maka 

diperoleh tingkatan rentang kategori persepsi terhadap keterbukaan 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagai 

berikut. 

Gambar 10. Rentang Skor Kategori Persepsi Terhadap Keterbukaan 
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara 
Berkala 

 

 

 
Sumber: Olahan, 2016 

Perolehan total skor persepsi terhadap keterbukaan informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala pada Dinas Pendidikan, Dinas 

Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 

sebagai berikut. 

Tabel 3.  Total Skor Keterbukaan Informasi yang Wajib Disediakan dan 
Diumumkan Secara Berkala 

 
Bobot Frekuensi Skor 

1 =  Sangat Tidak Baik 238 238 

2 =  Tidak Baik 911 1.822 

3 =  Cukup Baik 2.045 6.135 

4 =  Baik 1.897 7.588 

5 =  Sangat Baik 587 2.935 

Total 5.678 18.718 

Sumber: Olahan, 2016. 

Sesuai dengan perolehan total skor pada tabel diatas, yakni sebesar 18.718 

serta mengacu pada rentang skor kategori persepsi sebagaimana pada 

Gambar 10,  maka kategori persepsi masyarakat terhadap keterbukaan 

 

5.678 10.220 14.763 19.305 23.848 28.390 
Sangat 

Tidak Baik Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 
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informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berada pada 

rentang Cukup Baik. 

4. Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap 
Saat 

Jumlah pertanyaan pada unsur ini sebanyak 14 butir, sedangkan skor/bobot 

tertinggi dan terendah, serta jumlah responden sama dengan unsur informasi 

yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diatas. Berdasarkan hal 

tersebut, maka rentang skor persepsi terhadap keterbukaan informasi yang 

wajib tersedia setiap saat dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Skor Maksimal diperoleh dari skor/bobot tertinggi dikali jumlah 

pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 5 x 14 x 334 = 23.380. 

b. Skor Minimal diperoleh dari skor/bobot terendah dikali jumlah 

pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 1 x 14 x 334 = 4.676. 

c. Rentang Skor: (23.380 – 4.676) : 5 = 3.740,8. 

Berdasarkan skor minimal dan maksimal serta nilai rentang skor diatas, maka 

diperoleh tingkatan rentang kategori persepsi terhadap keterbukaan 

informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagai berikut. 

Gambar 11. Rentang Skor Kategori Persepsi Terhadap Keterbukaan 
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 

 
 

 

Sumber: Olahan, 2016. 

Perolehan total skor persepsi terhadap keterbukaan informasi yang wajib 

tersedia setiap saat pada dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut. 

 

 

 

4.676 8.417 12.158 15.898 19.639 23.380 
Sangat Tidak 

Baik Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 
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Tabel 4. Total Skor Keterbukaan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 
 

Bobot Frekuensi Skor 

1 =  Sangat Tidak Baik 232 232 

2 =  Tidak Baik 792 1.584 

3 =  Cukup Baik 1.714 5.142 

4 =  Baik 1.499 5.996 

5 =  Sangat Baik 439 2.195 

Total 4.676 15.149 

Sumber: Olahan, 2016. 

Sesuai dengan perolehan total skor pada tabel 4 diatas, yakni sebesar 15.149 

serta mengacu pada rentang skor kategori persepsi sebagaimana pada 

Gambar 11,  maka kategori persepsi masyarakat terhadap keterbukaan 

informasi yang wajib tersedia setiap saat berada pada rentang Cukup Baik. 

5. Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi Publik 

Untuk persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik secara 

keseluruhan atau gabungan dari 2 (dua) unsur informasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia 

setiap saat, sesuai dengan skor/bobot tertinggi dan terendah, serta jumlah 

responden dan jumlah seluruh pertanyaannya sebanyak 31 butir, maka 

penghitungan rentang skornya sebagai berikut: 

a. Skor Maksimal diperoleh dari skor/bobot tertinggi dikali jumlah 

pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 5 x 31 x 334 = 51.770. 

b. Skor Minimal diperoleh dari skor/bobot terendah dikali jumlah 

pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: 1 x 31 x 334 = 10.354. 

c. Rentang Skor: (51.770 – 10.354) : 5 = 8.283,2. 
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Berdasarkan skor minimal dan maksimal serta nilai rentang skor diatas, maka 

diperoleh tingkatan rentang kategori persepsi terhadap keterbukaan 

informasi publik sebagai berikut. 

Gambar 12. Rentang Skor Kategori Persepsi Terhadap Keterbukaan 
Informasi Publik 

 
 

 

 

Sumber: Olahan, 2016. 

Perolehan total skor persepsi terhadap keterbukaan informasi publik pada 

dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut. 

Tabel 5.  Total Skor Keterbukaan Informasi Publik 

Bobot Frekuensi Skor 

1 =  Sangat Tidak Baik 470 470 

2 =  Tidak Baik 1.703 3.406 

3 =  Cukup Baik 3.759 11.277 

4 =  Baik 3.396 13.584 

5 =  Sangat Baik 1.026 5.130 

Total 10.354 33.867 

Sumber: Olahan, 2016. 

Sesuai dengan perolehan total skor pada tabel 5 diatas, yakni sebesar 33.867 

serta mengacu pada rentang skor kategori persepsi sebagaimana pada 

Gambar 12,  maka persepsi masyarakat termasuk civil society organization 

dan aparatur pemerintah terhadap Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah 

Kota Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Cukup Baik. 

 

10.354 18.637 26.920 35.204 43.487 51.770 
Sangat Tidak 

Baik Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 
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Demokratisasi suatu negara salah satunya ditandai dengan adanya suatu 

pemerintahan yang terbuka (open government), tidak ada demokrasi tanpa 

adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai 

demokrasi lainnya ialah adanya partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat/ warganegara dijamin 

haknya untuk turut serta dalam mengawasi berjalannya suatu pemerintahan. 

Bahkan bila masyarakat masih dalam kondisi lemah maka sudah menjadi 

kewajiban negara/pemerintah untuk memberdayakannya, sehingga mereka 

menjadi pilar kontrol yang kuat dan seimbang dalam berpemerintahan. Hal ini 

mengingat pentingnya penegakan nilai-nilai demokrasi bagi suatu 

pemerintahan yang mengakui menganut paham tersebut. 

Adanya keterbukaan informasi publik merupakan gerbang bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 

melakukan pengawasan menuju pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan 

masyarakat. Hasil survei keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota 

Tanjungpinang memperoleh nilai persepsi cukup baik dari masyarakat, hal ini 

dapat digambarkan pertama, belum maksimalnya Pemerintah Kota 

Tanjungpinang memberi layanan informasi kepada masyarakat, dengan 

kondisi ini dapat pula dikatakan bahwa partisipasi masyarakat masih lemah 

dalam melakukan kontrol/pengawasan terhadap Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. Oleh karena itu, disamping pengawasan dari institusi 

pemerintahan sendiri diperlukan pengawasan sosial sesuai nilai demokrasi 

dari masyarakat selaku warga yang memiliki daerah Kota Tanjungpinang, dari 

itu diperlukan penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tanjungpinang melalui keterbukaan 

informasi publik. 
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Kedua, hasil dari suatu perencanaan pembangunan oleh pemerintah tidak 

cukup diakui dan ditafsirkan oleh pemerintah sendiri, tetapi perlu mendengar 

apa yang dirasakan dan dilihat oleh masyarakat selaku pihak yang menjadi 

sasaran pembangunan tersebut, apakah masyarakat melihat dan merasakan 

suatu kondisi keberhasilan atau sebaliknya. Komitmen Pemerintah Kota 

Tanjungpinang yang tertuang dalam RPJM Kota Tanjungpinang Tahun 2013–

2018 menetapkan bahwa adanya pemerintahan yang transparan yakni kondisi 

keterbukaan informasi pembangunan yang dapat diakses publik. Sehubungan 

itu, hasil survei menunjukkan masyarakat menaruh kesan pelaksanaan RPJM 

Kota Tanjungpinang Tahun 2013–2018 terkait keterbukaan informasi publik 

belum berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaannya. Dengan 

demikian, diperlukan respon yang tepat dari Pemerintah Kota Tanjungpinang 

untuk menanggapi kesan masyarakat tersebut dengan menggesakan wujud 

nyata perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, hal ini juga untuk 

menghindari adanya suatu kebijakan yang hanya tertata dengan rapi dalam 

tumpukan dokumen-dokumen saja tanpa adanya dampak positif yang 

dirasakan oleh masyarakat. 

Ketiga, manusia mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu, 

baik itu dilihat dari faktor pengetahuan maupun pengalamannya terhadap 

suatu kejadian. Persepsi adalah suatu proses aktif, setiap orang 

memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya 

secara selektif (Mulyana, 1996). Hasil persepsi terhadap keterbukaan 

informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang tentunya tidak terlepas dari 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat mengenai 

keberadaan perangkat-perangkat daerah Kota Tanjungpinang, khususnya 

SKPD yang disurvei. Terkait itu, perhatian dan keaktifan masyarakat dalam 

memantau penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tanjungpinang menjadi 

penting agar diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik 
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sehingga terbentuk persepsi yang lebih utuh. Namun yang tidak kalah 

pentingnya ialah peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam 

menyebarluaskan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama informasi-

informasi yang telah ditetapkan dalam UU KIP, sehingga disamping hak 

masyarakat atas informasi dapat terpenuhi, juga akan dapat mempengaruhi 

pemahaman dan pengetahuan serta persepsi masyarakat terhadap 

Pemerintah Kota Tanjungpinang secara lebih baik. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terhadap tanggapan responden untuk seluruh bentuk informasi yang 

disurvei, terdapat 1 (satu) informasi yang secara mayoritas mendapat 

tanggapan baik yakni Informasi Mengenai Profil Organisasi, selebihnya 

adalah cukup baik. 

2. Keterbukaan informasi menurut jenis Informasi yang Wajib Disediakan 

dan Diumumkan secara Berkala memperoleh total nilai persepsi dari 

masyarakat, civil society organization dan aparatur pemerintah 

sebesar 18.718, sesuai dengan rentang kategorinya maka memiliki 

persepsi cukup baik. 

3. Keterbukaan informasi menurut jenis Informasi yang Wajib Tersedia 

Setiap Saat memperoleh total nilai persepsi dari masyarakat, civil 

society organization dan aparatur pemerintah sebesar 15.149, sesuai 

dengan rentang kategorinya maka memiliki persepsi cukup baik. 

4. Gabungan total nilai persepsi dari Informasi yang Wajib Disediakan 

dan Diumumkan secara Berkala, dan Informasi yang Wajib Tersedia 

Setiap Saat sebesar 33.867, sehingga sesuai dengan rentang 

kategorinya maka Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota 
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Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cukup baik. 

5. SKPD Kota Tanjungpinang selaku badan publik perlu meningkatkan 

penyebarluasan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya agar 

masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik 

terhadap keberadaan badan publik tersebut, sehingga pada tahapan 

berikutnya masyarakat memiliki persepsi yang lebih baik dari kondisi 

saat ini, hal ini karena persepsi yang dimiliki oleh seseorang cenderung 

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pengetahuannya terhadap 

hal yang dipersepsikan. Selain itu, pemahaman yang memadai dari 

badan publik terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik 

dalam konteks negara demokratis sesuai dengan prinsip kedaulatan 

rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta sesuai 

dengan UU KIP perlu ditingkatkan. 

6. Terdapat perbedaan tanggapan antara masyarakat termasuk civil 

society organization dengan aparatur pemerintah, dimana rata-rata 

masyarakat berpendapat keterbukaan masing-masing jenis informasi 

cukup baik, sementara aparatur pemerintah berpendapat rata-rata 

baik. Maka diperlukan penyamaan pandangan antara Badan 

Publik/SKPD Kota Tanjungpinang dengan masyarakat/stakeholder 

mengenai prinsip penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan 

hak publik atas informasi, melalui berbagai kegiatan sosialisasi. 

7. Dalam hal keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari 

pengawasan sosial oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan, maka dari sisi masyarakat sendiri diperlukan 

peningkatan perhatian mengenai keberadaan badan publik sekaligus 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. 
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ABSTRAK 

Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan oleh pemerintahan 
pusat kepada daerah berdasarkan azas otonomi. Kelurahan dapat diartikan 
sebagai bentuk “local state government”, atau pemerintah negara pada level 
masyarakat lokal. Kelurahan tidak lagi memiliki wewenang penuh dan otonom 
dalam hal penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. 
Posisi Lurah secara hukum berada di bawah pemerintah Kecamatan. Hal ini 
terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn 
Daerah. Penulisan ini mengunakan analisis diskriptif kualitatif, untuk 
mengetahui sejauhmana kewenangan Kelurahan dalam melaksanakan 
kegiatan pemerintahan di wilayah kerjannya. Hasilnya jelas tergambar bahwa 
Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan dan fungsi steering yang penuh 
dalam hal koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengedalian dari fungsi 
rowing atau penyelenggara langsung suatu urusan di wilayah kerjannya. 
Kewenangan Kelurahan sudah terkosentrasi pada tingkat Kecamatan. Kondisi 
ini mengakibatkan pemerintahan di tingkat Kelurahan menjadi kaku, mekanis 
dan cendrung kurang dinamis. Pengambilan keputusan dan kebijakan 
pelayanan di tingkat Kelurahan juga diperediksi tidak bisa dilakukan secara 
cepat, oleh karena itu kewenangan atributif lebih tepat diberikan kepada 
Kelurahan untuk mendorong terciptanya hubungan langsung antara 
masyarakat umum selaku penerima jasa pelayanan, tanpa harus menunggu 
arahan atau petunjuk dari pemerintah Kecamatan. Dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, hendaknya pemerintah 
Kecamatan memberikan “ruang gerak” yang bebas kepada unsur perangkat 
kerja kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan regulasi yang 
berlaku sehingga tidak menjadi penghambat bagi Kelurahan dalam hal 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Kata Kunci : Kewenangan, Kelurahan, Otonomi Daerah 
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PENDAHULUAN 

Reformasi tahun 2008 telah merubah sistem Pemerintahan di Indonesia, pola 

penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralis dan terpusat bergeser menjadi 

Pemerintahan desentralis. 17 tahun sudah berjalannya desentralisasi ini, 

Pemerintah dinilai telah berhasil menata Pemerintahan. Keberhasilan ini 

terlihat dari ditegakkanya tiga prinsip yang menjadi semangat birokrasi yakni 

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Hal ini terbukti cukup efektif 

menjadikan semangat desentralisasi dalam merencanakan dan membentuk 

pembangunan di Indonesia. 

Desentralisasi dimaknai sebagai pemberian otonomi seluas-luasnya, artiannya 

daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan 

Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat. Dengan 

konsep desentralisasi ini, daerah memiliki kewenangan membuat dan 

merencanakan kebijakan dalam hal pemberian pelayanan, peningkatan 

partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya 

bertujuan untuk peningkatan kesejahtraan rakyat. Harapanya dengan 

kewenangan yang diberikan, Pemerintahan daerah lebih bisa mengelola dan 

memanfaatkan potensi sumber daya derah, sehingga kemandirian dalam hal 

pembangunan  daerah di Indonesia bisa terwujud. 

Dalam perkembangannya, aturan atau regulasi desentralisasi sebagai 

pegangan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan senantiasa terus 

dibenahi dalam rangka prinsip pemenuhan kebutuhan bersama. Perubahan 

konsep Pemerintah Daerah tersebut terlihat dari adanya perubahan Undang-

Undang Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang 32 

tahun 2004, kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah menyadari 

kompleksitas keinginan dan kebutuhan dalam rangka percepatan 
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pembangunan harus di kedepankan, kebijakan regulasi dan aturan harus terus 

disempurnakan kembali. Semangat ini lah yang pada akhirnya pada tahun 

2014 regulasi dan aturan mengenai kebijakan desentralisasi terbelah menjadi 

3 bentuk yaitu, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum, dan  Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika dilihat didalami, 

konsep desentraliasi terbelah dan dilepas satu persatu menjadi tiga pilar 

utamanya, yakni Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala 

Daerah.   

Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang 

berorientasikan kepada kepentingan masyarakat. Pembangunan otonomi 

daerah lebih menitikberatkan pada level Kabupaten/Kota, ini dirasakan sudah 

cukup tepat untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menarik 

untuk di lihat, pergeseran kebijakan desentralisasi khusnya aturan atau 

regulasi telah berimplikasi langsung kepada perubahan konsep Pemerintahan 

dan pembangunan di daerah. 

Kebijakan otonomi di daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik 

secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan 

Pemerintahan. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah menyangkut 

tentang tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pasal 120 (2)   

menyebutkan bahwa Kelurahan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD), namun dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pasal 229 (2) Kelurahan bukan lagi salah satu dari 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun Kelurahan dipimpin oleh 

seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan 

dan bertanggung jawab kepada Camat. 
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Berbeda halnya dengan Pemerintahan Desa  yang diatur dalam Undang-

Undang nomor 6 Tentang Desa, kedudukan Pemerintahan Desa dipertegas 

dan diperluas kewenangannya dalam mengelola potensi daerah dan aspek 

pembangunan secara otonom, sedangkan perubahan kedudukan Kelurahan, 

berbanding terbalik dan mempersempit ruang kerja perangkat Pemerintahan 

Kelurahan itu sendiri dalam agenda semangat kebijakan desentalisasi. 

Kelurahan yang sebelumnya bergerak bebas dalam paradigma otonomi 

bergeser keanekaragamannya menjadi keseragaman dalam kesatuan 

Pemerintahan Kecamatan. Kelurahan tidak lagi memiliki otonomi dalam 

mengelola kewilayahan termasuk peraturan mengenai Kelurahan yang dibuat 

dilingkungan wilayah kerjanya. Lurah sebagai  kepala kewilayahan tidak lagi 

memiliki kewenangan otonom terhadap wilayah kerjanya melainkan 

menerima tugas dan bertanggung jawab penuh atas tugas yang dilimpahkan 

oleh Camat sebagai pengendali wilayah otonom Kelurahan.  

Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa Kelurahan bukan penagung jawab 

adminstratif  dalam pengertian Lurah mendapatkan kewenangan dari Bupati 

dan bertangung jawab terhadap Bupati/Walikota, namun Lurah melaksanakan 

tugas umum Pemerintahan di wilayah Kelurahan, khususnya tugas-tugas 

atributif dalam bidang koordinasi Pemerintah, penyelenggaraan ketertiban, 

ketentraman, penegakan Peraturan Perundang-Undangan, pembinaan dan 

lain sebagainya diisyaratkan melakukan koordinasi kepada Camat sebagai 

penangung jawab sekor wilayah dari Kecamatan. Koordinasi yang 

dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, 

singkorniasi dan integritas keseluruhan kegiatan Pemerintahan yang 

diselenggarakan di tingkat Kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan 

Pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan 

yang dimiliki Lurah ini akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan di tingkatan Kelurahan.    
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METODE PENELITIAN 

Dalam tulisan ini, penulis melakukan telaah data khususnya isi dari Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pokok 

pikirannya dalam penulisan ini adalah perubahan kedududukan Kelurahan 

yang secara subtansial dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bukan 

lagi merupakan Perangkat Daerah melainkan menjalankan fungsi 

pendelegasian kewenangan yang diberikan Camat sebagai perangkat 

Pemerintahan terendah. Metode analisa yang dipergunakan adalah deskriptif 

kualitatif sebagai pijakan dalam berpikir keritis dan subtansial khususnya 

mengenai pendelegasian kewenangan yang diperankan Kelurahan saat ini 

dalam perspektif otonomi daerah. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep Otonomi Daerah 

Otonomi daerah tidak lepas dari konsep desentralisasi, karena otonomi 

adalah salah satu perwujudan dari desentralisasi. Otonomi berasal dari 

bahasa yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau 

peraturan. Dalam Encyclopedia of Social Siences yang dikutip Sumaryadi 

(2005:43), menjelaskan bahwa otonomi dalam pengertian an orisinil dalah 

“the legal self sufficiencyndan actual indepedence”. Namun demikian 

pelaksanaan otonomi tetap dalam batas koridor yang tidak melampaui 

wewenang Pemerintah pusat yang menyerakan urusan kepada daerah. Hal ini 

sesuai dengan pandangan Riyass Rasyid (2002:32) yang menyatakan bahwa 

otonomi darah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan Pemerintah 

Daerah, melainkan kewajiban daerah dalam rangka mensukeseskan 

pemangunan nasional.   
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Jadi pada hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada 

hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan 

sebagai sarana untuk mencapai kesejahtraan rakyat yang harus diterima dan 

dilaksanakan dengan penuh tangung jawab. Pendapat di atas sejalan dengan 

pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

Perundang-Undangan. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah 

yang self suffency, self authority, dan self regulation to its low and affairs dari 

daerah lainnya secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom 

memiliki actial indepedence. 

Antara desentralisasi dan otonomi daerah memiliki keterkaitan yang tidak 

dapat dipisahkan. Hubungan keduanya dikemukakan oleh Riyass Rasyid 

(2002:35) yaitu dalam tataran konsep desentraliasi dan otonomi daerah 

sebenarnya memiliki tempatnya masing-masing. istilah otonomi daerah lebih 

cendrung pada political aspect (aspek politik kekuasaan), sedangkan 

desentralisasi lebih cendrung pada administrative aspect (asfek administrasi 

negara). Namun demikian dilihat dari konteks sharing of power (pembagian 

kekuasaan), dalam prakteknya di lapangan, kedua istilah tersebut berbicara 

mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pernyataan seberapa 

besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang telah 

diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah. Sesuai dengan pendapat 

Sumaryadi (2005:16) yang menyatakan bahwa terdapat hubunga yang saling 

menentukan dan bergantung antara desentralisasi dan otonomi daerah. 

Desentraliasilah yang melandasi daerah dapat dikatakan otonom. Jadi teori 

desentraliasi merupakan dasar pijakan otonomi, untuk kontek Indonesia, 

maka otonomi daerah menjadi pilihan yang tepat.  
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Riyass Rasyid (2002:41) mengatakan bahwa: “Kebijakan desentraliasi dan 

otonomi daerah, mungkin merupakan satu-satunya kebijakan yang paling 

besar peluangnya untuk sukes, ini didasari pada adanya suatu komitmen 

reformasi yang diterima secara nasional didukung perangkat hukum yang jelas 

dan komitmen awal yang kuat, serta diterima secara luas oleh Pemerintah 

Daerah, partai politik, organisasi masyarakat dan kaum intelektual bahkan 

pemuka agama”. 

Sarundajang (2005:34) menyimpulkan bahwa otonomi daerah itu adalah: 

1) Hak untuk mengurus urusan ramah tangganya sendiri; 

2) Daerah tidak dapat menjalaknak kewenangan otonomnya diluar 

batas wilayahnya; 

3) Daerah tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga daerah lain 

sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan 

kepadanya; 

4) Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain. 

5) Otonomi  daerah sebagai salah satu bentuk desentraliasi 

Pemerintahan, pada dasarnya memiliki tujuan dalam memenuhi 

kepentingan bangsa secara keseluruhan. 

Berdasarkan ide hirarki yang terkandung dalam konsep otonomi, Sarundajang 

(2005:34) juga menegaskan tujuan pemberian otonomi daerah meliputi 4 

aspek yaitu: 

1) Dari segi politik adalah mengkiut sertakan, menyalurkan aspirasi dan 

inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun 

untuk mendukung politik kebijakan nasional; 

2) Dari segi manajemen Pemerintahan, adalah untuk meningkatkan 

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan; 
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3) Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta 

menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya 

pemberdayaan (empowerment) masyarakat untuk mandiri; 

4)  Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan 

program pembangunan guna tercapainnya kesejahtraan rakyat. 

Sebagai bentuk antitesis dalam pola sentralisasi, mekanisme desentraliasi 

adalah melakukan prinsip penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dalam arti 

daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan 

Pemerintahannya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahtraan 

masyarakat. Otonomi daerah secara eksplisit memberikan kewenangan yang 

luas kepada pemeritah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Daerahnya, Pemerintah Daerah 

dapat mengoptimalkan pembangunan yang berorientasikan pada kepentingan 

masyarakat serta Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat di daerah lebih 

diberdayakan sekaligus diberi tangung jawab yang lebih besar untuk 

mempercepat laju pembangunan daerah. 

Konsep desentraliasi sangat tepat menjadi opsi dalam pelaksanaan 

Pemerintahan  yang dihadapkan pada kondisi wilayah negara dan jumlah 

populasi penduduk yang besar. Pendapat ini senada dengan Bowman dan 

Hapto, yang dikutip oleh Koirudin (2005:18), menyatakan bahwa tidak ada 

stupun Pemerintah dari suatu negara dengan wilayah yang sanga luas dapat 

menentukan kebijakan secara efektif atau mampu melaksanakan kebijakan 

dan program secara efisien melalui mekanisme sentraliasi. 

Secara etimologi, desentraliasi terdiri dari kata “de” artinya lepas dan 

“sentrum artinya pusat. Jadi secara harfiah, artinya lepas dari pusat 
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(Suradinata,1996:27). Dalam Encyclopedia of the social science yang dikutip 

Sarundajang (2002:46), disebutkan bahwa “the proces of desentralization 

denotes the trasfarences of autheorithy, legislative, judicial or admnistrative, 

from higher level of government to a lower” mendifinisikan desentraliasi 

sebahgai penyerahan wewenang Pemerintah yang lebih tinggi kepada 

Pemerintah yang lebih rendah. Pengertian desentraliasi yang lebih detil 

diungkapkan Rondinelli dan Cheema (dalam Sarudajang, (2002:47), dengan 

memberikan pengertian:“Decentralization is the transfer of planning, descison 

making of administraive outhority from the central government to its field 

organization, local administrative unit,semi outonomous and parastatal 

organization, local government or non governmant org anizations” 

Pengertian desentraliasi yang dimaksud dalam kajian ini sejalan dengan 

konsep yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, yaitu penyerahan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Jadi 

pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan azas desentralisasi. Pengertian 

tersebut menderivasikan empat kegiatan (Koirudin,2005:18), yaitu: 

1) Dekonsentrasi wewenang administratif; 

2) Delegatif kepada penguasa otoritas; 

3) Devolusi kepada Pemerintah Daerah; 

4) Pemindahan fungsi dari Pemerintah kepada swasta 

  Sesuai dengan pemahaman diatas, maka format desentralliasi dapat 

dikelompokan kedalam empat bentuk (Sarundajang, 2002:54-55) yaitu: 

1) Comprehensive  local government system, yaitu aparat daerah 

melakukan fungsi-fungsi yang diserahkan oleh Pemerintah pusat; 
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2) Patnership syistem, yaitu beberapa jenis pelayanan yang dilaksanakan 

langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis pelayanan yang lain 

dilakukan oleh aparat daerah; 

3) Dual System, yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara 

langsung demikian juga aparat daerah; 

4) Intergrated administrative system, yaitu aparat pusat melakukan 

pelayanan teknis secara langsung  dibawah pengawasan seorang 

pejabat koordinator. 

Aparat daerah hanya punya wewenang kecil dalam kegiatan Pemerintahan. 

Desentralisasi ditinjau dari maknanya, menurut Riggs (dalam Sarundajang, 

2002:47), yaitu sebagai pelimpahan wewenang (delegation) dan pengalihan 

kekuasaan (devolution). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Tresna (dalam 

Sarundajang, 2002:48), yang juga mengolongkannya menjadi dua, yaitu 

desentralisasi jabatan (Stasts kundige desentraisatiel) dan desentralisasi 

teritorial (teritoreale decentralisatie). 

2. Konsep Kewenangan dan Pelimpahan Kekuasaan 

Kewenangan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, kekuasaan dalam 

birokrasi Pemerintah selama ini dipergunakan sangat sentralistik dan eksesif. 

Dalam hierarki webeer, ditemukan korelasi yang positif antara tingkatan 

hierarki jabatan birokrasi dengan kekuasaan (power). Semaikin tinggi lapis 

hierarki jabatan sesaorang dalam birokrasi maka besar kekuasaanya dan 

semakin rendah hierarkinya semakin tidak berdaya  (powerless). Karena 

korelasi ini menunjukan bahwa pengunaan kekuasaan pada hierarki atas 

sangat tidak imbang dengan pengunaan kekuasaan tingkat bawah. Dengan 

ungkapan lain, sentralisasi kekuasaan yang berada di tingkat hierarki atas 

semakin memperlemah posisi pejabat hierarki bawah dan tidak 

memberdayakan masyarakat yang berada di luar hierarki (Toha,2003:97). 
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Berangkat dari konsep hierarki dan kekuasaan tersebut, maka perlu adanya 

transfer kewenangan ke level bawah guna menghindari penumpukan 

kekuasaan dan kewenangan di level atas. Wewenang atau kewenangan 

adalah padanan kata authority, yaitu “the power or right delegated or given: 

the power to judge, act or command”. Kewenangan dapat dirumuskan sebagai 

suatu tipe khusus dari kekuasaan yang secara asli melekat pada jabatan yang 

diduduki oleh pemimpin. Otoritas adalah kekuasaan yang disahkan oleh 

peranan formal sesaorang dalam suatu organiasi (Toha,2003:18). Sedangkan 

dalam Ensklopendi (dalam wasistiono dkk,2009:49), wewenang di definisikan  

sebagai hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan 

agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. 

Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan (delegation of authority) dapat 

dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek tugas, tanggung jawab dan 

wewenang. Pada prinsipnya, pendelegasian atau pelimpahan sama dengan 

penyerahan, jadi pendelegasian atau pelimpahan kewenangan berarti 

menyerahkan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar 

tugas dan tangung jawab dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu 

kepada pejabat lainnya. Menurut Sutarto (2002:144-145), pelimpahan 

kewenangan ini bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, 

melainkan penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat. Format 

pendelegasian wewenang dapat dilakukan oleh pejabat yang berkedudukan 

lebih tinggi (superior) kepada pejabat yang berkedudukan rendah 

(subordinate) atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan, disamping itu 

pelimpahan wewenang dapat pula dilakukan diantara pejabat yang 

kedudukan pada jenjang  yang sama atau pejabat yang sederajat. pelimpahan 

wewenang yang menegak atau vertikal,sedangkan pelimpahan kewenangan 

yang kedua diartikan pelimpahan kewenangan mendatar atau horizontal. 
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Dilhat dari sumbernya, kewenangan dapat diberakan menjadi dua jenis 

(Wasistiono, 2009:26), yaitu: 

1) Kewenangan Atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan 

pada suatu isntitusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

2) Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari 

penelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi 

tingkatannya. Masing-masing pejabat diberikan tugas melekat sebagai 

bentuk tangung jawab agar tugas yang diberikan itu dapat dilaksanakan  

dengan baik. Tangung jawab merupakan keharusan pada seorang 

pejabat untuk melaksanakan secara layak segala sesuatu yang telah 

dibebankan kepadanya. Tangung jawab hanya dapat dipenuhi bila 

pejabat yang bersangkutan disertai dengan wewenang tertentu dalam 

bidang dan tugasnya. Dengan tiadanya otoritas itu,tangung jawab tidak 

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada korelasi 

antaratugas, tangung jawab dan wewenang. 

Desentralisasi dalam sisitem Pemerintahan mutlak diperlukan, setidaknya ada 

14 (empat belas) alasan rasional yang melatar belakangi menurut ungkapan 

Rondinelli dan Cheema dalam Ryass Rasyid (2007:53), yaitu: 

1) Desentralisasi ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena 

perencanaan pembangunan yang bersifat sentralistis; 

2) Dapat memonitoring jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang 

terstruktur dari Pemerintah; 

3) Memberikan fungsi yang dapat meningkatkan pemahaman pejabat 

daerah atas pelayanan publik yang diemban; 

4) Mengakibatkan terjadinya penetrasi yang lebih baik dari Pemerintah 

pusat ke darah terpencil, di mana sering kali rencana Pemerintah tidak 

dipahami masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal; 
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5) Memungkinkan repersentasi yang lebih luas dari berbagai kelompok 

politik, etnis dan keagamaan dalam perencanaan pembangunan; 

6) Dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah serta 

lembaga private daerah; 

7) Dapat meningkatkan efisiensi Pemerintahan di pusat dengan tidak 

menjalankan tugas rutin; 

8) Dapat menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat 

dapat di koordinasi secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan 

jumlah NGO (Non Govenrmental Organization); 

9) Dipergunakan untuk melambangkan partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan dan implementasi program; 

10) Dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan brbagai aktifitas yang 

di lakukan elit lokal yang kerap tak simpatik dengan porgam 

pembangunan; 

11) Dapat mengantarkan pada adminisrasi Pemerintahan yang mudah di 

sesuaikan, inovatif dan kreatif. 

12) Desenratalisasi perencanaan dan funsgi manajemen memungkinkan 

pemimpin daerah menetapkan pelayanan secara efektif di tengah 

masyarakat terisolasi; 

13) Dapat memantapkan stabilitas politik dan kekuasaan nasional dengan 

memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di 

daerah; 

14) Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal 

dengan biaya yang lebih rendah. 

Sesuai dengan alasan tersebut Pemerintah pusat mendelegasikan urusan 

wajib dan urusan pilihan kepada daerah otonom (Provinsi,Kabupaten/Kota 

dan Desa) untuk menjadi urusan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 yaitu:  
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1) Urusan pememrintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penatan ruang, 

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban 

umum, pelindungan masyarakat dan sosial.  

2) Urusan Pemerintahan pilihan meliputi  kelautan dan perikanan, 

pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, 

perdagangan, perindustrian, dan trasmigrasi. 

Secara general berbagai studi desentralisasi mengalami perkembangan pesat 

dalam rangka mewujudkan gagasan besar desentraliasi ke dalam praktek 

penyelenggaan Pemerintahan termasuk di Indonesia. Tetapi esensinya 

desentraliasi adalah instrumen dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Tujuan yang akan dicapai dalam desentraliasi adalah nilai-nilai dari komunitas 

politik yang dapat berupa: 

1) Kesatuan bangsa (national unity); 

2) Pemerintahan demokrasi (goverment democration); 

3) Kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi 

dan pembangunan soisal ekonomi. (J.W.Fester dan A.F.Leemans dalam 

Sarundajang, 2002:56) 

 

PEMBAHASAN 

1. Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah 

Kelurahan lebih tepat diartikan sebagai bentuk “local state government”, atau 

Pemerintah negara pada level masyarakat lokal yang dalam praktek 

Pemerintahannya lebih mewakili kepentingan negara ketimbang kepentingan 

masyarakat. Ini yang barangkali membedakan posisi Kelurahan sebagai 

perangkat terkecil Pemerintahan jika dibandingkan dengan Desa yang 
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memiliki hak otonom penuh dalam menjalankan penyelenggaran 

Pemerintahannya. Kelurahan dipimpin oleh seorang yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil, Kelurahan adalah bentuk kesatuan administratif dan 

Lurah adalah Kepala administratif di bawah Kecamatan.  

Berbicara mengenai Pemerintahan Daerah, dalam perspektif desentralisasi 

sebagai penyerahan wewenang atau urusan Pemerintahan dari Pemerintah 

kepada daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri atau 

sering juga sebagai disebut devolusi atau desentralisasi politik. Dengan 

demikian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi menjadi 

tanggungjawab daerah otonom. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi Pemerintahan hanya sampai 

pada tingkat Kecamatan.  Hal ini mendudukkan posisi Kelurahan yang 

sebelumnya sebagai perangkat daerah yang sama-sama bertanggung jawab 

kepada Bupati/Wali Kota, justru statusnya dicabut dan kedudukannya tidak 

terpisahkan dari perangkat Kecamatan. Dengan berlakuknya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014  tersebut, Pemerintahan Kelurahan yang sebelumnya 

sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan atributif berubah sifatnya 

sebagai delegatif berdasarkan tidakan Camat dalam melimpahkan 

kewenangan Pemerintahan di level unit kerjanya. 

Pergeseran kewenangan Lurah dapat dilihat dalam pasal 208 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah dalam 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu Perangkat daerah, 

selanjutnya menurut Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat 

Daerah Kab / Kota terdiri a) Sekretariat Daerah, b) Sekretariat DPRD, c) 

Inspektorat, d) Dinas, e) Badan, dan f) Kecamatan. Posisi Kelurahan tidak lagi 

terlihat sebagai Perangkat Daerah, tugas, fungsi serta kewenangan Lurah 

diberikan oleh Kecamatan sebagai perangkat daerah terendah di 
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Pemerintahan. Kondisi ini tentu berbeda  pada masa berlakunya Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Camat dan Lurah memiliki wewenang 

penuh dan otonom dalam Penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di 

wilayahnya. Jadi, pada masa itu secara hukum posisi Camat dan Lurah sejajar 

dengan posisi para Kepala Dinas Daerah.   

Untuk lebih jelas mengenai pegeseran kewenangan tugas dan fungsi 

Kelurahan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 1. Perbedaan Kewenangan Kelurahan 

Aspek  UU.No.32 tahun 2004 UU.No. 23 tahun 2014 
1 2 3 

Ketentuan 
Yuridis 

Pasal 120 ayat (2) 
“Kelurahan sebagai Perangkat 
Daerah Bersama Sekretariat 
Daerah, sekretariat DPRD, dinas 
daerah adalah, Lembaga Teknis 
Daerah, Kecamatan”. 

Pasal 209 ayat (2)  
“Kelurahan Bukan sebagai 
Perangkat Daerah” 

Definisi 
Kelurahan 

Permendagri No 36 Tahun 2007  
“Lurah Sebagai Perangkat 
Daerah  
Kab / Kota di wilayah kerja 
Kecamatan”. 

(Pasal 229 ayat (1) 
“Tidak disebutkan 
definisinya selain ketentuan 
pembentukannya melalui 
Perda” 

Kewenangan Permendagri no 36 Tahun 2007 
tentang Pelimpahan Urusan 
Pemerintahan Kab/ Kota 
Kepada lurah (Pasal 2) 
1) Pelaksana Desentralisasi 

politik (devolusi kewenangan -
pendelegasian)  

2) Melaksanakan urusan 
Pemerintahan yang 
dilimpahkan diposkan Bupati / 
Wali kota  

Pasal 209 (3) 
“Hanya sampai tingkat 
Kecamatan yang harus 
melaksanakan urusan 
Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dan 
tugas perbantuan”  

Tugas Lurah UU No 32 Tahun 2004  
a. Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan Kelurahan;  
b. Pemberdayaan masyarakat;  
c. Pelayanan masyarakat; 
d. Penyelenggaraan 

Pasal 229 
 disebutkan lurah 
membantu camat:  
a. Melaksanakan kegiatan 

Pemerintahan Kelurahan;  
b. Melakukan 
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Aspek  UU.No.32 tahun 2004 UU.No. 23 tahun 2014 
1 2 3 

ketenteraman Dan Ketertiban 
Umum; dan  

e. Pemeliharaan prasarana Dan 
Fasilitas Pelayanan Umum.    

Permendagri no 36 Tahun 2007 
sebuah Kelurahan Adalah 
wilâyah kerja lurah sebagai 
Perangkat Daerah Kabupaten / 
Kota  
- Pasal 1: Lurah 

menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan, pembangunan, 
dan kemasyarakatan  

- Pasal 2 ayat(1) Lurah 
melaksanakan urusan 
Pemerintahan yang 
dilimpahkan diposkan bupati / 
wali kota.  

- Pasal 2 ayat (2) Bupati / wali 
kota melimpahkan urusan 
Pemerintahan kepada lurah 
sesuai dengan kebutuhan 
Kelurahan, memperhatikan 
efisiensi dan akuntabilitas  

- Pasal 3: Urusan Pemerintahan 
kabupaten / kota Yang 
dilimpahkan diposkan bupati / 
wali kota ditunjukan kepada  

pemberdayaan 
masyarakat;  

c. Melaksanakan Pelayanan 
masyarakat;  

d. Memelihara 
ketenteraman dan 
ketertiban umum;  

e. Memelihara prasarana 
dan fasilitas pelayanan 
umum; 

f. Melaksanakan tugas yang 
diberikan camat;  

g. Melaksanakan tugas yang 
diberikan sesuai dengan 
ketentuan dan Peraturan 
Perundang Undangan.  

 lurah merupakan urusan wajib 
dan urusan pilihan  
- Pasal 5 ayat (1) Ketentuan 

lebih lanjut diatur Peraturan 
bupati / Walikota 

 

Perencanaan Memiliki otonomi untuk 
menyusun rencana dan strategi 
(Renstra) sendiri sesuai 
kebutuhan masyarakat 

Tidak memiliki otonomi 
menyusun renstra sendiri. 
renstra yang dibuat 
merupakan bagian dari 
renstra Kecamatan 

Penganggara
n 

Memiliki otonomi untuk 
menganggarkan sendiri sesuai 
kebutuhan dan Renstra 

Tergantung pada 
ketersediaan dana dan 
renstra yang dimiliki 
Kecamatan 

Kewenangan Kewenangan diberikan Bupati / 
Wali Kota sesuai kebutuhan 

Terbatas pada 
melaksanakan kegiatan 
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Aspek  UU.No.32 tahun 2004 UU.No. 23 tahun 2014 
1 2 3 

Lurah, baik urusan wajib 
maupun pilihan 

yang diberikan Camat 

Sumber: Data Penulis, Tahun 2017 

Dilihat dari tabel di atas, konsep desentraliasi dalam pelaksanaan kebijakan 

daerah pada level Kelurahan, terlihat adanya penghapusan kewenangan. 

Muncup pertanyaan “bagaimana jika Camat belum melimpahkan sebagian 

kewenangan Pemerintahanya kepada Lurah, apakah Lurah tidak mempunyai 

kewenangan apa-apa?”. Menganai hal ini ada dua pandangan yaitu: Pertama, 

mengatakan bahwa Lurah praktis tidak lagi mampu menjalankan fungsi 

dengan baik, karena tidak dapat lagi mengambil keputusan-keputusan 

strategis yang berkaitan kepentingan publik karena dapat menimbulkan 

impikasi hukum yang melemahkan bagi Lurah. Padangan kedua, menyebutkan 

bahwa di dalam Pemerintahan tidak boleh ada kekosongan kekuasaan, 

dengan demikian apabila belum ada ketentuan yang seharusnya, maka 

ketentuan yang lama masih dapat digunakan, yang penting pelayanan kepada 

masyarakat tidak terlantar (prinsip mengutamakan kepentingan umum). 

Merujuk pendapat Wasistiono (2009:28), dikemukakan pengertian pekerjaan 

berkaitan dengan status yang harus ditunaikan oleh seseorang. Sedangkan 

kewenangan adalah kekuasaan yang sah (legitmate power) atau kekuasaan 

yang terlembagakan (institutionalized power). kekuasaan pada dasarnya 

adalah merupakan kemampuan yang membuat seseorang atau orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. 

Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan 

bersama (organisasi), dengan demikian disimpulkan bahwa dalam 

kewenangan terdapat kekuasaan, dan sebaliknya. Jadi kewenangan dan 

kekuasaan pada dasarnya merupakan   dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. 
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Menurut Ensiklopedia, sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (2009;29), yang 

dimaksud dengan wewenang adalah hak seseorang  pejabat untuk mengambil 

tindakan yang diperlukan agar tugas serta tangungjawab dapat dilaksanakan 

dengan berhasil. Sedangkan yang disebut tanggung jawab adalah keharusan 

pada seseorang pejabat untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah 

dibebankan kepadanya. Kewajiban adalah tangung jawab yang harus 

dilaksanakan. Antara tugas, wewenang, tangung jawab dan kewajiban 

mempunyai kaitan yang sangat erat yang dapat dibedakan tetapi sulit untuk 

dipisahkan. 

Di tengah semangat membangun otonomi, adalah hal ironis bahwa 

kewenagan dan sumber daya Kelurahan justru di lemahkan, padahal 

Kelurahan inilah yang semestinya diposisikan sebagai ujung tombak pelayanan 

kepada masyarakat sebagaimana halnya Pemerintah memposisikan 

Pemerintahan di Desa. Otonomi boleh saja menjadi domein Pemerintah 

Kabupaten/Kota, namun front line dari sebagian fungsi pelayanan harus tetap 

diserahkan secara utuh kepada Kelurahan, disamping kepada SKPD dan 

Camat. Dengan demikian Kelurahan memiliki fungsi steering yang penuh 

dalam hal koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengedalian dari fungsi 

rowing atau penyelenggara langsung suatu urusan. 

Dalam persepektif administrasi publik, pelimpahan kewenangan yang utuh 

kepada Kelurahan bukan hanya sebuah kebutuhan, namun lebih merupakan 

suatu keharusan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan 

Pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. 

Sebab, jika kewenangan dibiarkan terkosentrasi di tingkat Kecamatan saja 

maka akan diprediksi paling tidak dua permasalahan yaitu: 

1) Pemerintah Kecamatan cendrung memiliki beban kerja yang lebih 

berat (overload) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat 

menjadi kurang efektif. Disisi lain kewenangan yang terlalu besar, 
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maka organiasasi Kecamatan di desain untuk mewadahi seluruh 

kewenangannya sehingga justru menjadikan foramat kelembagaan 

semakin besar dan tidak efisien; 

2) Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kelurahan 

sebagai bagian wilayah kerja administratif Kecamatan akan muncul 

sebagai organisasi dengan fungsi minimal. Artinya apa yang dikerjakan 

Kelurahan hanya tugas-tugas rutinitas administratif tanpa ada upaya 

lebih memberdayakan lembaga, hal ini sekaligus mengindikasikan 

adanya pemborosan organisasi yang luar biasa. 

Disisi lain, upaya melakukan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah 

dari Kecamatan kepada Kelurahan pun diprediksi akan menghadapi  beberapa 

kendala, diantaranya : 

1) Kelurahan selama ini terbiasa menjalankan kewenangan yang bersifat 

atributif, yakni kewenangan yang melekat pada saat pembentukannya. 

Akibatnya, pola kerja Kelurahan akan terlihat kaku, mekanis dan 

cendrung kurang dinamis. Oleh karena itu jika Kelurahan diberikan 

kepercayaan menjalankan kewenangan yang bersifat  delegatif, maka 

perlu dikaji secara mendalam apa saja yang layak dan prosfektif untuk 

diemban Kelurahan. Sebab pelimpahan kewenangan yang asal-asalan 

justur akan berdampak pada ketidak mampuan Kelurahan  

melaksanakan  kewenangan tersebut, serta terjadinya penurunan 

mutu pelayanan umum. 

2) Kondisi objektif Kelurahan dapat dikatakan kurang mendudukung 

kebijakan pelimpahan kewenangan, mengingat Kelurahan merupakan 

ujung tombak dari pelayanan masyarakat, tidak dimungkinkan bagi 

Pemerintah Kelurahan mengambil keputusan dan kebijakan pelayanan 

secara cepat  pada saat dan kondisi tertentu,  oleh sebab itu 

dimungkinkan kewenangan atributif lebih tepat dan dapat mendorong 
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terciptanya hubungan langsung antara masyarakat umum selaku 

penerima jasa pelayanan, tanpa harus menunggu arahan atau 

petunjuk dari Pemerintah Kecamatan. 

Satu hal yang yang perlu di perhatikan adalah, pemberdayaan Kelurahan 

melalui kewenangan atributif adalah langkah terbaik untuk mewujudkan cita-

cita pemberian otonom, yakni peningkatan kesejahtraan melalui pelayanan 

umum. Paling tidak ada 3 dimensi strategi pada level Kelurahan yang perlu 

diperhatikan untuk menjamin keberhasilan kebijakan tersebut, yaitu: 

1) Menyangkut aspek koordinasi antar lembaga dan standarisasi tata 

kerja. Artinya, sebagai konsekuensi dari pelimpahan kewenangan, 

Lurah wajib melakukan koordinasi secara intens dengan 

Pemerintahaan Kecamatan khsunya mengenai hal-hal yang bersifat 

teknis dan oprasional. Dalam kaitannya dengan kordinasi, perlu 

dipertegas antara tugas dan kewajiban Kelurahan. Hal ini sangat 

penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan 

kewenangan tertentu. Tanpa ada kejelasan tentang pembagian tugas, 

tata kerja dan standar kerja serta sumber pendukung, pelimpahan 

wewenang dikawatirkan justru akan membingungkan masyarakat yang 

membutuhkan jasa pelayanan publik. 

2) Berkenaan dengan kebutuhan perimbangan sumber daya keuangan, 

sumber daya manusia dan sarana, adalah hal yang logis jika 

pelimpahan kewenangan harus diikuti pula oleh pemberian sumber-

sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kewenangan 

tersebut, sehingga Kelurahan tidak mengalami over load  dalam tugas-

tugasnya. 

3) Salah satu prinsip dalam ditribusi kewenangan adalah, dijaga agar 

tidak adanya kewenangan yang dimiliki dan/atau dilaksanakan secara 
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bersama-sama oleh lebih dari satu lembaga. Oleh karena itu, untuk 

menghindari  kewenangan yang rangkap tadi, suatu kewenangan 

mestinya hanya dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki dan/ atau 

diberi tugas delegasi untuk melaksanakannya.   

Tentu saja, dengan perubahan kedudukan Kelurahan dalam Undang-undang 

Nomor 23 tahun  2014 ini, banyak hal yang harus dipolakan kembali baik itu 

dalam peraturan Pemerintah atau aturan-aturan khusus lainnya, sehingga apa 

yang menjadi kepentingan masyarakat bisa terealisasi dengan baik. Disadari 

atau tidak masyarakat Kecamatan baik di Kelurahan maupun Desa sama-sama 

mengharapkan adanya pengelolaan daerah yang otonom sehingga 

pembangunan daerah bisa lebih mudah tercapai, konsep ini sebenarnya lahir 

dan sudah diterapkan pada desa-desa di Indonesia. Tidak adanya lagi 

kewenangan atributif yang sefesifik/kondisional yang mutlak dimiliki 

Kelurahan berdasarkan kondisi objektif/karakteristik Kelurahan.  

Pelimpahan kewenangan secara horizontal dari Kecamatan semoga tidak akan 

memperpanjang rentang kendali khususnya dalam penataan organisasi dan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kemauan politik atau good will 

Pemerintah tidak lagi sulit untuk dicapai, pengurangan kewenangan Kelurahan 

ini tentu saja diharapkan mampu memberikan dampak positif pada esiensi 

pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa prinsip desentralisasi adalah pemberian otonomi yang seluas-luasnya 

dalam artian, daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua 

urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah pusat. 

Pegeseran kewenangan Kelurahan secara subtansial jika tidak di rumuskan 
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secara baik akan berdampak pada terhambatnya proses pelayanan publik di 

tingkat Kelurahan. Menguatnya kewenangan atributif Lurah sebagai bagian 

dari Pemerintah Kecamatan harus di dukung dengan optimalisasi koordinasi 

yang baik, sehingga pelayanan maksimal bisa tercapai. Kewenangan yang 

diberikan secara terkoordinasi pada tingkat Kecamatan setidaknya akan 

menimbulkan masalah terhadap beban kerja yang terlalu berat (over load) 

sehingga dimungkinkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat menjadi 

kurang efektif. Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan penuh melainkan 

memposisikan diri dengan fungsi minimal, Pemerintah Kelurahan hanyalah 

pelaksana tugas rutin administratif yang diberikan oleh Pemerintah 

Kecamatan. Pemerintah Kecamatan, hendaknya memberikan “ruang gerak” 

yang bebas kepada unsur perangkat kerja Kelurahan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Kelurahan sesuai dengan regulasi  yang berlaku. Dengan 

adanya pelimpahan kewenangan, maka Lurah nantinya akan dapat bergerak 

yang lebih luas untuk melakukan tugas dan fungsinya, termasuk inovasi dalam 

penyelenggaran Pemerintahan, bukan sebaliknya menjadi penghambat bagi 

Kelurahan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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ABSTRAK 
 

Pertimbangan yang mendasari penelitian ini Bagaimana Pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota 
Pekanbaru, apakah di dalam penyelenggaraannya sudah sesuai dengan 
standar pelayanan yang telah ditetapkan, karena berdasarkan data hasil 
panggilan bidang pengawasan selama tiga tahun terakhir (2013-2015) ke atas 
masih banyak ditemukan adanya bangunan RUKO dan RTT yang sudah di 
bangun di Kecamatan Bukit Raya dan Tampan, tetapi belum memiliki izin 
mendirikan bangunan. Penelitian ini di lakukan di Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Kota Pekanbaru, dengan mengunakan metode penelitian kualitatif 
yang selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada standar pelayanan dalam 
Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 
2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Hasil penelitian ditemukan 
bahwa Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru, pada pelaksanaannya belum 
terlaksana sepenuhnya sesuai standar pelayanan yang ditetapkan di dalam 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan. Hal tersebut dimana masih ditemukan alur prosedur 
pelayanan yang berbelit-belit, jangka waktu pengurusan yang lama dan 
adanya biaya/tarif tambahan yang dimanfaatkan oleh penyedia jasa untuk 
meraup keuntungan dengan alasan untuk mempercepat proses pengurusan. 
Kemudian, terkait banyaknya jenis bangunan RUKO dan RTT yang telah 
dibangun, namun belum memiliki izin mendirikan bangunan itu dikarenakan 
kurang lengkapnya persyaratan yang diajukan oleh pemohon dan masih 
minimnya jumlah Personil/Staf juga sarana maupun prasarana yang ada di 
Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. 

Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Pelayanan Publik 
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PENDAHULUAN 

Pada masa reformasi pola-pola penyelenggaraan Pemerintahan yang 

sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, politik, sosial 

budaya harus ditingkatkan dan diarahkan sejalan dengan tuntutan 

masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kota Pekanbaru yang berharap adanya 

jaminan kepentingan pelayanan yang prima kepada masyarakat tanpa 

diskriminasi, memperkenalkan kontrol masyarakat, kepastian hukum, 

ketertiban, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan akuntabilitas. Tuntutan-

tuntutan permintaan masyarakat ini hanya dapat terwujud apabila dapat 

tercapai suatu kepemerintahan yang baik (good governance) yang 

didefinisikan sebagai proses yang berkenaan dan memungkinkan penggunaan 

kekuasaan Negara di bidang ekonomi, politik dan administratif secara sangkil 

dan mangkus dengan menjaga hubungan sinergis dan konstruktif antara 

Pemerintah, Sektor Swasta dan masyarakat dalam melaksanakan fungsinya 

masing-masing mengenai urusan-urusan Negara atau Pemerintahan pada 

setiap tingkatan, dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru.  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

menjelaskan bahwa“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, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

Penyelenggara pelayanan publik”. Pelaksanaan otonomi daerah membuat 

pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah mengalami perbaikan, 

dengan menerapkan sistem pelayanan prima yang berpola layanan satu pintu 

dan/atau layanan satu atap.                                                                                                                                                                  

Maka dari itu Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru 

untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai Kota yang Metropolitan Madani, 
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dan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar sebagaimana amanah Undang-Undang tersebut, untuk itu 

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 

dengan melimpahkan sebagian wewenang kepada Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan sebagai Dinas Teknis yang melaksanakan pelayanan publik 

khususnya dalam bidang pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota 

Pekanbaru.  

Sebagaimana tujuan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 

antara lain; agar “terwujudnya Kota Pekanbaru yang tertib tata ruang dan 

bangunan, serta bercirikan budaya melayu melalui pelayanan prima”. 

Berdasarkan Ketentuan Umum pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 7 Tahun 2012 ini menjelaskan bahwa “Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

Kota Pekanbaru mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelayanan izin 

yang sangat besar, terutama dalam melayani izin mendirikan bangunan. 

Adapun pelayanan izin yang dimaksud, antara lain: Pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan, Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Baru, Pelayanan Izin 

Merobohkan/Membongkar Bangunan, Pelayanan Izin Mengubah/Mengganti 

Bangunan, Pelayanan Izin Menambah Bangunan, Pelayanan Izin Memperbaiki 

Bangunan, Pelayanan Izin Pemutihan Bangunan dan Pelayanan Izin 

Penimbunan Lahan. 

Berdasarkan kedelapan pelayanan izin mendirikan bangunan yang ada di 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, maka dalam 

pelaksanaannya Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru memberikan 

beberapa jenis/bentuk pelayanan izin kepada masyarakat, yang dalam hal ini 

pengguna jasa/pengurus izin mendirikan bangunan. Adapun jenis atau bentuk 
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pelayanan izin mendirikan bangunan yang dimaksud adalah, seperti yang 

terlihat pada Tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1 Jenis dan Bentuk Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

NO JENIS/BENTUK PELAYANAN 

1 2 
1 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal 
2 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal Usaha 
3 Pelayanan Izin Bangunan Toko 
4 Pelayanan Izin Bangunan RUKO 
5 Pelayanan Izin Bangunan KIOS 
6 Pelayanan Izin Bangunan Apartemen 
7 Pelayanan Izin Bangunan Hotel dan Wisma 
8 Pelayanan Izin Bangunan Gudang 
9 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Kost 

10 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Petak 
11 Pelayanan Izin Lapangan Olahraga (Futsal, Badminton) 
12 Pelayanan Izin Bangunan Supermarket 
13 Pelayanan Izin Bangunan Mall 
14 Pelayanan Izin Bangunan Restaurant 
15 Pelayanan Izin Bangunan Showroom 
16 Pelayanan Izin Bangunan Pagar 
17 Pelayanan Izin Pemancar TV dan Fasilitas 
18 Pelayanan Izin Bangunan Gedung 
19 Pelayanan Izin Bangunan Kantor 
20 Pelayanan Izin Bangunan Kantor Dagang 
21 Pelayanan Izin Penambahan Luas Rumah Tempat Tinggal 
22 Pelayanan Izin Penambahan Luas Rumah Tempat Tinggal Usaha 
23 Pelayanan Izin Bangunan Renovasi (RTT, Kios, RTT Usaha) 
24 Pelayanan Izin Bangunan Tower 

Sumber: Data Olahan Penulis Dari Data Hasil Panggilan Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang 
dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015. 

Dari table di atas tersebut dapat dianalisa bahwa terdapat 24 (dua puluh 

empat) jenis/bentuk pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru kepada masyarakat, yang 

dalam hal ini pengguna/pengurus jasa bangunan. Dengan demikian, terdapat 

24 (dua puluh empat) jenis pelayanan izin yang harus dilaksanakan oleh Dinas 
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Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru kepada masyarakat, yang dalam 

hal ini pengguna/pengurus jasa izin mendirikan bangunan secara baik dan 

optimal. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi dan memfokuskan 

hanya pada pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal 

dan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan RUKO.  

Selanjutnya di dalam menyelenggarakan pelayanan publik, setiap 

penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan 

menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan 

dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, 

dan kondisi lingkungan. Ada beberapa Komponen Standar Pelayanan yang 

terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: 

Persyaratan, Sistem, mekanisme,dan prosedur, Jangka waktu pelayanan, Biaya/tariff, 

Produk pelayanan, Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Ke enam Standar 

Komponen Pelayanan ini, harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap 

penyelenggara pelayanan publik, karena pada komponen ini pihak 

penyelenggara pelayanan berhubungan langsung dengan pengguna jasa 

pelayanan. Komponen Standar Pelayanan pada bagian ini wajib 

dipublikasikan. 

Setelah sesuai dan dilakukan perhitungan retribusi, kemudian di disposisi ke 

Kepala Dinas untuk dikeluarkan Surat Keputusan perhitungan luas dan 

taksiran biaya IMB, setelah itu di disposisi ke Kepala bidang untuk penerbitan 

SPP IMB dengan waktu 1 hari. Selanjutnya diturunkan ke sekretariat untuk 

pembayaran retribusi dengan waktu 1 hari. Setelah itu, dikembalikan lagi ke 

Kepala Dinas untuk penerbitan IP dengan waktu 3 hari barulah di kembalikan 

semula ke Sekretariat untuk pelaksanaan pembangunan dengan waktu 6 s/d 

12 bulan dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk penerbitan Berita Acara 



 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017 
 

80 

Pemeriksaan (BAP), selanjutnya dikembalikan lagi ke Kepala Dinas untuk 

penerbitan kutipan IMB dan diturunkan ke Sekretariat untuk diserahkan 

kepada pemohon izin mendirikan bangunan dengan waktu 3 hari. 

Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pekanbaru 

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Di samping itu, izin 

mendirikan bangunan merupakan salah satu Retribusi Kota Pekanbaru yang 

berarti untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. 

Dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi 

Pemerintahan dan persyaratan teknis maupun prosedur yang berlaku, maka 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru hendaknya melaksanakan 

pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru dengan sebaik dan 

seoptimal mungkin. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data hasil 

panggilan dari bidang pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 

Pekanbaru Tahun 2013 hingga 2015, masih juga ditemukan bangunan seperti 

Ruko, Rumah Tempat Tinggal yang sudah di bangun, namun belum 

mempunyai izin mendirikan bangunan khususnya di Kecamatan Tampan dan 

Kecamatan Bukit Raya. Adapun banyaknya jumlah bangunan yang belum 

mengantongi izin dapat di lihat pada tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2. Data Jenis Bangunan Yang Belum dan Yang Telah Memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan 

 
 
 
No 

 
 
 

Kecamatan 

Jenis Bangunan Yang Belum Memiliki Izin 

Tahun 

2013 2014 2015 
Ruko Rumah 

Tempat 
Tinggal 

Ruko Rumah 
Tempat 
Tinggal 

Ruko Rumah 
Tempat 
Tinggal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Bukit Raya 21 8 27 19 19 23 
2 Lima Puluh 4 1 - 2 2 1 
3 Tampan 33 13 42 14 21 8 

4 Marpoyan Damai 12 8 20 14 14 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Payung Sekaki 21 9 13 6 22 9 

6 Pekanbaru Kota 2 - 3 4 5 1 

7 Rumbai  8 3 2 1 3 3 

8 Rumbai Pesisir 8 2 14 4 9 1 

9 Sail 2 - 4 1 1 - 
10 Senapelan  5 - 3 3 6 3 

11 Sukajadi  12 4 5 12 5 11 
12 Tenayan Raya 22 10 32 19 32 16 

Total 150 58 165 99 139 80 
  Jenis Bangunan Yang Telah Memiliki Izin 

Tahun 
2013 2014 2015 

No Kecamatan Ruko Rumah 
Tempat 
Tinggal 

Ruko Rumah 
Tempat 
Tinggal 

Ruko Rumah 
Tempat 
Tinggal 

1 Bukit Raya 363 832 120 307 13 110 
2 Lima Puluh 23 12 13 30 14 16 
3 Tampan 741 1.550 221 1.520 460 903 
4 Marpoyan Damai 230 343 535 918 181 495 
5 Payung Sekaki 216 156 318 536 173 311 
6 Pekanbaru Kota 29 1 3 2 7 2 
7 Rumbai  14 255 11 57 19 135 
8 Rumbai Pesisir 11 1 7 52 57 142 
9 Sail 8 1 - 7 14 43 

10 Senapelan  17 5 11 4 31 22 
11 Sukajadi  53 7 24 4 45 17 
12 Tenayan Raya 181 149 36 1.010 177 978 

Total 1.886 3.311 1.299 4.447 1.191 3.174 
 Sumber: Data Olahan Penulis Dari Data Hasil Panggilan Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang 

dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2016 
 

Dari table 2 di atas tersebut dapat dipahami bahwa di Kecamatan Bukit Raya 

dan Kecamatan Tampan selama tiga tahun terakhir (2013-2015) ke atas 

bangunan yang belum memiliki izin terbanyak pada tahun 2014, antara lain di 

Kecamatan Bukit Raya berjumlah 27 unit bangunan Ruko dan  19 unit 

bangunan Rumah Tempat Tinggal dan di Kecamatan Tampan berjumlah 42 

unit bangunan Ruko dan  14 unit bangunan Rumah Tempat Tinggal. 

Berdasarkan penjelasan fenomena di atas tersebut, maka menarik bagi 

penulis untuk mengkaji tentang “Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru”. 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian 

terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat 

penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan 

keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana 

adanya dan mencoba menganalisa untuk memberikan kebenarannya 

berdasarkan data yang di peroleh (Danin, 2002). Sedangkan penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang- orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong, 2007).  

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep Pelayanan Publik 

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. 

Menurut Wasistiono (Saleh, 2010) pelayanan publik adalah sebagai pemberian 

jasa yang diberikan oleh suatu organisasi (Perusahaan, Pemerintah, Swasta) 

kepada publiknya dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan 

dan atau kepentingan masyarakat.  

Sedangkan menurut Pamudji (Napitupulu, 2007) konsep pelayanan publik 

diturunkan dari makna public service yang berarti: “berbagai aktivitas yang 

bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa”. 
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Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. 

Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan 

salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat di 

samping sebagai abdi Negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi 

publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (Warga Negara) dari 

suatu Negara kesejahteraan (welfare state). Pelayanan umum oleh Lembaga 

Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan 

pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di 

Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk 

barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Berdasarkan berbagai batasan konsep tersebut, menunjukkan bahwa 

pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan 

berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang 

diembannya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan Pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana 

diketahui, birokrasi atau administrasi publik memiliki kewenangan bebas 

untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan umum serta 

menciptakan kesejahteraan masyarakat Untuk itu, kepada birokrasi diberikan 

kekuasaan regulatif, yakni tindakan hukum yang sah untuk mengatur 

kehidupan masyarakat melalui instrumen yang disebut kebijakan publik. 
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a. Prinsip Pelayanan Publik 

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan 

dengan memperhatikan prinsip: 

1) Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah 
diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang 
jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 

2) Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan 
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan 
mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil 
kesepakatan. 

3) Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat 
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 
berkepentingan. 

4) Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan 
perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. 

5) Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses 
oleh masyarakat. 

6) Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang 
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status 
ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan 
mental. 
 

b. Komponen Standar Pelayanan Publik 

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri  

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, dalam peraturan ini dibedakan 

komponen standar pelayanan dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: 
a) Persyaratan 
b) Sistem, mekanisme,dan prosedur 
c) Jangka waktu pelayanan 
d) Biaya/tarif 
e) Produk pelayanan 
f) Penanganan pengaduan, saran dan masukan 
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2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) 
meliputi: 
a. Dasar hukum 
b. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas 
c. Kompetensi pelaksana 
d. Pengawasan internal 
e. Jumlah pelaksana 
f. Jaminan pelayanan 
g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 
h. Evaluasi kinerja pelaksana 

Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan pada 

komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna 

pelayanan. Komponen Standar Pelayanan pada bagian ini wajib 

dipublikasikan. Sedangkan untuk Komponen Standar Pelayanan yang terkait 

dengan pengelolaan internal pelayanan proses pengembangan dan 

penyusunannya diserahkan pada masing-masing organisasi penyelenggara 

pelayanan. Komponen ini menjadi bagian yang perlu diinformasikan pada saat 

proses pembahasan dengan masyarakat.  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian konsep operasional 

tersebut, dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan konsep di bawah ini: 

a. Persyaratan adalah syarat (dokumen) yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan izin, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus 

dipenuhi, dalam proses pelayanan sesuai dengan ketentuan.. 

Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen, tergantung 

kebutuhan masing-masing jenis pelayanan. 

b. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang di lakukan dalam 

pelayanan izin mendirikan bangunan. Prosedur pelayanan 
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merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk 

mendapatkan pelayanan yang diperlukan. 

c. Jangka waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses 

pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk 

mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan. 

d. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara penyelenggara dan masyarakat. 

e. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk 

administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan. 

f.   Penanganan pengaduan dan saran. Organisasi penyelenggara 

pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. 

Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan 

antara lain: penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, portal 

pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima 

pengaduan. Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu 

dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme 

pengaduan harus diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor 

telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi. 

Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila 

terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam 

internal organisasi penyelenggara. Hal-hal lebih rinci terkait 
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pengelolaan pengaduan ini dilakukan sebagaimana peraturan terkait 

yang berlaku. 

2. Konsep Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin mendirikan bangunan, yang 

selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, 

mengubah, memperbaiki, rehabilitasi, merenovasi, memperluas, mengurangi, 

merawat bangunan, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan 

sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.  

Menurut Susanta (2009:6), izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi, sekelompok orang atau 

badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan 

izin yang diberikan karena telah memenuhi ketentuan dari berbagai aspek, 

baik pertanahan, teknis, perencanaan serta lingkungan.  

Sedangkan menurut Dwi ( 2008:11), Izin mendirikan bangunan atau lebih 

sering dikenal IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan 

membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah 

sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis 

(perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek 

lingkungan. Sebelum memulai mendirikan bangunan, bangunan sebaiknya 

memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan, sesuai 

dengan fungsinya. Ternyata, Izin Mendirikan Bangunan tidak hanya diperlukan 

untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk 

membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang 

mengubah bentuk atau struktur bangunan. 
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3. Persyaratan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 

tentang izin mendirikan bangunan, adapun persyaratan dan tata cara 

pengajuan izin mendirikan bangunan adalah : 

a. Persyaratan Administrasi 
1) Mengisi formulir dan mengajukan Surat Permohonan IMB 
2) Foto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah 

yang dikeluarkan oleh BPN 
3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 
4) Foto copy bukti pembayaran pajak PBB 
5) Arahan perencanaan (advis planning) 
6) Gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh 

perencana dan telah diasistensi 
7) Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan di 

atas tanah miliknya 
8) Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan 
9)   Rekomendasi dari instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan 
10)   Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan 
11) Surat pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar yang 

diketahui oleh pejabat setempat bagi bangunan tower, futsal, 
industri dan bangunan lainnya yang menimbulkan dampak negatif 
bagi masyarakat sekitar. 

b. Persyaratan Teknis 
1) Peta orientasi lokasi bangunan 
2) Tata letak bangunan 
3) Gambar arsitektur bangunan yang terdiri dari: Denah tiap lantai 

bangunan, Tampak depan bangunan, Tampak samping kiri bangunan, 
Tampak samping kanan bangunan dan Tampak belakang bangunan 

4) Gambar struktur dan konstruksi bangunan beserta perhitungannya 
yang terdiri dari: Potongan dan Detail (pondasi, kolom, balok, plat 
lantai dan atap) 

5) Gambar instalasi dan kelengkapan bangunan beserta perhitungannya 
yang terdiri dari: Septik tank, Sumur resapan, Penangkal petir, 
Jaringan dan drainase 

6) Gambar fasilitas pendukung kegiatan beserta perhitungannya yang 
terdiri dari: Ruang parker, Fasilitas sosial dan Taman/penghijauan.  
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PEMBAHASAN 

1. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru  

Pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru, Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan telah menetapkan standar pelayanan berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin mendirikan 

bangunan yang mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan di atasnya, 

terhadap pemilik/pengguna jasa dalam pengurusan izin mendirikan bangunan 

di Kota Pekanbaru, standar pelayanan tersebut antara lain: 

a. Persyaratan Dalam Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru 

 
Persyaratan merupakan syarat (dokumen) yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam memberikan pelayanan 

izin mendirikan bangunan kepada masyarakat, dalam hal ini pemilik/pengguna 

jasa izin mendirikan bangunan ketika melakukan proses pengurusan izin 

mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru, telah menetapkan daftar 

persyaratan yang paling utama harus disiapkan oleh para pemohon. Adapun 

persyaratannya yaitu;  

1) Pemohon mengajukan permohonan pengurusan advis planning, dengan 

persyaratan, antara Lain; 

a) Mengisi Formulir AP & Fotokopi rangkap 2 
b) Fotokopi KTP rangkap 2 
c) Fotokopi Sertifikat tanah/SKGR rangkap 2 
d) Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir rangkap 2 
e) Menyiapkan Gambar rencana bangunan yang diketahui oleh 

Pemegang SIBP rangkap 2 
 

2) Memasukan berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan 
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Sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Perda 

Nomor 7 Tahun 2012 Paragraf I Pasal 81 Ayat 2 Huruf a sampai dengan j, 

antara lain; 

a) Fotocopy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah 
yang dikeluarkan BPN 

b) Fotocopy KTP 
c) Fotocopy bukti pembayaran PBB 
d) Arahan Perencanaan (Advis Planning) 
e) Gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh 

perencana dan diasistensi 
f) Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan di 

atas tanah miliknya 
g) Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan 
h) Rekomendasi dari instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan 
i) Dokumen AMDAL atau UKL UPL bagi bangunan yang disyaratkan 
j) Surat pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar yang 

diketahui oleh pejabat bagi bangunan tower, futsal, industry dan 
bangunan lainnya yang menimbulkan dampak negative bagi 
masyarakat sekitar. 
 

Dengan demikian, persyaratan yang digunakan dalam proses pengurusan izin 

mendirikan bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru 

sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diamanahkan di dalam 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan. Namun ada beberapa faktor yang membuat 

pemilik/pengguna jasa izin mendirikan bangunan belum melakukan 

pengurusan. 

b. Prosedur Dalam Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru 

 
Prosedur dalam pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan di Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yang harus dilalui oleh para 

pemilik/pengguna jasa izin mendirikan bangunan itu sudah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 
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Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dalam pelayanan izin mendirikan 

bangunan, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan advis planning 

ke Sekretariat Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru melalui Staf 

dilengkapi dengan persyaratan antara lain: (Mengisi formulir AP & fotocopi 

rangkap 2, fotocopi KTP rangkap 2, fotocopi sertifikat tanah rangkap 2, 

fotocopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir rangkap 2, menyiapkan 

gambar rencana bangunan yang diketahui oleh pemegang SIBP rangkap 2) 

diperiksa oleh petugas  selama 1 hari. Setelah advis planning dikeluarkan 

barulah pemohon bisa melanjutkan memasukkan berkas permohonan izin 

mendirikan bangunan dengan persyaratan antara lain: (Formulir Permohonan 

IMB, Fotocopy Surat Tanah, Fotocopy KTP Pemohon, Fotocopy Pembayaran 

PBB, Advis Planning, Gambar Rencana, Surat Kuasa untuk bangunan yang 

bukan di atas Tanahnya, Izin dan Rekomendasi dari Instansi Terkait bagi 

bangunan yang disyaratkan, Surat Persetujuan Masyarakat sekitar diketahui 

oleh Pejabat setempat bagi bangunan yang disyaratkan) dengan waktu selama 

15 menit. 

Selanjutnya berkas permohonan tersebut diperiksa oleh Kepala Seksi dan di 

disposisi atau diperiksa oleh Kepala Dinas jika berkasnya lengkap dilimpahkan 

kepada Kepala Bidang untuk diproses sesuai aturan dengan waktu 1 hari, 

setelah itu Kepala Bidang memerintahkan kepada Kepala Seksi Penelitian 

Administrasi untuk memperoses kembali permohonan dan memeriksa 

persyaratan administrasi dengan waktu 1 hari. Jika sesuai diteruskan ke 

Kepala Seksi Penelitian Teknis. Jika tidak sesuai dikembalikan ke pemohon 

untuk dilengkapi atau ditolak, selanjutnya Kepala Seksi memeriksa gambar 

rencana (advis planning) dengan waktu 1 hari. Jika sesuai diteruskan ke Kepala 

Seksi Perhitungan Retribusi. Jika tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk 

diperbaiki atau ditolak dengan waktu 3 hari. 
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Setelah sesuai dan dilakukan perhitungan retribusi, kemudian di disposisi ke 

Kepala Dinas untuk dikeluarkan Surat Keputusan perhitungan luas dan 

taksiran biaya IMB, setelah itu di disposisi ke Kepala bidang untuk penerbitan 

SPP IMB dengan waktu 1 hari. Selanjutnya diturunkan ke sekretariat untuk 

pembayaran retribusi dengan waktu 1 hari. Setelah itu, dikembalikan lagi ke 

Kepala Dinas untuk penerbitan IP dengan waktu 3 hari barulah di kembalikan 

semula ke Sekretariat untuk pelaksanaan pembangunan dengan waktu 6 s/d 

12 bulan dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk penerbitan Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP), selanjutnya dikembalikan lagi ke Kepala Dinas untuk 

penerbitan kutipan Izin Mendirikan Bangunan dan diturunkan ke Sekretariat 

untuk diserahkan kepada pemohon izin mendirikan bangunan dengan waktu 3 

hari. 

Terdapat beberapa alur yang harus dilalui untuk melakukan pengurusan IMB, 

sebelum melakukan pengurusan IMB pemilik/pengguna jasa izin mendirikan 

bangunan terlebih dahulu mengantongi Advis Planning, setelah itu barulah 

melanjutkan untuk melakukan pengurusan IMB nya.  

c. Jangka Waktu Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam pelayanan penerbitan 

izin mendirikan bangunan telah menetapkan jangka waktu sesuai Perda 

Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan terlihat 

pada gambar 4.2 di atas, dimulai memasukkan berkas Advis Planning sampai 

Izin Pelaksanaannya keluar yaitu 12 hari kerja, dan mengenai kutipan IMB nya 

tergantung dari lamanya bangunan itu diselesaikan.  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa masih juga didapati 

kemoloran waktu di dalam pengurusan, dimana tidak sesuai dengan apa yang 

telah ditetapkan di dalam standar pelayanan dan masih juga ditemukan 
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adanya calo-calo atau penyedia jasa yang mengambil keuntungan, seharusnya 

mereka sadar akan tugas dan fungsi mereka untuk melayani masyarakat dan 

memudahkan masyarakat dalam pelayanan pengurusan perizinan, bukan 

mencari uang dengan cara demikian. Jadi wajar saja jika masyarakat dalam hal 

ini, pemilik/pengguna jasa bangunan bersikap apatis untuk tidak mau 

mengurus izin mendirikan bangunan, karena ketidakjelasan waktu dan 

permainan waktu yang dilakukan oleh Aparatur Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan tersebut untuk meraup keuntungan. 

d. Biaya/Tarif Dalam Pelayanan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 bagian kelima 

tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB Paragraf I untuk bangunan 

gedung Pasal 102 menjelaskan harga satuan retribusi bangunan gedung 

adalah Rp. 10.000,00/m2 (sepuluh ribu rupiah permeter persegi). Sedangkan 

Paragraf 2 retribusi IMB untuk bangunan bukan gedung Pasal 103 

menjelaskan bahwa harga satuan retribusi bangunan bukan gedung adalah 

sebagaimana terlihat pada table 1. 3 di bawah ini: 

Table 3 Harga Satuan Retribusi Bangunan Bukan Gedung 

No Jenis Bangunan Bukan Gedung Harga Satuan Retribusi 
(1) (2) (3) 
1 Pagar pekarangan tanggul/turap Rp. 1.000,00/m2 
2 Awning atau yang sejenis Rp. 2.500,00/m2 
3 Perkerasan (tidak termasuk pelataran peti kemas) tanpa 

atap 
Rp. 1.000,00/m2 

4 Kolam renang/kolam pengolah air/bak penyimpanan air Rp. 4.000,00/m2 
5 - Gapura/gardu jaga luas maksimum m2 Rp. 50.000,00/unit 
 - Selebihnya dihitung Rp. 5.000,00/m2 

6 Pondasi mesin (di luar bangunan) Rp. 50.000,00/unit 
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(1) (2) (3) 
7 Jembatan/lift (untuk servis kendaraan) Rp. 100.000,00/unit 
8 Jembatan jalan (kompleksi) umum (6 m) Rp. 80.000,00/unit 
 - Selebihnya dihitung Rp. 8.000,00/m2 
9 Menara bakar/cerobong asap (tinggi maksimun 5 m) Rp. 25.000,00/unit 

10 Menara penyimpanan air (kapasitas maksimun 1 m3) Rp. 25.000,00/unit 
11 Menara antena dan sejenis (tinggi maksimum 5 m) Rp. 50.000,00/unit 
12 Gardu listrik, ruang trafo dan panel dengan luas maksimum 

10 m2 
 
Rp. 100.000,00/unit 

 - Selebihnya dihitung Rp. 5.000,00/m2 
13 Monument dalam persil/pekarangan Rp. 50.000,00/unit 
14 Lapangan olahraga terbuka Rp. 5.000,00/m2 
15 Instalasi bahan bakar Rp.2.000.000,00/saluran 

penghantar 
16 Pelataran untuk penimbunnan peti kemas Rp. 5.000,00/m2 
17 Tower seluler Rp. 1.000.000,00/m1 

Sumber: Data Olahan Penulis Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 
Tentang Retribusi IMB, Tahun 2016. 

 
Jadi, walaupun besaran biaya/tarif retribusi yang telah ditentukan di dalam 

Peraturan Daerah, namun tetap saja ada biaya lainnya yang di manfaatkan 

sebagai celah bagi para calo-calo (penyedia jasa) untuk meraup keuntungan, 

dengan alasan supaya mempermudah dan mempercepat proses penerbitan 

izin mendirikan bangunan terhadap pemilik/pengguna jasa izin mendirikan 

bangunan yang mengurusnya. Selanjutnya, ada jenis bangunan yang tidak 

dikenakan retribusi itu seperti; bangunan Pemerintah, rumah ibadah, dan 

rumah huni masyarakat. 

e. Produk Pelayanan Yang Diberikan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru 

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa 

penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan 

diterima pengguna layanan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan 

yang ditetapkan. Berdasarkan Ketentuan Umum pada Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

ini menjelaskan bahwa “Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru 



 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017 
95 

mempunyai  8 (delapan) produk pelayanan izin yang mempunyai peranan 

sangat besar, terutama dalam melayani izin mendirikan bangunan. Adapun 8 

(delapan) produk pelayanan dalam pelayanan izin yang dimaksud, adalah 

sebagai berikut: 

1) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
2) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Baru 
3) Pelayanan Izin Merobohkan/Membongkar Bangunan 
4) Pelayanan Izin Mengubah/Mengganti Bangunan 
5) Pelayanan Izin Menambah Bangunan 
6) Pelayanan Izin Memperbaiki Bangunan; dan 
7) Pelayanan Izin Pemutihan Bangunan 
8) Pelayanan Izin Penimbunan Lahan 

 

Berdasarkan kedelapan produk dalam pelayanan izin mendirikan bangunan 

yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, maka 

dalam pelaksanaannya Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru 

memberikan beberapa jenis/bentuk pelayanan izin kepada masyarakat, yang 

dalam hal ini pengguna jasa/pengurus izin mendirikan bangunan. Adapun 

jenis atau bentuk pelayanan izin mendirikan bangunan yang dimaksud adalah, 

seperti yang terlihat pada Tabel 4 di bawah ini: 

Tabel 4.  Jenis dan Bentuk Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

NO JENIS/BENTUK PELAYANAN 
1 2 
1 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal 
2 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal Usaha 
3 Pelayanan Izin Bangunan Toko 
4 Pelayanan Izin Bangunan RUKO 
5 Pelayanan Izin Bangunan KIOS 
6 Pelayanan Izin Bangunan Apartemen 
7 Pelayanan Izin Bangunan Hotel dan Wisma 
8 Pelayanan Izin Bangunan Gudang 
9 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Kost 

10 Pelayanan Izin Bangunan Rumah Petak 
11 Pelayanan Izin Lapangan Olahraga (Futsal, Badminton) 
12 Pelayanan Izin Bangunan Supermarket 
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1 2 
13 Pelayanan Izin Bangunan Mall 
14 Pelayanan Izin Bangunan Restaurant 
15 Pelayanan Izin Bangunan Showroom 
16 Pelayanan Izin Bangunan Pagar 
17 Pelayanan Izin Pemancar TV dan Fasilitas 
18 Pelayanan Izin Bangunan Gedung 
19 Pelayanan Izin Bangunan Kantor 
20 Pelayanan Izin Bangunan Kantor Dagang 
21 Pelayanan Izin Penambahan Luas Rumah Tempat Tinggal 
22 Pelayanan Izin Penambahan Luas Rumah Tempat Tinggal Usaha 
23 Pelayanan Izin Bangunan Renovasi (RTT, Kios, RTT Usaha) 
24 Pelayanan Izin Bangunan Tower 

Sumber: Data Olahan Penulis Dari Data Hasil Panggilan Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang 
dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015. 

 

Dari table 4 di atas tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat 24 (dua puluh 

empat) jenis/bentuk produk pelayanan izin mendirikan bangunan yang 

diberikan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru kepada 

masyarakat, yang dalam hal ini pengguna/pengurus jasa bangunan. Dengan 

demikian, terdapat 24 (dua puluh empat) jenis/bentuk/produk pelayanan izin 

yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru 

kepada masyarakat, yang dalam hal ini pengguna/pengurus jasa izin 

mendirikan bangunan, dan dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan 

pada Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal dan 

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan RUKO.  

f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Dalam Pelayanan 
Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru 

Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan 

pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan 

antara lain: penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, portal pengaduan 

dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan. Untuk 

mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur 
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pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan 

secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor 

yang dapat dihubungi. Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan 

apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam 

internal organisasi penyelenggara. Hal-hal lebih rinci terkait pengelolaan 

pengaduan ini dilakukan sebagaimana peraturan terkait yang berlaku. 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam pelayanan 

pengurusan izin mendirikan bangunan kepada masyarakat, dalam hal ini 

pemilik/pengguna jasa izin mendirikan bangunan jika ada keluhan, 

permasalahan atau temuan dari masyarakat yang ada di lapangan, bisa 

memberi masukan dan pengaduan melalui nomor telepon Dinas Tata Ruang 

dan Bangunan Kota Pekanbaru dan juga dilengkapi dengan surat tertulis yang 

ditujukan ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan, maka dari Dinas akan segera 

mengecek ke lapangan dari hasil temuan penyimpangan atau keluhan atas 

permasalahan yang ada. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam menyikapi permasalahan 

ataupun temuan di lapangan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 

Pekanbaru memberikan tempat pengaduan masyarakat melalui telepon 

kantor. Dalam hal ini menurut penulis, untuk lebih efektifnya lagi supaya di 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru menyiapkan portal ataupun 

website yang dikelola oleh admin, sehingga masyarakat bisa langsung 

memotret kejadian dan bisa mengupload langsung terkait temuan, sehingga 

masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke kantor untuk mengadunya. Cukup 

hanya di handphone saja, dengan artian untuk meminimalisir waktu dan 

Aparatur Dinas Tata ruang bisa melihat langsung di portal tersebut dan bisa 

langsung turun di tempat kejadian yang ditemukan bermasalah. Begitu juga 

dengan keluhan dari masyarakat terhadap bagaimana pelayanan untuk 
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mendapatkan izin mendirikan bangunan, juga menanyakan terkait 

penyelesaian IMB yang telah diurus, jadi supaya masyarakat yang mengurus 

tidak perlu datang setiap hari untuk melakukan pengecekan, cukup 

diumumkan di portal maupun website tersebut. 

Selain itu, terkait masih banyaknya bangunan yang sudah di bangun, seperti di 

Kecamatan Bukit Raya dan Tampan, namun belum memiliki izin mendirikan 

bangunan, apakah hal tersebut berkaitan dengan faktor prosedur yang 

berbelit-belit, lamanya waktu dan mahalnya biaya dalam pengurusan, hal 

tersebutpun dijelaskan oleh salah seorang staf di Dinas Tata Ruang dan 

Bangunan mengatakan bahwa terkait banyaknya bangunan yang tidak 

memiliki izin salah satunya Kecamatan Bukit Raya dan Tampan itu pemilik 

hanya memiliki Surat SKGR, sedangkan bangunan yang didirikan RUKO atau 

perumahan, maka bangunan tersebut tidak bisa dikeluarkan IMB nya, karena 

aturan dalam pengurusan harus ada sertifikat atau minimal surat ukur dari 

BPN dalam artian suratnya sudah dalam proses BPN. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, sama dengan data yang penulis dapatkan, seperti yang terlihat pada 

table 5 di bawah ini: 

Table 5. Sarana dan Prasarana Pendukung Dalam Pelayanan IMB 

No Jabatan  Jenis Sarana dan Prasarana Dinas Jml  
1 2 3 4 
1 Kepala Dinas  - Mobil Inova 1 buah 
2 Sekretaris  - Kijang Inova 1 buah 
  - Sepeda Motor  3 buah 
3 Kepala Bidang Bangunan - Minibus Kijang LGX 1 buah 
  - Sepeda motor 1 buah 
4 Kepala Bidang Tata Ruang - Kijang Inova 

- Kijang Pick Up  
1 buah 
1 buah 

5 Kepala Bidang 
Pengawasan 

- Escudo 
- Kijang Pick Up 

1 buah 
4 buah 

  - Sepeda Motor 5 buah 
6 Bidang Data dan Informasi - Sepeda Motor 1 buah 

Total Mobil 10 buah 
Sepeda Motor  10 buah 

Sumber: Data Olahan Penulis Dari Bidang Data dan Informasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
Kota Pekanbaru, Tahun 2016  
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Dari pernyataan Staf dan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan juga table 4.5 di atas, dapat 

dianalisa bahwa terkait masih banyak didapati bangunan yang sudah 

dibangun, namun belum ada izin kepemilikan bangunan seperti di Kecamatan 

Bukit Raya dan Tampan itu dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan yang 

diajukan oleh pemohon, dan juga masih minimnya jumlah Personil/Staf yang 

ada di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru untuk mengawasi dan 

juga di tambahkan dengan sarana dan prasarana pendukung yang tidak 

memadai untuk melakukan pengawasan di lapangan, seharusnya pada bidang 

tersebut perlunya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan penambahan 

jumlah Personil/Staf dan unit jumlah sarana dan prasarana, seperti jumlah 

armada dinas untuk operasional pengawasan di lapangan.  

Mengapa demikian, karena jika jumlah Personil/staf dan juga sarana dan 

prasarana memadai maka proses pengawasan di lapangan akan berjalan 

efektif, begitu juga sebaliknya, dengan minimnya jumlah Personil/staf dan 

sarana dan prasarana yang ada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 

Pekanbaru wajar jika banyak temuan dan permasalahan di lapangan seperti 

bangunan yang sudah di bangun tapi tidak memiliki izin sulit untuk 

diselesaikan. Sehingga proses pelayanan izin mendirikan bangunan maupun 

izin lainnya di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru menjadi tidak 

efektif, sebagaimana yang kita harapkan sesuai standar pelayanan yang telah 

ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nmor 7 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan. 

 

KESIMPULAN 

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

Pemerintah Kota Pekanbaru belum terlaksana sepenuhnya sesuai amanah 



 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017 
 

100 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan. Hal tersebut, dimana masih ditemukan alur prosedur 

pelayanan yang berbelit-belit, jangka waktu pengurusan yang lama dan 

adanya biaya/tarif tambahan yang dimanfaatkan oleh penyedia jasa untuk 

meraup keuntungan dengan alasan untuk mempercepat proses pengurusan. 

Kemudian, terkait banyaknya jenis bangunan RUKO dan RTT yang telah 

dibangun, namun belum memiliki izin mendirikan bangunan itu dikarenakan 

kurang lengkapnya persyaratan yang diajukan oleh pemohon dan masih 

minimnya jumlah Personil/Staf juga sarana maupun prasarana yang ada di 

Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.  
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ABSTRAK 
 

Sebagai Negara, Indonesia terdiri atas daerah-daerah maritim yang salah 
satunya  Kepulauan Anambas. Sebagai daerah maritim Anambas memiliki 
limpahan sumber daya alam pariwisata berbasis kemaritiman dengan di 
dukung letak strategis yang berada pada jalur pengembangan New Regional 
Cruise Corridors dari Singapura-Manila-Hongkong. Kondisi georgafis dengan 
dukungan letak yang strategis menempatkan peran pariwisata sebagai 
lokomotif pembangunan ekonomi daerah Kepulauan Anambas. Pariwisata 
sebagai industri multi sektoral melibatkan banyak unsur dan aspek di dalam 
pengembangannya, sehingga dengan demikian di dalam pengembangannya 
sangat dibutuhkan sebuah kebijakan sebab kebijakan merupakan dasar 
pijakan di dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri.Kebijakan 
pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman di lihat dari proses 
implementasi kebijakan Rencana Strategis Pariwisata. Proses implementasi di 
ukur melalui variabel yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn. 
Variabel-variabel di dalam proses implementasi yang belum saling mendukung 
serta tidak jelasnya standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri 
mengakibatkan kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan 
sehingga mengahambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim 
di Kepulauan Anambas. Harapan kedepannya Pemerintah Kepulauan 
Anambas lebih sensitif dalam melihat peluang dari sumber daya alam laut 
sektor pariwisata yang lebih berpotensi di dalam pembangunan 
perekonomian dan pembangunan ekonomi masyarakat daerah. Berbagai hal 
tersebut akan terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berfokus 
kepada pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman. 

Kata kunci: Kebijakan, Pengembangan, Pariwisata Maritim 
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PENDAHULUAN 

Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, maupun Kabupaten Kepulauan Anambas 

merupakan Daerah (Negara) maritim, hal tersebut bisa di lihat dari kondisi 

geografis yang lebih di dominasi oleh laut atau perairan(Oksep Adhayanto, 

2014:140). Sebagai daerah (Negara) maritim, focus pembangunan pada sektor 

kemaritiman wajib untuk di perhitungkan. Mengingat sumber daya alam 

maritim yang ada merupakan sebuah modal yang berpotensi besar bagi 

pembangunan perekonomian Daerah (Negara). 

Berbicara dalam konteks pembangunan di bidang kemaritiman salah satunya 

akan berbicara pada konteks pembangunan di bidang pariwisata sebab 

kemaritiman menyangkut banyak bidang yang salah satunya pariwisata 

(Daeng Ayub, 2014:6-9).Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu 

Kabupaten yang terlatak pada wilayah administrative Provinsi Kepuluan 

Riau.Sebagai Daerah maritim, Potensi Sumber Daya Alam (SDA) maritim 

Kepulauan Anambas sangat beragam, yang salah satunya sektor 

pariwisata.Pembangunan pada sektor pariwisata maritim di tunjang dengan 

letak strategis Kepulauan Anambas yang berada pada pengembangan jalur 

New Regional Cruise Corridors dari Singapura-Manila-Hongkong. 

Pariwisata Berbasis Kemaritiman merupakan segala bentuk kegiatan wisata 

yang di dukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang tersediapada 

objek-objek wisata maritim.Selanjutnya Wisata Maritim merupakan segala 

bentuk kegiatan perjalanan dengan berbagai tujuan untuk mengunjungi 

objek-objek wisata yang berhubungan dengan laut, daerah pesisir maupun 

pulau-pulau kecil. 

Penggunaan istilah maritim sebagai penyanding kata wisata atau pariwisata di 

karenakan maritim memiliki makna yang lebih luas di bandingkan istilah laut 
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ataupun bahari.Laut merupakan tempat berkumpulnya air asin sedangkan 

bahari merupakan sesuatu yang lebih ke arah kebudayaan (Daeng Ayub, 

2014:6).Subandono (2013:2) mengaritkan Maritim sebagai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan daerah pesisir (Coastal), Pulau kecil (Small Island), 

dan laut (Ocean).Sehingga dengan demikian, penulis lebih tertarik untuk 

menyandikan kata pariwisata dengan istilah maritim, hal ini di dasarkan 

maritim memiliki pengertian yang lebih luas dan tepat pada focus penelitian 

ini di bandingkat istilah laut atau bahari. 

Berangkat dari kondisi geografis dan letak yang strategis serta dukungan SDA 

yang lebih terdepan pada sektor kemaritiman, maka pembangunan pariwisata 

lebih di arahkan kepada pembangunan pariwisata berbasis 

kemaritiman.Pembangunan pariwisata maritim merupakan salah satu bentuk 

otonomi yang bertanggung jawab sebagai langkah untuk mewujudkan 

pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat daerah guna terwujudnya 

tujuan dari otonomi Daerah Kepulauan Anambas itu sendiri. 

Pembangunan sektor pariwisata memiliki berbagai keunggulan, menurut 

IUOTO (International Union of Official Travel Organization) dalam (Spillane, 

2002:87) keunggulan tersebut di antaranya; 

1. Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi baik 

bagi daerah maupun negara. 

2. Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, 

transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya.  

3. Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar 

bernilai ekonomi.  

4. Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi 

wisatawan pada sebuah destinnasi.  

5. Penghasil devisa.  



 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017 
107 

6. Pemicu perdagangan international.  

7. Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan 

profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk 

jiwa hospitality yang handal dan santun, dan  

8. Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus 

berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu 

destinasi. 

Dengan demikian, berdasarkan dari keunggulan-keunggulan tersebut, 

perhatian terhadap pembangunan sektor pariwisata maritim di Kepulauan 

Anambas telah di upayakan ke dalam berbagai bentuk kebijakan. Melalui 

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-

2025, Kepulauan Anambas masuk ke dalam rencana pengembangan Destinasi 

Pariwisata Nasional (DPN) yang di arahkan pada pembangunan pariwisata 

maritim. Begitu juga halnya dengan perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau terhadap pembangunan pariwisata di Daerah Kepulauan Riau.Melalui 

RIPPDA tahun 2012-2022, Kepulauan Anambas masuk ke dalam rencana 

pengembangan Korridor Pariwisata Daerah (KPD) yang juga di rahkan pada 

focus pengembangan pariwisata maritim. 

Berdasarkan berbagai perhatian dalam bentuk kebijakan di atas, bentuk-

bentuk perhatian kebijakan di atas di tujukan untuk mendorong dan 

mendukung berkembangnya pembangunan sektor pariwisata maritim di 

Kepulauan Anambas.Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten baru 

masih belum memiliki perencanaan pembangunan sektor pariwisata dalam 

bentuk RIPPDA. Sementara kebijakan RIPPDA sangat di butuhkan dalam 

proses pembangunan pariwisata itu sendiri. Kebijakan merupakan landasan 

pijakan bagi pembangunan pariwisata baik pariwisata secara umum maupun 

pariwisata maritim.Dengan tanpa adanya RIPPDDA sehingga pengembangan 
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pariwisata Kepulauan Anambas masih harus mengacu kepada perencanaan 

RIPPDA Provinsi Kepulauan Riau. 

Selanjutnya dengan tidak tersedianya RIPPDA bagi pengembangan pariwisata 

Kepulauan Anambas, maka melalui Rencana Strategis (RENSTRA) pariwisata 

akan di lihat bagaimana dan seperti apa kebijakan pengembangan pariwisata 

maritim di Kepulauan Anambas. Dengan demikian penulis tertarik untuk 

membahas tentang“Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis 

Kemaritiman (Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas)”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualiitatif dengan pendekatan deskriptif 

serta dibantu dengan survei, penggunaan deskriptif ditujukkan untuk 

mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dalam bentuk 

kata-kata maupun bahasa yang berkaitan dengan prilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan para pembuat dan 

pelaksana kebijakan. 

KERANGKA TEORI 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan. 

Pariwisata yang merupakan industri multi sektoral melibatkan banyak 

stakeholder dalam proses pengembangannya, maka dengan demikian 

pengembangan pariwisata dalam hal ini pariwisata berbasis kemaritiman 

membutuhkan dukungan atas sebuah kebijakan yang memiliki kejelasan dari 

apa yang menjadi standar kebijakan serta sasaran yang seperti apa yang ingin 

di capai dari kebijakan tersebut. Standar dan sasaran dari kebijakan tersebut 

agar jelas dan terukur maka dibutuhkan sebuah standar operasional prosedur 

(SOP) yang bisa di jadikan sebagai pedoman pelaksanaan. sebab dengan tidak 
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adanya SOP di dalam pengembangan pariwisata akan memicu terjadinya 

multiinterpretasi atau distorsi antar berbagai pihak yang mudah menimbulkan 

konflik antar agen implementasi. 

2. Sumber Daya 

Cakupan dari sumber daya di dalam teori ini meliputi sumber daya alam dan 

sumber daya manusia. Sumber daya alam di sini di maksudkan pada objek-

objek yang memiliki daya tarik dan keindahan yang di kemas menjadi sebuah 

produk wisata.Sedangkan sumber daya manusia di sini dimaksudkan pada 

subjek-subjek atau orang/sekelompok orang sebagai pelaku pelaksana 

kebijakan. 

Berangkat dari penjelasan di atas yang dimaksudkan sebagai sumber daya 

alam kebijakan ialah segala sesuatu yang di jadikan sebagai objek 

pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman. Sedangkan sumber daya 

manusia dalam implementasi kebijakan di sini dimaksudkan sebagai orang 

atau sekelompok orang selaku agen pelaksana kebijakan. 

3. Hubungan Antar Organisasi 

Implementasi dari kebijakan pengembangan pariwisata melibatkan berbagai 

pihak sebab pariwisata merupakan industri multisektoral. Dari pemahaman di 

sini agar terwujudnya pengembangan pariwisata yang terarah dan maju di 

butuhkan koordinasi antar berbagai pihak, sebab Di dalam proses aktivitas 

implementasi kebijakan di sini, beberapa pihak terkait selaku pelaksana 

kebijakan di antaranya: dinas pariwisata selaku pelaksana teknis, sektor 

swasta selaku pengelola objek wisata, dan  komponen masyarakat.  
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4. Karakteristik Agen Pelaksana 

Karakteristik agen pelaksana di dalam teori ini mencakup: struktur birokrasi, 

pola-pola dan norma-norma yang berlaku di lingkup instansi birokrasi, dalam 

hal ini instansi dinas pariwisata. Dengan demikian karakteristik dari instansi 

dinas pariwisata meliputi struktur organisasi dinas pariwisata, pembagian 

kewenangan, hubungan antar unit  dalam dinas pariwisata, serta hubungan 

dinas pariwisata dengan instansi lain.  

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. 

Selanjutnya, keberhasilan dari Implementasi kebijakan pengembangan 

pariwisata di anambas juga akan dipengaruhi oleh kondisi sosial (mencakup 

dukungan dan pandangan masyarakat anambas), kondisi ekonomi 

(kemampuan dan keterbatasan ekonomi), serta kondisi politik (mencakup 

dukungan dan pandangan para elit politik).Kondisi sosial berkaitan dengan 

pandangan, dukungan maupun keikutsertaan masyarakat Anambas di dalam 

proses pengembangan pariwisata berbasis Kemaritiman di Anambas, 

sedangkan kondisi ekonomi berkaitan dengan sumber dana serta dukungan 

dana yang di alokasikan bagi pengembangan pariwisata berbasis maritim di 

Anambas, selanjutnya bagian kondisi politik, berkaitan dengan dukungan dari 

para elit politik dalam proses pengembangan pariwisata berbasis Kemaritiman 

di Kabupaten Kepulauan Anambas. 

PEMBAHASAN 

1. Implementasi Kebijakan 

a. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Kebijakan pengembangan pariwisata maritim Kepulauan Anambas berstandar 

pada RENSTRA pariwisata yang di susun oleh dinas pariwisata selaku 
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penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. Selanjutnya 

melalui RENSTRA tersebut, pengembabangan pariwisata maritim anambas di 

wujudkan ke dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata 

(RIPOW). Berdasarkan RIPOW, pembangunan pariwisata daerah Kepulauan 

Anambas mengemban Visi:“Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas 

Sebagai Destinasi WisataBahari Terkemuka di Provinsi Kepulauan Riau” 

Berdasarkan Visi di atas, berbagai upaya untuk memajukan dan lebih 

mengembangkan Destinasi Wisata Maritim di Kepulauan Anambas dalam 

bentuk kebijakandi antaranya: penetapan peraturan bupati nomor 147.A 

tentang destinasi unggulan daerah yang salah satunya merupakan objek 

wisata maritim, yakni objek wisata pantai padang melang. Selanjutnya 

kebijakan entry point wisatawan mancanegara dan asia tenggara yang sedang 

dalam tahap pengupayaan. 

Berangkat dari penjelasan-penjalasan di atas, yang menjadi permasalah 

utamanya adalah tidak tersedianya Standart Operasional Prosedur (SOP) di 

dalam pengembangan pariwisata itu sendiri, sehingga dalam mewujudkan 

tujuan dari apa yang menjadi sasaran akan sedikit terkendala dan 

terpengaruhi. 

b. Sumber Daya 

Sumber Daya Alam (SDA) pariwisata Kepulauan Anambas tersebar dan hampir 

terdapat pada setiap Kecamatan, dalam hal ini, SDA pariwisata yang di jadikan 

objek penelitian yakni; Pantai Pasir Manang, Pulau Bawah, Pantai Padang 

Melang dan Pulau Durai. Berbagai upaya untuk menarik minat kunjung 

wisatawan di antaranya telah di lakukakannya kegiatan vestifal seperti; 

vestifal padang melang, mincing mania dan lomba jongkong. Selanjutnya agar 

objek dan daya tarik wisata kepulauan anambas lebih di kenal secara luas di 
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lakukannya promosi melalui Website sebanyak 2 (dua) PC, social media, 

Brosur/Peta Wisata, Booklet/DVD wisata, buku Explore Anambas, Kepulauan 

Anambas Exotic Island dan sebagainya. 

Lebih lanjut, dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah pegawai pada 

dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga sebanyak 54 orang yang 

terdiri dari 1 orang S2, 13 orang S1, 11 orang D3, dan 29 orang SMA. Berbagai 

upaya untuk meningkatkan kreatifitas dan ketempilan SDM salah satunya 

telah di lakukannya pelatihan berupa Traveling dan Hotel hasil kerjasama 

dengan pihak perusahaan CONOCO PHILIPS. 

c. Koordinasi 

Berbagai bentuk upaya koordinasi yang di lakukandi antaranya, koordinasi 

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam bentuk 

Perencanaan dan Pemetaan Kawasan-Kawasan Pariwisata, koordinasi dengan 

Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam bentuk pengembangan akses jalan dan 

jembatan/dermaga, koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam 

bentuk kajian ekosistem dan kelestarian lingkungan, koordinasi dengan Dinas 

Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam bentuk pemberdayaan masyarakat 

pesisir, serta koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) 

dalam bentuk pengamanan objek-objek wisata. 

d. Karakteristik Agen Pelaksana 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah 

Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan, 

Bidang Kepemudaan, dan Bidang Olah Raga. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 
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Pemuda Dan Olah Raga di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

Bertanggung Jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.Dengan 

demikian, dalam satu kelembagaan menyelenggarakan empat unsur 

kedinasan sekaligus. 

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. 

Kondisi sosial masyarakat masih kurang memberikan dukungan dalam 

keikutsertaan pengembangan pariwisata maritim di kepulauan anambas, hal 

ini tampak dari keikutsertaan mereka dalam bentuk usaha-usaha 

kepariwisataan maritim yang pada objek-objek wisata maritim, perhatian 

akan kebersihan lingkungan alam maritim dan sebagainya. Selanjutnya kondisi 

politik memberikan dukungan dalam bentuk realisasi alokasi anggaran 

ekonomi bagi pengembangan kepariwisataan anambas secara umum. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat. 

a. Faktor Pendukung. 

1) Pada tingkat Nasional, perhatian Negara terhadap pembangunan di 

sektor pariwisata di wujudkan ke dalam bentuk RIPPARNAS tahun 

2010-2025. Melalui kebijakan tersebut, Anambas termasuk ke dalam 

50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Pengembangan DPN 

Anambas di arahkan kepada pengembangan pariwisata maritim. 

2) Pada tingkat Provinsi, perhatian pemerintah Provinsi terhadap 

pengembangan pariwisata Provinsi Kepulauan Riaudi wujudkan ke 

dalam bentuk kebijakan RIPPDA tahun 2012-2022. Melalui kebijakan 

tersebut Kepulauan Anambas masuk ke dalam pengembangan 

Koridor Pariwisata Daerah (KPD) sebagai kawasan pengembangan 

wisata maritim dan ekowisata. 
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3) Pada tingkat daerah, Perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Anambas terhadap pembangunan pada sektor pariwisata di 

wujudkan ke dalam bentuk tersusun nya Rencana Induk 

Pengembangan Objek Wisata (RIPOW). Berlandaskan dokumen 

tersebut, pengembangan pariwisata Anambas lebih di fokuskan 

terhadap pengembangan objek-objek wisata maritim. 

4) Kondisi geografis Anambas yang lebih di dominasi oleh perairan 

menjadikan Kepulauan Anambas sebagai daerah maritim yang lebih 

memiliki kekayaan SDA di bidang kemaritiman, kekayaan SDA 

tersebut menjadi sebuah modal yang berpotensi bagi pengembangan 

pariwisata maritim di Kepulauan Anambas. 

5) Letak strategis yang berada di jalur New Regional Cruise Corridors 

dari Singapura–Manila– Hongkong menjadikan anambas sebagai 

daerah yang sangat strategis sebab terletak pada jalur lintasan 

pelayaran yang di pergunakan untuk penjelajahan, ekspedisi dan 

penyelaman sebagai bagian dari aktivitas wisata perjalanan kapal 

pesiar. 

b. Faktor Penghambat 

1) Tidak atau belum adanya kebijakan dalam bentuk RIPPDA bagi 

pengembangan pariwisata di kepulauan anambas menyebabkan tidak 

atau kurang teridentifikasinya objek-objek wisata maritim yang lebih 

berpotensi serta tidak tersedianya indikasi dari program 

pengembangan pariwisata itu sendiri. 

2) Tidak tersedianya RIPPDA tersebut berdampak kepada SOP di dalam 

pengembangannya, pembangunan SDM pariwisata, bentuk-bentuk 

koordinasi yang kurang terealisasi, serta dukungan masyarakat yang 

kurang ikut berpartisipasi. 
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KESIMPULAN 

Kebijakan pengembangan pariwisata maritim Kepulauan Anambas berstandar 

pada RENSTRA pariwisata yang di susun oleh dinas pariwisata selaku 

penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. Selanjutnya 

melalui RENSTRA tersebut, pengembabangan pariwisata maritim anambas di 

wujudkan ke dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata 

(RIPOW).Lemahnya standar kebijakan dalam mencapai sasaran dari 

pembangunan pariwisata tersebut berdampak pada tidak tersedianya SOP, 

program dan kegiatan pengenalan objek wisata dalam bentuk festival 

bertemakan maritim serta pengenalan ke dunia luar dalam bentuk promosi. 

Peningkatan keterampilan SDM kepariwisataan yang berarah pada 

kepariwisataan maritim, koordinasi-koordinasi dalam perwujudan di 

lapangan, karakteristik agen pelaksana yang luas dan menghambat ruang 

gerak penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri serta koondisi masyarakat 

yang belum berkontribusi dalam proses pengembangan pariwisata maritim di 

Kepulauan Anambas. 

Kebijakan pengembangan pariwisata di anambas masih belum mengarah 

kepada pengembangan pariwisata maritim. Meskipun visi dari pengembangan 

pariwisata di anambas mengarahkan kepada pengemba-ngan pariwisata 

maritim, namun di lapangan hal tersebut masih tampak bertolak belakang dari 

apa yang di harapkan. 
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ABSTRAK 
 

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud demokratisasi 
dalam Pemerintahan Desa dengan fungsi menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta 
fungsi pengawasan terhadap pelaksanan Pemerintah Desa yang dijalankan 
oleh Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses demokratisasi Desa dan 
apa saja faktor yang menjadi penghambat atau pendukungnya. Pada 
penelitian ini konsep teori yang digunakan berdasarkan kajian Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai amanat dari Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 dan dengan membandingkan terhadap pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Penaga. 
Penelitian ini merupakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. 
Dalam penelitian ini dapat digambarkan peran BPD sebagai fungsi legislasi dan 
fungsi pengawasan tidak berjalan efektif, sementara fungsi representatif 
sudah berjalan cukup baik. Faktor penghambat yang menjadi kendala adalah 
rendahnya tunjangan BPD dan status pekerjaan anggota BPD, kurang 
harmonisnya hubungan BPD dengan Kepala Desa, dan tidak berjalannya fungsi 
pengawasan BPD terhadap penyusunan dan pengelolaan APBDes. 

Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Demokratisasi 

PENDAHULUAN 

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik 

dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur 

sosial sejenis Desa yang terdiri dari masyarakat adat dan lain sebagainya telah 

menjadi institusi sosial yang memiliki posisi dan peranan yang sangat penting. 
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Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan 

hukumnya sendiri yang sangat kuat dan kental bahkan dinilai relatif mandiri. 

Di Indonesia, struktur Desa adat yang kental akan budayanya dapat dicontohi 

seperti di Bali. Pemangku adat lebih dihormati dan hukumnya berlaku secara 

sah di mata hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Desa merupakan wujud 

bangsa yang paling konkret. 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin 

modern, Desa telah mengalami titik kemunduran dengan kemampuan 

masyarakat yang mulai berkurang. Kondisi ini sangat jelas terlihat pada masa 

Pemerintahan Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang 

melakukan sistem sentralisasi, biroktisasi dan penyeragaman Pemerintah 

Desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan Pemerintahan 

asli.  

Lahirnya reformasi politik dan penggantian Pemerintahan yang terjadi pada 

tahun 1998, diikuti pula dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1979. Selanjutnya sebagaimana yang telah tertera dalam 

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 76 Tahun 

2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa menekankan pada 

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan 

serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

Selanjutnya Pemerintahan Desa dikuatkan dengan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan 

pelimpahan wewenang yang seluas-luasnya kepada Desa dengan disertai 

pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi desa. Dalam 

hal ini Desa diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menuju arah 
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perkembangan dan kemajuan yang tepat dan terarah dalam hal pelayanan, 

pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, 

disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, terbagi dalam beberapa 

wilayah Pemerintahan yang diantaranya wilayah Provinsi dan setiap wilayah 

Provinsi terdiri atas beberapa wilayah Kabupaten atau Kota. Di dalam wilayah 

Kabupaten dan Kota terbagi lagi menjadi Desa dan Kelurahan yang merupakan 

satuan Pemerintahan terendah namun berbeda status yang mana Desa 

merupakan satuan Pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga 

merupakan badan hukum sedangkan Kelurahan adalah satuan Pemerintahan 

administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota. (Hanif, 2011: 1) Berdasarkan data statistik jumlah Desa yang 

ada di Indonesia terhitung tahun 2004-2013 dapat diuraikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 1 Jumlah Desa di Indonesia tahun 2004-2012 

Tahun Jumlah Desa 
(1) (2) 

2004 69858 

2005 71535 
2006 71563 
2007 73408 
2008 75666 
2009 76983 



 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017 
121 

(1) (2) 
2010 77548 
2011 78558 
2012 79702 
2013 81.253 

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia  

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan 

Desa dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan dan kedudukan 

Desa di Indonesia sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional maupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur 

Pemerintahan di Indonesia. 

Dari segi Pemerintahan, Desa merupakan ujung tombak Pemerintahan di 

Indonesia. Sebab Pemerintahan terbentuk bermula dari adanya Desa yang 

pada akhirnya membentuk masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia. 

Namun pada kenyataannya Desa justru seringkali luput dari perhatian umum 

khususnya dalam bidang Pemerintahan.  

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang sebagai 

suatu bagian dari proses demokratisasi di Indonesia. Penetapan otonomi 

merupakan langkah awal untuk menuju kepada negara yang demokratis dan 

sesuai dengan nilai luhur dan tujuan UUD 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 18 

me-nyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia terbagi atas daerah besar 

dan kecil, dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan 

Undang-Undang. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mnyatakan secara tegas bahwa Pemerintah Daerah 

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
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Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat secara efektif dan efisien, serta melalui pemberdayaan 

dan peran serta masyarakat. Selain itu, hal ini juga memperkuat adanya 

demokrasi di Indonesia.  

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perwujudan demokrasi. Dalam kedua 

Undang-Undang tersebut telah diatur tentang Pemerintahan Desa yang terdiri 

dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Adanya Badan 

Permusyawaratan Desa merupakan wujud demokratisasi Pemerintahan yang 

ada Desa.  

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Badan Permusyawaratan Desa 

sebelumnya disebut dengan Badan Perwakilan Desa yang berfungsi 

mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi 

masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan desa. Dengan demikian, Badan Perwakilan Desa berfungsi 

sebagai pengayom adat sekaligus sebagai badan perwakilan yang mempunyai 

fungsi regulasi dan pengawasan.  

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi 

atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Lembaga Pemerintahan Desa yang semulanya bernama Badan Perwakilan 

Desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Pada hakikatnya 



 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017 
123 

kedudukan kedua lembaga ini sama yakni memilki fungsi perwakilan dengan 

fungsi regulasi, legislasi dan pengawasan terhadap kepala Desa yang 

menjalani Pemerintahan Desa. Namun yang membedakan adalah dalam UU 

Nomor 32 Tahun 2004, Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai 

fungsi pengayoman adat karena di dalam Undang-undang ini tidak 

menekankan pada asal-usul adat suatu desa. (Hanif, 2011: 37) 

Sementara jika ditinjau dari Undang-Undang mengenai Pemerintahan Desa 

dapat diuraikan berdasarkan Undang-Undang yang telah dibentuk yakni 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 yang baru terbentuk. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 dikenal sebuah 

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan Peraturan 

Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Pengurus LMD terdiri dari Perangkat Desa tokoh masyarakat dan 

ketua yang ketuanya adalah Kepala Desa sendiri sehingga Kepala Desa 

memiliki peranan penting di Desa. Hal ini tentu tidak mencerminkan cita-cita 

demokrasi sebab Kepala Desa sebagai Pemimipin Desa juga sebagai pemimpin 

dalam LMD. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan 

bagaimana kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang 

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini Kepala Desa 

tidak memilki peranan untuk menduduki jabatan sebagai ketua dalam BPD, 

bahkan BPD berfungsi untuk mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan 

Pemerintahan Desa. Hal ini mencerminkan demokratisasi yang nyata dalam 

Pemerintahan Desa. 

Pada penelitian sebelumnya yang juga meneliti mengenai peran dan fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malang Rapat Kecamatan 
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Gunung Kijang Kabupaten Bintan oleh Kustiawan M.Pol.Sc, disebutkan bahwa 

BPD memilki fungsi utama yakni fungsi representasi atau fungsi perwakilan 

dari masyarakat yaitu sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa 

dengan masyarakat. (Kustiawan, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu 

Pemerintahan:2013). Pada penelitian tersebut telah ditemukan beberapa 

kendala yang dihadapi BPD Desa Malang Rapat dalam melaksanakan peran 

dan fungsinya dalam proses demokratisasi Pemerintahan Desa yaitu sebagai 

berikut: 

1. Masyarakat kurang memahami dan kurang mendapatkan informasi 

mengenai fungsi dan peran BPD; 

2. Sulitnya BPD memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai 

peranan BPD; 

3. Adanya pertentangan aspirasi antar masyarakat karena tidak semua 

aspirasi ditanggapi lewat BPD, contohnya keinginan masyarakat 

tentang DAU, disamping itu masyarakat menyerahkan permasalahan 

secara langsung melalui ketua RT/RW setempat; 

4. BPD kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu berupa 

pelatihan, workshop, ceramah umum, ataupun kegiatan Temu 

Wicara.  

Selain kendala yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan adanya lima 

faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi dan peran BPD, yaitu: “Faktor 

pertama, pemahaman masyarakat terhadap keberadaan lembaga BPD masih 

kurang memadai dan dapat dikatakan informasi mengenai peranan BPD 

sangat minim. Kedua, masalah pendapatan/insentif yang diterima anggota 

BPD tidak sesuai dengan standar upah kerja. Faktor penghambat ketiga, 

hampir sebagian besar anggota BPD mempunyai kesibukan diluar aktifitasnya 

sebagai anggota BPD, sehingga tidak terlalu fokus terhadap tugas dan 
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kewenangannya sebagai anggota BPD. Keempat, sarana dan prasarana tidak 

memadai seperti balai pertemuan BPD dengan masyarakat. Kelima, pola 

hubungan kerjasama BPD dengan Kepala Desa tidak terbuka dan professional 

karena hubungan yang dilakukan tidak atas dasar professional kedinasan 

melainkan hubungan kekeluargaan.” 

Berdasarkan kendala-kendala dan faktor penghambat yang telah di 

sampaikan, maka terdapat beberapa penyelesaian oleh penulis yakni BPD 

harus secara intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui forum 

musyawarah, rapat desa, dan rapat-rapat guna memperjelas fungsi dan 

peranannya dalam proses demokratisasi Pemerintahan desa. Selain itu pola 

hubungan BPD dengan Pemerintahan Desa perlu diperbaiki secara 

profesional, yaitu pola hubungan yang demokratis dan terbuka. Berkaitan 

dengan fungsi dan peran BPD, dalam hal ini penulis memilih melakukan 

penelitian terhadap fungsi dan peran BPD di Desa Penaga Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupaten Bintan. Desa Penaga adalah salah satu Desa di Kecamatan 

Teluk Bintan, Kabupaten Bintan yang telah terbentuk Badan 

Permusyawaratan sesuai dengan Perundang-Undangan.  

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan tersusun dan semakin terarah 

lebih baik dan bahkan lebih maju jika di berbagai lapisan masyarakat Desa 

menunjukkan kesadarannya serta turut berpartisispasi terhadap 

Pemerintahan Desa yang didampingi oleh BPD sebagai Badan Perwakilan 

sehingga masyarakat akan merasa terwakili kepentingan dan aspirasinya 

untuk mencapai Pemerintahan Desa yang lebih bersih dari unsur-unsur Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu BPD sebagai lembaga 

perwakilan dalam Pemerintahan Desa diharapkan benar-benar men-jalankan 

tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan. 
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Sesuai pengamatan awal dan berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala 

Desa, didapatkan informasi bahwa peran dan fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) di Desa Penaga belum aktif sepenuhnya. Hal ini diperkirakan 

disebabkan karena masih minimnya pengetahuan anggota BPD terhadap 

fungsi yang dimiliki oleh BPD itu sendiri. Selain itu, peran Kepala Desa lebih 

dominan dalam membuat keputusan dan peraturan desa. Sementara 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD berwenang untuk 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa. Sehingga dalam proses pembuatan Peraturan Desa BPD harus terlibat 

langsung sebagaimana fungsinya. Bahkan dalam konteks nyaBPD berfungsi 

untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa BPD memiliki 

peranan penting dalam menjalankan Pemerintahan Desa dalam rangka 

mewujudkan Pemerintahan Desa yang demokratis, maka penulis akan 

membahas jauh tentang: “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten 

Bintan.” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal 

ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dengan maksud untuk 

menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menginterprentasi 

masalah yang berkaitan dengan fungsi perwakilan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam demokratisasi Pemerintahan, berdasarkan pengamatan dan 

fakta yang terjadi di lapangan.  

Hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi hasil, melainkan 

pemahaman mendalam tentang obyek yang akan diamati berdasarkan 

pengamatan dan perspektif informan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pemerintahan Desa 

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi 

dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan 

layanan civil, (Taliziduhu, 2003:5). Pemerintahan Desa merupakan suatu 

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pasal 18 UUD 

1945 menyatakan: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil 

dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan UU dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 

Pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa”. 

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

adat istiadat setempat. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa 

mencakup: 

a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul 

Desa. 

b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 

yang diserahkan pengaturannya kepada Desa. 

c. Tugas pembantu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada desa.(Bambang Trisantono, 2011:5) 

Pada masa Pemerintahan sentralistik, Daerah menerima apa saja yang 

menjadi keputusan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, pada masa desentralisasi 
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sekarang ini daerah harus memiliki sendiri aktifitas perencanaan, 

pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan beban pekerjaan yang semakin 

banyak tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 200 Ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa ada dua unsur Pemerintahan penting yang berperan di 

dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Kedua elemen tersebut saling berhubungan erat dalam melaksanakan unsur 

Pemerintahan. 

Menurut asal-usulnya, Daerah adalah suatu locale rechtsgemeenschappen 

maka jadi otonom. Desa secara yuridis menurut UU nomor 5 tahun 1979 

bukan merupakan daerah otonom dan bukan pula daerah administrasi. 

(Widjaja, 2012:9). Pasal 94 UU No. 22/1999  menegaskan: “Di Desa dibentuk 

Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan 

Desa”. Sedangkan Pasal 104 menegaskan: Badan Perwakilan Desa atau yang 

disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat 

Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem 

penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa 
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bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. (Widjaja, 2003:3). 

Pemerintahan Desa memilki peranan yang signifikan dalam pengelolaan 

proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban oleh 

Pemerintahan Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, 

dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa 

warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. 

(Solekhan, 2012:41)  

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa adalah 

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa.  

Pemerintah Desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial 

masyarakat dimana tugas utama yang harus diemban oleh Pemerintahan 

Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan 

pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada 

kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. (Effendy, 2009:28) 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa diperlukan adanya peranan antara Pemerintah Desa dan 

BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dengan 

memperhatikan tugas dan kedudukan masing-masing. 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa terdapat dua lembaga yakni Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah 



 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017 
 

130 

berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintah atasnya dan Kebijakan 

Desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala 

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Hanif, 2011:77). 

Menurut Widjaja (2003:107) Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan 

Permusyawaratan yang terdiri dari Pemuka-Pemuka Masyarakat di Desa yang 

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung 

aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

Berdasarkan pengertian BPD dan pernyataan para tokoh mengenai fungsi BPD 

tersebut maka dapat diketahui bahwa BPD sebagai Badan Perwakilan 

masyarakat yang ada di Desa dan berasal dari masyarakat Desa memiliki 

fungsi utama yakni fungsi legislasi dan fungsi representasi yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa. 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

3. Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dalam rangka pelaksanaan 

kinerja Pemerintah desa. 

Berikut akan diuraikan peran dan fungsi BPD berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan yang mengaturnya: 

2.1. Peran BPD dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintah Daerah 

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintah Daerah, BPD dikenal dengan nama Lembaga Musyawarah Desa 

(LMD) berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang selanjutnya 

mendefinisikan LMD sebagai lembaga permusyawaratan atau permufakatan 

yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, pimpinan Lembaga-
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Lembaga Kemasyarakatan, dan Pemuka-Pemuka masyarakat di Desa yang 

bersangkutan. Meski LMD merupakan hasil pembagian kekuasaan dengan 

Kepala Desa, akan tetapi LMD tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang 

berarti. LMD bukanlah wadah representasi dan arena check and balances 

terhadap kekuasaan Kepala Desa. Bahkan Kepala Desa menduduki jabatan 

sebagai ketua LMD. 

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 LMD berubah nama 

menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang menunjukkan kuatnya 

pelembagaan demokrasi di Desa. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 menegaskan bahwa Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan 

nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang 

menyebutkan bahwa di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan 

Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa. Dengan kata lain BPD 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bukan hanya 

sebuah lembaga kemasyarakatan semata. Dalam hal ini Kepala Desa 

menempatkan posisi sebagai unsur eksekutif yang menjalankan roda 

Pemerintahan dan BPD sebagai Lembaga Legislatif yang berfungsi mengawasi 

jalannya roda Pemerintahan tersebut. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya 

kewenangan BPD untuk memberi usul atas pemberhentian Kepala Desa 

kepada Bupati atau Pejabat setingkat. 

Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 

merupakan sebuah Lembaga penyalur aspirasi dari masyarakat desa. 

Keanggotaannya dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang telah memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan oleh Perundang-Undangan yang berlaku.   
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2.2. Peran BPD dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengganti 

nama Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Peran dan fungsi BPD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 difokuskan lagi dengan 

pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur 

secara khusus tentang Desa.  

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, fungsi BPD menjadi dirampingkan yang 

sebelumnya terdapat 4 (empat) fungsi pokok yakni penyusunan Peraturan 

Desa bersama Kepala Desa, pengawasan, pengayom adat istiadat dan 

penyalur aspirasi masyarakat menjadi hanya 2 (dua) fungsi utama BPD yakni 

(1) menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; dan (2) menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sama halnya seperti yang terkandung 

di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juga 

menjelaskan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa yakni sebagai salah 

satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kedudukan ini adalah untuk 

memperkuat Pemerintah Desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. 

Tugas dan wewenang BPD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 35 adalah 

sebagai berikut: 

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa. 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 

d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. 
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e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan me-

nyalurkan aspirasi masyarakat, dan 

f.   Menyusun tata tertib BPD 

Hak dan kewajiban BPD sebagai berikut: 

a) Mengajukan rancangan Peraturan Desa. 

b) Mengajukan pertanyaan. 

c) Menyampaikan usul dan pendapat. 

d) Memperoleh tunjangan.  

Peranan BPD harus dilibatkan secara nyata dalam segala penetapan kebijakan 

Pemerintahan Desa. Itulah yang menjadi dasra pemikiran yang menentukan 

perumusan pasal-pasal tentang hak dan kewajiban serta wewenang yang 

dimiliki oleh BPD. Dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah maupun 

Kepmendagri menegaskan tentang penetapan kekuasaan yang begitu besar 

kepada BPD yang menetapkan pengawasan atau kendali terhadap 

kemungkinan terjadinya akses atas penggunaan kekuasaan. Kekuasaan BPD 

menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hubungan antara 

Pemerintah Desa dengan BPD adalah sejajar dan sebagai mitra kerja. 

2.3. Peran BPD dalam Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 merupakan suatu Lembaga yang menjalankan fungsi 

Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan 

pengertian tersebut dapat dikatakan kedudukan BPD mengalami perubahan, 

jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 

maka sekarang menjadi Lembaga Desa yang menjalankan fungsi 

Pemerintahan. 
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Adapun fungsi BPD yang terdapat di dalam Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa adalah sebagai berikut: 

1) Membahas dan menyepakatu Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa; 

2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  

3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 

Selain itu, BPD juga mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan 

fungsinya. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 60, BPD mempunyai 

hak: 

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa; dan 

3. Mendapatkan biaya operasioanal pelaksanaan tugas dan fungsinya 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Sedangkan tugas dari BPD adalah menyelenggarakan musyawarah Desa 

(musdes) dengan peserta terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, kelompok 

dan tokoh masyarakat. Musyawarah Desa ini berfungsi sebagai ajang 

kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang Desa. 

Dalam Undang-undang Desa yang baru ini, Desa bukan lagi menjadi bagian 

dari sistem Pemerintahan Daerah, tetapi Desa merupakan unsur 

Pemerintahan yang mandiri dengan mendapatkan otonomi sendiri. Oleh 

karena itu diperlukan adanya peningkatan kualitas penyelenggara Desa agar 

mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.  
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Berdasarkan uraian peran BPD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 maka dapat disajikan perguliran peran BPD sebagai berikut: 

Tabel 2 Peran BPD Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang 
Berlaku 

No. Keterangan UU No.22/1999 
BPD 

UU No.32/2004 
BPD 

UU No.6/2014 
BPD 

1 2 3 4 5 
1. Penentuan 

pemimpin dan 
anggota 

Dengan pemilihan 
yang melibatkan 
masyarakat 

Dipilih berdasarkan 
musyawarah dan 
mufakat 

Dipilih 
berdasarkan 
keterwakilan 
wilayah dan 
ditetapkan secara 
demokratis 
 

2. Kedudukan 
dan fungsi 

Otonom dari 
kades dan kontrol 
terhadap Kades. 

Lembaga yang 
berdiri sendiri dan 
merupakan unsur 
penyelenggara 
Pemerintahan Desa 
 

Lembaga yang 
menjalankan 
fungsi 
Pemerintahan 

3. Kedudukan 
Kades 

Lepas dari 
organisasi BPD 

Di larang menjabat 
sebagai ketua BPD 

Lembaga eksekutif 
Desa yang dilarang 
menjabat sebagai 
ketua BPD 

4. Pembuatan 
keputusan  

Bersifat 
perwakilan 

Perwakilan dan 
musyawarah 

Musyawarah dan 
mufakat 
berdasarkan 
keterwakilan 
wilayah 

5. Keterlibatan 
masyarakat 

Masyarakat 
terlibat memilih 
tetapi kurang 
terlibat dalam 
proses 

Masyarakat masih 
memilih secara 
langsung namun 
terlibat secara tidak 
langsung dalam 
proses 

Masyarakat 
dilibatkan secara 
langsung melalui 
musyawarah desa 

 

3.  Demokratisasi Pemerintahan Desa 

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat 

dan cretein yang berarti memerintah. Maka bila digabungkan mempunyai arti 

“Rakyat yang Memerintah” atau ”Pemerintahan rakyat”. Demokrasi dapat 
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diartikan sebagai Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

(Mukhtar, 2010:134). Sementara demokratisasi mengacu kepada perubahan 

politik yang bergerak ke suatu arah demokratis dimana aturan yang mengikat 

dan pembuatan kebijakan tidak dibuat oleh seorang pemimpin yang kuat 

tetapi oleh perwakilan yang bertanggungjawab terhadap komunitas. 

(Hadiwinata, 2010:3) 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa demokrati-

sasi merupakan suatu proses perubahan pembuatan kebijakan yang tidak 

hanya berpusat pada satu kepemimpinan tetapi berlaku adanya perwakilan 

yang menampung aspirasi dari masyarakat atau rakyat sesuai dengan tujuan 

asas demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini ditekankan adanya proses perwakilan 

dalam hal pembuatan perarturan maupun penyelenggaraan Pemerintahan.  

Cheema dan Rondenelli mngemukakan pendapat yang terkutip di dalam buku 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Solekhan bahwa democtatic 

decentralisasi didasarkan pada keyakinan teoritis bahwa desentralisasi akan 

membuka ruang demokratisasi. Sementara menurut Larry Diamond yang juga 

dikutip Solekhan esensi desentralisasi terkait lima hal penting, yaitu: 

(Solekhan, 2012:45) 

a. Desentralisasi membantu mengembangkan nilai-nilai dan 

keterampilan-keterampilan demokrasi dikalangan warga. 

b. Desentralisasi meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas 

terhadap berbagai kepentingan dan urusan lokal. 

c. Desentralisasi memberikan bermacam-macam saluran akses 

tambahan pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok yang secara 

historis terpinggirkan sehingga akan meningkatkan keterwakilan 

dalam demokrasi. 
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d. Desentralisasi akan meningkatkan check and balances terhadap 

kekuasaan di pusat.  

e. Desentralisasi memberi peluang bagi partai politik dan faksi-faksi 

oposisi di pusat untuk mendapatkan sejumlah kekuasaan politik. 

Jadi, demokratisasi berkaitan erat dengan desentralisasi. Dimana 

desentralisasi membuka peluang yang besar untuk terciptanya partisipasi oleh 

masyarakat dengan adanya badan perwakilan yang mampu menampung 

aspirasi tersebut.  

Dengan adanya desentralisasi juga mampu menciptakan kesetaraan politik 

ditingkat lokal (Pemerintah Desa). Seperti yang disebutkan oleh Smith dari 

kutipan oleh Solekhan bahwa kesetaraan politik (Political equality) dalam 

desentralisasi merupakan konstribusi dari penguatan demokratisasi, dimana 

masyarakat memilki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan 

suaranya dalam pemilihan dan pengambilan keputusan, membentuk asosiasi 

politik dan menggunakan hak kebebasan berbicara. (Solekhan, 2012: 46)  

Dengan demikian desentralisasi menguatkan derajat partisipasi masyarakat 

yang lebih tinggi, sehingga dalam demokratisasi yang mengedepankan suara 

rakyat partisipasi masyarakat mampu mencapai tingkat kontrol. Oleh karena 

itu, dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, adanya lembaga 

perwakilan yaitu BPD telah menggambarkan adanya demokratisasi 

Pemerintahan desa.   

Menurut Mashuri Maschab (2013:143) demokratisasi Pemerintah Desa 

terlihat jelas dari fungsi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi 

masyarakat Desa dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. Dengan demikian, Kepala Desa yang sebelumnya bisa 

dikatakan sebagai penguasa tunggal dalam Pemerintahan Desa, kemudian 
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mendapatkan partner atau rekan kerja yang sederajat yang tidak boleh 

dinafikan peran dan fungsinya oleh Kepala Desa.   

Selanjutnya menurut Widjaja, demokratisasi memiliki makna bahwa 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasikan aspirasi 

masyarakat yang diartikulasi dan di agregasi melalui Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dan atau lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah 

Desa. (Widjaja, 2003:36) 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa aspirasi dan partisipasi masyarakat 

memilki peran penting agar demokratisasi Pemerintahan Desa dapat tercapai 

dengan memperhatikan peran dan fungsi yang dimiliki oleh BPD. Dalam 

konteks demokratisasi Pemerintahan Desa, dengan ditetapkannya UU Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Otonomi Desa, telah membawa perubahan dalam 

relasi kekuasaan antar kekuatan politik di tingkat desa. Perubahan ke arah 

interaksi yang demokratik tersebut terlihat dari beberapa fenomena, yaitu: 

(Solekhan, 2012:51) 

1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan 

menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan 

Pemerintahan sehari-hari. Misalnya, di Bali Desa Adat dilibatkan 

dalam penerbitan identitas kependudukan, dan memberikan 

rekomendasi pada proses perizinan investasi. Bahkan tidak jarang, 

Desa Adat dilibatkan dalam operasi penerbitan PKL (Pedagang Kaki 

Lima), prostitusi dan kependudukan karena Desa Adat dipandang 

lebih “berwibawa” dibandingkan dengan dinas atau birokrasi Desa itu 

sendiri.  

2) Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar 

dalam UU yang baru yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah. Misalnya, dengan hadirnya BPD atau yang disebut 
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dengan nama lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai 

pengayom adat istiadat, membuat Peraturan Desa bersama dengan 

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 

serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan desa. Sebagaimana dijelaskan Dalam UU nomor 32 

Tahun 2004 pasal 209, bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan 

Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat.  

3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan. Artinya proses 

politik, Pemerintahan dan pembangunan di Desa tidak lagi bermuara 

dari kebijakan Pemerintahan pusat secara terpusat (top-down), 

melainkan berasal dari partisipasi masyarakat. 

Dengan demikian, jelas bahwa Pemerintah Desa dan BPD merupakan institusi 

yang terpisah, yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda pula. 

Pemerintah Desa beserta aparatnya menjalankan Pemerintahan, sedangkan 

BPD menjalankan fungsi pengayoman, dan kontrol (mengawasi), serta 

meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.  

Sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 ayat 2.g 

bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan 

pembangunan Desa secara partisipatif. Selain itu, pada pasal 15 ayat 2 PP 

nomor 72 Tahun 2005 juga menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai 

kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepada BPD, serta menyelenggarakan Pemerintahan 

Desa kepada masyarakat.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan 

demokratisasi Pemerintahan Desa dapat dipengaruhi oleh berjalannya fungsi 
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BPD sebagai badan regulasi dan perwakilan yang ada di tingkat Pemerintahan 

Desa. Dengan memperhatikan fungsi yang berbeda oleh Kepala Desa dan BPD 

yang mencerminkan demokrasi yakni hubungan Kepala Desa dengan BPD 

yang bersifat Chek Balance dan terpisah sehingga dapat menuntun pada 

tercapainya kehidupan demokratik, pemberian pelayanan sosial yang baik 

yang akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi 
Pemerintahan di Desa Penaga 

Sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

bahwa salah satu cirri khas demokratisasi dalam pemerontahan Desa adalah 

terdapatnya BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa dan sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat. 

a. Wadah Penyerapan Aspirasi 

Tolak ukur kinerja anggota BPD adalah kemampuan menyalurkan aspirasi 

masyarakat dan bagaimana menindaklanjutinya. Berbicara masalah fungsi 

representative dari BPD yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bintan Nomor 72 Tahun 2007 tentang BPD pasal 2 bahwa BPD memiliki fungsi 

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran BPD di Desa Penaga sangat 

berpengaruh sebagai wadah aspirasi dari masyarakat setempat. 

Aspirasi-aspirasi yang diserap dari masyarakat oleh BPD dilakukan melalui 

beberapa mekanisme, yaitu: 

1) Penyampaian langsung kepada BPD, yakni penyampaian aspirasi yang 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok dilakukan dengan 

menyampaikan kepada anggota BPD. 
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2) Penyampaian melalui RT atau RW lalu kepada Kepala Dusun dan 

setelah itu disampaikan dalam forum rapat musyawarah oleh 

anggota BPD. 

Beberapa contoh aspirasi yang ditampung oleh BPD Desa Penaga pada 

periode tahun 2014-2020 yaitu: 

1) Masalah pukat nelayan Tanjungpinang yang merusak alat tangkap 

nelayan Desa Penaga. 

2) Masalah ketersediaan air. 

3) Masalah Raskin (Beras untuk rakyat miskin) dan penyalurannya. 

Sementara aspirasi masyarakat yang pernah ditampung oleh BPD periode 

tahun 2008-2014 yaitu sebagai berikut: 

1) Masalah pengelolaan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) 

2) Masalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

3) Permasalahan tentang mekanisme pemilihan RT dan RW yang sering 

menimbulkan kericuhan  

4) Masalah pemekaran wilayah Desa yang menghasilkan pemekaran 

wilayah di Desa Penaga. 

Setelah memperoleh aspirasi dari masyarakat dan membahasnya, BPD 

kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud dan harapan 

masyarakat dengan melakukan musyawarah yang tentunya melibatkan 

perangkat Desa dan juga Kepala Desa. Pada tahap ini Pemerintah Desa tetap 

diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai aspirasi 

tersebut. 

Berdasarkan tolak ukur ini maka BPD di Desa Penaga dianggap cukup mampu 

mewakili masyarakat baik dari segi pengurus maupun kemampuan dalam 

menyampaikan aspirasi masyarakat.  
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b. Fungsi Legislasi 

Selain memiliki peranan dan fungsi sebagai wadah penampung dan penyalur 

aspirasi masyarakat (representatif). BPD juga memiliki peranan dan fungsi 

legislasi yakni berfungsi untuk membentuk peraturan Desa bersama dengan 

Kepala Desa (Legislasi). Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Desa Penaga 

mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2007 

pasal 2 dikatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa. Dari hasil wawancara bersama Ketua BPD Periode tahun 2008-

2014 telah dihasilkan sebanyak tiga Peraturan Desa yakni: 

1) Peraturan Desa tentang Pemilihan RT dan RW 

2) Peraturan Desa tentang Perbatasan Wilayah Desa 

3) Peraturan Desa tentang Surat Pertanggungjawaban (SPJ pengajuan 

APBDes. 

Sementara untuk BPD yang baru dibentuk pada Juni 2014 lalu belum 

menghasilkan produk Peraturan Desa dengan alasan karena anggota BPD ini 

baru berjalan selama 1 (satu) tahun yakni terhitung tahun 2014 lalu.  

Proses demokratisasi Pemerintahan di Desa Penaga jika dipandang dari peran 

BPD sebagai actor pembuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa (Legislasi) 

tidak berjalan dengan efektif. Hal ini dinilai karena power Kepala Desa sebagai 

elite politik yang berada di Pemerintahan Desa sangat dominan dalam 

menjalankan Pemerintahan. 

c. Fungsi Pengawasan 

Selanjutnya BPD berperan sebagai badan yang mengawasi jalannya 

Pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Desa dan perangkat desa. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa merupakan salah satu 

alasan terpenting mengapa BPD ini perlu dibentuk Pengawasan yang 
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dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa Penaga yang 

dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas dari anggota BPD. 

Upaya pengawasan ini dilakukan dengan maksud agar mengurangi dan 

menghindari adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Desa 

dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sikap Kepala Desa yang dinilai 

sedikit dominan menjadikan BPD kurang mampu untuk melaksanakan tugas 

dan kewenangannya dalam mengawasi pelaksanaan Pemerintahan desa. 

Dalam hal ini hubungan kerjasama antara BPD dan Kepala Desa kurang 

harmonis. Bpd hanya dinilai sebagai pembantu Kepala Desa dalam membuat 

peraturan dan menampung aspirasi dari masyarakat tanpa diindahkan adnya 

fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD. 

2. Analisa Faktor yang Mempengaruhi Peran BPD 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) BPD 

Untuk pelaksanaan peran BPD sebagai badan penampung dan penyalur 

aspirasi masyarakat dengan kata lain sebagai badan perwakilan bagi 

masyarakat desa, maka diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi 

dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi masyarakat atau apa yang 

diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan 

Pemerintah Desa. 

Pemasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan 

roda Pemerintahan Desa yang juga dipegang oleh anggota BPD. Menurut 

Stoner dalam Soekidjo (2009:125) bahwa kinerja seorang tenaga kerja atau 

pegawai dipengaruhi oleh motivasi, kemampuan dan faktor persepsi. 

Kemampuan didapatkan dari pendidikan yang gunanya untuk mencapai suatu 

keberhasilan yang diharapkan. Dalam meningkatkan kinerja dan untuk 

memotivasi anggota BPD dalam bekerja adalah melalui pendidikan. 
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Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

keperibadiannya sesuai nilai-nilai kebudayaan dan masyarakat. (Hasbullah, 

2009:1) Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang 

sengaja dilakukan baik langsung maupun tidak langsung yang dijalankan 

seseorang untuk mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, tingkat pendidikan anggota BPD Desa 

Penaga masih tergolong rendah, sebab tidak terdapat anggota BPD yang 

memiliki tingkat pendidikan sarjana.Berdasarkan data yang diperoleh, dapat 

diketahui bahwa tingkat pendidikan anggota BPD Desa Penaga ini masih 

tergolong rendah. Pengalaman berorganisasi merupakan salah satu faktor 

penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Dengan adanya 

pengalaman dalam berorganisasi seseorang dapat lebih mampu menganalisa 

dan menyelesaikan suatu masalah.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Soekidjo (2009:28) yang menyatakan bahwa 

pendidikan di dalam organisasi adalah suatu proses pengembangan 

kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka diharapkan sumberdaya 

manusianya semakin tinggi. Tanpa bekal pendidikan mustahil orang akan 

mudah mempelajari hal-hal yang bersifat baru di dalam cara atau suatu sistem 

kerja. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman 

berorganisasi sangat diperlukan oleh seorang anggota BPD, karena akan dapat 

membawa pengaruh yang baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap 

organisasi tempat dia bekerja. Tingkat pendidikan juga akan berpengaruh kuat 

terhadap kinerja anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan pendidikan yang memadai sehingga mampu menyelesaikan berbagai 

persoalan yang dihadapi. 
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Secara nyata kualifikasi tingkat pendidikan juga berpengaruh pada 

keberhasilan peran yang dijalankan oleh BPD. Dengan tingginya derajat 

keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi pula analisis 

terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Namun di 

Desa Penaga masih sangat minimnya kesadaran akan tingkat pendidikan bagi 

para anggota BPD menjadi salah satu faktor penghambat dalam merumuskan 

peraturan Desa maupun pada aspirasi masyarakat. 

b. Hubungan Kerjasama dengan Kepala Desa 

Selain sumber daya manusia, kerjasama antara BPD dan Kepala Desa juga 

menjadi faktor yang secara besar berpengaruh terhadap pelaksanaan peran 

dan fungsi dari BPD. Sebagaimana yang diketahui bahwa BPD memiliki 

peranan yang sangat penting yakni menetapkan peraturan Desa bersama 

kepala desa, menampung aspirasi dari masyarakat, dan fungsi pengawasan 

terhadap pelaksanaan peraturan desa, maka untuk dapat menjalankan fungsi 

tersebut antara BPD dan Kepala Desa harus terjadi sinergitas dan hubungan 

yang harmonis. 

Kehadiran BPD dalam Pemerintah Desa dengan fungsi dan kewenangannya 

diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu unsur ketidakharmonisan ini 

terjadi karena berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 

menyatakan bahwa adanya campur tangan BPD dalam proses penyusunan 

dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang 

menjadi dasar bagi BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap 

kinerja dari Kepala Desa, serta pelaksanaan peraturan desa. Namun pada 

kenyataannya, dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) BPD sendiri 

tidak dilibatkan secara langsung.  
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c. Sumber Dana Anggaran Penyelenggaran Fungsi BPD 

Selanjutnya permasalahan yang menghambat pelaksanaan peran dan fungsi 

BPD adalah masalah anggaran atau pendanaan. Faktor keuangan menjadi 

salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga dalam 

mendukung operasionalnya. Permasalahan pendanaan dirasakan oleh BPD 

Desa Penaga karena sangat minimnya alokasi dana untuk operasional dan 

kesejahteraan BPD yang dirasakan sangat kurang mencukupi. 

Minimnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa Penaga tentu saja 

mengakibatkan pembangunan Desa yang tidak dapat sesuai dengan yang 

diharapkan oleh masyarakat. Begitu pula pada kinerja BPD dalam 

melaksanakan peran dan fungsi nya akan terpengaruh oleh sistem pendanaan 

tersebut.  

Permasalahan dana Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 212 Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa keuangan Desa adalah semua 

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Serta segala sesuatu baik 

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dengan maksud 

menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. 

Implementasi dari pelaksanaan fungsi BPD dapat terlaksana dengan baik 

apabila keuangan Desa dapat dikelola dengan baik. Data yang diperoleh dari 

pembagian keuangan Desa yang disalurkan kepada BPD sebagai dana 

operasional adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap 

triwulan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dan 

sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) pertahun yang bersumber 

dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sementara untuk jumlah 
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insentif/honor anggota BPD adalah sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu 

Rupiah) perbulannya.  

Menurut Mangkunegara (2002:89) mengemukakan bahwa “Insentif adalah 

suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja 

yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi 

terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi (perusahaan ).” 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian gaji/insentif merupakan 

bentuk dorongan atau motivasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik 

lagi dan demi tercapainya tujuan organisasi, dalam hal ini bagi anggota BPD 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.    

Rendahnya jumlah insentif yang diberikan kepada para anggota BPD di Desa 

Penaga mengakibatkan kinerja yang tidak maksimal karena merasa tidak 

memiliki wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah terhadap 

keberadaannya sehingga lebih memilih untuk mengutamakan pekerjaan lain 

yang mereka lakukan seperti melaut, berdagang dan membuka usaha rumah 

makan, bekerja sebagai karyawan swasta, dan lain sebagainya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup daripada melakukan tugas dan fungsinya sebagai 

pengurus Badan Permusyawaratan Desa. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sastro Hadiwiryo (1998) dalam 

Herrista Anggie (2012) yang menyatakan  bahwa gaji atau insentif berperan 

dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif, 

meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, serta mengimbangi 

kekurangan dan keterlibatan komitmen yang menjadi ciri angkatan kerja masa 

kini. Dan pendapat Mathis dan Lackson (2002) bahwa gaji adalah suatu bentuk 

kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individu, kelompok ataupun kinerja 

organisasi.  
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Dalam hal ini pemberian gaji atau insentif dinilai sebagai bentuk penghargaan 

yang diberikan atas kinerja atau pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan 

oleh setiap anggota BPD. Dengan tingkat jumlah insentif yang memadai dan 

mencukupi, maka diharapkan akan terlaksananya kinerja yang baik dan efektif 

oleh anggota BPD sehingga anggota BPD tidak perlu lagi mencari pekerjaan 

lain untuk mencukupi kebutuhan hidup dan dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara lebih baik lagi.  

KESIMPULAN 

Pelaksanaan Undang-undang Desa terbaru yakni Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 belum dapat terealisasi oleh Pemerintahan Desa Penaga, maupun 

bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode tahun 2014-2020. 

Hal ini disebabkan karena belum adanya pengarahan dan sosialisasi oleh 

Pemerintah Kabupaten mengenai pelaksanaan Undang-undang baru ini. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan mengenai pedoman pelaksanaan 

Undang-undang ini pun belum dihasilkan. 

Pembentukan BPD Desa Penaga baik periode tahun 2008-2014 maupun BPD 

yang baru dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan pemilihan secara 

langsung dan melibatkan warga masyarakat telah menunjukkan proses 

demokrasi di tingkat desa. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan 

musyawarah dan mufakat yang diadakan oleh Anggota BPD lama sebagai 

panitianya dan sebagai wujud penyerahan tugas. Selanjutnya fungsi 

representatif BPD terlihat dari keterwakilan anggota BPD yang mewakili 

dusun-dusun yang ada di Desa Penaga. 

Kualitas BPD Desa Penaga dianggap cukup baik jika dilihat dari peranan BPD 

sebagai badan atau lembaga perwakilan yang berfungsi menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya berbagai 
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aspirasi yang ditampung oleh BPD yang selanjutnya mampu ditindaklanjuti 

sebagai pemecah masalah dari aspirasi masyarakat tersebut. 

Tingkat pendidikan anggota BPD yang tergolong masih rendah menjadi salah 

satu penghambat terlaksananya peran dan fungsi BPD sebagai badan legislasi 

yang ada di Desa. Fungsi legislasi BPD  periode tahun 2014-2020 di Desa 

Penaga tidak berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan ketiadaannya 

peraturan Desa yang dihasilkan oleh BPD dan pembuatan APBDes yang tidak 

melibatkan anggota BPD, dan sebaliknya BPD hanya diminta untuk menyetujui 

dan menandatangani. Akan tetapi dari kinerja anggota BPD yang lama telah 

dihasilkan sebanyak tiga Peraturan Desa. Namun dalam proses 

perancangannya pun tidak didukung dengan baik oleh Pemerintah Desa 

Penaga sehingga dalam pelaksaannya tidak dapat berjalan secara optimal. 

Kekuasaan Kepala Desa yang terlalu dominan dan lemahnya pengetahuan 

masyarakat mengenai fungsi dan peran dari BPD merupakan salah satu faktor 

yang menghambat terlaksananya fungsi pengawasan (controlling) yang 

dimiliki BPD, hal ini terlihat dari perancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) yang tidak melibatkan BPD secara langsung. Dalam hal 

ini BPD justru hanya dibutuhkan untuk menyetujui dan menandatangani 

tanpa adanya kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dari 

fungsi representatif yang dimilikinya.  

Rendahnya jumlah insentif/tunjangan yang diterima oleh anggota BPD 

merupakan hal yang mempengaruhi kinerja BPD dalam menjalankan tugas 

dan peranannya sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa. 

Dengan jumlah insentif yang hanya sebesar Rp 300.000,00 perbulan sangat 

jauh dari standar Upah Minimum Kerja (UMK) membuat anggota BPD lebih 

memilih untuk fokus pada pekerjaan tetap mereka yang sebagian ada yang 

bekerja sebagai karyawan swasta, nelayan dan pedagang sehingga dalam 
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pelaksanaan fungsi dan peran BPD tidak terlalu difokuskan. Selain itu 

pendanaan dan pengaturan keuangan dalam menunjang aktifitas BPD masih 

sangat minim. Anggota BPD sering menggunakan dana pribadi untuk 

kebutuhan yang berkaitan dengan aktifitas BPD dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. 
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ABSTRAK 
 

Kepulauan Riau merupakan satu kawasan strategis yang berada di kawasan 
lintas batas dan jalur perdagangan dunia, dengan letaknya yang strategis, 
Kepulauan Riau rentan akan permasalahan lingkungan hidup. Baik itu yang 
datang dari dalam maupun ancaman lingkungan yang datang dari luar. 
Dengan percepatan pembangunan dan perkembangan industri di Kepulauan 
Riau, tidak mustahil dampak-dampak dari kegiatan-kegiatan industri di 
wilayah Kepulauan Riau akan menghasilkan limbah-limbah yang berbahaya 
bagi lingkungan hidup. Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau 2012, 
menyatakan bahwa dari 338 industri tersebut ada beberapa industri yang 
mengeluarkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah tersebut ada 
juga yang bahan baku industrinya sudah mengandung limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun, sehingga sisa (waste) juga mengandung Bahan 
Berbahaya dan Beracun. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah Untuk 
mengetahui Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dalam 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap limbah B3 di 
Batam (Studi Kasus : PT. Enviro Cipta Lestari [Perusahaan Pengangkut & 
Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan KPLI  Batam]). Kesimpulan dalam penelitian 
ini adalah Badan Lingkungan Hidup  Provinsi Kepulauan Riau Dalam 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah B3 Di Kota 
Batam khususnya dalam kasus PT. Enviro Cipta Lestari yaitu Perusahaan 
Pengangkut dan Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan Pengelolaan Limbah 
Industri  Batam belum berperan dengan baik, hal ini diketahui karena masih 
banyak perusahaan di Batam termasuk PT. Enviro yang masih belum dapat 
mengelola limbah dengan baik sehingga dapat mencemarkan lingkungan dan 
membahayakan kehidupan masyarakat. 

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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PENDAHULUAN 

Manusia dan lingkungan pada hakekatnya ibarat satu bangunan yang  

seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada   

lingkungan, sedang lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. 

Namun dilihat dari sisi manusia maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif, 

sedang manusialah yang aktif, sehingga kualitas lingkungan amat bergantung 

pada kualitas manusia.  

Sasaran kebijakan lingkungan hidup adalah merupakan perwujudan dari 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.  

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga 

struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak.   

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang 

pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya 

pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari 

tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-

undangan dibidang lingkungan hidup. 

Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu 

jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup 

dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya 

peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya 

alam. Semakin berkembangnya industri diberbagai daerah, maka masalah 

lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus 

mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta tersebut. Dewasa ini 



 
 

 
 

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017 
155 

permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai 

pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan 

mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan.  

Demikian di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti 

dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, 

walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam 

pembangunan. Tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru 

terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang 

sebanding dari pihak industri.     

Disisi lain, makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan 

masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya menambah 

permasalahan yang ada saat ini. Mulailah tumbuh tumpukan limbah atau 

sampah yang tidak dibuang sebagaimana mestinya. Hal ini berakibat pada 

kehidupan manusia di bumi yang menjadi tidak sehat sehingga menurunkan 

kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar. 

Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri 

membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena 

bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan 

yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat 

dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus 

dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk 

melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari 

masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi 

gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri.  

Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan 

aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. 
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Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu 

sustainable development dengan artian pembangunan yang berwawasan ke 

depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang 

maupun yang akan datang. UU nomor 4 tahun 1982 pasal 8 menyebutkan 

bahwa “Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan mendorong 

ditingkatnya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk 

menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.  

Dalam kutipan UU No. 4 tahun 1982 pasal 8 dijelaskan bahwa: “ketentuan ini 

memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-

langkah tertentu misal dibidang perpajakan sebagai insentif guna lebih 

meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan dis-insentif untuk mencegah 

perusakan dan pencemaran lingkungan”. Pada dasarnya untuk mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan 

langsung maupun tidak langsung. Ketika semua program telah dibuat dan 

telah diterapkan, tetapi masih terlihat banyak terjadi pencemaran di mana-

mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang kurang tanggap meskipun 

program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap 

penerapan program yang ada sehingga program tersebut tidak bisa berjalan 

dengan maksimal. 

Kepulauan Riau merupakan satu kawasan strategis yang berada di kawasan 

lintas batas dan jalur perdagangan dunia, dengan letaknya yang strategis, 

Kepulauan Riau rentan akan permasalahan lingkungan hidup. Baik itu yang 

datang dari dalam maupun ancaman lingkungan yang datang dari luar. 

Dengan percepatan pembangunan dan perkembangan industri di Kepulauan 

Riau, tidak mustahil dampak-dampak dari kegiatan-kegiatan industri di 

wilayah Kepulauan Riau akan menghasilkan limbah-limbah yang berbahaya 

bagi lingkungan hidup.  
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Pertumbuhan industri di Kepulauan Riau tiap tahun selalu mengalami 

kenaikan, hal ini dapat dilihat dari hasil pencatatan BPS Propinsi Riau 

Kepulauan pada triwulan II tahun 2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan 

produksi Industri Manufaktur Besar Sedang Triwulan II tahun 2012 secara 

total naik sebesar 4,98% dibandingkan triwulan I tahun 2012. Pertumbuhan 

Produksi Industri Manufaktur Besar Sedang Triwulan I tahun 2012 secara total 

naik sebesar 1,94% dibandingkan Triwulan IV tahun 2011.  

Kota Batam merupakan Kawasan Khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan 

Industri telah menarik banyak investor untuk menanamkan usahanya sampai 

tahun 2014 tercatat perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan 

(AMDAL, UKL-UPL) berjumlah lebih kurang 1.300 perusahaan/industri. Kota 

Batam mempunyai karakteristik daerah yang berbeda dengan daerah lain. 

Salah satunya adalah tingginya tingkat pertumbuhan industri yang merupakan 

kawasan unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan 

daerah Kota Batam.  

Namun demikian, disatu pihak diharapkan pertumbuhan industri terus 

meningkat, tetapi dilain pihak dampak negatif terhadap perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup terus meningkat dan bahkan menjadi ancaman 

bagi masa depan Kota Batam. Karena itu, untuk mencegah terjadinya dampak 

negatif tersebut perlu ditetapkan berbagai kebijakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup Kota Batam.  Sebagai satu kawasan industri, 

Batam memiliki satu kawasan pengelolaan limbah yang terletak di Kabil atau 

di sebut juga dengan KPLI B3 (Kawasan Pengelolaan Limbah Industri). 

Kawasan tersebut dikelola oleh Otorita Batam yang sekarang berganti nama 

menjadi BP Batam (Badan Pengusahan). Luas kawasan pengelolaan Limbah 

Industri  B3 di Batam seluas 19.7 Ha. KPLI menjadi satu kawasan pengelolaan, 
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penampung dan pemanfaat limbah-limbah yang dihasilkan oleh banyak 

industri di Pulau Batam.  

Sepanjang tahun 2014, jumlah limbah bahan berbahaya beracun (B3) yang 

berhasil dikelola Batam mencapai 94.637 ton. Limbah sebanyak itu dihasilkan 

oleh 582 perusahaan penghasil yang bergerak di bidang perbengkelan, rumah 

sakit, hotel, dan industri. Limbah B3 tersebut harus dikelola agar tidak 

mengganggu masyarakat. Dari 94.637 ton limbah B3 yang dikelola itu, 80 

persen di antaranya merupakan padatan B3, 10 persen berbentuk cair dan 9 

persen lainnya lumpur. 

Dalam PP No. 74 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam pengelolaan limbah B3 

terdapat faktor pengangkutan, dan di Provinsi Kepulauan Riau sudah ada 

perusahaan pengangkutan limbah B3. Pengangkutan dapat melalui darat dan 

laut. Menurut Data pada Kementrian Lingkungan Hidup 2012, terdapat 27 

perusahaan Pengangkut Limbah B3 untuk Propinsi Kepulauan Riau, yang 

semuanya beralamat di Batam. Salah satunya adalah Perusahaan Enviro Cipta 

Lestari di Batam, adalah perusahaan yang baru berdiri di kota Batam, 

bergerak dibidang pengumpulan dan pengelolaan limbah B3 dan  

perusahaannya sudah mendapatkan izin sebagai transportir limbah sekarang. 

Perusahaan Enviro Cipta Lestari memiliki gudang bertempat di KPLI, Kabil, 

Batam yang memang lokasi tersebut merupakan pusat pengumpulan dan 

pengelolaan limbah B3 di kota Batam. 

Berdasarkan observasi awal peneliti melihat beberapa permasalahan yang 

terjadi di lapangan diantaranya yaitu masalah lingkungan hidup yang dihadapi 

Batam yaitu setiap musim angin utara beberapa wilayah terkena dampak oil 

slug dari kapal. Selain itu dengan belum jelasnya status Rempang Galang, 

seluruh investasi masih diarahkan di pulau utama. Hal ini dikhawatirkan 

menimbulkan dampak buruk bagi kualitas lingkungan (Media Center 
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Pemerintah Kota Batam, 16 Juli 2014). Masalah lain yang dikatakan  oleh 

Dendi, dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kantor Walikota Batam, 

Selasa (15/7), yaitu mengenai dihilangkannya master list barang masuk ke 

wilayah Free Trade Zone.  ini membuat rawan masuknya barang bekas 

berbahaya, atau limbah B3. Oleh karena itu ia berharap ada aturan yang 

dibuat untuk melarang masuknya barang berbahaya ini ke kawasan FTZ. Juga 

beliau mengatakan bahwa, dengan status FTZ ini, limbah B3 yang dikirim ke 

luar Batam sering dikenakan pajak. Sehingga membuat cost-nya menjadi 

tinggi.  

Permasalahan lainnya yaitu perusahaan yang bergerak dibidang perkapalan, 

PT Pan-United Shipyard Indonesia, Tanjung Uncang, Batam, Provinsi 

Kepulauan Riau diduga kuat membuang limbah B3 (Bahan Berbahaya dan 

Beracun-red) langsung kelautan lepas.  Pembuangan limbah B3 yang dibuang 

PT PAN ke lautan lepas tentu saja dapat merusak ekosistem dan biota 

laut/perairan Desa Sagulung, Tanjung Uncang. Sampai saat ini belum ada 

tindakan apa-apa dari BAPEDAL untuk menyelesaikan permasalahan limbah 

B3 dari PT PAN yang mencemari perairan di Pulau Batam. 

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengolah limbah sesuai dengan 

peraturan yang ada. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau 

bertugas menyelesaikan permasalahan mengenai limbah B3 yang 

membahayakan di Batam, selama ini BLH Provinsi bekerja sama dengan 

BAPEDAL Batam, jika BAPEDAL tidak bisa mengambil tindakan dalam 

permasalahan limbah maka yang mempunyai kewenangan adalah BLH 

Provinsi Kepulauan Riau. Namun fenomena yang terjadi adalah BLH memiliki 

keterbatasan dalam menjalankan perannya seperti minimnya anggaran untuk 

sosialisasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan.   
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Berdasarkan indikasi-indikasi permasalahan tersebut, maka penulis 

membahas tentang “Peran Badan Lingkungan Hidup  Provinsi Kepulauan Riau 

Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah B3 

Di Kota Batam (Studi Kasus: PT. Enviro Cipta Lestari [Perusahaan Pengangkut 

& Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan KPLI  Batam]).  

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian deskriftif kualitatif. Penelitian deskriftif kualitatif adalah 

upaya untuk memahami suatu fenomena sosial sesuai dengan dunia 

pemahaman para pelakunya itu sendiri. Dengan demikian penelitian ini 

mencoba menjelaskan dan memahami secara mendetail tentang Peran Badan 

Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dalam Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap limbah B3 di Batam (Studi Kasus: PT. 

Enviro Cipta Lestari [Perusahaan Pengangkut & Pengumpul Limbah B3 Di 

Kawasan KPLI Batam]). 
 

LANDASAN TEORITIS 

Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa 

“Istilah peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan 

yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, 

dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang 

yang menduduki jabatan tertentu”. Seperti yang dikemukakan Soekanto 

(2009:146) “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas 

status”. Peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak 

dan kewajiban atau bisa disebut sebagai status subjektif. Menurut Narwoko 
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dan Suyanto (2006:160) mengatakan peranan dapat membimbing seseorang 

dalam berprilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Memberi arah pada proses sosialisasi. 

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan 

pengetahuan. 

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan 

4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat. 

Sebagai fungsi penyaluran aspirasi masyarakat, maka BLH dapat melakukan 

peliputan atas aspirasi yang terpendam maupun yang terungkap secara benar 

dan objektif dalam proses peliputan yaitu : 

1. Mengidentifikasi masalah 

2. Membandingkan identifikasi dengan kebijakan 

3. Menentukan sikap tentang perlu tidaknya peliputan 

4. Memilih cara peliputan yang tepat 

PEMBAHASAN 

1. Memberikan Suatu Arahan Pada Proses Sosialisasi 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat diambil 

kesimpulan bahwa sosialisasi dilakukan sebulan sekali memalui koran 

kemudian setahun 2 kali dalam pertemuan, untuk setiap bulannya dilakukan 

melalui koran maupun himbauan, setiap bulan biasanya pihak BLH 

memberikan informasi  mengenai limbah B3. Untuk meningkatkan kesadaran 

perusahaan terhadap penanganan limbah B3, maka BLH Provinsi Kepulauan 

Riau membuat penyuluhan dimana dampak yang ditimbulkan dari 

pelaksanaan program ini adalah dapat mengembangkan kesadaran diri 

perusahaan besar yang ada di Batam yang menghasilkan limbah B3. Informasi 
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juga harus diberikan mengingat dengan lingkungan yang bersih dapat 

mencegah rantai penularan penyakit dan akan meningkatkan taraf kesehatan 

masyarakat tentunya. 

2. Pengetahuan 

BLH Provinsi Kepulauan Riau sudah membagi tugas para pegawainya 

termasuk dalam  penangangan limbah B3. Para pegawai diturunkan untuk 

mengawasi, serta melakukan peninjauan terhadap kegiatan yang 

berhubungan dengan lingkungan. Apabila terjadi penyimpangan para pegawai 

wajib melaporkan dan menindaklanjuti sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 

2009. Jumlah pegawai yang diturunkan juga sudah sesuai dengan porsi 

tugasnya saat dilapangan. Perlu ada pegawai yang benar-benar komitmen 

dalam menjalankan pengelolaan limbah ini, karena dalam penanganan 

masalah limbah B3 ini melibatkan banyak instansi.  

3. Dapat Mempersatukan Kelompok  

Berdasarkan jawaban dari responden diatas dapat diketahui bahwa tidak 

adanya pembagian tugas secara khusus untuk menjalankan peran dalam 

pengolahan limbah B3 di Kota Batam ini melainkan hanya menyesuaikan 

dengan tupoksi yang ada sesuai dengan bidang masing masing serta juga 

melihat kepada kemampuan pribadi pegawai pada Badan Lingkungan Hidup 

Provinsi Kepulauan Riau. 

4. Kontrol  

BLH Provinsi Kepulauan Riau kerap melakukan pengawasan. Masalah 

Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu faktor 

yang sangat menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. 

Berbagai komponen dilibatkan diantaranya adalah pemerintah, wakil rakyat, 
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anggota perdagangan, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang 

merupakan suatu lembaga atau institusi yang diselenggarakan oleh 

masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai 

komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup. Peranan pemerintah 

terhadap pemahaman dari suatu upaya untuk memberikan suatu pengelolaan 

lingkungan yang berwawasan lingkungan. Terdapat berbagai cara yang 

digunakan dalam meningkatkan pengelolaan pembangunan lingkungan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup  Provinsi 

Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Terhadap Limbah B3 Di Kota Batam khususnya dalam kasus PT. Enviro Cipta 

Lestari yaitu Perusahaan Pengangkut dan Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan 

KPLI  Batam belum berperan dengan baik, hal ini diketahui karena masih ada 

10 perusahaan di Batam masih belum dapat mengelola limbah dengan baik 

sehingga dapat mencemarkan lingkungan dan membahayakan kehidupan 

masyarakat. 

Peran BLH belum dapat berjalan dengan baik disebabkan beberapa hal yaitu 

untuk sosialisasi yang dilakukan baik kepada pihak swasta seperti Enviro 

ditemukan bahwa sosialisasi belum menyeluruh. Karena sosialisasi yang 

dilakukan hanya secara garis besar seperti mengangkat tema tentang 

kebersihan dan perlindungan lingkungan hidup belum fokus pada penanganan 

limbah tersebut sehingga pihak Enviro mengatakan belum sepenuhnya 

memahami tentang peraturan tentang limbah, mereka tahu hanya efek atau 

dampaknya, tapi tidak tahu tentang sanksi apa yang diterima ketika 
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perusahaan menghasilkan B3 yang dapat mengancam kelangsungan 

lingkungan hidup. 

Kemudian dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan maka dapat 

dianalisa bahwa BLH Provinsi Kepulauan Riau sudah membagi tugas para 

pegawainya termasuk dalam  penangangan limbah B3. Para pegawai 

diturunkan untuk mengawasi, serta melakukan peninjauan terhadap kegiatan 

yang berhubungan dengan lingkungan. Tidak adanya pembagian tugas secara 

khusus untuk menjalankan peran dalam pengolahan limbah B3 di Kota Batam 

ini melainkan hanya menyesuaikan dengan tupoksi yang ada sesuai dengan 

bidang masing masing serta juga melihat kepada kemampuan pribadi pegawai 

pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. Pengawasan dan 

pembinaan BLH Provinsi masih belum berjalan dengan baik, karena bagi pihak 

PT Enviro pengawasan dilakukan hanya sekali-sekali kemudian pada saat 

adanya pengaduan masyarakat. Pengelolaan Lingkungan dan pembangunan 

berkelanjutan, merupakan masalah yang sangat penting dalam hubungannya 

dengan pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. 
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ABSTRAK 
 

Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses 
demokrasi. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum 
seperti pemilihan umum kepala daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan dari 
sebuah demokrasi dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik dari 
masyarakat. Namun belakangan ini partisipasi dari masyarakat cenderung 
turun dapat dilihat dari angka golput yang tinggi seperti yang terjadi pada 
pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012. Tepatnya 
di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang angka golputnya tertinggi se Kota 
Tanjungpinang yaitu mencapai 51,4%. Ternyata hal yang terjadi pada pemilu 
walikota tahun 2012 lalu juga terjadi pada pemilu gubernur kepulauan  riau 
tahun 2015 lalu yaitu 38,3%. Perubahan sistem pemilihan yang tadinya 
dilaksanakan serentak dan sekarang serentak ternyata tidak mempengaruhi 
tingganya angka golput. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas factor-faktor 
apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya 
masyarakat kelurahan tanjungpinang kota.  

Keywords : Partisipasi politik, Pemilihan umum kepala daerah 

 
PENDAHULUAN 

Negara   Republik   Indonesia   adalah   merupakan   negara   yang   menganut   

sistem demokrasi, dimana masyarakat atau warga negaranya diberikan hak 

untuk memilih pemimpinnya masing-masing. Mulai dari pemilihan presiden 

sampai dengan pemilihan kepala desa semuanya dilakukan secara langsung 

dan berjalan demokratis. Proses demokratisasi hanya mungkin jika 

demokrasi berakar kuat pada tingkat lokal. Demokratisasi pada tingkat 

nasional akan terbangun apabila demokrasi juga berlangsung pada tingkat 
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lokal. Tanpa pemberdayaan demokrasi pada tingkat lokal, maka kerangka 

demokrasi pada tingkat nasional akan rapuh. Dalam proses ini, perlu 

pembelajaran politik yang efektif yang dapat mendorong peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga masyarakat lokal 

benar- benar  mengambil  keputusan  tentang  berbagai  hal  menyangkut  

kepentingan  masyarakat termasuk dalam memilih pemimpinnya. 

Pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung   adalah   proses   demokratisasi   

karena merupakan pembelajaran politik yang relevan dan merupakan upaya 

memperkuat sistem lokal dan otonomi daerah sebagai suatu proses 

demokratisasi. Proses pemilihan akan memberi peluang lebih besar pada 

setiap orang untuk berpartisipasi, juga memperluas akses masyarakat lokal 

untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan mereka. Pemilihan kepala daerah langsung juga dinilai banyak 

pihak akan lebih menjamin legitimasi  pemerintah  daerah  yang  lebih  kuat,  

karena  pemilihan  langsung  akan  menutup peluang bagi pencalonan kepala 

daerah yang tidak diinginkan masyarakat lokal dan lebih menjamin 

akuntabilitas pemerintah daerah. 

Akhir-Akhir ini pemilihan umum kepala daerah menjadi perhatian umum, hal 

ini berkenaan dengan pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan 

secara serentak. Setelah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota telah disahkan maka pemillihan umum kepala 

daerah akan dilaksanakan dengan tujuh gelombang yaitu mulai dari Tahun    

2015    hingga    tercapai    pemilukada    serentak    secara    nasional    di    

tahun 2027.(www.kpu. go.id) 

Adapun tujuan utama pemerintah melaksanakan pemilukada serentak adalah 

demi efisiensi anggaran. Ada beberapa hal baru yang ada dalam sistem 
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pemilihan kepala daerah jika kita  melihat  dan  mengacu  dari  PKPU  

(Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum)  yang  telah disahkan oleh pemerintah, 

antara lain: Pertama, dari aspek tangungjawab penyelenggaraan, pilkada 

serentak menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota. Kedua, dari aspek pembiayaan, untuk empat aktivitas 

kampanye, yaitu debat antar kandidat, penyediaan bahan kampanye, alat 

peraga kampanye dan iklan di media massa cetak dan elektronik menjadi 

beban APBD. Ketiga, dari aspek pencalonan, sekarang tidak boleh lagi turun 

kasta. Gubernur tidak boleh jadi calon Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati 

dan Walikota/Wakil Wali Kota. Wakil  Gubernur tidak boleh menjadi calon 

Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota. 

Selain itu calon tidak boleh punya konflik kepentingan dengan pertahanan. 

Artinya tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan atau 

garis keturunan kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Keempat, 

untuk penetapan calon terpilih berubah dari sistem bersyarat minimal 

menjadi sistem simple mayority artinya pasangan calon yang memperoleh 

suaran terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang sehingga tidak 

dikenal lagi istilah putaran kedua. Dari keempat hal baru tersebut tentunya 

akan menciptakan euforia politik di kalangan masyarakat. 

Pemerintah berencana akan memulai tahap pertama pemilihan umum di 

Tahun 2015 ini. Ada 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada 

serentak di tahun 2015 ini salah satunya adalah yang akan diselenggarakan di 

Provinsi Kepulauan Riau. Dari 7 Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Riau 3 

Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan Pilkada (Pemilihan kepala daerah), 

yaitu Pilkada Kabupaten Bintan, Pilkada Kabupaten Anambas, dan Pilkada 

kabupaten  Lingga serta  di  tambah  dengan  Pemilihan  Gubernur  Provinsi  

Kepulauan  Riau. Pemilihan umum kepala daerah ini akan dilaksanakan hanya 
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tinggal hitungan bulan. Pada saat ini rata-rata partai mulai berlomba 

melakukan lobi-lobi politik untuk mengusung nama calon kepala daerah. 

Namun demikian proses politik ini di rusak oleh merebaknya pesimisme dan 

apatisme masyarakat yang selanjutnya menurunkan partisipasi politik 

masyarakat seperti yang pernah terjadi  pada  pemilihan  umum  kepala  

daerah  Kota  Tanjungpinang  Tahun  2012  yang  lalu, dimana angka golput 

mencapai angka 42 % seperti yang terlihat pada Table 1 dibawah ini. Dimana   

dapat   dilihat   pada   tabel   bahwa   Kecamatan   Tanjungpinang   Kota   

merupakan Kecamatan dengan angka golput tertinggi, dan di Tabel 2 dapat 

dilihat bahwa Kelurahan Tanjungpinang Kota merupaka kelurahan yang 

penduduknya paling banyak tidak ikut memilih atau golput. 

Table 1. Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota 
KotaTanjungpinang Tahun 2012 

 

 
 

No. 

 
 

Data Pemilih 

 
Kel.TPI 
Kota 

Kel. 
Kp 

Bugis 

Kel. 
Senggar

ang 

 
Kel. 

Peyengat 

 
 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DPT 6052 6159 3035 1872 17118 

2 Jumlah Pemilih Yang 
Menggunakan Hak Pilih 2939 3439 2004 1281 9663 

 
 

3 

Jumlah Pemilih Yang Tidak 
Menggunakan Hak Pilih 3113  

2720 
 

1031 591 7455 

Persentase Golput 51,44 % 44,16% 33,97% 31,57%  

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang, 2012 
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Table 2. Data Jumlah Golput Di Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2012 
 

 
No. 

 
Data Pemilih 

Kec.Tpi 
Barat 

Kec.Tpi 
Kota 

Kec.Tpi 
Timur 

Kec.Bukit 
Bestari 

 
Jumlah 

1 DPT 41.371 17.118 51.683 43.309 153.481 
 
 

2 

Jumlah pemilih 
yang menggunakan 
hak pilih 

 
 

23.298 

 
 

9.589 

 
 

29.643 

 
 

24.515 

 
 

87.045 

 
 

3 

Jumlah pemilih 
yang tidak 
menggunakan hak 
pilih 

 
 

18.073 

 
 

7.529 

 
 

22.04 

 
 

18.794 

 
 

66.436 

 Persentase golput 43,96% 43,98% 42,64% 43,39%  

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang, 2012 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa Kelurahan Tanjungpinang Kota 

merupakan kelurahan yang memiliki angka golput tertinggi dibandingkan 

kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Sedangkan 

pada pemilihan umum gubernur kepulauan riau tahun 2015 yang lalu 

didapatkan hasil  seperti pada tabel 3 dibawah ini. 

Table 3. Jumlah pemilih dan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang 
tidak menggunakan hak pilih di kelurahan Tanjungpinang Kota pada Pilgub 

2015 
 

Lokasi Jumlah 
DPT 

Jumlah 
Pengguna Hak Pilih 

Tidak 
Menggunakan Hak 

Pilih 

Presentase 
Pemilih 

1 2 3 4 5 
Kelurahan 
Tanjungpinang Kota 

 
5.371 

 
2.059 

 
3.312 

 
38,3% 

1 2 3 4 5 

Kelurahan Kampung 
Bugis 

5.911 3.302 2.609 55,8% 

Senggarang 2.943 1.707 1.236 58% 

Penyengat 1.808 1.261 547 69,7% 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, 2015 
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Selain itu Kelurahan Tanjungpinang Kota juga ditempati oleh mayoritas etnis 

Tionghoa yang tentu saja memiliki sejarah yang kelam di Indonesia yang 

mengakibatkan mereka masih trauma untuk terlibat di dalam politik. 

Tingginya angka golongan putih atau golput pada beberapa pilkada di 

beberapa daerah seperti yang terjadi dikota Tanjungpinang ini dapat dijadikan 

sinyal awal akan adanya skeptisme dan apatisme. 

Keengganan masyarakat ini bukan  tanpa dasar, keterlibatan para pimpinan 

politik yang juga menjadi wakil rakyat dalam tindak pidana korupsi yang 

disertai dengan demoralisasi perilaku. Untuk menutupi kekurangan mereka 

terus mencoba meyakinkan rakyat agar tetap memilih pada pemilu yang akan 

datang, para politisi mencoba membangun citra hampa dengan mengumbar 

retorika politik di media masa dan juga spanduk-spanduk yang menambah 

kesemrawutan lingkungan. 

Atas dasar beberapa fenomena diatas peneliti tertarik untuk melihat 

bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Kota Tanjungpinang 

dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dengan judul penelitian “ 

Analisis Partisipasi politik masyarakat kelurahan tanjungpinang kota dalam 

pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015”. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Serentak 

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia dimulai pada tahun 

2005, tepatnya pada bula juni 2005. Pemilukada merupakan salah satu upaya 

untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang demokratis karena : Pertama, 

metode ini mendekatkan pemerintah daerah dengan rakyat di wilayahnya. 

Kedua, akan membantu rakyat membangun rasionalitas sebagai pemilih. 

Dengan kata lain akan mengerti pentingnya proses politik daerah, mengetahui 
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hak dan kewajibannya sebagai warga daerah untuk memilih tokoh politik yang 

handal, dan mengekspresikan kepentingan mereka sebagai warga daerah. 

Ketiga, pemerintah daerah akan lebih  akuntabel  kepada  rakyat.  Keempat,  

Pemerintah  daerah  akan  memberikan  pelayanan public sesuai dengan 

kepentingan warganya dan transparan dalam mempergunakan keuangan 

negara.(Notrida,29 : 2007) 

Sebagaimana dikatakan Tip O’Neill, “ All politics is local”, yang berarti bahwa 

demokrasi akan berkembang subur dan terbangun kuat di aras nasional 

apabila di tingkatan yang lebih rendah nilai-nilai demokrasi berakar kuat. 

Pilkada langsung akan mewujudkan makna tersebut (Legowo, 2005). Dengan 

pemahaman seperti itu maka penyelenggaraan Pilkada langsung dipandang 

dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan demokrasi di 

Indonesia. Selain itu menurut Lili (2007: 331) dengan Pilkada langsung akan 

dapat mencegah konsentrasi kekuasaan karena center kekuasaan tidak lagi di 

pusat tetapi di daerah-daerah. Distribusi Kekuasaan, kesetaraan politik dan 

partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan. 

Namun dalam pelaksanaannya Pemilihan umum kepala daerah terdapat 

beberapa masalah yang muncul seperti yang dijelaskan oleh Tim Peneliti 

Perludem ( Perkumpulan untuk Pemilu dan demokrasi) dalam Buku Pilkada 

(2011: 4-5) yaitu pertama, masalah pencalonan. Kedua, masalah pemungutan 

dan penghitungan suara. Ketiga, penetapan calon terpilih. Keempat, masalah 

penegakan dan penyelesaian hukum. Kelima, masalah pelaporan dana 

kampanye dan masalah-masalah lainnya. Akibat banyaknya permasalahan 

yang terjadi seperti yang telah dijelaskan diatas membuat pemerintah 

beberapa kali mengganti peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum 

kepala daerah seperti yang dappat dilihat pada tabel 4 Dibawah ini. 
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Tabel 4 Perbandingan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah 
 

UU Nomor 32 tahun 
2004 

UU Nomor 22 
tahun 2014 

UU Nomor 1 tahun 
2015 (Perppu 

Nomor 1 tahun 
2014) 

 

UU Perubahan UU 
Nomor 1 tahun 

2015 

1 2 3 4 

Calon Kepala Daerah 
diajukan dan dipilih 

Secara paket/ 
berpasangan dengan 

calon wakil kepala 
daerah. 

Hanya calon kepala 
daerah yang 

diajukan dan dipilih. 
Adapun wakil 
kepala daerah 

dipilih oleh kepala 
daerah terpilih. 

Hanya calon kepala 
daerah yang 
diajukan dan 

dipilih. Adapun 
wakil kepala 

daerah dipilih oleh 
kepala daerah 

terpilih. 
 

 

Kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dipilih 
secara langsung oleh 

rakyat. 

Gubernur dipilih 
oleh DPRD Provinsi. 
Bupati dipilih oleh 
DPRD Kabupaten. 

Walikota diilih oleh 
DPRD Kota. 

 
 

Kepala daerah 
dipilih langsung 

oleh rakyat 

 

Pilkada tak serentak Pilkada serentak 5 
tahun sekali. 

Sebelum 
pelaksanaan pilkada 

serentak nasional 
2020, dilaksanakan 

pilkada serentak 
dua gelombang 
yakni 2015 dan 

2018. 

Pilkada serentak 5 
tahun sekali 

dengan pilkada 
serentak nasional 

2020. Sebelum 
serentak nasional 

2020, diatur 
Pilkada serentak 
dua gelombang 
yakni 2015 dan 

2018. 

Pilkada serentak 
5 tahun sekali 

dengan pilkada 
serentak nasional 

2027. Sebelum 
serentak nasional 

2027 diatur pilkada 
serentak enam 

gelombang, yakni 
desember 

2015, februari 
2017, juni 2018, 

tahun 
2020,2022 dan 

2023 

Tak ada syarat uji 
Public 

Calon kepala daerah 
wajib mengikuti uji 

public. 

Calon kepala 
daerah wajib 
mengikuti uji 

publik 

Tak ada syarat 
uji publik 
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1 2 3 4 

Pasangan calon kepala 
daerah dan wakil kepala 
daerah diajukan partai 
politik atau gabungan 

partai politik yang 
memiliki minimal 15 
persen kursi di DPRD 

atau minimal 15 persen 
suara sah dalam 

pemilihan umum DPRD 
 

Calon kepala daerah 
diajukan fraksi atau 

gabungan fraksi 
yang memiliki 

minimal 20 kursi 
DPRD atau 

memperoleh 25 
persen suara sah 

dalam pemilu 
legislative di tingkat 

daerah 

Calon kepala 
daerah diajukan 

oleh partai politik 
atau gabungan 

partai politik yang 
memiliki minimal 
20 persen kursi 

DPRD atau 
memperoleh 

minimal 25 persen 
suara sah dalam 

pemilu DPRD. 

Pasangan calon 
kepala daerah dan 

wakil kepala daerah 
diajukan oleh partai 

politik atau 
gabungan partai 

politik yang memiliki 
minimal 20 persen 

kursi DPRD atau 
memperoleh 

minimal 25 persen 
suara sah dalam 

pemilu DPRD 

Pemenang pilkada 
adalah pasangan calon 
yang memperoleh lebih 

dari 50 persen suara sah. 
Jika tidak ada yang 

memperoleh suara diatas 
50 persen, pasangan 

calon yang memperoleh 
suara minimal 25 persen, 

diselenggarakan 
pemilihan putaran kedua. 

Pemenangan 
pilkada adalah calon 
kepala daerah yang 
memperoleh suara 

terbanyak 

Pemenang pilkada 
adalah calon 

kepala daerah yang 
memperoleh 

minimal 30 persen 
suara sah. Jika 
tidak ada calon 

yang memperoleh 
suara minimal 30 

persen, 
diselenggarakan 
pilkada putaran 

kedua 

Pemenang 
pilkada adalah 
pasangan calon 

yang memperoleh 
suara terbanyak 

Sengketa hasil pilkada 
ditangani oleh 

mahkamah konstitusi. 

Tak ada 
penanganan 

sengketa hasil 
karena pemilihan 

oleh DPRD 

Sengketa hasil 
Pemilihan 

diselesaikan oleh 
pengadilan tinggi 

yang ditunjuk 
mahkamah agung 

Sengketa hasil 
pemilihan 

diselesaikan oleh 
badan peradilah 
khusus. Sebelum 
Peradilan khusus 

terbentuk, sengketa 
hasil pemilihan 

ditangani oleh MK 

Sumber : Harian Kompas, 14 Maret 2015 

 

2. Tipologi Partisipasi Politik 

Secara  umum  menurut  A.Rahman (2007 :  288) tipologi  partisipasi  politik  

sebagai kegiatan dibedakan menjadi : 
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1. Partisipasi  Aktif,  yaitu  partisipasi  yang  berorientasi  pada  proses  

input  dan  output. Artinya setiap warga negara secara aktif 

mengajukan usul mengenai kebijakan public mengajukan alternative 

kebijakan public yang berlainan dengan kebjakan pemerintah, 

mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, 

memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain. 

2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, 

dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan 

melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. 

3. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap 

sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan. 
 
Adapun menurut Eep Saefullah Fatah ( Arianto, 2011 :54) ada beberapa sebab 

orang untuk tidak memilih (golput), diantaranya adalah : 
 

a. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis tertentu ( seperti 

keluarga meninggal.ketiduran,dan lain-lain) berhalangan hadir ke 

tempat pemungutan suara karena sakit, keluar kota, bekerja, dan 

cuaca buruk. 

b. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari 

kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan 

membawa perubahan dan perbaikan,  serta  tidak  ada  sosialisasi  

tentang  visi  dan  misi  kandidat  sehingga pemilih tidak memahami isi, 

visi dan misi kandidat. 

c. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai 

pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga 

statistic,penyelenggara pemilu),tidak mendapat undangan, tidak ada 

sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu, dan tidak tahu jika dapat 

menggunakan KTP untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.  
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d. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi 

(liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-

nilai agama atau pandangan yang berbeda. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 

Untuk menggambarkan partisipasi politik di Indonesia dapat dilihat dari 

konsep model pembangunan teknokratis yang bercirikan partisipasi politik 

yang rendah, penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

meningkatnya ketimpangan pendapatan. Model ini mengasumsikan bahwa 

partisipasi politik perlu ditekan untuk dapat menggairahkan ekonomi. Usaha 

pemerintah untuk menindas partisipasi politik tersebut akhirnya akan 

menciptakan tekanan dan ketegangan yang pada akhirnya akan membawa 

suatu “ledakan partisipasi”, yang mungkin saja menggulingkan sistem politik 

yang ada.( Samuel P.Huntington dan Joan Nelson, 1990 :32) 

Model diatas setidaknya dapat menggambarkan tentang keadaan politik di 

Indonesia sejak zaman orde baru yang cenderung menekan partisipasi politik 

masyarakat yang akhirnya menimbulkan ledakan partisipasi melalui gerakan 

reformasi. Hal ini juga terjadi pada masyarakat etnis tionghoa yang semasa 

orde baru tidak mendapatkan kesempatan sedikitpun untuk terlibat dalam 

dunia politik. Sehingga wajar jika pada masa reformasi ini mereka 

mengekspresikan kebebasan politik melalui ikut serta dalam lembaga serta 

kegiatan-kegiatan politik yang ada. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik 

seseorang yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah 

(sistem politik), menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan 

masayarakat dan politik. Selain itu, faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel 

independen). Artinya tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-
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faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi,afiliasi politikorang tua 

dan pengalaman berorganisasi. Adapun yang dimaksud status sosial adalah 

kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, 

pendidikan,pekerjaan dan lain-lain-lain. Yang dimaksud   status   ekonomi   

adalah   kedudukan   seseorang   dalam   pelapisan   masyarakat berdasarkan 

pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran,ataupun 

pemilikan benda-benda berharga. Seseorang memiliki status sosial dan status 

ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, 

tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik serta sikap dan 

kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti, 2007 :145). 

Dalam pelaksanaan Pilkada beberapa tahun terakhir ini, media massa di 

Indonesia juga diharapkan  memiliki  peran  cukup  besar  terhadap  political  

empowerment  terhadap  warga negara di berbagai daerah. Pers diharapkan 

bukan hanya menyukseskan dengan menyebarkan electorate information 

tentang bagaimana cara memberikan suara dalam Pilkada. Tetapi juga 

dituntut melalui pemberitaannya melakukan voters education, pendidikan 

pada pemilih. Mendidik masyarakat tentang relevansi pilkada pada 

kepentingan masyarakat. Serta mendiskusikan, apa dan bagaimana 

pentingnya Pilkada langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, media massa 

juga mengajak public untuk bersama-sama melakukan watching to the 

political process dalam Pilkada tersebut.(Henry 2012 : 171) 

Dari uraian teori di atas pada dasarmya dapat diambil sebuah rangkuman 

bahwa ada dua faktor utama  yang mendorong orang untuk  melakukan  

partisipasi  politik.  Pertama, faktor internal yang berkaitan dengan status 

sosial seseorang seperti pendidikan, pendapatn dan pekerjaan. Kedua, faktor 

eksternal antara lain peluang resmi, rangsangan politik yang datang dari 

lingkungan. 
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METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  metode statistic 

deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang 

menekankan analisisnya pada data- data numeric (angka), dengan 

menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan 

antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan 

memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. 

2. Populasi dan sampel 

Populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah 

individu, baik yang terbatas maupun tidak terbatas ( Sumarni,et al.,2006 : 69). 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah DPT yang tidak 

menggunakan hak pilih nya di Kelurahan Tanjungpinang Kota yaitu berjumlah 

3312 pemilih . Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

teknik sampling probabilitas yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan 

probabilitas atau peluang, dimana cara pengambilannya dilakukan secara acak 

(random), artinya semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan 

yang sama untuk dipilih sebagai sampel ( Iqbal Hasan.,2002 : 64) sehingga 

didapatkan sampel dengan tingkat kesalahan 10% yaitu  97 responden.  
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PEMBAHASAN 

1. Identitas Responden 

a. Usia 

Gambar  1. Tingkatan Usia (Tahun) 

      

Adapun dari 97 responden, paling banyak responden berusia 57-61 yaitu 

sebesar 13%, usia 32-36 yaitu 12%,usia 37-41 yaitu 12%, usia 42-46 yaitu 10%, 

usia 27-31 yaitu 8 %, usia 47-51 yaitu 8%, usia 52-56 yaitu 8%, usia 62-66 yaitu 

8%, usia 67-71 yaitu 8%, usia 17-21  yaitu 7%, dan yang paling sedikit adalah 

usia 22-26 yaitu sebesar 6%. 

b. Suku 

Gambar 2. Etnis 

   

Adapun dari 97 responden, paling banyak adalah suku tionghoa sebesar 69%, 

suku Jawa sebesar  13%, suku melayu sebesar 12 %, suku minang sebesar  4%, 
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dan yang paling sedikit adalah suku batak dan suku lampung masing-masing 

sebesar 1%. 

c. Agama 

Gambar 3. Agama 

 
 

Adapun dari 97 responden, agama yang paling banyak dianut oleh responden 

adalah agama budha sebesar 65%, agama islam sebesar 32%, agama 

konghucu  1%, katolik 2% dan terakhir Kristen dan hindu 0%. 

d. Jenis Kelamin 

Gambar 4. Jenis Kelamin 

 
 

Adapun dari 97 repsonden  terdiri dari 56% responden berjenis kelamin laki-

laki dan 44%  responden berjenis kelamin perempuan. 
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e. Pendidikan 

Gambar 5. Tingkat Pendidikan 

 

 Adapun dari 97 responden tingkat pendidikan tertinggi responden adalah SD 

(Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah menenagh pertama) masing-masing 

berjumlah 33 %, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) berjumlah 

25%, tingkat diploma berjumlah 3 %, tingkat sarjana berjumlah 2%, dan tidak 

bersekolah berjumlah 4%. 

2. Fakor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat 
kelurahan tanjungpinang kota dalam pemilihan gubernur provinsi 
kepulauan riau tahun 2015 

a.  Visi dan misi masing-masing pasangan calon gubernur 

Gambar 6. Visi dan misi masing-masing pasangan calon gubernur 

         

Adapun yang bertarung dalam pemilihan gubernur provinsi kepulauan riau 

tahun 2015 terdiri dari dua pasangan calon yaitu pasangan calon gubernur 
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provinsi kepulauan riau dengan nomor urut 1. H.M.Sani- Nurdin Basiru 

(SANUR) dan pasngan calon gubernur kepulauan riau dengan nomor urut 2. 

M.Soerya Respationo dan Ansar Ahmad (SAH).  

Adapun visi dan misi dari pasangan SANUR terdiri dari visi “ Bersatu 

meweujudkan kepulauan riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, 

berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim”. 

sedangkan misi dari pasangan ini yaitu : 

1 Meneruskan perkembangan perekonomian berbasis industry dan 

perdagangan di kawasan free trade zone (FTZ),  

2 Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis kemaritiman dan 

pertanian 

3 Meneruskan peningkatan daya saing ekonomi provinsi kepri dengan 

menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan merata disetiap 

kabupaten/kota,  

4 Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan penanaman 

modal (investasi), baik penanaman modal asing (PMA) maupun 

penanaman modal dalam negeri (PMDM),  

5 Mengembangkan sumber daya manusia (tenaga kerja local) yang 

terampil dan sejahtera, 

6 Mengembangkan sector usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, 

seperti kelompok usaha bersama (KUBE), usaha ekonomi produktif 

(UEP) masyarakat atau home industry,  

7 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyandang masalah 

kesejahteraan social (PMKS), 

8 Memelihara daya dukung dan daya kualitas lingkungan, agar 

pembangunan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan 

(pembangunan yang ramah lingkungan) 
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9 Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, 

tertib, rukun dan aman dibawah paying budaya melayu,  

10 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja yang 

tinggi, disipilin dan birokrasi yang melayani dengan ramah dan cepat 

berbasis SPM. 

Sedangkan visi dan misi pasangan SAH terdiri dari Visi “ Kepulauan riau yang 

aman, sejahtera, modern, berakhlak dan berbudaya berlandaskan asas 

kebersamaan dan gotong royong” sedangkan misi dari pasangan ini terdiri 

dari : 

1. Menciptakan kondisi yang aman dengan mengikutsertakan partisipasi 

seluruh masyarakat kepulauan riau yang heterogen dan berada di 

wilayah terluar NKRI. 

2. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat melalui pembangunan 

ekonomi yang bertumpu pada kemandirian usaha,pemberdayaan 

bidang kelautan/kemaritiman. 

3. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, modern, 

dan berorientasi kepada pelayanan public untuk mendukung 

kepulauan riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 

4. Memperkuat bidang pendidikan untuk menciptakan sumber daya 

manusai (SDM)  yang berkompetensi tinggi dan berakhlak mulia serta 

adanya perlindungan terhadap ibu dan anak,  

5. Pembangunan wilayah hinterland serta pelestarian social budaya 

masyarakat,  khusunya budaya melayu dengan prinsip “Dimana bumi 

dipijak, disitu langit dijunjung”, 

6. Mewujudkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan 

ketertiban umum  yang didukung oleh system hukum, 
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7. Menumbuhkembangkan sikap kebersamaan dalam masyarakat melalui 

pengembangan semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa 

Indonesia. 

Visi adalah merupakan gambaran dan tujuan dari calon atau kandidat 

sedangkan misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan visi dan 

misi yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon tersebut ternyata hanya 

7% dari total 97 responden yang menjawab bahwa visi dan misi dari pasangan 

calon tersebut mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih 

mereka sedangkan 93% dari total 97 responden menjawab bawa visi dan misi 

yang disampaikan oleh pasangan calon tersebut tidak mempengaruhi mereka 

untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan gubernur 

kepulauan riau tahun 2015. Hal ini dikarenakan menurut mereka visi dan misi 

yang disampaikan oleh kandidat pasangan calon kepala daerah tersebut 

sering tidak sesuai atau tidak dilakukan apabila pasangan tersebut sudah sah 

sebagai pasangan yang terpilih. Sehingga mereka sama sekali tidak tertarik 

untuk melihat, menonton atau sekedar membaca dimedia cetak tentang 

penyampaian visi dan misi dari pasangan calon gubernur tersebut. Ditambah 

lagi dengaan ketdakjelasan visi dan misi tersebut, visi dan misi tidak 

diejawantahkan dengan jelas sehingga sulit dimengerti oleh mereka. 

b. Sosialisasi politik oleh masing-masing tim sukses. 

Gambar 7. Sosialisasi politik oleh masing-masing tim sukses 
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Mendekati pemilihan dilaksanakan masing-masing tim sukses dari pasangan 

calon gubernur mulai mengadakan sosialisasi politik ke daerah-daerah 

pemilihan termasuk salah satunya turun ke daerah pemilihan yang berada 

dikelurahan tanjungpinnag kota. Dari 97 responden 29% menjawab bahwa tim 

sukses masing-masing pasangan calon sudah mensosialisasikan atau 

mengkampanyekan pasangan masing-masing di daerah mereka dan 71% 

menjawab tidak ada tim sukses dari masing-masing pasangan calon yang 

mengadakan sosialisasi politik ke daerah mereka. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat kelurahan tanjungpinang kota adalah masyarakat yang tertutup 

dengan pihak luar terlebih lagi jika sosialisasi atau kampanye tersebut 

berbentuk pertemuan formal maka dapat dipastikan mereka akan tidak 

menghadiri pertemuan tersebut ditambah lagi factor bahwa masyarakat 

dikelurahan tanjungpinang kota adalah mayoritas masyarakat Tionghoa yang 

tidak fasih dalam berbahasa Indonesia sehingga yang masih belum mengerti 

dengan apa yang disampaikan oleh tim sukses dari pasangan calon tersebut. 

Sehingga ketidakhadiran tim sukses dari pasangan calon tersebut di daerah 

mereka ikut mempengaruhi partisipasi mereka untuk tidak menggunakan hak 

pilih mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015 yang lalu. 

Harapannya adalah bukan tim sukses yang turun untuk bersosialisasi namun 

harapan mereka adalah sosok dari pemimpin yang akan bertarung dalam 

pemilihan umum kepala daerahlah yang turun menemui mereka sehingga 

mereka mengenal sosok yang mereka pilih dan kedekatan terjalin, namun 

sayangnya para pasangan calon hanya datang pada acara-acara persatuan 

tionghoa seperti acara HAKKA yaitu acara yang diselenggarakan oleh salah 

satu ikatan marga tionghoa yang ada dikota tanjungpinang dimana dalam 

acara tersebut tidak semua warga bisa berpartisipasi dan tidak semua warga 

bisa langsung menyampaikan keluhan-keluhan yang selama ini mereka 

hadapi. 
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c. Isu ekonomi yang diangkat oleh partai politik pengusung calon 

Gambar 8. Isu Ekonomi yang diangkat oleh partai politik pengusung calon 

 

Walaupun masyarakat kelurahan tanjungpinang kota adalah masyarakat yang 

identik dengan hal-hal yang berbau ekonomi yaitu perdagangan ternyata isu 

ekonomi yang diangkat oleh pasangan calon gubernur tersebut tidak 

mempengaruhi mereka untuk mau menggunakan hak pilih mereka. Hal ini 

dapat dilihat dari 97 reponden 91% mengatakan bahwa isu ekonomi tersebut 

tidak mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dan  

9% dari jumlah 97 responden menjawab mempengaruhi mereka untuk tidak 

menggunakan hak pilih mereka. Hal ini disebabkan oleh bahwa menurut 

mereka isu-isu ekonomi yang sering dijadikan jargon oleh pasangan calon atau 

pun partai yang mengusung agar masyarakat dikelurahan tanjungpinang kota 

tertarik sering tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, belum ada 

kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin 

sebelumnya yang memihak kepada mereka sehingga seperti apapun bentuk 

kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan oleh pasangan calon apabila 

mereka terpilih bukanlah sesuatu hal yang dipertimbangkan oleh mereka 

untuk tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah gubernur provinsi kepulauan 

riau tahun 2015 lalu. 
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d. Dorongan Keluarga 

Gambar 9. Dorongan Keluarga 

 

Keluarga adalah merupakan pihak yang paling dekat dengan si pemilih, 

keluarga sering dianggap adalah pihak yang paling mempengaruhi pilihan 

seseorang dan partisipasi seseorang dalam sebuah pemilihan. Namun dari 

hasil penelitian didapatkan 76% dari 97 responden menjawab bahwa 

dorongan keluarga tidak mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan 

hak pilih mereka dan 24% mengatakan bahwa dorongan keluarga 

mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. Artinya 

bahwa tingkat golput yang tinggi masyarakat kelurahan tanjungpinang kota 

pada pemilihan umum kepala daerah yang lalu bukan disebabkan atau 

dipengaruhi oleh keluarga. Menurut hemat peneliti orang yang bisa 

mempengaruhi orang untuk tidak ikut memilih adalah tentunya orang yang 

mengerti tentang proses politik itu sendiri, mengapa kita harus memilih dan 

apa yang terjadi jika kita tidak memilih. Namun, jika kita melihat pemahaman 

politik masyarakat kelurahan tanjungpinang kota yang rendah maka menurut 

peneliti jika kelurga tidak mempengaruhi mereka untuk tidak ikut memilih 

dalam pemilihan gubernur tahun 2015 yang lalu adalah merupakan hal yang 

wajar. 
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e. Perkembangan politik di media cetak dan elektronik 

Gambar 10. Perkembangan politk di media cetak dan elektronik 
 

 

Saat sekarang ini umumnya media massa memiliki berbagai fungsi bagi 

khalayaknya salah satunya adalah sebagai pemberi informasi. Dalam hal 

kampanye, media massa baik cetak maupun elektronik merupakan sebuah 

saluran kampanye terhadap konstituen. Apalagi dengan arus teknologi ini, 

rasanya media elektronik menjadi saluran utama bagi jalan untuk 

mempengaruhi pandangan masyarakat khususnya dalam masa kampanye 

pemilu. Medium ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan 

tekonologi. Hal itu salah satunya disebabkan sudah banyaknya masyarakat 

yang memiliki televisi maupun radio, bahkan sebagian lagi sudah mampu 

menggunakan sarana atau saluran kampanye melalui media elektronik 

khusunya televisi. Banyak sedikitnya penayangan yang berhubungan dengan 

transformasi ataupun sosialisasi visi dan misi dari sebuah partai maupun calon 

yang dijagokannya akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat 

terhadapnya. Dari 97 reponden 70% menjawab bahwa mereka tidak 

mengikuti perkembangan politik yang ada dimedia cetak maupun elektronik, 

dan 30%  dari 97 responden menjawab bahwa mereka mengikuti 

perkembangan politik yang ada di media cetak maupun elektronik. Hal ini 

dikarenakan bahwa apa yang ditampilkan pada media cetak maupun eletronik 

adalah lebih banyak berkitan dengan hal-hal berbau negatif tentang politik 
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seperti pejabat yang korupsi dari pada yang positif sehingga mereka langsung 

menyamakan semua hal yang berkaitan dengan politik itu tidak bagus dan 

tidak ada untungnya bagi mereka. 

f. Kesadaran Politik 

Gambar 11. Kesadaran Politik 

 

Kesadaran politik adalah merupakan kesadaran yang dimiliki oleh pemilih 

untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Dari 97 

reponden 35 % menjawab tidak memiliki kesadaran politik dalam pemilihan 

gubernur tahun 2015 dan 65% menjawab bahwa mereka memiliki kesadaran 

politik dalam pemilihan gubernur tahun 2015. Seharusnya dengan tingkat 

kesadaran politik yang cukup tinggi seharusnya tingkat partisipasi politik 

mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015 yang lalu lebih 

banyak jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya namun ternyata 

tidak, lebih tinggi angka golput dari pada yang memilih. Peneliti melihat 

bahwa mereka menyadari bahwa mereka harus memilih untuk sebuah 

perubahan namun mereka sudah tidak memiliki kepercayaan kepada 

pemerintah. Sehingga mereka merasa bahwa apabila mereka menggunakan 

hak pilih mereka tetap tidak akan ada perubahan untuk mereka. Ini adalah 

bentuk akumulasi dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang belum berhasil 

untuk menumbuhkan rasa kepercayaan mereka sehingga imbasnya walaupun 
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mereka sadar akan kewajibannya dalam politik namun mereka tidak 

menggunakannnya. 

g. Kepercayaan Kepada Pemerintah 
 

Gambar 12. Kepercayaan Kepada Pemerintah 

 

Dari 97 responden 42% menjawab “ya” bahwa mereka memiliki kepercayaan 
kepada pemerintah sedangkan 58% menjawab “tidak” memiliki kepercayaan 
kepada pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah jarang 
mengeluarkan kebijakan yang memihak kepada mereka bahkan banyak 
kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan ditempat mereka malah memberikan 
dampak yang negatif bagi mereka seperti contohnya kebijakan tentang 
system parkir yang menurut mereka kebijakan tersebut bukannya mengurangi 
macet tetapi malah mengakibatkan kemacetan bertambah parah, atau 
kebijakan lainnya seperti system tutup jalan yang sering sekali dilakukan 
pemerintah akibat banyaknya acara yang dilakukan digedung daerah sehingga 
mereka kesulitan apabila ingin kembali kerumah akibat semua jalan ditutup 
dan tidak ada akses jalan lain menuju kerumah mereka dimana masyarakat 
kelurahan tanjungpinang kota ini adalah masyarakat yang banyak tinggal di 
daerah tepi laut dan pasar. Akibat kebijakan-kebijakan yang tidak memihak 
tersebut membuat mereka tidak percaya dengan pemerintah sehingga 
mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya.  
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h. Keikutsertaan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 

Gambar 13. Keikutsertaan dalam pemilihan legislative tahun 2014 

 

Dari 97 responden 52% menjawab ikut memilih dalam pemilu legislatif di 

tahun 2014 yang lalu dan 48% responden menjawab tidak ikut memilih dalam 

pemilu legislatif di tahun 2014 lalu. Lebih tingginya angka memilih pada 

pemilu legislative di tahun 2014 lalu adalah merupakan hal yang menarik 

untuk dianalisa mengingat pada pemilihan sebelumnya angka partisipasi 

mereka dalam pemilihan presiden dan kepala daerah angka partisipasi 

mereka rendah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari kandidat yang 

mengikuti pemilihan tersebut adalah kandidat yang berasal dari etnis mereka 

yaitu etnis tionghoa, sedangkan pada pemilihan umum lainnya tidak ada calon 

atau kandidat yang berasal dari etnis tionghoa.  

Pada pemilu legisltaif inilah mereka benar-benar antusias untuk memilih 

karena menutur mereka apabila calon dari mereka bisa duduk di dalam 

system pemerintahan maka urusan-urusan yang selama ini sulit mereka 

tuntaskan akan menjadi mudah dengan adanya perwakilan mereka di dalam 

system. Bahkan fenomena yang terjadi walaupun ada pihak kelurahan yang 

seharusnya menjadi tempat mereka mengadu namun tidak mereka 

pergunakan mereka lebih memilih untuk mengadu kepada anggota legislative 

dari mereka dari pada dengan pihak kelurahan setempat.    
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i. Lokasi tempat pemungutan suara 

Gambar 14. Lokasi tempat pemungutan suara 

 

 

Tempat pemungutan suara adalah tempat yang digunakan pemilih untuk 

menggunakan hak pilihnya. Umumnya tempat pemungutan suara tidak jauh 

dari tempat tinggal warga yang menggunakan hak pilih, namun terkadang 

faktor psikologis pemilih dapat mempengaruhi pemilih untuk tidak 

menggunakan haknya untuk memilih namun untuk masyarakat di kelurahan 

tanjungpinang kota letak tempat pemungutan suaran tidak mempengaruhi 

mereka untuk tidak ikut dalam memilih.Dari 97 responden 84% menjawab 

bahwa lokasi tempat pemungutan suara tidak mempengaruhi mereka untuk 

berpartisipasi atau menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan gubernur 

kepulauan riau tahun 2015 sedangkan 16% menjawab bahwa lokasi tempat 

pemungutan suara mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi atau 

menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan riau 

tahun 2015. 
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j. Faktor Cuaca 

Gambar 15. Faktor cuaca 

 

Dari 97 responden 77% menjawab bahwa factor cuaca tidak mempengaruhi 

mereka untuk tidak ikut dalam memilih di PILKADA gubernur kepulauan riau 

tahun 2015 sedangkan 23% menjawab bahwa factor cuaca mempengaruhi 

mereka untuk tidak ikut dalam memilih di PILKADA gubernur kepulauan riau 

tahun 2015. Hal ini sekaligus membantah pendapat dari pihak pemerintah 

bahwa angka golput tinggi adalah diakibatkan karena pada saat pemilihan 

cuaca hujan yang berlangsung dari pagi sampai sore hari dimana batas untuk 

menggunakan hak pilih adalah dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 13.00 

wib siang. Dari hasil diatas katakan bahwa mereka tidak menggunakan hak 

pilihnya bukan karena factor cuaca. 

k. Kartu Undangan memilih 

Gambar 16. Kartu Undangan Memilih 
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Kartu undangan memilih adalah merupakan kartu undangan yang harus 

dibawa pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya, dimana yang 

mendapatkan kartu undangan memilih ini adalah orang yang sudah terdaftar 

di daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh pihak Komisi Pemilihan 

Umum. Dari 97 responden 83%  menjawab mendapatkan kartu undangan 

untuk ikut memilih dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015 

sedangkan 17% menjawab tidak mendapatkan kartu undangan untuk ikut 

memilih dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015. Dari 

persentase diatas kita dapat melihat bahwa kinerja dari kpu sudah cukup baik 

dimana dapat dilihat bahwa hampir semua masyarakat yang terdaftar sudah 

mendapatkan kartu undangan untuk memilih. Namun, fenomena yang terjadi 

kartu undangan sudah didapatkan namun angka golput juga tinggi, hal ini 

disebakan karena banyaknya masyarakat yang masih terdaftar di DPT namun 

sudah tidak tinggal di kelurahan tersebut karena mereka malas untuk 

mengurus kepindahan akibat jarak kantor kecamatan yang jauh dimana 

mereka harus naik akomodasi laut dan surat pindah belum tentu bisa selesai 

dalam 1 hari.  

l. Pemilihan walikota tanjungpinang tahun 2012 
 

Gambar 17. Pemilihan walikota tanjungpinang tahun 2012 
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Pemilihan walikota tahun 2012 lalu adalah pemilihan walikota yang memiliki 

nuansa yang berbeda karena kandidat calon yang maju adalah kandidat-

kandidat baru yang belom didikenal oleh masyarakat tanjungpinang. Dari 97 

responden 37% menjawab bahwa mereka ikut memilih dalam pemilihan 

walikota Tanjungpinang tahun 2012 yang lalu dan 63% responden menjawab 

tidak ikut memilih dalam pemilihan walikota tanjungpinang tahun 2012 yang 

lalu. Hal ini disebabkan karena selain sosok yang mencalonkan dalam pilkada 

tersebut belum dikenal juga disebabkan karena factor kultur dari masyarakat 

kelurahan tanjungpinang kota tersebut dimana apabila mereka sudah merasa 

nyaman dengan pemerintahan yang ada maka cenderung pemerintahan 

tersebut dipertahankan oleh mereka namun karena system politik kita tidak 

membolehkan hal itu maka mereka diwajibkan untuk memilih calon-calon 

baru yang mana menurut mereka belum bisa dilihat kinerjanya sehingga 

berimbas pada kehadiran mereka di dalam pilkada tersebut. 

KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi politik 

masyarakat dikelurahan tanjungpinang kota dalam pemilihan gubernur tahun 

2015 lalu adalah partisipasi politik mereka rendah. Adapun dipengaruhi oleh 

factor-faktor sebagai berikut yaitu pertama, faktor kepercayaan kepada 

pemerintah dimana 58% menjawab bahwa mereka tidak percaya kepada 

pemerintah dan 42% menjawab percaya kepada pemerintah. Kedua, factor 

sosok dari kandidat yang ikut dalam pemilihan juga mempengaruhi 

keikutsertaan mereka dalam memilih yaitu sosok atau kandidat yang 

merupakan dari etnis tionghoa yang merupakan etnis terbesar di kelurahan 

tanjungpinang kota,hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dimana pada 

pemilihan legislatif tahun 2014 tahun lalu angka partisipasi mereka lebih besar 

dari pada yang tidak memilih yaitu 48% tidak memilih 52% memilih sedangkan 
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pada pemilihan walikota tahun 2012 lalu dimana dalam pemilihan tersebut 

tidak ada kandidat yang berasal dari etnis mereka maka tingkat partisipasinya 

rendah yaitu 63% tidak memilih dan 37% memilih.ketiga adalah factor 

sosialisasi yang kurang yaitu 71% responden menjawab tidak ada sosialisasi di 

daerah pemilihan mereka 29% menjawab sosialisasi sudah dilakukan di 

daerah pemilihan mereka dan factor tidak mengikuti perkembangan politik di 

media cetak maupun elektronik mempengaruhi mereka untuk tidak 

menggunakan hak pilihnya yaitu dapat dilihat dari persentase 70% dari 

mereka tidak mengikuti perkembangan politik di media cetak dan eletronik 

sedangkan 30% menjawab mereka mengikuti perkembangan politik di media 

cetak dan eletronik. Sedangkan factor lainnya seperti factor kesadaran politik, 

isu ekonomi, dorongan keluarga, visi dan misi calon kandidat, lokasi tempat 

pemungutan suara, cuaca serta kartu undangan tidak mempengaruhi 

keikutsertan mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan 

gubernur provinsi kepulauan riau tahun 2015. 

SARAN 

Adapun saran dari peneliti adalah sebaiknya sosialisasi tidak diselenggarakan 

dengan situasi yang formal mengingat masyarakat dikelurahan tanjungpinang 

kota adalah masyarakat tidak terbiasa dengan situasi formal ditambah lagi 

hal-hal tersebut tidak menguntungkan bagi mereka selain itu sebaiknya pada 

saat sosialisasi juga disediakan penterjamah karena masih banyak masyarakat 

kelurahan tanjungpinang kota yang tidak mengerti bahasa Indonesia. 

Pendekatan-pendekatan persuasif perlu pemerintah lakukan dengan 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memihak sehingga kepercayaan 

kepada pemerintah dapat bertambah dan berdampak pada peningkatan 

partisipasi mereka dalam pemilihan. 
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