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1
KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Sebelumnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku Bunga 
Rampai dengan judul “Politik dan Pemerintahan di Ranah Lokal” 
buku ini merupakan konsepsi dan buah pemikiran Dosen-Dosen Iimu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, yang merupakan re  eksi dari 
hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2017. 

Buku ini mengulas secara mengulas secara menyeluruh tentang 
gambaran kondisi riil beberapa persoalan sosial, politik, dan pemerintahan 
lokal yang dianalisis secara mendalam mendalam melalui teori, konsep dan 
pendekatan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, hadirnya buku ini tidak 
lain bertujuan memberi pandangan, menjawab tantangan, dan menjadi solisi 
bagi persoalan dan fenomena yang hadir dalam masyarakat, khususnya 
dalam kaitan implementasi otonomi daerah pasca reformasi di Provinsi 
Jambi. 

Kita menyadari, tuntutan akan implementasi otonomi daerah yang 
dimotori oleh pemerintahan lokal semakin kompleks dan beragam, hal ini 
tentu harus dijawab oleh semua pihak, tanpa terkecuali oleh Perguruan 
Tinggi dan Pemerintahan Daerah, mulai dari Desa sampai dengan Provinsi. 

Saya berharap, buku yang merupakan hasil pemikiran dari para Dosen 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi dengan berbagai 
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vi Politik dan Pemerintahan di Ranah Lokal

prespektif keilmuan akan dapat memacu seluruh aspek sosial kemasyarakatan 
termasuk pemerintah lokal untuk berbenah, mengembangkan diri, untuk 
menjawab tuntuan dari zaman yang terus maju di era teknologi informasi 
yang begitu cepat saat ini.

Kepada Dekan serta para Dosen Fakultas Illmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Jambi, saya sampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga 
sumbangsih pemikirian ini mendapat dukungan semua pihak dan diridhoi 
Allah SWT. Amiin. 

Jambi, September 2018. 

Plt. GUBERNUR JAMBI

Dr. H. Fachrori Umar, Drs., M.Hum.
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1
Peran Serta Masyarakat dalam Meningkatkan 

Kualitas Lingkungan Daerah Aliran Sungai 
Batanghari di Desa Sungai Duren Kecamatan 

Jambi Luar Kota 

Hartati 

Di Provinsi Jambi, sungai Batanghari merupakan salah satu sungai 
yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, khususnya 
bagi masyarakat yang bermukim disepanjang Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Batanghari. Meskipun demikian sepanjang DAS Batanghari masih 
banyak ditemui berbagai persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan 
penurunan kualitas lingkungan yang muncul akibat adanya suatu kegiatan 
baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tidak adanya keterlibatan 
masyarakat dalam hal pelestarian lingkugan sangat mempengaruhi 
terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Pengelolaan DAS Batanghari 
yang lebih terkontrol dan efektif apabila dilakukan pengelolaan yang 
bersifat terpadu dan dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat, karena 
masyarakat adalah pihak yang terkena langsung. 

Peran serta masyarakat adalah salah satu modal utama dalam upaya 
mencapai suatu sasaran pemerintah, keberhasilan suatu daerah tidak 
semata-mata didasarkan dari kemampuan aparatur pemerintah saja tapi 
peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam suatu pembagunan daerah. 
Sehingga mewujudkan keamanan bagi masyarakat dan menciptakan 
lingkungan yang nyaman untuk dihuni. Menurut Bintaro Tjokroamidjojo 
peran serta atau partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam empat jenjang 
yaitu, pertama, Partisipasi Dalam Proses Pembuatan Keputusan. Kedua, 
Partisipasi Dalam Pelaksanaan. Ketiga, Partisipasi Dalam Memanfaatkan 
Hasil. Keempat, Partisipasi Dalam Evaluasi (Josef Riwu Kaho, 2010). 
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Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1) 
disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan 
seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pasal 57 
yang menyebutkan bahwa: 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi 
pengelolaan DAS. 

(3) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan 
pengelolaan DAS. 

Masyarakat Daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai 
individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem 
pemerintahan Daerah, karena secara prinsip penyelengaraan otonomi 
Daerah ditunjuk guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah 
yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelengaraan 
pemerintahan Daerah tidak saja di tangan Kepala Daerah, DPRD, dan Aparat 
Pelaksana tapi juga di tangan Masyarakat Daerah tersebut (Josef Riwu Kaho, 
2010). 

Mengingat DAS Batanghari memiliki peran vital bagi masyarakat, 
maka penting untuk dilakukan suatu penelitian. Walaupun sebenarnya 
telah ada suatu penelitian yang dilakukan, namun penelitian tersebut hanya 
menjelaskan tentang rancangan model pemberdayaan masyarakat dalam 
peningkatan kualitas DAS belum dapat mengungkap kejelasan mengenai 
peran serta masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 
lingkungan daerah aliran sungai melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
Terpadu khususnya di Desa Sungai Duren. 

Permasalahan yang ada pada saat ini adalah DAS Batanghari 
memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dengan melibatkan peran 
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serta masyarakat lokal. Hal ini bertujuan agar pengelolan DAS Batanghari 
tersebut tepat sasaran dan berdaya guna bagi kedua belah pihak. Masyarakat 
lokal akan dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan yaitu perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan 
uraian diatas permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas 
lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari di Desa Sungai Duren 
Kecamatan Jambi Luar Kota melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
Terpadu? 

2. Bagaimanakah pengaturan kelembagaan melalui pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai Terpadu dalam meningkatkan kualitas lingkungan 
Daerah Aliran Sungai Batanghari? 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini 
selain untuk mengetahui hal-hal tersebut juga untuk memberi masukan dari 
sisi hukum kepada Pemerintah dan masyarakat. 

1.  Peran Serta Masyarakat Melalui Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
Terpadu 

Peran serta atau partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu 
usaha terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan 
keputusan (decision-making) dan untuk mencegah atau menyelesaikan kon  ik 
melalui komunikasi dua arah yang terus menerus yang menguntungkan 
berbagai pihak yang terlibat. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu 
proses aktif yang memperlihatkan bagaimana pihak-pihak yang mendapat 
manfaat ikut mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan, bukan sekadar 
hanya mendapat keuntungan dari manfaat kegiatan. Hal ini membuktikan 
adanya unsur keterlibatan yang diciptakan dari dalam suatu kegiatan yang 
dilakoni atau dikerjakan oleh masyarakat. 

Berdasarkan kriteria tersebut Mikellsen dalam Soetomo membedakan 
adanya empat pendekatan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat 
adalah (Soetomo, 2008): 
a. Pendekatan Partisipasi Pasif berdasarkan pada anggapan bahwa pihak 

eksternal yang lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan, teknologi, 
skill, dan sumber daya 
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b. Pendekatan Partisipasi Aktif adanya komunikasi dua arah, walaupun 
pada dasarnya masih berdasarkan anggapan yang sama dengan 
pendekatan yang pertama, bahwa pihak eksternal lebih tahu 
dibandingkan masyarakat lokal. 

c. Pendekatan Partisipasi Dengan Keterikatan ini mirip kontrak sosial 
antara pihak eksternal dengan masyarakat lokal. Dalam keterikatan 
tersebut dapat disepakati apa yang dapat dilakukan masyarakat lokal 
dan apa yang harus dilakukan dan diberikan pihak eksternal. 

d. Partisipasi Atas Permintaan Setempat mencerminkan kegiatan 
pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat 
setempat. 

Sedangkan menurut Bintaro Tjokroamidjojo dalam Josef Riwu Kaho 
partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam empat jenjang yaitu (Josef Riwu 
Kaho, 2010): 
a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mana setiap proses 

penyelengaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti 
melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang lain 
adalah meyangkut pembuatan keputusan politik. 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari tahap per-
tama di atas, bahwa partisipasi dapat dilakukan melalui keikutsertaan 
masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksa-
naan pembangunan yang terwujud melalui tenaga, uang, barang mate-
rial, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. 

c. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil yang mana setiap usaha bersama 
ditunjukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota 
masyarakatnya. 

d. Partisipasi dalam evaluasi bahwa setiap penyelengaraan apa pun dalam 
kehidupan bersama, hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Batanghari merupa-
kan suatu aset sumber daya manusia yang harus dimanfaatkan secara mak-
simal guna memelihara kelestarian lingkungan sekitar DAS Batanghari. 
Dalam hal ini masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi obyek melainkan 
dapat menjadi subyek dalam program-program pengelolaan lingkungan. 
Dengan demikian akan tumbuh perasaan memiliki dan dengan sukarela 
akan menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik. 
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Pada dasarnya selama ini masyarakat memahami pentingnya 
meningkatkan kualitas lingkungan DAS Batanghari, oleh karena itulah 
perlu adanya optimalisasi peran sumber daya manusia yang ada.Proses dan 
bentuk partisipasi masyarakat seperti diuraikan di atas belum sepenuhnya 
berjalan ditingkat lapangan. Proses pembuatan keputusan yang menyangkut 
pengelolaan sumberdaya, selama ini berlangsung dengan keterlibatan 
yang sangat minimal dari stakeholders-nya, terutama masyarakat yang 
tinggal di sekitar lokasi sumberdaya yang dikelola. Rendahnya keterlibatan 
masyarakat, dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan sumberdaya, 
sangat potensial menimbulkan berbagai kon  ik diantara pemerintah, dunia 
usaha, dan masyarakat yang umumnya merasa hanya menjadi penonton. 
Kon  ik-kon  ik yang terjadi dapat mempengaruhi keberlanjutan dari usaha 
pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan, sementara itu masyarakat dapat 
termarjinalkan oleh pengelolaan sumberdaya yang tidak partisipatif. Untuk 
menghindarkan terjadinya berbagai persoalan di atas, dalam pengelolaan 
sumberdaya alam perlu memperhatikan: 
1. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya harus dilakukan secara partisipatif. 
2. Pemanfaatan sumberdaya wajib melibatkan partisipasi berbagai pihak 

yang terkait (stakeholders) sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. 
3. Sesuai dengan kapasitasnya, masyarakat terlibat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas pengelolaan sumberdaya 
yang dilakukan. 

4. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap pengelolaan sumberdaya 
dilakukan oleh wakil-wakil masyarakat yang penunjukkannya 
ditentukan melalui mekanisme yang sesuai dengan sistem adat/budaya 
lokal. 

Partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan terdiri atas empat macam, 
yaitu partisipasi dalam: 
1. Tahap pembuatan keputusan, dalam hal ini, sejak awal masyarakat 

dilibatkan dalam perencanaan dan perancangan kegiatan serta dalam 
membuat keputusan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan 
tersebut. 

2. Tahap pelaksanaan (implementasi). Keterlibatan masyarakat dalam 
merencanakan dan merancang serta membuat keputusan tentang 
kegiatan, dilanjutkan dengan melibatkan mereka di dalam pelaksanaan 
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kegiatan. Masyarakat sekaligus dapat mengontrol bagaimana kegiatan 
yang direncanakan dan diputuskan dilaksanakan oleh mereka bersama 
dengan pihak-pihak lain. 

3. Tahap evaluasi. Pada tahap pelaksanaan, biasanya dilakukan evaluasi 
yang bersifat periodik maupun di akhir tahap pelaksanaan. Dalam 
konteks ini, keterlibatan masyarakat juga akan memberikan manfaat 
bagi keseluruhan kegiatan apabila mereka dilibatkan dalam evaluasi-
evaluasi yang dilakukan. 

4. Partisipasi dalam mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan. 

Gambaran tentang bentuk partisipasi seperti tersebut di atas 
memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan 
mereka sebagai objek, melainkan melibatkan mereka sebagai subjek yang 
ikut berperan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan evaluasi 
dari suatu kegiatan dengan memperhatikan karakteristik DAS dan prinsip-
prinsip pengelolaan DAS. 

Pengelolaan DAS dilakukan terus menerus secara terkoordinasi 
melalui pendekatan interdisiplin.Untuk dapat memahami sistem DAS 
secara holistik, diperlukan pendekatan interdisiplin, lintas bidang 
keilmuan, lintas wilayah administrasi, lintas sektor dan multipihak dengan 
mempertimbangkan bahwa : 
1. DAS sebagai suatu sistem yang kompleks 
2. tujuan pengelolaan DAS mengarah pada satu tujuan ideal yang sama 
3. kewenangan pengelolaan sumberdaya dalam DAS berada pada lebih 

dari satu pihak, 
4. melintasi batas politis pemerintahan otonom 

Oleh karenanya, pengelolaan DAS memerlukan keterpaduan 
pengelolaan, dimana keterpaduan pengelolaan dimaknai sebagai upaya 
singkronisasi tujuan melalui koordinasi pengelolaan suatu sumberdaya 
dengan sumberdaya lainnya di suatu DAS dalam arah pencapaian tujuan 
pengelolaan DAS dalam kerangka perilaku sistem DAS. Secara umum, 
pengelolan DAS yang berkelanjutan dengan pendekatan inter-disiplin 
multipihak. 
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Keterpaduan dalam pengelolaan DAS dapat dilihat dari karakteristik 
berikut : 

1. DAS dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem 
2. Isu sumberdaya air menjadi fokus kajian. Isu sumberdaya air adalah 

fenomena yang disebabkan atau menyebabkan perubahan hasil air 
(kuantitas, kualitas, dan distribusi ruang dan waktu ketersediaan air) 
yang pada gilirannya akan mempengaruhi sumberdaya lainnya dalam 
ekosistem DAS. 

3. Memiliki satu dokumen perencanaan pengelolaan DAS sebagai acuan 
pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing pihak terkait, 

4. Dokumen perencanaan pengelolaan DAS disusun secara partisipatif 
melalui prinsip keterwakilan (representativeness) pihak terkait dan 
disepakati bersama, yang didasarkan pada karakteristik DAS yang 
dikelola dan dokumen diwujudkan dalam bentuk blue print. 

5. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di pantau dan dievaluasi 
serta dijadikan umpan balik sebagai upaya perbaikan kinerja dalam 
pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati dalam dokumen 
Rencana Pengelolaan DAS. 

6. Terbentuk kelembagaan pengelolaan DAS terpadu, yaitu suatu 
mekanisme yang mengatur kewenangan dan hubungan antar pihak 
terkait dalam penyediaan data dan informasi, perencanaan, pelaksanaan 
program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan pendanaan 

Kerangka kerja pengelolaan DAS dibangun berdasarkan pengelolaan 
program dan sumberdaya yang ada tetapi berdasarkan pada tujuan 
bersama pengelolaan DAS. Para pihak terkait berorientasi pada tujuan dan 
kesepakatan bersama tersebut. Kerangka kerja yang dibangun merupakan 
“wadah” bagi semua mitra kerja bekerja bersama-sama. 

Dalam kasus DAS lintas kabupaten/kota dan propinsi, terdapat 
tiga faktor utama sebagai kunci sukses kerangka pengelolaan DAS. Faktor 
pertama adalah unit DAS (watershed, river basin). Faktor ke dua adalah multi 
pihak di setiap kabupaten/kota. Para pihak (stakeholders) sepakat terhadap 
fungsi setiap sub-DAS (atau unit yang lebih kecil, Daerah Tangkapan Air). 
Ketiga, pihak terkait terlibat dalam keseluruhan proses, dan pada setiap 
komponen kegiatan pengelolaan, pihak terkait memiliki kejelasan peran dan 
tanggungjawabnya masing-masing. Pihak terkait diartikan sebagai semua 
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pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan yang diambil 
dalam pengelolaan DAS. 

Pihak terkait tersebut terdiri dari pihak yang memiliki kewenangan, 
berkepentingan, dan mereka yang seharusnya berkontribusi secara  nansial 
(karena memperoleh keuntungan ekonomi akibat pelaksanaan pengelolaan 
DAS). Dari segi keterlibatan, para pihak terkait dapat dikategorikan 
menjadi: a) Pihak yang secara rutin, terus-menerus terlibat dalam keseharian 
pengelolaan DAS (mitra dalam pengelolaan DAS), dan b) pihak yang secara 
sukarela berkonsultasi atau memberi masukan secara periodik. 

Perencanaan adalah awal dari suatu pengelolaan, sehingga 
perencanaan sangat menentukan efekti  tas dan e  siensi suatu pengelolaan 
sumberdaya. Prinsip-prinsip pengelolaan yang melekat pada perencanaan, 
yaitu : 

1. Unit perencanaan adalah DAS dan dipandang sebagai sebuah sistem 
(ecosystem) 

2. Dilaksanakan secara partisipatif (interdisiplin, multi pihak) untuk 
memahami secara holistik DAS sebagai suatu sistem, permasalahan 
yang dihadapi, dan memberi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk 
terlibat secara proporsional 

3. Adaptif, dinamik terhadap perubahan 

Sebagai suatu Rencana Terpadu (coordinated plan) maka substansi 
Rencana harus memberi ruang kepada setiap pihak terkait secara proporsional 
sesuai dengan tugas, fungsi masing-masing pihak dengan prinsip : 
1. Menghilangkan (minimize) tumpang tindih (overlaping) tugas dan fungsi 
2. Menghindari (avoid) kekosongan (lack) tugas dan fungsi dalam 

melaksanakan strategi pencapaian tujuan (common goals). 

2.  Pengaturan Kelembagaan Melalui Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
Terpadu 

Kelembagaan perencanaan yang memungkinkan terjadinya 
perencanaan terpadu atau perencanaan yang dikordinasikan (integrated or 
coordinated planning) menjadi penting dan diperlukan, termasuk didalamnya 
kelembagaan pengumpulan dan penyajian data dan informasi. Kelembagaan 
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yang dimaksud adalah pengorganisasian dan pengaturan mekanisme 
hubungan antar komponen dalam organisasi dan antar organisasi yang 
terkait. Membentuk kelembagaan tidak harus selalu membentuk organisasi 
baru, tetapi dengan memperkuat peran organisasi yang ada dan memperjelas 
hubungan antar organisasi yang ada. 

Prinsip utama dalam pengelolaan DAS kabupaten khususnya di Desa 
Selat Kabupaten Jambi Luar Kota adalah mensinergiskan program sektoral 
terhadap tujuan pengelolaan sumberdaya DAS berdasarkan isu sumberdaya 
air dalam DAS tersebut. 

Sebagai kerangka pendekatan kerja maka setiap rencana sektoral dan 
kegiatan pihak terkait perlu dipantau oleh pihak yang berwenang dalam 
menanggapi isu sumberdaya air dan mengkomunikasikan dengan para 
pihak terkait untuk menyelesaikan masalah yang menyebebakan terjadinya 
isu tersebut dalam kerangka pengelolaan DAS terpadu. 

Pengaturan kelembagaan menentukan bagaimana individu berinteraksi 
dengan individu lainnya, dan antara organisasi dengan organisasi lainnya 
dalam pemanfaatan DAS. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa 
pengelolaan DAS dapat diterima oleh berbagai pihak terkait (stakeholders) 
dalam perspektif tujuan dan kepentingannya masing-masing. Ada tiga 
faktor yang dapat diidenti  kasi dari pengaturan kelembagaan ini, yaitu : 

1. koherensi kepentingan dan aktivitas di antara stakeholders, 
2. kekuatan lembaga lokal, dan 
3. manfaat untuk masyarakat lokal di dalam DAS. . 

DAS akan dapat dikelola dengan baik jika potensi sumberdayanya 
tinggi dan pengaturan sosial serta faktor-faktor eksternal dapat menciptakan 
keseimbangan yang baik antara insentif dan kontrol. Masyarakat akan mau 
bertindak dalam rangka rehabilitasi dan konservasi DAS jika mereka dapat 
ikut merasakan manfaat dari tindakannya itu. 

Untuk dapat mewujudkan tujuan pengelolaan DAS yang diuraikan 
tersebut diatas, maka. disadari bahwa kinerja pengelolaan DAS sangat 
ditentukan oleh kinerja banyak institusi/organisasi yang masingmasing 
memiliki kepentingan, peran dan fungsi berbeda menurut sektor, 
sumberdaya dan wilayah. 
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Tahap awal dalam rangka mencari inovasi kelembagaan pengelolaan 
DAS terpadu adalah inisiasi proses dialog yang bertujuan untuk 
mengidenti  kasi dan menyatukan perhatian, konsep, program dan aksi 
berdasarkan kesamaan pandangan dalam pengelolaan DAS. Secara prinsip, 
inisiasi proses dapat dilakukan oleh adanya inisiatif individu atau kelompok 
masyarakat, organisasi masyarakat, LSM lokal, regional dan nasional, 
instansi pemerintah Kabupaten, Propinsi atau Nasional, atau instansi swasta, 
baik secara sukarela (voluntary) maupun akibat mandat publik (mandatory). 
Inisiasi oleh institusi publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang 
berkaitan langsung dengan sumberdaya di dalam DAS diharapkan dapat 
menjaga kesinambungan proses, sehingga tujuan pengelolaan DAS dapat 
dicapai melalui penguatan kelembagaan secara menyeluruh. Proses dialog 
dilaksanakan secara partisipatif dan seyogyanya difasilitasi oleh seorang 
fasilitator independen yang memahami konteks pengelolaan DAS terpadu. 

Proses dialog partisipatif pengelolaan DAS terpadu selayaknya 
menyatukan pihak-pihak yang memiliki kepedulian, kepentingan, peran dan 
fungsi berbeda, namun memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja 
pengelolaan DAS. Pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam pengelolaan 
DAS terpadu dapat diklasi  kasikan sebagai berikut : 
a. Institusi/organisasi atau organisasi masyarakat yang peduli terhadap 

pengelolaan DAS, serta memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh 
besar terhadap pencapaian kinerja pengelolaan DAS. Kelompok ini 
merupakan kelompok inti yang harus dipertahankan keberadaannya 
dalam keseluruhan rangkaian proses partisipatif pengelolaan DAS 
terpadu. 

b. Institusi/organisasi atau organisasi masyarakat yang peduli terhadap 
pengelolaan DAS, serta memiliki tingkat kepentingan rendah, namun 
berpengaruh besar terhadap pencapaian kinerja pengelolaan DAS. 
Kelompok ini merupakan kelompok penopang yang keberadaannya 
dalam keseluruhan rangkaian proses partisipatif pengelolaan DAS 
terpadu akan turut menentukan kinerja pengelolaan DAS terpadu. 

c. Institusi/organisasi atau organisasi masyarakat yang peduli terhadap 
pengelolaan DAS, serta memiliki tingkat kepentingan besar, namun 
kurang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pengelolaan DAS. 
Kelompok ini merupakan kelompok pelanggan yang harus dilayani dan 
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kepentingannya perlu diakomodasikan secara memadai sesuai tujuan 
pengelolaan DAS terpadu. 

Tahap dialog partisipatif merupakan tahap awal dalam inovasi 
kelembagaan pengelolaan DAS terpadu dimana berbagai pihak yang terlibat 
berusaha mengeksplorasi segala permasalahan dan upaya-upaya pemecahan 
masalah yang mungkin dilaksanakan, namun hubungan organisasional antar 
pihak umumnya masih lemah dan tidak terstruktur. Pada tahap ini terjadi 
divergensi pemikiran dan ide akibat perbedaan kepentingan dan persepsi. 
Dengan semangat penyelesaian masalah bersama, konvergensi ide dan 
pemikiran umumnya dapat dicapai bila proses mampu mengakomodasikan 
aspirasi berbagai pihak, namun disepakati fokus dan kejelasan masalah 
yang akan dipecahkan. Hasil dari tahap ini adalah terbukanya pilihan bagi 
pemantapan hubungan organisasional dalam kelembagaan pengelolaan 
DAS terpadu, tujuan dan sasaran bersama pengelolaan DAS terpadu, serta 
rencana kerja, informasi dasar yang diperlukan, isu-isu, kepedulian dan 
konsep yang mungkin dikembangkan. 

Proses partisipasi pengelolaan DAS terpadu pada tahap inisiasi 
mendorong terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan kolektif 
yang berorientasi pada pemecahan masalah pokok di lapangan, sehingga 
perlu mengadopsi pendekatan bottom-up untuk menjamin e  siensi dan 
efekti  tasnya. Prinsip berbagi kapasitas, resolusi kon  ik, membangun 
konsensus perlu disepakati bersama dalam setiap proses yang dilaksanakan. 
Membangun konsensus merupakan metoda paling efektif dalam 
pengambilan keputusan dalam proses pengelolaan DAS terpadu, walaupun 
memakan waktu relatif lama dan memerlukan komitmen. Karakteristik 
konsensus yang efektif yang dapat menyumbangkan dalam pengambilan 
keputusan adalah : 
a. Partisipasi total, seluruh peserta dilibatkan secara aktif dalam 

pengambilan keputusan. 
b. Seluruh peserta bertanggung jawab dan memiliki komitmen institusional. 
c. Pembelajaran di antara sesama peserta dibangun. 
d. Masyarakat selalu mendapat akses terhadap informasi yang lengkap. 
e. Berbagai pilihan dikaji dampak positif dan negatifnya. 

Keputusan diambil berdasarkan pendekatan kontributif (berbagi 
kapasitas dan sumberdaya) serta ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
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bersama. Semua peserta bertanggung jawab untuk mengimplementasikan 
setiap keputusan yang disepakati. 

Kristalisasi akhir dari rangkaian proses inisiasi adalah tersusunnya 
rencana pengelolaan DAS terpadu yang masih bersifat makro namun 
meletakkan landasan bagi terbangunnya kontrak sosial yang kokoh. 
Perencanaan pengelolaan DAS terpadu yang dimulai dari kajian informasi 
dasar, penilaian kondisi, pende  nisian masalah, penetapan prioritas, analisis 
tujuan, analisis alternatif hingga perumusan rencana bersama. Pada tahap 
ini, proses perencanaan pengelolaan DAS terpadu hendaknya menghasilkan 
kesepakatan/ luaran berikut : 
a. Landasan, arah dan fokus yang memberikan alasan diperlukannya 

kelembagaan pengelolaan DAS terpadu. 
b. Tujuan jangka panjang pengelolaan DAS terpadu 
c. Rencana strategis perubahan yang harus dilakukan agar tercipta 

prakondisi bagi terwujudnya pengelolaan DAS terpadu. 
d. Dokumen perencanaan jangka panjang yang realistis, berikut ukuran 

kinerja yang disepakati. 
e. Seperangkat struktur sehingga dapat dide  nisikan dan disepakati 

otoritas pengambilan keputusan kolektif. 
f. Kesediaan masing-masing institusi/ organisasi yang terlibat bagi 

intervensi penguatan kapasitas kelembagaan dan program. 
g. Mekanisme aksi korektif dalam pengelolaan DAS terpadu. 

Apabila kesepakatan/luaran di atas dapat dicapai, pintu bagi 
penguatan kapasitas dan pembagian peran masing-masing institusi/
organisasi yang terlibat telah terbuka dan dapat ditindaklanjuti dengan 
upaya-upaya mengoperasionalkan seluruh kesepakatan melalui penataan 
hubungan kelembagaan yang lebih baik dan dapat dipertanggung-gugatkan 
kepada publik, penguatan aspek legal dan implementasi di tingkat program. 
Setiap kesepakatan kolektif pada akhirnya harus dapat diadopsi secara 
konstitusional/legal oleh institusi yang memiliki kewenangan. 

Dari hasil penelitan tersebut maka kesimpulan dari penelitian ini 
adalah: 

1. Kemitraan dalam pengelolaan DAS mulai dari perencanaan, proses 
pelaksanaan program, output dan outcome program hasil monitoring 
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teratur dalam suatu prosedur baku dapat memberi dan mendapatkan 
data dan informasi secara jelas dalam melaksanakan perannya. Sehingga, 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan kualitas 
lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari. 

2. Pengelolaan DAS dibangun berdasarkan pengelolaan program dan 
sumberdaya yang ada para pihak terkait berorientasi pada tujuan dan 
kesepakatan bersama sehingga memungkinkan terjadinya kemitraan, 
menggunakan keilmuan, perencanaan yang seksama dan pemantauan 
hasil pengelolaan. Proses partisipasi pengelolaan DAS terpadu pada 
tahap inisiasi mendorong terbentuknya mekanisme pengambilan 
keputusan kolektif yang berorientasi pada pemecahan masalah pokok 
di lapangan, sehingga perlu mengadopsi pendekatan bottom-up untuk 
menjamin e  siensi dan efekti  tasnya. 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian beberapa saran 
yang dapat dikemukaan sebagai berikut: 

1. Dengan regulasi dan pengaturan kelembagaan akan menciptakan 
mekanisme pengaturan hak dan kewajiban masing-masing stakeholders 
secara proporsional dan fair, maka pelaksanaan program konservasi 
sumberdaya alam diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan 
dengan dukungan  nansial dari stakeholders yang memperoleh 
manfaat ekonomi dan manfaat lainnya oleh adanya program tersebut. 
Dengan mekanisme ini, pola-pola “keproyekan” dalam melaksanakan 
pengelolaan DAS yang selama ini diterapkan secara bertahap dapat 
ditinggalkan dan digantikan dengan pola selffunded dan self-regulated 
mechanism yang akan dilaksanakan oleh para stakeholders. 

2. Perlu adanya sistim informasi manajemen untuk mengetahui kinerja para 
stakeholdersyang dapat diketahui kondisi suatu DAS dengan mengetahui 
dan sedikit mengkaji kriteria dan indikator kinerja DAS dalam suatu 
kerangka logis yang telah disusun sebelumnya, apakah dalam status 
kritis atau bahkan super kritis. Dengan sistim manajemen informasi 
yang baku maka proses monitoring dan evaluasi secara mudah akan 
dapat dilakukan. 

 

-oo0oo-
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Analisis Dampak Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat Kota di Kelurahan 

Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru 
Kota Jambi 

Faizah Bafadhal, Mochammad Farisi, Asnimawati. 

 

Setiap masyarakat pasti akan mengalamai pembangunan dalam 
segala aspek. Pembangunan pada dasarnya bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kemiskinan merendahkan 

harkat dan masyarakat manusia, maka penanggulangan kemiskinan 
merupakanacuan penting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan 
demikian penurunan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tolok 
ukur keberhasilan pembangunan. 

Kemiskinan perlu mendapat perhatian dan ada beberapa alasan penting 
mengapa kemiskinan perlu mendapat perhatian untuk ditanggulangi. 
Pertama kemiskinan merupakan kondisi yang kurang beruntung karena 
bagi kaum miskin akses terhadap perubahan politik dan institusional 
sangat terbatas. Kedua, kemiskinan merupakan kondisi yang cenderung 
menjerumuskan orang miskin ke dalam tindak kriminalitas. Ketiga, bagi para 
pembuat kebijakan, kemiskinan itu sendiri juga mencerminkan kegagalan 
kebijakan pembangunan yang telah diambil pada masa lampau. 

Penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari pembangunan 
memerlukan persamaan persepsi berbagai pihak terkait serta keterpaduan 
pelaksanaannya uuntuk mendapatkan hasil yang tepat sasara, efektif, efesien 
dan berkelanjutan. Strategi yang diharapakn dalam berbagai program 
menggunakan prinsipdasar bahwa orang miskin apabila mempunyai 
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kesempatan untuk mengambilkeputusan secara mandiri maka mereka dapat 
berbuat yang terbaik bagi diri, keluarga dan masyarakatnya.Prinsip ini lebih 
lanjut lebih lanjut dituangkan dalam mekanisme pelaksanakaan kegiatan 
yang mengandalkan kekuatan masyarakat miskin setempat dengan fasilitas 
tenaga pendamping, aparat desa dan kecamatan. 

Mekanisme ini efektif menghidupakan proses pemberdayaan 
masyarakat agar masyarakat mampu merencanakan, membangun dan 
memelihara hasil kegiatan secara mandiri. 

Selain itu terdapat dua kemungkinan pertambahan jumlah kaum 
miskin di perkotaan. Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh 
terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan 
seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak 
negatif terhadap penganggurandi perkotaan.Kedua, sementara penduduk 
pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri, 
pertambahan harga bahan makanan mempengaruhi secara negatif pembeli 
pada umumnya lebih banyak dibanding pengaruhnya pada produsen 
makanan, yang mendatangkan penderitaan yang lebih banyak diantara 
rumah tangga perkotaan dibandingkan pedesaan. 1 

Menururt Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia tingkat 
pertambahan kemiskinan di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dari pada 
tingkat kemiskinan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan antara lain oleh 
makin deraskan arus urbanisasi penduduk miskin dari pedesaan ke daerah 
perkotaan. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per 
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada bulan 
September 2016 mencapai 290,81 ribu orang (8,37 persen), secara agregat 
bertambah sebesar 1.000 orang.2 Berdasarkan data persebaran pelaksanaan 
P2KP di kota Jambi ditemukan penduduk miskin terbanyak terdapat di 
kelurahan kenali asam bawah yakni terdapat 778 kepala keluarga miskin. 
Selain itu daerah ini juga termasuk penerima dana terbesar jika dibandingkan 
dengan kelurahan lain. 

Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh maka perlu adanya 
penelitian terkait evaluasi lebih lanjut tentang dampak proyek 
penanggulangan kemiskinan masyarakat kota khususnya yang terjadi di 
kelurahan Kenali Asam Bawah kecamatan Kota Karu kota Jambi. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang 
masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini peril diidenti  kasi 
sebagai berikut: (a)Tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 
(P2KP), semakin tinggi persentase masyarakat miskin yang paham dan 
mengerti dengan jelas P2KP berarti semakin efektif. (b)Ketepatan sasaran, 
semakin tinggi persentase dana bantuan yang diterima kelompok masyarakat 
miskin dan tepat pada orangnya berarti semakin efektif. (c)Pelatihan usaha, 
semakin tinggi persentase masyarakat miskin yang di latih usaha ekonomi 
produktif dan kemudian menerapkan sesuai dengan usahanya berarti 
semakin efektif. 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dalam 
pembahasannya dan maksud untuk memperjelas dan mempertajam arah 
dan fokus penelitian ini maka permaslahannya perlu dibatasi.Dari berbagai 
masalah yang telah diidenti  kasi, maka ruang lingkup penelitian ini 
dibatasipada masalah yaitu: Analisis dampak penanggulangan kemiskinan 
perkotaan (P2KP) terhadap peninggakatankesejahteraan masyarakat di 
Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru kota Jambi. 

FAKTA KEPENDUDUKAN YANG MENDUKUNG ADANYA KEMISKINAN 

Penduduk merupakan salah satu potensi yang tersedia di wilayah, 
terutama jumlah angkatan kerja yang tersedia (umur 15 sampai dengan 
55 tahun), namun akan menjadi masalah apabila angkatan kerja yang 
tersedia tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan 
pengangguran. Fenomena ini akan menstimulasi kemiskinan, disamping 
itu akan terjadi mobilisasi penduduk keluar wilayah (migrasi). Apabila 
dipetakan dalam sebuah kabupaten akan terjadi penumpukan angkatan 
kerja yang bekerja di sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Di Kelurahan 
Kenali Asam Bawah Kota Jambi merupakan daerah urban yang sehingga 
merupakan daerah sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 
(P2KP). 

Program P2KP berpengaruh secara signi  kan terhadap kesempatan 
kerja dari penduduk desa Mertoyudan, hal tersebut dapat diketahui dari 
hasil uji t-test dimana diperoleh nilai sig (signi  kan) 0,000 lebih kecil dari 

=5%. Hal tersebut berarti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
diterima. 
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Seperti sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa 
keberhasilan P2KP diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat diukur dari adanya 
peningkatan pendapatan dan terciptanya kesempatan kerja. Peningkatan 
kesempatan kerja banyak dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat miskin 
untuk membuka dan mengembangkan usaha produktif. 

TUJUAN PROGRAM P2KP 

Berdasarkan dari hasil pernyataan yang diajukan kepada responden 
melalui kuesioner tentang tujuan dari P2KP (X1) yang dilakukan oleh 
peneliti di Kelurahan Kenali Asam Bawah, hasil penelitian secara deskriptif 
diketahui bahwa: meannya adalah 12,6991, standar deviasi 3.38031, variance 
11,427, range 14 dengan skor maksimum dan minimum masing-masing 6 
dan 20. Untuk lebih jelasnya deskriptif variabel Tujuan P2KP (X1) dapat 
dilihat dibawah ini 

DAMPAK PROGRAM P2KP TERHADAP PENDAPATAN 

Program P2KP berpengaruh secara signi  kan terhadap pendapatan 
dari penduduk kelurahan Kenali Asam Bawah. Hal tersebut dapat diketahui 
dari hasil uji t-test yang diperoleh nilai sig (signi  kan) 0,000 lebih kecil dari 

=5%. Hal tersebut berarti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
diterima. 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) bertujuan 
mempercepat penurunanan jumlah masyarakat miskin. Adapun langkah-
langkah dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Kenali Asam 
Bawah diantaranya dapat dilaksanakan dengan cara peningkatan 
pendapatan. Caranya melalui peningkatan produktivitas masyarakat miskin 
dan membuka usaha produktif. Dana bergulir yang berasal dari Program 
Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sangat bermanfaat bagi 
peserta program untuk membuka usaha atau mengembangkannya setelah 
sebelumnya mereka dibekali keterampilan yang terkait dengan usahanya 
sehingga resiko gagal dapat dihindari. 

Dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, memungkinkan 
mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti halnya akses 
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terhadap pendidikan, kesehatan, hidup layak, dan infrastruktur. Pendapatan 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh individu 
berupa uang dari usaha produktif yang dilakukan sebagai bentuk penerimaan 
dana bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). 

DAMPAK PROGRAM P2KP TERHADAP KESEMPATAN KERJA 

Program P2KP berpengaruh secara signi  kan terhadap kesempatan 
kerja dari penduduk Kenali Asam Bawah, hal tersebut dapat diketahui dari 
hasil uji test dimana diperoleh nilai sig (signi  kan) 0,000 lebih kecil dari 

=5%. Hal tersebut berarti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
diterima. Seperti sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa 
keberhasilan P2KP diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat diukur dari adanya 
peningkatan pendapatan dan terciptanya kesempatan kerja.Peningkatan 
kesempatan kerja banyak dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat miskin 
untuk membuka dan mengembangkan usaha produktif. 

Kemampuan ini bisa didapatkan dengan belajar sendiri maupun 
bantuan dari pihak lain dengan pemberian pelatihan ketrampilan usaha. 
Pelatihan ketrampilan yang diberikan kepada para peserta P2KP di Kelurahan 
Kenali Asam Bawah berupa usaha salon, pembibitan lele, manajemen usaha, 
konfeksi, bengkel, dan sebagainya. 

Bertolak dari hipotesis penelitian hingga saat ini dan hasil penelitian 
serta pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil beberapa 
simpuln: 

1. Secara umum pelaksanaan proyek penanggulangan kemiskinan 
perkotaan di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi berjalan baik. 
Didasarkan dari hasil analisis statistik deskriptif bahwa tujun program 
Penanggulangan kemiskinan terhadap masyarkt miskin menunjukkan 
dalam kategori tepat 

2. Program penanggulangan kemiskinan berpengruh secara signi  kan 
terhadap kesempatan kerja dari penduduk kelurhan kenali Asam Bawah. 
hal tersebut dapat diketahui dari hasil uji t-test dimana diperoleh nilai 
signi  kan 0,000 lebih kecil dari =5% hal tersebut berarti yng diajukan 
dalam penelitian ini diterima. 
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Cipta Hal.7 

2 Jumlah Penduduk Miskin http://jambi.bps.go.id di akses tanggal 12 Maret 2017 pukul 
20;06 WIB 
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Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 

2014 Tentang Desa
(Tinjauan Umum Mengenai Pengelolaan 

Anggaran, Peran dan Kewenangan Desa dalam 
Mengembangkan Budaya Lokal

Di Kab. Muaro Jambi) 

 Nopyandri, Sutri Destemi Elsi, Cholillah Suci Pratiwi 

 

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut 
UU Desa) pada 15 Januari 2014 merupakan sebuah tonggak 
bersejarah dalam sejarah kebijakan mengenai desa. Sebagai satuan 

masyarakat dengan sejarah panjang yang sudah ada sebelum Republik 
ini berdiri, sudah seharusnyalah desa kini menikmati hak-hak yang 
sesungguhnya merupakan  trahnya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa memberikan desa pengakuan dan kekuasaan baru kepada desa 
yang selama ini diabaikan dalam pembangunan. Sejalan dengan pengakuan 
dan perhatian besar yang diberikan kepada desa, pendanaan yang diberikan 
kepadanya pun meningkat. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menempatkan 
Lembaga Adat Desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi 
adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan 
berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Keberadaan Lembaga Adat di 
desa dalam hal ini tidak otomatis menyebabkan desa berubah status menjadi 
desa adat. 

Ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa 
menjelaskan bahwa Desa Adat harus memenuhi persyaratan sebagai 
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang secara 
nyata masih hidup dengan ikatan teritorial atau genealogis maupun 
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fungsional. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa adat memenuhi 
unsur: 

1. Wilayah/ulayat adat, 
2. Kelompok warga masyarakat dengan ikatan perasaan bersama, 
3. Memiliki pranata pemerintahan adat, 
4. Memiliki kekayaan dan atau benda adat, 
5. Perangkat norma hukum adat beserta hak tradisionalnya masih 

berkembang dan sesuai dengan prinsip NKRI. 

Berbeda dengan Desa Adat, Lembaga Adat Desa merupakan 
organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang 
menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan dan 
mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang penyelenggaraan 
pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Keberadaan Lembaga 
Adat Desa juga berfungsi mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial 
maupun benda material dari kebudayaan lokal. 

Pemberdayaan dimaksudkan untuk memperkokoh fungsi dan peran 
Lembaga Adat Desa sebagai wadah sekaligus fasilitator pengelolaan 
pembangunan desa dengan acuan nilai, norma, tradisi, budaya dan 
kearifan lokal. Masalahnya adalah bagaimana masyarakat lokal mampu 
menemukenali potensi kearifan budaya lokal itu, baik berupa sumber daya 
alam, modal sosial, tata-nilai dan kelembagaan lokal, maupun sumber-
sumber lain yang mereka miliki, agar dapat didagayunakan secara adil 
demi mewujudkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui mekanisme 
pengelolaan pembangunan. 

Pelestarian dimaksudkan untuk menjaga agar nilai, adat-istiadat 
dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam praksis 
kultural, tetap lestari dan tidak hilang. Nilai, tradisi, adat istiadat, budaya 
yang tumbuh pada suatu masyarakat pada dasarnya juga menjadi asset atau 
modal sosial yang penting dalam rangka memberdayakan [empowering] 
masyarakat demi mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Disamping 
itu, pelestarian tradisi penting dilakukan untuk mengeliminir ekses 
modernisasi yang menghancurkan ikatan nilai tradisi seperti kekeluargaan, 
kegotong-royongan, nilai-nilai keagamaan, adat-kebiasaan lokal, maupun 
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pranata budaya yang sebenarnya telah berurat dan berakar dalam formasi 
kehidupan sosial. 

Sedangkan pengembangan diarahkan guna merevitalisasi nilai, norma, 
tradisi, budaya dan kearifan lokal agar sejalan dengan perubahan zaman 
sekaligus kepentingan praktis bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan, 
dan kemandirian masyarakat desa. Tujuan umum dari pengembangan ini 
adalah : 

1. Merevitalisasi fungsi dan peran kelembagaan adat desa sebagai motor 
penggerak sekaligus wadah partisipasi dan keswadayaan masyarakat 
sebagai pelaku pembangunan desa. 

2. Menguatkan kapasitas kelembagaan adat desa agar semakin memiliki 
kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi, kesenian, kearifan 
lokal dan bentuk ekspresi kultural lainnya yang merupakan modal 
sosial dalam membangun keberdayaan masyarakat lokal. 

3. Mengembangkan kapasitas masyarakat pendukung Lembaga Adat Desa 
melalui pengembangan pengetahuan, sikap dan ketrampilan agar dapat 
berperanserta aktif dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan 
berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan. 

Sedangkan tujuan khususnya adalah : 
1. Menyusun Panduan Pengkajian dan Pendokumentasian Bersama 

Masyarakat yang akan digunakan sebagai pedoman dalam rangka 
mendokumenkan potensi dan modal sosial lokal sesuai dengan tema 
pengembangan masing-masing lokasi kegiatan. 

2. Menyelenggarakan Pembekalan Tim Ahli dan Tenaga Enumerator agar 
memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam rangka pelaksanaan 
tugas pendokumentasian potensi dan modal sosial lokal yang akan 
dilaksanakan bersama dengan unsur masyarakat dan Lembaga Adat 
Desa. 

3. Memfasilitasi Pengkajian dan Pendokumentasian Bersama Masyarakat 
dan Lembaga Adat Desa. 

4. Memfasilitasi Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pemberdayaan, 
Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Adat Desa. 

5. Melaksanakan Pendampingan dalam rangka memediasi Pelaksanaan 
Strategi dan Rencana Aksi Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan 
Lembaga Adat Desa dengan berbagai pemangku kepentingan. 
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Jika melirik bagaimana perkembangan yang dihasilkan oleh desa sete-
lah lahirnya undang-undang desa, maka akan ditemukan beberapa jawaban 
yang berbeda. Beberapa desa telah mengalami perkembangan, namun desa 
yang lain masih sama saja bahkan mengalami kemunduran. Perkembangan 
yang seringkali diperbincangkan adalah mengenai pembangunan infras-
truktur desa, namun tidak banyak yang literatur ataupun kajian yang mem-
bahas tentang peran dan kewenangan desa dalam upaya pengembangan 
kebudayaan lokal. Pemerintah pusat idealnya telah mencanangkan berbagai 
program untuk mengajak masyarakat mencintai budaya lokal, mengem-
bangkan dan melestarikannya agar tidak terkikis karena masuknya kebu-
dayaan asing. Mestinya upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan 
itu harus dimulai dari tingkat desa dimana kebudayaan lokal itu berasal dan 
mengakar kuat. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada program yang 
dicanangkan pemerintah desa untuk ikut mensukseskan program pemer-
intah pusat dalam upaya pengembangan budaya lokal. Hal tersebut juga 
dijumpai pada desa-desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi sehingga 
disayangkan mengingat masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi memiliki 
kebudayaan yang masih sarat dengan nilai moral yang seharusnya terus 
menerus diwariskan. Melihat berbagai fenomena itu sepertinya desa-desa 
di Kabupaten Muaro Jambi belumlah optimal untuk merumuskan kebijakan 
yang dapat mendorongkan pengembangan budaya lokal di Jambi bahkan 
masih fokus untuk memperbaiki infrastruktur desa, padahal pengemban-
gan budaya lokal yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi tidak 
akan dapat berjalan optimal jika tidak dimulai pada tingkatan terendah 
pemerintahan yaitu pemerintah desa. 

Oleh sebab itu menarik untuk diteliti penggunaan dana desa yang 
mampu mendukung program pemerintah untuk pengembangan budaya 
lokal mengingat alokasi dana desa yang begitu besar dan kebudayaan lokal 
yang ada di desa adalah tonggak kebudayaan nasional. 

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 
LOKAL DI KABUPATEN MUARO JAMBI 

Kebudayaan lokal ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha 
budi daya rakyat suatu daerah. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat 
dalam suatu kelompok etnis, terhitung sebagai kebudayaan lokal. Usaha 
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kebudayaan lokal harus menuju ke arah kemajuan adat, budaya, dan 
harmoni dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing 
yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan lokal itu 
sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan suatu kelompok etnis. 
Budaya lokal pada hakikatnya adalah suatu corak dan ragam budaya yang 
ada, yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal 
dan landasan pengembangan budaya nasional, yang hasil-hasilnya dapat 
dinikmati oleh bangsa. 

Menurut R Najmi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (PMD) Kabupaten Muaro Jambi, pembentukan Bumdes ini memang 
wajib, namun pada hakekatnya tidak dipaksakan. Sejauh ini dari 150 Desa 
di Kabupaten Muarojambi, sudah terbentuk di 30 Desa. Ditargetkan pada 
Desember mendatang semua desa, sudah terbentuk Bumdes. Di awal 
kegiatan melalui pendamping Desa sudah melakukan sosialisasi. Selain 
itu, juga mengajak Dinas Pariwisata dan Diskoprindag untuk sama-sama 
berkaloborasi. Karena di Desa-desa tertentu ada terdapat potensi-potensi 
untuk destinasi wisata baru 16. 

Gambar 1. Sinergi Aktor Pelaksana 

Penguatan peran desa budaya membutuhkan dukungan aktor-aktor 
pelaksana. Aktor-aktor pelaksana yang dimaksudkan ialah pelaksana 
teknis dan non-teknis dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan, yang 
dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Muaro Jambi, 
Perangkat Desa , Pengelola Desa Budaya, Masyarakat Desa. Sinergi di antara 
aktor-aktor pelaksana ini sangat penting untuk menyelaraskan pelaksanaan 
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program-program pelestarian kebudayaan lokal. Tujuan utamanya adalah 
menciptakan keberhasilan pelestarian kebudayaan, menciptakan sinergi 
yang berkesinambungan, memberikan kemasan produk potensi budaya yang 
merupakan ciri khas desa budaya tanpa menghilangkan atau mengurangi 
keaslian budaya. 

MODEL PELESTARIAN BUDAYA LOKAL 

Desa Budaya mengemban amanat sebagai desa yang melaksanakan 
pelestarian kebudayaan. Pada model pelestarian budaya lokal melalui desa 
budaya, desa budaya memiliki peluang menjadi destinasi wisata dan wahana 
pendidikan berbasis budaya lokal sekaligus memiliki tantangan yang harus 
dihadapinya, seperti sumber daya manusia (SDM) sebagai aktor pelaksana 
pelestarian budaya lokal (Rochayanti et al., 2013). 

Sejumlah kendala yang berkaitan dengan pengelolaan desa budaya 
diantaranya; pertama, sumber daya manusia. Meningkatkan motivasi, 
pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat desa budaya 
untuk mengaktualisasikan dan mengkonservasi potensi budaya. Kedua, 
kelembagaan. Meningkatkan lembaga pengelola desa budaya melalui upaya 
pengorganisasian yang baik, meningkatkan manajemen dan pengembangan 
jaringan untuk mengaktualisasikan dan mengkonservasi potensi budaya. 
Dan ketiga, prasarana. Meningkatkan prasarana pendukung desa 
budaya melalui upaya pendanaan, peningkatan peralatan, peningkatan 
pemanfaatan informasi, dan perluasan akses untuk mengaktualisasikan dan 
mengkonservasi potensi budaya (Rochayanti et al., 2013). 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 
LOKAL DI KAB. MUARO JAMBI 

Analisis implementasi kebijakan desa wisata kabupaten Muaro Jambi 
memperlihatkan bahwa sinergi aktor-aktor pelaksana yang terlibat masih 
perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan potensi budaya dan 
pelestarian budaya lokal. 

Berdasarkan Analisis SWOT di atas, implementasi kebijakan desa 
wisata masih belum optimal. Pengelolaan desa budaya berbasis pember-
dayaan masyarakat dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pelak-
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sanaan program pengembangan desa budaya masih perlu dikembangkan. 
Pelestarian budaya lokal dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan 
basis kekuatan dalam, kekuatan lokal, kekuatan swadaya. Secara ringkas, 
ada tiga aspek prioritas pengembangan di desa wisata Kabupaten Muara 
Jambi, yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, dan prasarana. Strategi 
kebudayaan ini merujuk pada peningkatan daya saing desa budaya menuju 
destinasi wisata budaya dan daya tahan budaya lokal dalam pelaksanaan 
pelestarian budaya. 

Di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 Tahun 2009, telah dibahas 
mengenai bentuk pelestarian dapat dilakukan dengan pemanfaatan 
melalui pengembangan wisata. Pengembangan ini dapat diarahkan untuk 
menghasilkan sebuah kemasan produk atau daya tarik wisata budaya, 
yang menjadi ciri khas desa budaya Kabupaten Muaro Jambi. Dalam upaya 
pengembangan suatu produk wisata budaya, pengelola desa budaya harus 
tetap menempatkan kekuatan dan potensi masyarakat lokal sebagai sendi 
pengembangan wisata. Prinsip-prinsip berkelanjutan dan proteksi terhadap 

aspek budaya yang tidak bisa dipisahkan dengan aspek lainnya di 
dalam pengelolaan wisata budaya. Desa budaya menjadi model kebijakan 
pelestarian budaya lokal yang mengakomodasi kepentingan masyarakat 
lokal untuk dapat mewariskan kebudayaan yang dimiliki sekaligus 
kepentingan pemerintah daerah untuk mempertahankan kebudayaan lokal 
ditengahtengah dunia yang tanpa batas (global village). 

Model pelestarian budaya lokal melalui desa budaya penting 
untuk dikembangkan dengan pendekatan manajemen destinasi. Hal ini 
dikarenakan desa budaya yang memuat sumberdaya-sumberdaya budaya 
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memiliki peluang menjadi destinasi wisata. Beberapa langkah-langkah 
strategis yang dapat dilakukan berdasarkan manajemen destinasi pariwisata 
(Damanik, et al., 2013), sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan dan koordinasi. Penguatan lembaga desa budaya dalam 
menjalankan fungsi pengelolaan desa budaya 

2. Kerjasama dan kemitraan. Penguatan forum komunikasi dan kordinasi 
antara masing-masing desa budaya dan pemerintah daerah terkait guna 
menciptakan sinergi berkelanjutan 

3. Penelitian dan perencanaan. Penguatan pengembangan desa budaya 
sebagai suatu bentuk program, melakukan inventarisasi aset budaya 
secara berkala dan sosialisasi berbagai hasil kajian dan program 
pengembangan yang telah dilakukan oleh pemerintah propinsi terkait 
dengan pengelolaan desa budaya 

4. Pendampingan masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah dalam 
hal ini melalui berbagai kegiatan fasilitasi untuk menggerakkan semua 
aset yang dimiliki di lingkungan desa budaya temasuk dukungan dan 
partisipasi masyarakat 

5. Pengembangan produk. Penguatan potensi budaya baik tangible dan 
intangible yang memiliki nilai jual sebagai komoditi budaya. 

6. Pemasaran dan promosi. Penguatan pemasaran dan promosi melalui 
kegiatan- kegiatan budaya di lingkungan desa budaya perlu dilakukan 
ajang kompetisi (lomba, festival budaya) secara rutin antar desa budaya 
yang ada di Jambi. 

Kebudayaan lokal Indonesia adalah semua budaya yang terdapat 
di Indonesia yaitu segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang 
bernilai di seluruh kepulauan indonesia, baik yang ada sejak lama maupun 
ciptaan baru yang berjiwa nasional. Peranan budaya lokal ini mempunyai 
peranan yang penting dalam memperkokoh ketahanan budaya bangsa, oleh 
karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk bergerak lebih aktif melakukan 
pengelolaan kekayaan budaya, karena budaya tumbuh dan kembang pada 
ranah masyarakat pendukungnya. Disamping itu, bagi pemerintah pusat, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat sendiri, dan elemen lainnya 
haruslah menyokong atas keberlangsungan dalam pengelolaan kekayaan 
budaya kedepan. Kegiatan melaksanakan pengelolaan kebudayaan meliputi: 

1. Perlindungan; merawat, memelihara asset budaya agar tidak punah dan 
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rusak disebabkan oleh manusia dan alam. 
2. Pengembangan; melaksanakan penelitian, kajian laporan, pendalaman 

teori kebudayaan dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung 
dalam penelitian. 

3. Pemanfaatan; melaksanakan kegiatan pengemasan produk, bimbingan 
dan penyuluhan, kegiatan festival dan penyebaran informasi. 

4. Pendokumentasian; melaksanakan kegiatan pembuatan laporan berupa 
narasi yang dilengkapi dengan foto dan audio visual. 

Pengelolaan kekayaan budaya sebetulnya merupakan cara kita 
bagaimana budaya itu bisa kita pahami, kita lindungi dan lestarikan agar 
dapat memperkokoh ketahanan budaya bangsa. Hal ini terkait dengan 
citra, harkat, dan martabat bangsa. Ketika pengelolaan kekayaan budaya 
dikelola dengan baik, maka akan muncul suatu keterjaminan, kelestarian 
dan Kekokohan akan budaya bangsa kita.

-oo0oo-
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Peran Badan Pemusyawaratan Desa

dalam Proses  Perencanaan Pembangunan 
Desa 

 1) A. Zarkasi, 2) Firmansyah Putra, 3) Dimasrizal 

 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan, 
sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan 
Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk 

Republik. Sebagai konsekuensi dari Negara kesatuan, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang 
terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota.Daerah-daerah ini 
saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat. 

Selanjutnya dijelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak 
untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang 
luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan 
dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan 
setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan 
yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada berbagai sektor. 

Berbeda antara otonomi daerah dengan otonomi desa karena pada 
otonomi desa kewenangan datangnya dari bawah yang diberikan oleh 
masyarakat desa itu sendiri maka pada otonomi daerah kewenangan 
datangnya dari pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah akan 
sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun 
sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang e  sien, efektif, 
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akuntabilitas dan transparansi serta mendapatkan pasrtisipasi dari 
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Rozalli Abdullah, 
2011). 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari 
penyelenggaraan otonomi daerah, dimana penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada 
masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua 
program yang dijalankan Pemerintah. Meskipun titik berat otonomi daerah 
terletak pada tingkat kabupaten/kota, namun pada praktek sebenarnya 
desa mempunyai peranan yang sangat penting. Selama ini pembangunan 
desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Daerah dan Swadaya 
Masyarakat dimana jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. 

Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan 
semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya.Keadaan ini tidak dapat 
dibiarkan begitu saja.Roda berputar, zaman berubah, orde baru berlalu, era 
reformasi bergulir, aspirasi masyarakatpun mengalir.Untuk menyonsong 
kehidupan yang lebih baik dan yang dilandasi demokrasi, perlu disusun 
dan diatur kembali kehidupan tata pemerintahan daerah/desa sesuai 
dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat.Untuk itu, perlu ditinjau 
ulang kelebihan dan kelemahan terhadap undang-undang yang mengatur 
pemerintahan daerah/desa selama ini yang sesuai dengan tuntutan 
reformasi (HAW Widjaja,2001). 

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan atau tingkat Keluruhan 
merupakan realisasi pembangunan nasional.Untuk menunjang pembangunan 
di pedesaan atau tingkat Desa peran serta Badan Pemusyawaratan Desa, 
pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. 
Dalam Penyelenggaraan Pembangunan, perencanaan merupakan salah 
satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan sehingga dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, perencanaan pembangunan daerah 
diatur dalam satu bab tersendiri. Hal ini membuktikan bahwa pembuat 
undang-undang menyadari sepenuhnya bahwa masalah perencanaan 
dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mendapat perhatian. 

Pengertian tentang pemerintahan desa diatur di dalam Ketentuan 
umum Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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yang bunyinya “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pe-
merintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerin-
tahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa merupakan 
penyelenggaraan pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang 
mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat se-
tempat yang ada diwilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahnya, 
pemerintah desa terdiri atas Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan 
Pemusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan 
yang berbeda. Pemerintah desa yang juga disebut Kepala Desa merupakan 
pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang 
ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan 
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Anggota BPD adalah 
wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan 
profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.Masa 
jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali 
untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.Pimpinan dan anggota BPD tidak 
diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa 
bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
yang diwakilinya (Rozalli Abdullah, 2011). 

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Pemusyawara-
tan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur pemerintah Desa bahkan mitra 
kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penye-
imbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa 
selaku pelaksana Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) 
sebagai lembaga legislasi yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, fungsi 
menampung dan menyalurkan aspirasi.Dalam Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan Badan Pemusyawaratan Desa 
mempunyai fungsi (1) membahas dan menyepakati rancangan per aturan 
desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa dan; (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Badan Pemusyawarataan Desa (BPD) mempunyai tugas menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama 
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dan obyek yang dikerjasamakan, dan mempunyai tugas untuk mendorong 
partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari ta-
hap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian. Badan Pemusya-
waratan Desa (BPD) memberikan informasi keterangan pertanggung-
jawaban Kepala 

Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat. Dalam 
rangka pelaksanaan Kerjasama Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa. 
Pembentukan Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Keputusan ber-
sama. Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala 
Desa. 

Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Pemusyawaratan 
Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah 
Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara 
Aparat Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas 
biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri sesorang 
untuk menunjukkan kemampuan dalam diri sesorang untuk menunjukkan 
kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu 
anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dituntut untuk mempunyai 
wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Pemerintahan Desa ketika dalam proses pembuatan perencanan desa 
harus mengacu pada perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota, misal-
nya RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Hal itu 
adalah syarat pertama dalam pembuatan perencanaan pembangunan Desa, 
tentunya tidak dengan tidak keluar pada kewenangan yang diberikan ke-
pada Desa. Perencanaan Desa sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) ba gian, 
pertama dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJM Desa).Perencanaan desa kedua yaitu Rencana Kegiatan Pembangun-
an Di Desa (RKP Desa). Perencanan pembangunan desa disususn dalam 
periode 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun tersebut 
merupakan RPJM Desa yang memuat arah kebijakan keuangan desa, strate-
gi pem bangunan desa dijabarkan kedalam Rencana Kerja pembangunan 
Desa (RKP Desa)untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Bambang Trisantono 
Soemantri, 2011). 
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Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah penjabaran 
dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dan 
jangka waktunya adalah 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa dan RKP Desa 
ditetapkan dalam peraturan Desa.

RKP Desa memuat: 
a. Kerangka ekonomi desa, 
b. Prioritas pembangunan desa, 
c. Rencana kerja;dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung 

oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong 
pasrtisipasi masyarakat dengan mengacu pada RPJM Desa. 

Dari penjelasan diatas, proses pembuatan perencanaan pembangunan Desa 
adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan 
inilah arah pembangunan desa ditentukan. Oleh karena itu sudah menjadi 
kewajiban pemerintah desa untuk menampung aspirasi masayarakat dalam 
perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat ditampung 
dengan melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan 
pembangunan tersebut.Karena pada dasarnya Badan Pemusyawaratan Desa 
(BPD) adalah tempat menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. 

Rendahnya pembangunan dikarenakan kurang maksimalnya peran 
serta dan dukungan dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai 
lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang 
pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan 
banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak 
pada tingkat pembangunan yang berjalan lamban. 

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan 
pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini, 
pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidup dan penghidupannya. Seperti kita ketahui bersama sering 
pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sering 
perencanaan pembangunan desa tersebut tertunda. Seperti yang peneliti 
harapkan apakah di setiap pembangunan di Desa tersebut sudah mengikut 
sertakan masyarakat secara langsung atau pun dari perwakilan masyarakat 
tingkat desa yang lebih kita kenal dengan nama Badan Pemusyawaratan 
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Desa (BPD). Oleh karena itu yang menjadi persoalan penulis dalam hal 
ini adalah apakah Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) benar-benar telah 
melaksanakan perannya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai 
dengan yang disepakati bersama. 

Kebijakan otonomi daerah yang sedang dijalankan telah memberikan 
peluang yang sangat besar bagi penguatan fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa. Hal ini sejalan dengan semangat untuk melaksanakan demokratisasi 
dalam aspek pemerintahan desa.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang desa dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi 
(1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala 
Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan; (3) 
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tentu saja hal ini berimplikasi 
sangat luas, Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan 
Pemusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur pemerintah Desa 
bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi 
proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara 
Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan 
Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi yang berfungsi mengayomi adat-
istiadat, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi. 

Badan Permusyawarataan Desa (BPD) mempunyai tugas menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama 
dan objek yang dikerjasamakan, dan mempunyai tugas untuk mendorong 
partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala 
Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat. 

Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah 
Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara 
Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas 
biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri sesorang 
untuk menunjukkan kemampuan dalam diri sesorang untuk menunjukkan 
kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu 
anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dituntut untuk mempunyai 
wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. 
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Aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan melibatkan Badan 
Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. 
Karena pada dasarnya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) adalah 
tempat menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.Rendahnya 
pembangunan dikarenakan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan 
dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan 
untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam 
menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi 
masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat 
pembangunan yang berjalan lamban. 

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan 
pada musyawarah pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa 
dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup 
dan penghidupannya.Seperti kita ketahui bersama sering pembangunan 
desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sering perencanaan 
pembangunan desa tersebut tertunda. Seperti yang peneliti harapkan 
apakah di setiap pembangunan di Desa tersebut sudah mengikut sertakan 
masyarakat secara langsung atau pun dari perwakilan masyarakat tingkat 
desa yang lebih kita kenal dengan nama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). 

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Peran merupakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 
dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau lembaga bersangkutan 
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 
Penilaian tentang peranmerupakan suatu kegiatan yang sangat penting 
karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi atau 
lembaga dalam mencapai misinya.Dengan melakukan penilaian terhadap 
peran, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih 
terarah dan sistematis. 

Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi atau 
lembaga, maka diperlukan indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun 
kualitatif. Pada tataran ini, indikator menggambarkan tingkat pencapaian 
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks perencanaan 
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(exante), pelaksanaan (on-going) maupun setelah kegiatan selesai (ex-post). 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan dalam 
penelitian terhadap peran Badan Pemusyawaratan Desa berpedoman pada 
pelaksanaan hak, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini 
sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 
dijelaskan Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai fungsi (1) membahas 
dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; (2) 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan; (3) melakukan 
pengawasan kinerja Kepala Desa. 

1.  Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama 
Kepala Desa 
Dalam operasionalisasinya, penilaian peranBadan Pemusyawaratan 
Desa (BPD) terkait dengan pelaksanaan fungsi Membahas Dan 
Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa yang 
dimiliki oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yaitu berupa 
pembuatan produk-produk hukum baik berupa keputusan maupun 
Peraturan Desa. Melalui pembuatan Peraturan Desa ini, berarti Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) telah menunjukkan warna dan karakter 
serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional. 
Kemampuan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat 
Peraturan Desa akan menjadi tolok ukur dalam menjalankan fungsi dan 
menjamin keberadaanya. 

2.  Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa 
Dalam era otonomi ini, diperlukan suatu jalinan hubungan kerjasama 
yang baik antara Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga 
pengawasan dengan Pemerintah Desa selaku lembaga yang menjalankan 
pemerintah desa, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan 
yang utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam 
perspektif pembuatan Peraturan Desa, Badan Pemusyawaratan Desa 
(BPD) hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan 
masyarakat. Keseluruhan aspirasi, baik berupa tuntutan maupun 
dukungan dapat diperoleh melalui interaksi timbal balik yang dilakukan 
oleh para anggota BPD dengan masyarakat, baik melalui wilayah yang 
diwakilinya maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat yang 
ada. 
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3.  Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 
Fungsi penting lain yang dimiliki Badan Pemusyawaratan Desa 
(BPD) adalah pengawasan atas kebijaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam bidang pengawasan, 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan kekuasaan untuk 
melakukan pengawasan kinerja dalam menjalankan pemerintahan 
desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan 
fungsi pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan, penyelewengan dan kebocoran yang dilakukan 
oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan ini, Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebenarnya mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat 
melaksanakannya, sebagaimana di atur dalam Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun demikian, dalam prakteknya fungsi 
pengawasan tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat 
antara lain dari keluaran kebijakan desa yang lebih mencerminkan 
produk pemerintah desa daripada realisasi keinginan masyarakat 
melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sementara persetujuan 
masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih untuk 
memenuhi tata cara pelaksanaan kebijakan Desa. 

Sering dirasakan oleh masyarakat seolah-olah Badan Permusya-
waratan Desa (BPD) belum begitu berperan dalam melakukan fungsi 
pengawasan yang dimilikinya, yakni pengawasan masyarakat terhadap 
pemerintah desa. Pengawasan sosial nampaknya belum dapat terlak-
sana sebagaimana diharapkan. Hal tersebut antara lain karena wadah 
penyalur aspirasi/keinginan masyarakat yang juga merupakan salah 
satu fungsi kontrol belum berfungsi dengan baik. Pengawasan so-
sial melalui lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga masih 
lemah, terbukti dengan masih banyaknya kritik masyarakat yang ditu-
jukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik yang dilontar-
kan secara langsung maupun melalui media massa, yang menyatakan 
bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum dapat berbuat ban-
yak dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Sesungguhnya, penetapan kebijakan dan penetapan peraturan 
Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah termasuk langkah 
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pertama dari pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan 
Desa oleh Kepala Desa merupakan bentuk pengawasan lainnya. Bentuk 
pengawasan ini dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 
61 tercermin dalam hak-hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
yakni mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, 
dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Dilanjutkan pada pasal 62 Undang-undang No 6 Tahun 2014 
juga dijelaskan hak dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
antara lain mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan 
dipilih, serta mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. Rangkaian hak tersebut sebenarnya telah memberi 
kewenangan bagi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan biaya 
operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa. 

Dalam menjalankan fungsi pengawasan. Problematika pelaksanaan 
fungsi pengawasan oleh mendapatkan biaya operasional pelaksanaan 
tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Selain menimbulkan keengganan serta Belum efektifnya pelaksanaan 
fungsi pengawasan juga bersumber pada keterbatasan yang ada pada 
Biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran 
Pendapat anda nBelanja Desa. karena pelaksanaan fungsi pengawasan 
selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data, 
informasi dan keterangan yang memadai. 

KENDALA DALAM PROSES PEMBUATAM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 

Ada banyak kendala yang mempengaruhi peranan dari Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada 
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3 faktor utama yang berpengaruh terhadap peranan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), yaitu : 

1.  Pendidikan 

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar 
untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 
dan atau pelatihan bagi peranannya dimasa yang akan datang (pasal 1). 
Tujuan Pendidikan (nasional) ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya (pasal 4).Untuk 
mencapai tujuan ini, pendidikan nasional dilaksanakan melalui dua jalur, 
yaitu jalur sekolah dan luar sekolah. Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah 
ini selanjutnya lebih dikenal dengan nama pendidikan formal. Pendidikan 
yang dilaksanakan di luar sekolah, seperti kursus-kursus, kelompok belajar 
dan sejenisnya, selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan pendidikan non 
formal.Menurut jenisnya, pendidikan jalur sekolah dibedakan beberapa 
jenis, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, 
pendidikan akademik dan pendidikan profesional.Ciri utama pendidikan 
di sekolah (formal) ini adalah, pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang 
dan berkesinambungan, sedangkan pada pendidikan luar sekolah tidak 
harus berjenjang dan berkesinambungan. 

Salah satu tujuan pendidikan adalah menjawab tantangan sosial, 
ekonomi dan keadilan.Dalam perspektif ini, pendidikan diarahkan 
menyiapkan orang untuk bisa mengenali dan menjelaskan masalah-masalah 
yang menghasilkan jawaban-jawaban yang mendasarkan pada etika.Pada 
hakekatnya pendidikan adalah pelibatan politik. Dalam konteks ini, peserta 
didik diarahkan untuk berkembang menjadi warga negara yang memiliki 
komitmen pada nilai-nilai demokratis, yakni mampu dan berpartisipasi 
didalam proses sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu, perolehan 
pengetahuan dan ketrampilan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri 
dan bukan demi ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi untuk pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat. 

Dari pembahasan mengenai faktor pendidikan sebagaimana tersebut 
diatas, pendidikan memegang peranan yang penting terhadap kinerja dari 
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan hak 
dan kewajibannya sebagai lembaga perwakilan desa. untuk meningkatkan 
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produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masalahnya bukan 
semata-mata pada tingkat pendidikan formal para anggotanya, tetapi 
terutama pada tingkat pemahamannya kepada masyarakat (terhadap 
aspirasinya, kebutuhannya dan masalahnya), tingkat keberanian untuk 
memperjuangkannya secara proporsional serta memperoleh kepercayaan 
masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hal, pertama, bahwa 
secara politik memilih anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 
hak politik masyarakat, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat bebas 
menentukan pilihannya terhadap orang yang dipercayainya, bukan hanya 
soal kesarjanaannya. Kedua, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 
para anggotanya merupakan cerminan dari masyarakat, sehingga kualitas 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggotanya merupakan cerminan 
dan gambaran dari kualitas masyarakat secara keseluruhan. 

2.  Data/Informasi 

Data/Informasi adalah segala sesuatu baik berupa angka, tulisan, 
gambar dan lain-lain apapun bentuknya yang disampaikan oleh seseorang 
atau oleh lembaga/badan/organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi 
pengambilan suatu keputusan. Informasi yang salah bisa menyesatkan, kita 
bisa salah dalam mengambil sikap, salah dalam menganalisis sehingga salah 
pula dalam mengambil keputusan. Memang, informasi langsung atau tidak 
langsung, mempengaruhi hidup kita, mewarnai cara pandang kita, cara 
ber  kir dan cara bertindak kita. Hal yang paling menonjol dalam topik ini 
adalah terlambatnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
memperoleh data/informasi yang diperlukan dibandingkan dengan kepala 
desa. Kondisi ini dapat dimaklumi, sebab kepala desa yang bergelut dengan 
masalah desa sehari-hari. 

Berbicara tentang informasi, tidak pernah ada informasi yang bersifat 
netral. Suatu informasi selalu diciptakan berkaitan dengan konteks pola 
pikir tertentu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan, baik yang bersifat 
nasional, organisasi, maupun kebutuhan personal/pribadi. Karena itu 
perumusan informasi dengan tujuan analisis tidak lepas dari pemahaman 
atau konteks terciptanya suatu informasi.Informasi tidak bisa dikatakan 
baik atau buruk. Penilaian seperti itu hanya dibuat oleh pemakai informasi 
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yang banyak bergantung pada pengetahuan dan pola pandang diri masing-
masing. Pengertian Data/Infomasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari: 

a.  Ketersediaan (akses) data/informasi 
Ketersediaan data/informasi yakni tersedianya data/informasi yang 
diperlukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya dalam hal ini 
adalah kepala desa. Ada beberapa keuntungan dari ketersediaan data/
informasi, antara lain adalah : 

 Bertambahnya alternatif-alternatif dan pendekatan-pendekatan 
baru guna pemecahan masalah-masalah dan guna mengurangi 
timbulnya masalah-masalah serupa di masa mendatang. 

 Semakin lebarmya landasan ilmu pengetahuan guna keperluan 
pemecahan masalah-masalah. 

 Meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan diseluruh sektor 
dan diseluruh kegiatan (Hartato, 1986 : 11). 

Dari hasil observasi, ternyata data/informasi yang dimiliki oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) cukup banyak tersedia, baik itu melalui 
informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang secara langsung 
datang ke anggotaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun 
informasi dari kepala desa. 

b.  Kualitas data/informasi 
Informasi yang berkualitas adalah informasi yang relevan, tepat waktu, 
dan akurat. Informasi ini pada dasarnya bersumber dari data yang 
sudah diolah, sehingga mempunyai nilai tambah tersendiri. 
Beberapa aspek yang menentukan kualitas/mutu informasi, yaitu : 

 Ketelitian (informasi tersaji harus secara cermat, tidak terdapat 
kesalahan sekecil apapun); 

 Dapat dipercaya dan dibuktikan kebenaranya, lengkap dan tepat 
serta Up-to-date. 

 Derajat ketidakpastiannya (degree of uncertainty) bisa diprediksi. 
c.  Validitas data/informasi 

Validitas data/informasi yang dimaksud disini adalah apakah data/
informasi yang diperoleh anggota Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) telah benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, 
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karena Informasi yang tepat untuk pencari informasi yang tepat, akan 
menentukan keputusan yang tepat pula. Karena itu, informasi yang 
bernilai tinggi akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 

d.  Pemanfaatan data/informasi 
Maksud dari pemanfaatan data/informasi disini adalah apakah data/
informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber tersebut telah 
dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat atau dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat desa. Informasi 
merupakan kebutuhan utama manusia pada milenium ketiga, terutama 
dalam proses pengambilan keputusan, dan yang penting informasi 
harus mempunyai nilai yang mengagumkan, yang dapat mengacu 
kepada suatu keputusan. Apabila tidak terlibat adanya pemilihan dan 
keputusan, informasi akan menjadi tidak perlu, sedangkan pengertian 
keputusan ini dapat berkisar dari yang sederhana sampai kepada hal-hal 
yang menyangkut strategi jangka panjang. Kita tidak dapat menimbang 
atau menilai informasi apabila kita tidak mengetahui keputusan yang 
dipengaruhi olehnya. 

3.  Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap 
problem yang ditemukan dalam pekerjaannya, yang mendorongnya untuk 
menjadi seorang inovator yang bersedia merubah diri, karena belajar terus 
menerus dari lingkungannya (Fanggidae; 1975,14). Pengalaman tidak 
sekedar berhenti dalam alam pikiran, tapi diwujudkan dalam emosi, sikap, 
perbuatan, pandangan dan ketrampilan.Setiap pengalaman seharusnya 
menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seorang pribadi bagi pengalaman 
berikutnya yang bersifat lebih dalam dan lebih luas.Dan itulah yang 
justru merupakan arti dari pertumbuhan, kontinuitas dan rekonstruksi 
pengalaman. Pengalaman dapat menuntun proses berpikir seseorang 
sehingga orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana. 

Berkenaan dengan hal tersebut, seorang anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) disebut berpengalaman jika ia senantiasa 
menghasilkan karya/pandangan baru dalam bidangnya, bersikap adaptif 
dan inovatif, senantiasa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu merubah strategi 
pendekatannya dalam menangani masalah perencanaan pembangunan 
desa, dan senantiasa meningkatkan ketrampilan profesioanalnya sebagai 
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Secara langsung, pengimplementasian hak-hak dan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini yang berat sebelah atau tidak 
berimbang di antara ketiga fungsi besar yang dimiliki, (1) membahas 
dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; (2) 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan; (3) melakukan 
pengawasan kinerja Kepala Desa. memberikan dampak buruk terhadap 
hubungannya dengan penyelenggara pemerintah desa dalam hal ini adalah 
kepala desa. Hal ini tentu membutuhkan pemikiran baru yang bersifat 
terobosan (breakthrough) dan progresif, agar dapat memberikan solusi yang 
tuntas dan tidak berlarut-larut, sehingga tidak memberikan implikasi buruk 
yang lebih luas terhadap eksistensi penyelenggaraan pemerintahan desa 
saat ini dan juga pada masa mendatang. 

Dari perspektif diatas, penelitian ini menyimpulkan bahwa : 
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga saat ini belum menunjukkan 

suatu peran yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain peran yang 
dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator fungsi (1) 
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala 
Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan; 
(3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

2. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Per-
musyawaratan Desa (BPD) hingga saat ini belum terlaksana seperti yang 
diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari keluaran kebijakan 
di desa-desa yang lebih mencerminkan produk pemerintah desa dari-
pada realisasi keinginan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), sementara persetujuan masyarakat melalui Badan Per-
musyawaratan Desa (BPD) lebih untuk memenuhi tata cara pembuatan 
kebijakan. Disamping itu, kondisi ini diperkuat dengan tidak digunak-
annya hak-hak yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
seperti hak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan di-
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pilih, serta mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 

3. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semua ang-
gota yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi apabila tidak bisa 
mengerti, memahami dan tidak dipercaya masyarakat, tidak akan me-
nolong meningkatkan produktivitas Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masalahnya bukan semata-mata 
pada tingkat pendidikan para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat 
pemahamannya kepada masyarakat (terhadap aspirasinya, kebutuh-
annya dan masalahnya), tingkat keberanian untuk memperjuangkan-
nya secara proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat. 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan temuan dalam penelitian 
ini, maka dalam rangka peningkatan peranan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD), dengan ini disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Tingkat pendidikan dalam rekruitmen anggota Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), bahkan kalau perlu persyaratan tingkat pendidikan 
dinaikkan minimal SMA supaya pola pikirnya lebih berkualitas dan 
semakin matang kemampuan serta dewasa pemikirannya, akan sangat 
berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan kemajuan desa. 

2. Pembentukan pusat pelayanan informasi terpadu, dimana dalam 
konteks ini perlu dipikirkan pentingnya dibentuk pusat pelayanan 
informasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga 
memungkinkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mudah 
dalam mendapatkan data/informasi yang akurat dan berkualitas, yang 
keanggotaannya bisa diambil dari lembaga perguruan tinggi, LSM dan 
masyarakat non partisan yang memiliki komitmen tinggi terhadap 
pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

 

-oo0oo-
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Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dalam  Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

1) A. Zarkasi, 2) Firmansyah Putra, 3) Dimasrizal 

 

Perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan kewajiban 
bagi peneyelenggara negara sesuai dengan amanat konstitusi, baik 
hak sebagai individu, kelompok, hak ekonomi, hak politik dan dan 

lain sebagainya, sesuai makna dari amanah dari penyerahan kedaulatan 
dari tangan rakyat.kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan mutlak yang 
tidak dapat diganggu gugat untuk memakasakan kehendak kepada rakyat 
dan rakyat harus mematuhinya (Setyo Nugroho,2013). 

Bentuk impelementasi pelaksanaaan perlindungan hak-hak tersebut, 
antara lain diberikannya keleluasaan kepada rakyat untuk menyalurkan 
hak pilih mereka dalam pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, pemilu kepala daerah dan wakil kepala 
daerah, karena “Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara 
demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia 
pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, 
kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan 
secara teratur (Harris G Warren,1983). Dan menurut Ni’matul Huda, di 
dalam Setya Nugroho”Pemilihan umum yang bebas merupakan syarat 
penting dalam demokrasi (Thomas Meyer,2012), dan Demokrasi menurut 
menurut Abu Daud Busroh, dan H. Abubakar Busroh adalah suatu negara 
dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, pada 
gilirannya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan 
kebjaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri 
(Abu Daud Busroh,1983) 

Oleh sebab itu pelaksanaan pemilu merupakan kesempatan bagi 
rakyat untuk menggunakan haknya menentukan pemimpin mereka untuk 
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memegang jabatan, seperti yang dikemukan oleh Harris G Warren: Pemilihan 
umum adalah merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih 
pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan 
untuk dikerjakan dipemerintah dan dalam membuat keputusan itu para 
warga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan 
untuk diwakili (Abu Daud Busroh, 1983) Kemudian pemilu merupakan 
instrumen politik yang dapat dibentuk yang paling spesi  k. Selain itu 
perbedaan sistem pemilu juga dipengaruhi dengan kadar demokrasi dari 
negara tersebut (Sigit Pamungkas, 2009). Kemudian menurut Molnar 
Pabotinggi pelaksanaan Pemilihan Umum sebab: “Kekuasaan pemerintahan 
negara yang memancarkan kedaulatan rakyat yang memiliki kewibawaan 
yang kuat sebagai pemerintah yang amanah, pemerintah yang dibentuk 
melalul Pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat (Molnar 
Pabotinggi, 1998). 

Pemilu menurut ketentuan Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah 
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, 
dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kewajiban penyelenggara negara ini ditegaskan dalam konstitusi 
dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti yang menyangkut 
penyelenggara pemilihan umum dan diatur dalam Undang-Undanga Nomor 
15 Tahun 20011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan di perbaharui dengan 
Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), baik KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/
Kota untuk menyelenggarakan pemilu, termasuk pemilu kepala daerah. 

Terkait dengan Komisis Pemilihan Umum Jimly Asshiddiqie 
berpendapat: “Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang 
menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan 
Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan 
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lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan 
diberikan oleh UUD 1945(Jimly Asshiddiqie, 2006). 

Terealisasinya hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan pemilu 
sangat tergantung oleh beberapa aspek, salah satunya adalah dari aspek 
penyelenggara pemilu.Penyelenggara pemilu sangat menentukan hasil dari 
penyelenggaraan pemilu tersebut baik secara kualitas, akuntabel, dan dapat 
dipercaya oleh masyarakat hasilnya. 

Terwujudnya tujuan tersebut peran dari KPU Provinsi ini dalam 
melaksanakan ketentuan perundang-undangan kepemiluan secara 
konsekwen dan konsisten, dengan kata lain peran KPU tersebut terlihat dari 
pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan 
pemilu, khsususnya pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Pentingnya peran tersebut karena peranan mencakup tiga hal, yaitu : 
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur hubungan masyarakat 
dengan penyenegggara negara. 

b. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan 
adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 
dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting 
bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012). 

Dengan demikian peran krusial dari KPU Provinsi dalam penyeleng-
garaan pemilu kepala daerah ini sangat penting, baik menegakan ketentuan 
norma yang terkandung dalam peraturan perundangan yang terkait dengan 
pemilu itu sendiri dan dengan kewajiban penyelenggara pemilu dan men-
jamin hak-hak individu-individu. 

Kewajiban penyelenggara pemilu kepala daerah terutama yang me-
nyangkut tiga hal, yaitu bagaiamana persiapan, kedua bagaimana penye-
lenggaraan dan bagaiamana penetapan hasil pemilu.Tahap persiapan ini 
meruapakan tahap yang sangat penting karena menentukan berjalan tidak-
nya tahapan-tahapan berikutnya, karena langsung menyangkut hak-hak 
warga negara yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah. Pelaksanaan tahapan itu berkait juga de-
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ngan pendataan pemilih, pesiapan logistik, pembentukan penyelenggara 
tingkat kecamatan, desa/lurah dan tempat pemungutan suara. 

Kemudian persiapan berikutnya adalah berkaitan dengan peserta 
pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu para calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah dan dengan partai politik pengusung 
pasangan calon. Peran KPU disini adalah bagaimana pengaturan tentang 
jadwal pendaftaran bagi para calon yang ikut dalam pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah, verikasi tentang dukungan partai politik 
dan atau gabungan partai politik, kelengkapan bahan/syarat adminsitrasi 
bagi pasangan calon, dan sampai kepada tahap penetapan hasil pemilihan 
umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

PERAN KPU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

1.  Konsep Peran 

Peran KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dapat menentukan tingkat keberhasilan, baik 
dari aspek persiapan, aspek pelaksanaan dan penetapan hasil pemilihan, 
dan temasuk kualitas hasil pemilu, dan tingkat kepercayaan masyarakat, 
baik aspek penyelenggara, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, 
kecamatan sampai pada tingkat desa/kelurahan. 

Peran dijalankan secara baik, bila tugas, wewenang dan serta 
kewajiban telah dijalankan secara konsekwen dan konsisten. Peran menurut 
Abdulsyani di dalam Ali Sidik, mengatakan: Jika seseorang mempunyai 
status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada 
kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Status tertentu 
dalam masyarakat dapat diartikan menunjuk KPU sebagai penyelenggara 
pemilu,dan terkandung dalam adalah harapan kinerja KPU Provinsi 
dilakukan dengan baik. Dengan demikian ada kewajiban seseorang atau 
secara kelembagaan untuk melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi 
harapan dan keinginan masyarakat sesuai ketentuan formal atau tidak 
formal, sehingga hak-hak mereka terlindungi secara konstitusional(Ali 
Sidik, 2016). 

Dengan demikian ruang lingkup keterkiatan peran dengan aspek yang 
terkandung di dalam pengertian peranan yang menyangkut aspek dinamis 
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dari kedudukan, kemudian perangkat hak-hak dan kewajiban, kemudian 
perilaku sosial dari pemegang kedudukan, serta bagian dari aktivitas yang 
dimainkan seseorang dalam penggunaan haknya. 

Dengan demikian KPU provinsi sebagai penyelengara pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah melaksanakan kewjiban-kewajiban 
maupun tugastugasnya yang dilakukan secara teratur, teinci, dan terukur 
dari semua tahapan-tahapan yang telah diprogramkan. Dan menjunjung 
tinggi hak-hak yang melekat padanya termasuk hak-hak KPU itu sendiri, 
dan termasuk hak-hak warga masyarakat. 

Pemilihan umum hakekatnya adalah pelaksanaan penyaluran 
kedaulatan rakyat untuk mementukan pilihannya kepada para wakilnya baik 
pada badan ligislatif dan badan eksekutif yang dilakukan secara demokratis. 
Menurut Eep Syaepulah Fatah di dalam Ali Sidik: Pemilu Demokratis 
menurut mengatakan:bahwa pemilu yang demokratis harus memiliki dua 
syarat, pertma ada pengakuan terhadap hak pilih universal, semua warga 
negara, tanpa pengecualian yang bersifat politik dan idiologis, diberi hak 
untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Kedua ada keleluasaan untuk 
membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat(Ali 
Sidik, 2016). 

Kemudian menurut Sutoro Eko di dalam Ali Sidik: mengemukakan 
bahwa pemilu yang demokratis (kompetitif, liberal, dan partisipatif) 
membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih 
yang menggunakan hak pilihnya secara bebas, terbuka, dan mandiri 
dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan idiologi dan 
program partai(Ali Sidik, 2016). Pemilu menurut R. William Liddle di 
dalam Efriza, sebagaiama dikutif oleh Ali Sidik: Liddle: Dalam sistem 
pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai penghubung 
antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah 
elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi 
persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, 
termasuk para pimpinan pemerintahan.Kepastian bahwa hasil pemilihan itu 
mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang 
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Pemilu, (Ali Sidik, 2016). 
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Selanjutnya Aurel Croissant di dalam Andrianus Pito sebagaimana 
dikutif oleh Ali Sidik: Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi 
demokrasi. Tetapi, Pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena 
demokrasi memerlukan lebih dari sekedar Pemilu.Namun, demokrasi 
perwakilan sangat tergantung pada Pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya 
mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke 
dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol 
kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran 
ini ialah sistem Pemilu ((Ali Sidik, 2016) 

Dengan demikian pemilu merupakan bagian dari implementasi dari 
pelaksanaan sisem demokrasi suatu negara, yang harus dilakukan secara 
kompotitif dan dengan melibatkan pemilih secara langsung yang bersifat 
mandiri dalam merealisasikan pilihan dari pemilih secara obyektif sesuai 
dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. 

Pemilu yang demokratis merupakan sarana menjembatani antara 
kepentingan rakyat dengan penguasa, sehingga penguasa yang mereka 
pilih dalam pemilihan umum dapat mewakili mereka dalam pemerintahan 
terutama dalam menentukan kebijakan publik yang dilakukan oleh 
penguasa/pemerintah, yang berhubungan dengan kepentingan umum, dan 
pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan hal tersebut. 

a.  Tahap Persiapan 

 Komisi Pemlihan Umum (KPU) Provinsi dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/
atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan 
jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU ini, artinyaKPU melakukan 
pelayanan, menurut Jimly Asshiddiqie: KPU sebagai penyelenggara pemilu 
dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus memiliki melayani. Niatkan 
dengan tulus untuk melayani peserta pemilu dengan adil dan netral, tidak 
boleh berpihak sebelah kepada salah satu calon peserta pemilu pelayanan 
yang baik itu karena dekat, “yang paling dekatnya itu, jaraknya sama, 
supaya tidak terkesan memihak. Yang terpenting bagi penyelenggara 
pemilu adalah semangat pelayanan yang adil dan tidak berpihak.Hal ini 
meminimalisir ruang untuk tidak curiga. 
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 Tahapan persiapan yang dilakukan oleh KPU adalah pembuatan 
Program yang terdiri atas: 

a. perencanaan program dan anggaran; 
b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD); 
c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; 
d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis 

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS 
dan KPPS; 

e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS; 
f. pendaftaran pemantau Pemilihan; 
g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan 
h. (DP4); dan 
i. pemutakhiran data dan daftar pemilih. 

Daftar Tabel Tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah 

No. Kegiatan 

1. Perencanaan Program Dan Anggaran 
2. Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD) 
3. Penyusunan Dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan 
4. a.  Sosialisasi/Penyuluhan Sosialisasi Kepada Masyarakat 
 b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada Kpu Provinsi/Kip Aceh, KPU/

KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS Dan KPPS 
5. Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS 
 a. Pembentukan PPK dan PPS 
 b.  Pembentukan KPPS 
6. Pemantauan Pemilihan 
 Pendaftaran Pemantau Pemilihan 
7. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (Dp4 
 a.  Penerimaan DP4 
 b.  Analisis DP4 
 c.  Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb 

dan DP4 
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No. Kegiatan 

 d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU 
Provinsi/KIP 

8. Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih 
 a.  Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 

penyampaian kepada PPS 
 b.  Pemutakhiran: 
 1)  Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP 
 2)  Pencocokan dan penelitian 
 3)  Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran 
 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/

kelurahan dan 
 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan 

dan 
 6)  penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota 
 7)  Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/

kota untuk 
 8)  ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) 

b.  Peran Dalam Koordinasi 

KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/kota 
dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah untuk 
membuat perencanaan di tingkat daerahnya masing-masing sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu merencanakan 
program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota, menyusun 
dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS 
dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman 
dari KPU dan/atau KPU Provinsi, menyusun dan menetapkan pedoman 
teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk 
PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/
walikota dalam wilayah kerjanya, mengoordinasikan, menyelenggarakan, 
dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/
walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, menerima 
daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/



Sulu
h M

edi
a

Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam  Pelaksanaan ... 55

walikota, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan 
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan 
data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir 
dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. 

Kemudian melalui KPU Kabupaten/kota melakukan sosialisasi baik 
kepada penyelengara pemilu kepala daerah maupun kepada masyarakat 
terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan 
tugas dan wewenang KPU kapubaten/kota kepada masyarakat, khusus 
kepada pemilih. Materi sosialisasi ini antara lain yang berkaitan dengan 
apa manfaat pemilu, siapa saja pesertanya, dan dengan kesadaran yang 
tinggi untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara. Selain 
itu bagamana tata cara pelaksanaan pemungutan suara, kapan jadwalnya, 
kapan kampanyenya dan jadwal hari pemungutan suara. 

Disamping disampaikan secara langsung sosialisai ini juga disampaikan 
melalui media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan 
pemasangan spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran 
brosur, stiker, yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. 

Bagan Mekanisme Peran KPU Provinsi Dalam Pemilihan Kepala Daerah 
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c.  Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

Dalam Pelaksanaan pemilu Kepala Daerah penyelenggara pemilu 
harus berpegang teguh kepada Kode Etik penyelenggara pemilu.Tujuannya 
adalah agar hasil pemilu kepala daerah hasilnya berkualitas dan dipercayai 
publik.Oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar penyelenggara 
pemilu bersifat independen, nonpartisan terhadap partai politik tertentu.
Moral adalah bagian dari kode etik penyelenggara pemilu, agar hasilnya 
akuntabel, dan bertujuan untuk mejaga kemandirian, kredibilitas, integritas 
anggota KPU. Menurut Cha  in “Moral diartikan sebagai yang sesuai dengan 
aturan hukum” oleh Hurlock Moral diartikan” Sopan santun, kebiasaan, 
adat istiadat, dan prilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota 
suatu budaya, dan menurut guarsa moral itu adalah” seperangkat nilai-
nilai berbagai prilaku yang harus dipatuhi (Faisal Munadi, 2013). Dengam 
demikina KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum kepala daerah 
ini, akan menghasil hasil pemilu yang berkualitas jika berpegang teguh 
dengan Kode etik ini. 

d.  Pendataan Pemilih 

Peran KPU Provinsi dalam melakukakan pendataan pemilih sangat 
penting, karena: “Pendataan adalah proses pengolahan data atau manipulasi 
data atau tranformasi simbul-simbul,seperti atau abjad dengan tujuan untuk 
meningkatkan kegunaan atau menghasilkan informasi lebih tepat dan akurat 
serta sangat menentukan dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 
(Faisal Munadi, 2013). Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 12 Tahun 2107 data pemilih adalah pemilih yang memiliki identitas 
kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara 
(DPS), kemudian daftar pemilih sementara tersebut dimutakhirkan dan 
kemudian dimasukan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPT). 

Kemudian sebelum ditetapkannya daftar pemilih tetap maka 
diberikan kesempatan kepada warga negara yang sudah memenuhi syarat 
sebagai pemilih dapat diusulkan kedalam daftar pemilih sementara hasil 
pemuktahiran (DPSHP) adalah daftar pemilih sementara hasil veri  kasi atas 
masukan atau tanggapan dari masyarakat. Hasilnya akan diusulkan kepada 
KPU melalui daftar pemilih tambahan (DPT). Langkah selanjutnya KPU 
berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/kota dan pemerintahan daeraah 
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bahwa ada daftar pemilih tambahan yang memenuhi persyaratan sebagai 
pemilih pada saat pemilihan umum Kepala Daerah. Jika tidak masuk sebagai 
pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau pemilih 
yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih 
sementara hasil pemuktahiran (DPSHP) dan daftar pemilih tambahan (DPT) 
adalah pemilih khusus. 

e.  Pembentukan PPK 

Pelaksana pemilu kepala pada tataran tingkat bawah adalah pada 
tingkat kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian 
pada tingkat desa dan kelurahan adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) 
dan pada sub bagian dari tempat pemungutan suara adalah Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jajaran penyelenggara pada 
tingkat bawah ini merupakan komponen yang sangat penting penentu 
sukses tidaknya suatu pemilihan umum, termasuk pemilu kepala daerah ini. 

KPU provinsi berkewajiban memastikan bahwa penyelenggara 
pada tingkat bawah ini terbentuk.Pembentukannya adalah melalui KPU 
Kabupaten/Kota.Sebagai penyelenggara pemilu kepala daerah tingkat 
bawah ini terikat dengan kode etik penyelenggara pemilu, agar tercipta 
kepastian hukum, adanya aspek keadilan, jujur adil kepada setiap peserta 
pemilu dan tidak memihak, serta berintegritas tinggi dan berintegritas.
Perlunya prinsip-prinsip ini ditegakan dalam rangka untuk menjamin dan 
melindungi hak-hak politik dan kedaulatan pemilih untuk menyalurkan hak 
pilihannya dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah. Tugas pokok lembaga 
penyelenggara tingkat bawah ini adalah: 

 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), merupakan panitia penyelenggara 
pemilu yang bersifat ad-hoc yang dibentuk dan dilantik oleh KPU 
Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 
Dan memastikan PPK dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum 
penyelenggaraan Pemilu sampai setelah pemungutan suara dan dalam 
hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, 
dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan 
paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. PPK terdiri 
dari 5 orang anggota dan 1 ketua yang merangkap sebagai anggota, 
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dengan dibantu sekretariat PPK, tugas dan wewenang PPK dalam 
penyelenggaraan pemilu pemilihan kepala daerah membantu KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran 
data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap, 
membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu 
kepala daerah; menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada 
KPU Kabupaten/Kota; mengumpulkan hasil penghitungan suara dari 
seluruh PPS di wilayah kerjanya. 

Kemudian melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara 
dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, dan 
mengumumkannya. Seterusnya membuat berita acara penghitungan 
suara serta membuat serti  kat penghitungan suara dan wajib 
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, 
dan KPU Kabupaten/Kota; 

 Panitia Pemungutan Suara (PPS) 
KPU provinsi harus memastikan bahwa pada setiap desa dan atau 
kelurhan sudah terbentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Panitia 
merupakan kepanjangan tangan dari KPU Kabupaten/Kota dalam 
membantu KPU Provinsi yang berada di Desa/Kelurahan, sama 
seperti PPK, PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum 
penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah pemungutan suara dan dalam hal terjadi penghitungan dan 
pemungutan suara ulang. PPS terdiri dari 3 orang dengan 1 orang ketua 
merangkap sebagai anggota. 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan pemilu 
kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: membantu KPU, 
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan 
pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih 
hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, membentuk KPPS, mengangkat 
petugas pemutakhiran data pemilih, mengumumkan daftar pemilih, 
menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. 

Tugas lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah mengumpul-
kan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, 
mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS 
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di wilayah kerjanya, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara 
setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. 

 Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) 
Peran penting KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala 
daerah adalah memastikan telah terbentuknya Kelompok Petugas 
Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan satuan terkecil dari 
penyelenggara pemilu, termasuk pemilu kepala daerah yang bertugas 
di tempat Pemungutan Suara (PPS). 

KPPS terdiri dari 7 orang dengan 1 orang Ketua merangkap sebagai 
anggota, KPPS biasanya berasal dari tokoh masyarakat setempat, dalam 
pemilihan kali ini setiap KPPS maksimal melayani 800 Pemilih. KPPS 
memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan 
Pemilu. 

Bagi KPPS terikat dengan kode etik Pemilu, karena sangat sebuah 
menentukan hasil pemilihan dan mereka berhadapan langsung dengan 
pemilih.Mereka harus menjunjung tinggi asas pemilu yaitu asas ‘jurdil”. 
Tugas dan wewenang KPPS dalam Pemilu adalah: Mengumumkan dan 
menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, menyerahkan daftar pemilih 
tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu 
Lapangan, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 
mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, menindaklanjuti 
dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, 
Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari 
pemungutan suara, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara 
setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, membuat 
berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat 
serti  kat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi 
peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS. 

 Tahap persiapan yang menjadi tahapan awal dilakukan dengan 
baik oleh komisi pemilihan umum, ditandai dengan persiapan 
penjadwalan dan persiapan yang matang sehingga tidak terjadi kendala 
di lapangan.Kemudian melalui KPU Kabupaten/kota melakukan 
sosialisasi baik kepada penyelengara pemilu kepala daerah maupun 
kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan atau 
yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kapubaten/kota 



Sulu
h M

edi
a

60 Politik dan Pemerintahan di Ranah Lokal

kepada masyarakat, khusus kepada pemilih.Materi sosialisasi ini antara 
lain yang berkaitan dengan apa manfaat pemilu, siapa saja pesertanya, 
dan dengan kesadaran yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya 
dalam pemungutan suara. Selain itu bagamana tata cara pelaksanaan 
pemungutan suara, kapan jadwalnya, kapan kampanyenya dan jadwal 
hari pemungutan suara. 

 KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum kepala daerah 
akan menghasilkan pemilu yang berkualitas jika berpegang teguh 
dengan Kode etik.Peran KPU Provinsi dalam melakukakan pendataan 
pemilih sangat penting, karena: Pendataan adalah proses pengolahan 
data atau manipulasi data atau tranformasi simbul-simbul,seperti atau 
abjad dengan tujuan untuk meningkatkan kegunaan atau menghasilkan 
informasi lebih tepat dan akurat serta sangat menentukan dalam tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pemilu 

Berdasarkan Hasil pembahasan, maka diambil kesimpulan 
bahwa, Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Daerah dapat dikatakan sudah berperan dengan baik, 
karena tahapan demi tahapan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang penyelenggara pemilu 
dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, walaupun belum 
maksimal, karena masih terdapat kekurangan, seperti masih munculnya 
ketidakpuasan masyarakat baik terhadap proses maupun pelaksanaan 
dan hasilnya. 

 

-oo0oo-
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6
Peran Strategis Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Jambi dalam Pengawasan 

Pelaksanaan anggaran Daerah 

Rio Yusri Maulana 

 

Di dalam bab Pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang 
penulisan makalah ilmiah dengan judul seperti ini. Uraiannya 
meliputi substansi yang dibahas, alasan pembahasan, dan tujuan 

dan sasaran dari pembahasan. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah, telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan mendasar 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut akan 
merubah peta pemerintahan secara keseluruhan di Indonesia termasuk 
perubahan terhadap pengawasan daerah yang akan berimplikasi pada 
perubahan pengawasan terhadap anggaran daerah. Pemberian otonomi 
luas kepada Daerah membawa konsekuensi diperlukannya penyesuaian 
tata kelembagaan serta pola hubungan antar lembaga pengawasan dan 
pemeriksaan keuangan di daerah. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD, pasal 316 bahwa pengawasan merupakan salah satu dari tiga 
fungsi DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap 
pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala 
Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya 
Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan 
wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, 
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kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan 
daerah dan kerjasama internasional di daerah. Fungsi pengawasan yang 
dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk 
pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan 
teknis administrasi, pengawasan administrasi dilakukan oleh lembaga yang 
dibentuk oleh negara/ pemerintah yakni Badan Pengawasan Keuangan 
(BPK), dan Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya (BPKP, Irjen pada 
Kementerian/Lembaga Non Departemen, Badan Pengawasan Daerah 
(Bawasda) di Propinsi dan Kabupaten/Kota). Ini menunjukkan bahwa 
fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran pengendalian 
kebijakan guna menciptakan check and balances. 

Fenomena yang terjadi pada DPRD Provinsi Jambi, pelaksanaan 
otonomi daerah tergambar atas hubungan antara Gubernur sebagai Kepala 
Daerah dan DPRD. Dari observasi penulis gambaran terkait lemahnya 
pengawasan kinerja lembaga tersebut dapat terlihat dari Serapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2015 yang 
tidak mencapai target, tidak maksimalnya serapan anggaran disebabkan 
oleh beberapa hal. Seperti kendala teknis maupun kendala administrasi 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pekerjaan proyek yang secara 
teknis belum didukung oleh dokumen-dokumen yang memadai, dengan 
kendala dalam proses lelang, dan pekerjaan yang secara teknis tidak bisa 
dilaksanakan. 

Pada tahun 2015 saja, terjadi beberapa kasus korupsi yang melibatkan 
pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, salah satunya pada Dinas Pendidikan 
terkait dengan Program Beasiswa, program ini terpaksa dihentikan karena 
bermasalah. Program beasiswa yang dikelola Dinas Pendidikan (Disdik) 
Provinsi Jambi ini diambil dari pos dana bantuan sosial. Berdasarkan audit 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan ada dana Rp 5 miliar lebih 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada program yang di peruntukan 
bagi 2.111 orang penerima beasiswa S1, S2, dan S3. Total anggaran beasiswa 
di Jambi pada 2014 mencapai Rp 25 miliar.1 

Tidak hanya kasus korupsi saja yang mengemuka selama tahun 2015, 
proses pelayanan terhadap kebutuhan publik juga menjadi sorotan, selama 
ini fenomena yang ada, penanganan pengaduan terkait pelayanan publik 
masih sangat lemah. 
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Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Tau  k Yasak 
mengatakan, pemerintah perlu menyikapi dengan positif hasil penilaian 
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI 
terhadap Kementerian Lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten kota.Untuk tingkat provinsi, terdapat tiga daerah yang mendapat 
nilai kepatuhan tinggi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan 
Selatan. Sedangkan 12 provinsi termasuk Jambi mendapat nilai kepatuhan 
rendah bersama 12 daerah lainnya dan 18 provinsi lainnya dengan nilai 
sedang.2 

Beberapa persoalan di atas berdampak pada penilaian yang di berikan 
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PAN RB) dalam Penyerahan Penghargaan dan Laporan Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Kementerian/LembagaTahun 2015 3 , Pemerintahan 
Provinsi Jambi mendapat rata-rata nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 
Pemerintah Provinsi pada tahun 2015 adalah 60,47 atau memperoleh 
predikat CC dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintahan. 

Hal tersebut di atas menandakan bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan daerah belum berjalan secara baik,sebagai badan perwakilan 
di daerah, DPRD belum menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang 
(balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap 
Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga 
formal yang menampung aspirasi masyarakat, namun perlu diketahui 
bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD pasti melalui 
hambatan hambatan yang sedikit banyak menganggu jalannya proses 
pengawasan. Hambatan ini bisa muncul secara internal maupun eksternal, 
contohnya secara internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia 
yang ada, sedangkan secara eksternal terbatasnya waktu yang ada dalam 
proses pembahasan, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh sebab itu 
DPRD dinilai sebagian masyarakat masih jauh panggang dari api, artinya 
belum sesuai harapan. Munculnya anggapan tersebut sangat disayangkan, 
mengingat fungsi DPRD sangat fundamental dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

Mengamati pelaksanaan Pengawasan Politik dan Pengawasan 
Legislatif (Legislative Oversight) DPRD Provinsi Jambi Penulis beranggapan 
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bahwa DPRD Provinsi Jambi mempunyai peran penting dalam melakukan 
pengaturan dan pengawasan atas seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah 
yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Peran ini menegaskan bahwa DPRD 
memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dalam melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, proses Pengawasan politik sudah 
dilaksanakan oleh DPRD Provinsi jambi sesuai kewenangannya tersebut, 
secara normatif pengawasan tersebut terlaksana dilihat dari prespektif 
DPRD dan Pemerintah Daerah, tetapi pengawasan DPRD tersebut tidak 
secara aktif dilakukan dan disosialisasikan sehingga belum terbangunnya 
presepsi yang sama di masyarakat 

MODEL PENGAWASAN POLICE PATROL OVERSIGHT 

DPRD dan Kepala Daerah diamanatkan sebuah hubungan kerja de-
ngan prinsip keterbukaan, saling menghargai dau menghormati satu sama 
lain, tidak saling mengintervensi dan mengutamakan kepentingan publik 
di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Perlunya pemaham-
an lebih baik lagi tentang ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-
undang an tentang pemerintahan daerah oleh aparatur pemerintah daerah 
temasuk anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bi-
dang legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan memang 
memberikan tantangan tersendiri, dan fungsi ini dapat memberikan peluang 
besar bagi DPRD untuk membuktikan kredibilitasnya langsung pada rakyat. 
Namun, kewenangan inipun mampu menjebak DPRD dalam kepentingan 
politik praktis yang bersifat sesaat atau sumber korupsi oleh karena itu dalam 
pelaksanaannya, DPRD perlu mengawasi secara detail dan tegas untuk 
mencegah penyimpangan yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak 
disengaja dalam pengelolaan APBD, dari hasil analisis data dan observasi 
yang penulis lakukan selama proses penelitian, pengawasan yang dilakukan 
oleh DPRD Provinsi Jambi selama tahun anggaran 2015 tidak sama sekali 
pernah menginisiasi sebuah investigasi dan penyelidikan terkait sebuah 
kebijakan, DPRD melakukan komunikasi intensif dalam proses pengawasan 
terhadap sebuah isu yang muncul ke publik,DPRD Provinsi Jambi dalam 
evaluasi terhadap pemerintah daerah tidak sampai pada proses investigasi, 
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tetapi permasalahan yang harus dibahas bersama dengan pemda seperti 
halnya moratorium batu bara, DPRD meminta kepada Gubernur agar Perda 
tersebut diberlakukan dan dijalankan secara konsekuen. 

Pada level pelaksana program oleh SKPD dan perangkat daerah 
lainnya, Pengawasan DPRD sudah dijalankan dalam batasan kewenangan 
yang ada dalam aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 
pengawasan DPRD dilakukan hanya dalam dalam proses pembahasan APBD, 
pengawasan ini dapat berbentuk evaluasi dalam forum-forum dengan TAPD 
(Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dilakukan oleh Badan Anggaran 
DPRD ataupun komisi-komisi yang ada di DPRD dengan mitra kerja yaitu 
SKPD terkait. Salah satu kewajiban DPRD adalah membahas anggaran yang 
diajukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan harus dilakukan oleh DPRD 
melalui koreksi dan evaluasi, hal tersebut dilakukan dilakukan berdasarkan 
kewenangan DPRD, proses pembahasan selalu dinamis namun masih dalam 
batas kewenangan. Pemerintah daerah dengan pola tersebut tidak merasa 
terganggu, dengan kenyataannya selama ini proses APBD berjalan lancar. 

Dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan APBD tersebut, 
terkadang memunculkan perbedaan-perbedaan, karena permintaan dan 
koreksi oleh DPRD yang memiliki latar belakang beragam juga berbeda-
beda, sebagai sekretaris daerah, bisa saja dan memiliki hak untuk tidak 
mengikuti mengakomodir semua permintaan DPRD jika hal tersebut 
berbenturan dengan aturan dan acuan kerja, seperti usulan program yang 
bukan prioritas dalam RPJMD 

Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pengawasan DPRD 
diharapkan melaksanakan proses pengawasan sampai dengan kegiatan 
yang sedang berjalan, untuk menghindari penyimpangan, agar ketika 
kegiatan tersebut telah selesai tidak lagi ditemukan permasalahan yang 
dibahas oleh DPRD di akhir tahun anggaran, Plt. Kepala Bappeda Provinsi 
Jambi menjelaskan kepada penulis bahwa proses pengawasan sudah 
dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jambi, terutama dilakukan pada saat 
reses ke lapangan, biasanya Anggota DPRD menghimpun data-data di 
dapil masing-masing terkait dengan program kegiatan pemerintah provinsi 
di wilayah pengawasan itu, hasil evaluasi itu akan di rangkum oleh DPRD 
dan akan di kemukakan pada saat penyusunan RKPD, hiring dengan mitra 
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kerja, baik itu fraksi, komisi, maupun pembahasan APBD untuk program 
perkiraan tahun berikutnya, itu dimasukan secara resmi di dalam pokok-
pokok pikiran DPRD yang disampaikan saat paripurna dan forum lainnya 
yang berkaitan, untuk disampaikan kepada pemerintah daerah untuk 
dimasukan kedalam RKPD sebelum tertuang dalam KUA-PPAS 

Dari data yang penulis peroleh dalam penyusunan KUA-PPAS 
pemerintah daerah bersama DPRD memperhatikan aspirasi yang 
disampaikan oleh DPRD, proses Bottom Up, pada saat kita membahas 
KUA-PPAS , Pemerintah Daerah menyesuaikan aspirasi tersebut dengan 
RKPD dan RPJMD, sepanjang aspirasi tersebut memungkinkan untuk di 
anggarkan, maka pemerintah daerah mengakomodir usulan politik tersebut, 
dan contohnya seperti tahun anggaran 2017, pembangunan jalan untuk 
bandar udara di Kabupaten Bungo. Di dalam RKPD spesi  k kegiatannya 
tidak tercantum, tetapi untuk pengembangan kawasan memungkinkan 
dalam program besarnya ada aturan dalam RPJMD, hal tersebut merupakan 
singkronisasi antara peran aspirasi DPRD yang masuk dalam kesepakatan 
bersama dengan pemerintah daerah. 

Dari pendapat tersebut, dan dari data yang penulis kumpulkan 
proses pembuatan kebijakan APBD, Kepala Daerah mengajukan rancangan 
perda APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 
kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan 
Perda sebagaimana dimaksud dibahas pemerintah daerah bersama DPRD 
berdasarkan KUA dan PPAS. Pengambilan keputusan DPRD untuk 
menyetujui rancangan perda dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 
satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Atas dasar persetujuan 
DPRD, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah 
tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah. Keberhasilan pembangunan daerah akan 
sangat ditentukan oleh proses manajemen dalam hal ini pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Data yang penulis peroleh dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi 
terkait jadwal pengawasan DPRD yang dilakukan selama tahun 2015. 
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 Rekapitulasi Kegiatan KomisiDPRD Provinsi Jambi Tahun 2015 

No. Kegiatan DPRD Agenda Pengawasan terlaksana 
1. Rapat-rapat 38 
2. Peninjauan Lapangan 40 
3. Reses 3 

Dari data tersebut di atas, agenda DPRD yang termasuk tugas pengawasan 
sudah terlaksana, tetapi masih belum memadai, dari total keseluruhan 
agenda DPRD dalam satu tahun, tindak lanjut dari hasil pegawasan masih 
belum signi  kan, sampai sejauh ini pengawasan DPRD yang sampai 
pada proses investigasi atapun penyelidikan terhadap kebijakan yang 
sangat urgent belum pernah dilakukan, untuk hal-hal lain seperti evaluasi 
terhadap perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan pihak ke-3, DPRD 
mendalami persoalan, kemudian tindak lanjutnya adalah mungkin merevisi 
perjanjian tersebut. Contohnya adalah pemasalahan lahan Pemerintah 
yang dipakai oleh pihak ke-3 ada, DPRD pernah melihat kelemahan kinerja 
pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, perjanjian tersebut mengharuskan 
Pemda untuk dibuat panitia pengawas khusus untuk itu, ternyata tidak 
ditindaklanjuti dan dibentuk, dan DPRD secara langsung menyarankan 
pembentukan panitia pengawasan khusus. 

Pendapat berbeda penulis dapat dari Direktur Eksekutif LSM 
Foksmades (Forum Komunikasi Masyarakat Desa) yang menyebutkan 
bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sama sekali tidak 
dirasakan oleh masyarakat, bahkan secara gamblang LSM ini mengatakan 
pengawasan tidak berjalan sama sekali, dengan presespsi yang terbangun 
di dalam lingkungan DPRD adalah ketika terpilih, Anggota DPRD hanya 
akan membanggakan jabatannya saja, jika dibandingkan persoalan dan 
permasalahan yang terjadi, faktanya adalah DPRD tidak menggunakan hak-
haknya untuk melakukan pengawasan secara langsung dan aktif. 

Penulis melihat dari pembahasan di atas pengawasan diimplemen-
tasikan oleh DPRD melalui pembahasan terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD tahun Anggaran 2015 yang dilakukan secara berkala 
mulai dari penyampaian pandangan umum fraksi, Rapat internal Badan 
Anggaran, Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah-
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an Daerah dan Rapat Intern DPRD Provinsi Jambi, pelaksanaan fungsi pen-
gawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Provinsi Jambi terhadap Ranperda APBD diimplementasikan melalui rapat-
rapat komisi dengan agenda pembahasan pandangan umum fraksi pada se-
tiap komisi, mengadakan dengar pendapat, kunjungan kerja maupun pem-
bentukan panitia khusus untuk menangani permasalahan tertentu. 

Melalui cara ini DPRD dapat menggunakan kewenangannya dengan 
mengundang semua pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk 
dimintai keterangan dalam koridor aturan yang berlaku. Fungsi pengawasan 
DPRD sangat penting dan berdampak luas, pelaksanaan fungsi ini di 
barengi dengan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam menetapkan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini berhubungan 
dengan kewajiban kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan 
kinerjanya atas pelaksanaan APBD, dengan beberapa penjelasan tersebut 
penulis beranggapan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 
DPRD Provinsi Jambi belum seluruhnya bisa memenuhi unsur dalam model 
pengawasan Police-Patrol Oversight. 

Dari data yang dihimpun oleh penulis, DPRD Provinsi Jambi sudah 
melakukan pengawasan secara normatif yang agendanya sudah di sepakati 
bersama dalam pembahasan di Badan Musyawarah, inisiatif pengawasan 
sudah melekat pada lembaga DPRD itu sendiri, namun DPRD dalam 
pelaksanaannya tidak pernah menggunakan hak-haknya, seperti hak angket, 
hak bertanya, dan hak interpelasi, yang merupakan proses investigasi 
terhadap suatu permasalahan kebijakan dalam proses pengawasan, 
menurut penulis permasalahan seperti beasiswa itu secara preventif bisa 
dicegah oleh DPRD jika lebih pro aktif dalam proses pengawasan, DPRD 
dapat membangun sistem peringatan dini (early warning system)padahal hak 
tersebut diatur dan diperbolehkan oleh undang-undang. 

Pengawasan ini pula menurut penulis, hadir untuk menjamin 
kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan 
dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya 
kesalahan atau penyimpangan. Secara khusus, hasil pengawasan DPRD 
terhadap pemerintah daerah dilakukan untuk menjamin agar pemerintah 
daerah berjalan sesuai dengan kesepakatan di dalam rencana bersama dan 
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ketentuan perundangundangan yang berlaku, dengan pengawasan tersebut 
DPRD bisa memotivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan 
penyimpangan, kemudian pada akhirnya meyakinkan bahwa kinerja 
pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang 
ditetapkan. 

Merujuk pada Model Pengawasan Police Patrol Oversight, pengawasan 
dengan model ini memberikan sebuah gambaran pengawasan yang aktif, 
langsung, dan merupakan inisiasi lembaga DPRD, model pengawasan ini 
menurut hasil penelitian yang penulis temukan lebih mendekati fenomena 
yang terjadi di Provinsi Jambi, untuk mengetahui dan menyelesaikan 
suatu permasalahan atau kemungkinan penyimpangan, dan dalam 
memperoleh informasi yang akan digunakan oleh Pemerintah dan DPRD 
dalam membenahi kebijakan ataupun dalam proses pelaksanaan kebijakan 
tersebut DPRD Provinsi Jambi melakukan peninjauan langsung ke lapangan, 
melaksanakan hearing untuk meminta keterangan pejabat terkait yang 
sudah teragendakan dalam hearing dan rapat dengan pendapat bersama 
mitra DPRD yakni SKPD-SKPD terkait. 

Namun, tidak kesemua penjelasan yang menunjukan bahwa model 
pengawasan Police Patrol Oversight digunakan, DPRD Provinsi Jambi tidak 
pernah sama sekali menggunakan hak-haknya dalam pembahasan suatu 
kebijakan, serta DPRD Provinsi Jambi belum pernah sama sekali membentuk 
suatu panitia khusus untuk melakukan investigasi atau penyelidikan 
terhadap penyimpangan tertentu ataupun kebijakan tertentu, bahkan 
DPRD Provinsi Jambi menggunakan hak-hak anggota DPRD seperti hak 
menyatakan pendapat, hak angket dan hak interpelasi. 

Maka penulis beranggapan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 
DPRD belumlah sesuai dengan harapan, DPRD melakukan pengawasan 
hanya mengacu pada agenda rutin dan tahunan yang sudah disusun 
oleh Badan Musyawarah, pola pengawasan juga tidak teradministrasi 
dengan baik, karena tidak ada aturan yang mengatur tentang tindak lanjut 
pengawasan secara khusus, beban pengawasan lebih besar pada Komisi-
Komisi yang ada di DPRD sehingga tidak ada sinergitas yang menyeluruh 
terkait pengawasan yang dilakukan. 
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MODEL PENGAWASAN FIRE ALARM OVERSIGHT 

Penulis mencoba mengidenti  kasi konsep ini dalam pelaksanaan 
tugastugas pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi, 
keterlibatan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
penjelasan Kepala BPKAD Provinsi Jambi terkait keterlibatan masyarakat 
dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi khususnya 
oleh LSM, pandangan berbeda ini menyoroti peranan LSM terhadap dinas-
dinas dan instansi, dikatakan bahwa DPRD tidak melibatkan LSM dalam 
proses pengawasan, karena LSM terkadang tidak membantu namun justru 
memanfaatkan kesempatan, untuk mencari uang dari kesalahan-kesalahan 
yang dilakukan, dampaknya adalah banyak kegiatan tidak berjalan karena 
pejabat takut dilaporkan oleh LSM kepada Kejaksaan ataupun Kepolisisan 
untuk permasalahan yang belum jelas faktanya, ironinya adalah terkadang 
aparat juga merespon laporan-laporan seperti itu untuk melakukan hal 
yang sama. Proses penyampaian aspirasi dan laporan oleh masyarakat 
tidak teradministrasi melalui aturan yang jelas, proses tersebut melebur 
dengan agenda reses DPRD, dan secara terbuka penyampaian aspirasi yang 
sifatnya penting dapat langsung menuju kantor DPRD, tidak ada aturan 
normatif yang mengatur proses dan tindak lanjut laporan yang harus dilalui 
masyarakat dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap pemerintah 
daerah. 

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dirasa sangat 
diperlukan, jangkauan pengaruh oleh DPRD belum mampu menyentuh 
seluruh masyarakat khususnya di daerah-daerah dengan akses yang sulit, 
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan merupakan 
suatu komponen yang sangat penting bagi keberhasilan kerja pemerintah 
daerah, kontribusi masyarakat dalam mengawasi pemerintah dapat terlihat 
dari partipasi dalam pembangunan, penulis membandingkan pendapat 
dari unsur DPRD dengan unsur masyarakat, anggota DPRD sebagai wakil 
yang sudah dipilih langsung oleh masyarakat dapat melibatkan kelompok 
masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan. 

 Dari data yang penulis peroleh dari pihak LSM mengungkapkan 
hal yang berbeda, DPRD tidak mau melibatkan LSM dalam pengawasan, 
hal ini disebabkan oleh adanya ketidakterbukaan informasi antara DPRD, 
Pemerintah Daerah dengan masyarakat, ada hal yang ditutupi oleh 
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DPRD terkait proses pembangunan, karena dikhawatirkan permasalahan 
yang muncul melibatkan anggota DPRD dan oknum yang ada di dalam 
pemerintahan, maka jangan sampai LSM tau dan memperkeruh keadaan, 
seolah DPRD tidak mau tersentuh oleh masyarakat, LSM sebagai lembaga 
yang juga mengamati kinerja pemerintah dan sama-sama melakukan kontrol 
sosial, seolah-olah LSM melakukan ‘overlapping’ kewenangan pengawasan, 
dari data yang penulis peroleh, LSM Foskmades telah melakukan monitoring 
dan evaluasi yang bertujuan untuk memberi gambaran lebih jelas mengenai 
pelaksanaan program pemerintah daerah, dan hasil dari monitoring serta 
evaluasi tersebut telah disampaikan kepada DPRD untuk ditindak lanjuti, 
namun DPRD tidak pernah bisa menyelesaikan temuan dari LSM tersebut 
secara tuntas. 

Dari data dan analisis penulis terhadap masukan yang diberikan oleh 
masyarakat melalui media, masyarakat lebih terbuka memberikan laporan 
terhadap hasil pembangunan kepada media, media pun memberikan 
fasilitasi terhadap aspirasi yang masuk dengan rubrik khusus, namun 
kebanyakan dari aspirasi masyarakat tersebut merupakan persoalan yang 
menyentuh langsung seperti persoalan harga barang kebutuhan sehari-hari, 
fasilitas publik, dan tidak secara spesi  k mengamati dari proses perencanaan 
sampai dengan evaluasi. Madia memberikan informasi secara langsung dan 
up to date terhadap persoalan yang terjadi, ini dirasa masyarakat lebih efektif 
memberikan teguran kepada pemerintah, dari pada menyalurkan melalui 
wakil mereka di DPRD. 

Dari pembahasan di atas dan bersadar pengolahan data yang penulis 
terima, penulis berpendapat bahwa DPRD Provinsi Jambi tidak secara 
khusus membuat sebuah aturan yang melibatkan partisipasi masyarakat 
dalam proses pengawasan, penulis tidak menemukan sebuah aturan 
khusus, serta pihak masyarakat/LSM dan media tidak mengetahui cara 
menyampaikan aspirasi mereka selain langsung menghubungi anggota 
DPRD terkait ataupun megajukan forum audiensi, tidak ada prosedur baku, 
terkecuali dalam penerimaan aspirasi dalam bentuk demonstrasi, sudah 
diatur dalam SOP tersendiri. 

Tanggungjawab pengawasan DPRD dalam keterlibatannya secara 
langsung dengan masyarakat termasuk dalam agenda yang sudah 
disusun oleh Badan Musyawarah, artinya inisiatif pengawasan hampir 
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seluruhnya marupakan tugas-tugas normatif DPRD. Penulis melihat 
pada implementasinya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi 
Jambi terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait Laporan 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 belum berjalan dengan 
semestinya. Hal ini dikarenakan lemahnya peran check and balance pada 
pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan dewan, pada konteks 
ini, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi 
lebihdiposisikan pada pengawasan secara normatif, sehingga peran 
pengawasan untuk memberikan informasi seawal mungkin sebagai bagian 
dari sistem peringatan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi belum dapat 
berjalan secara efektif. 

Terkait kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang selama ini be-
lum berjalan secara optimal pada DPRD Provinsi Jambi, karena belum ter-
lembaganya sistem standar dan prosedur baku pelaksanaan pengawasan, 
belum tersusunnya agenda pengawasan yang jelas dan mekanisme pelapor-
an hasil pengawasan, dan belum optimalnya pengorganisasian seluruh 
sumberdaya pengawasan. Dalam mengoptimalisasikan fungsi pengawasan 
terutama terhadap penganggaran publik terkait pelaksanaanAPBD. 

Dari pembahasan di atas penulis beranggapan bahwa tidak ada model 
pengawasan yang sangat spesi  k digunakan oleh DPRD, jika merujuk 
pada model Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight,McCubbins 
dan Schwartz (1984) menyimpulkan dalam penelitian mereka bahwa 
pengawasan dengan model “Fire Alarm” adalah bentuk yang lebih disukai 
oleh para legislator, karena model ini memungkinkan DPRD membuat dan 
menetapkan aturan yang memungkinan keterlibatan aktif dari masyarakat 
secara langsung untuk memantau dan mengingatkan pemerintah, dengan 
melibatkan upaya selektif dan didorong oleh keluhan dari masyarakat dan 
kelompok-kelompok kepentingan yang membawa potensi permasalahan 
dan menjadi perhatian dari legislator, jika ada penyimpangan atau 
ketidaksesuaian kebijakan. Pengawasan dengan model Fire Alarm ini 
mencurahkan sedikit waktu dan sumber daya yang digunakan oleh para 
legislator untuk melaksanakan pengawasan. 

McCubbins dan Schwartz melihat model ini lebih e  sien dalam 
mengevaluasi dan membenahi pelaksanaan kebijakan, karena pengawasan 
Fire Alarmini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan 
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kelompok-kelompok kepentingan, anggota legislatif/legislator terlibat 
dalam pengawasan hanya setelah adanya laporan, namun hal berbeda 
jika dibandingkan dengan temuan penelitian yang penulis peroleh, justru 
memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan lebih bersifat normatif 
dengan mengikuti aturan yang berlaku saja, tidak terlihat pola pengawasan 
yang mendekati model pengawasan yang dikemukakan oleh McCubins dan 
Schwartz. 

Agenda pengawasan DPRD Provinsi Jambi yang sudah tersusun 
setiap tahunnya, melalui pembahasan dalam badan musyawarah, setelah 
agenda tahunan DPRD disepakati, maka tidak ada agenda lainnya diluar 
kesepakatan tersebut yang dilakukan oleh DPRD. Adapun tindakan-
tindakan reaktif DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap suatu 
persoalan tertentu lebih didorong atas tuntutan yang reaktif pula, buka 
berdasar pola yang memang di atur sedemikian rupa agar menghasilkan 
suatu output pengawasan yang tepat untuk mendukung terselenggaranya 
pemerintahan daerah yang sesuai dengan tujuan bersama. 

Pengawasan dengan model Fire Alarm Oversight yang menjadi model 
pengawasan yang direkomendasikan oleh McCubins dan Schwartz dalam 
penelitiannya, yang menyebutkan bahwa pengawasan yang efektif apabila 
berhasil menge  sienkan waktu pengawasan dengan mengacu pada laporan 
dan tindakan masyarakat untuk lebih proaktif melakukan pengawasan 
tidak ditemukan kesesuaian dengan hasil penelitian yang penulis peroleh 
di DPRD Provinsi Jambi, karena pengawasan langsung yang dilakukan 
selama ini oleh masyarakat melalui LSM memang sudah diterima oleh 
DPRD sebagai bentuk masukan, namun penulis tidak menemukan aturan 
mengenai sistem pelaporan dan aturan yang secara khusus mengatur 
pengawasan oleh masyarakat di DPRD Provinsi Jambi, tidak ditemukan 
pola tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah tersusun, terarsipkan, serta 
terdokumentasikan dengan baik seperti yang diamantkan dalam konsep 
yang dikemukakan oleh McCubins dan Schwartz. 

KESIMPULAN 

Tinjauan Berdasarkan Sifat Pengawasan UU No. 23 Tahun 2014 
menempatkan DPRD menjadi salah satu unsur pemerintahan daerah. 
Melalui posisi ini, DPRD mempunyai peran penting dalam melakukan 
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pengaturan dan pengawasan atas seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah 
yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Peran ini menegaskan bahwa DPRD 
memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dalam melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, sehingga fungsi pengawasan secara 
menyeluruh dapat dilakukan dalam keterlibatannya pada proses regulasi 
kebijakan daerah. Pada implentasinya pelaksanaan pengawasan DPRD 
Provinsi Jambi lebih diposisikan pada pengawasan yang bersifat Normatif. 

1 “Lima Tahun HBA, Tumbh Subur Kasus Korupsi” [Berita], jambibagus.com, 29 April 
2015. Diunduh pada http://jambibagus.com/?p=1533 

2 “2015, Standar Pelayanan Publik di Provinsi Jambi Masih Rendah” [Berita], jambibagus.
com, 31 Desember 2015. Diunduh pada http://kilasjambi.com/index.php/seputar-jam-
bi/item/739-2015-standar-pelayanan-publik-di-provinsi-jambimasih-rendah/739-2015-
standar-pelayanan-publik-di-provinsi-jambi-masih-rendah 

3 “Pemprov Jambi Peroleh Predikat CC Dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan” [Ber-
ita], http://jambiprov.go.id, 22 Desember 2015. Diunduh pada http://jambiprov.go.id/
berita-pemprovjambi-peroleh-predikat-cc-dalam-akuntabilitas-kinerja-pemerintahan.
html 

-oo0oo-
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Pengaturan Hukum Tentang Impor Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Ditinjau dari Konvensi Basel 1989 

 1) Rahayu R Harahap 2) Mochammad Farisi 

 

Kegiatan pembangunan dimanapun memiliki tujuan utama untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan 
melalui rencana pembangunan disegala bidang, termasuk industri.

Bahkan untuk Negara-negara yang sudah maju industrinya, pembangunan 
selalu bertumpu dibidang industri. Pembangunan dibidang industri tersebut 
disatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan 
hidup rakyat, dan dipihak lain industri juga menghasilkan limbah. 
Meningkatnya pembangunan disegala bidang, khususnya pembangunan 
dibidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan, 
termasuk limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan 
lingkungan hidup dan kesehatan manusia. 

Pada mulanya limbah B3 lebih dianggap sebagai masalah Negara-
negara maju. Akan tetapi pada perkembangannya kemudian ketika limbah 
B3 menjadi salah satu objek atau komoditi yang dapat diperjualbelikan oleh 
Negara maju kepada Negara-negara berkembang yang miskin baik secara 
sah (legal) atau tidak sah (illegal) sehingga limbah B3 tidak lagi dianggap 
sebagai masalah nasional dan regional tetapi menjadi masalah global 
(Takdir Rahmadi, 2003).Adanya pengetatan hukum lingkungan nasional 
suatu Negara seperti Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) yaitu 
suatu uji tingkat bahaya limbah di Amerika Serikat, yang mengakibatkan 
tingginya biaya daur ulang limbah B3 di Negara-negara maju sehingga hal 
tersebut turut meningkatkan dan mendorong upaya pembuangan limbah 
B3 terutama ke Negara-negara berkembang sehingga lintas batas limbah B3 
tumbuh dengan sangat cepatnya. 
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Efekti  tas Peraturan Daerah Kabupaten 
Batang Hari No. 08 Tahun 2016 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok 

 1) Rahayu R Harahap 2) Faizah Bafadhal 

 

Hidup sehat dan hidup di lingkungan yang sehat merupakan idaman 
semua orang. Namun kebiasaan merokok, apalagi merokok yang 
dilakukan disembarang tempat seperti di tempat-tempat umum 

atau fasilitas publik telah menyebabkan paparan asap rokok yang merugikan 
dan membahayakan kesehatan orang yang tidak merokok. 

Dampak negatif asap rokok pada kesehatan telah lama diketahui, 
seperti; penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, gangguan pernapasan 
dan kanker impotensi, gangguan kehamilan dan janin, yang sebenarnya 
semua penyakit akibat dari paparan asap rokok tersebut dapat dicegah. 
(Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan, 
Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan 
RI 2014) 

Beberapa solusi untuk mengurangi konsumsi rokok dan menciptakan 
udara yang bersih di ruang publik adalah kenaikan harga dan cukai yang 
tinggi untuk mencegah peningkatan jumlah perokok dikalangan anak 
dan orang miskin, larangan iklan produk tembakau, program berhenti 
merokok dan dengan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan, Direkturat Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan RI 2015). 

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan 
dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, 
mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau (Bab I 
Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Batang 



Sulu
h M

edi
a



Sulu
h M

edi
a

9
Strategi Pemerintah Desa dalam Melakukan 

Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
(Studi di Desa Penyengat Olak Kecamatan 

Jaluko Kabupaten Muara Jambi) 

1) Ratna Dewi 2) Citra Darminto 

   

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah-
an Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelay-
anan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa 

yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritas-
kan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. 

Lahirnya otonomi daerah dalam era globalisasi, maka pemerintah 
daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta member-
dayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangun-
an untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa 
yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efek-
tif dan e  sien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa 
memiliki dan tanggung jawab. Proses pembangunan saat ini perlu mema-
hami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah 
(grasroots), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi mar-
tabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus 
memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna di-
namis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. 

Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah 
konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang 
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Kapabilitas Pemerintah Daerah

Provinsi Jambi dalam Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan Lahan 

1) Nopyandri 2) Cholillah Suci Pratiwi 3) Sutri Destemi Elsi 

 

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin 
sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran 
hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya 

keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas 
tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu 
kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, 
danau, laut dan udara (Hasoloan, 2014). Gangguan asap karena kebakaran 
hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara. 

Berbagai upaya pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan 
telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum (undang-
undang, PP, dan SK Menteri sampai Dirjen), namun belum memberikan 
hasil yang optimal. Sejak kebakaran hutan yang cukup besar tahun 1982/83 
di Kalimantan Timur, intensitas kebakaran hutan makin sering terjadi 
dan sebarannya makin meluas. Tercatat beberapa kebakaran cukup besar 
berikutnya yaitu tahun 1987, 1991, 1994 dan 1997 hingga 2003 (Takdir 
Rahmadi, 2016). Imanudin M.S. (2014) memaparkan kebakaran hutan 
dan lahan juga kemudian merambah ke daerah Sumatra, Palembang dan 
Jambi salah satunya. Kebakaran hutan dan lahan ibarat sudah menjadi 
langganan tahunan untuk Provinsi. Oleh karena itu perlu pengkajian yang 
mendalam untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Tulisan 
ini merupakan sintesa dari berbagai pengetahuan tentang hutan, kebakaran 
hutan dan upaya penanggulangannya yang dilakukan oleh Pemerintah 
Provinsi Jambi, dikumpulkan dari berbagai sumber dengan harapan dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan bagi para peneliti, pengambil kebijakan 
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Implementasi Penggunaan Dana Desa

di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten 
Muaro Jambi dalam Pelestarian Adat 

Haryadi, Hapsa, Eko Nuriyatman 

 

Hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014, tepatnya pada Bab XIII, yang 
terentang dari Pasal 96 hingga Pasal 111 tentang DesaAdat, yang 
pada pokoknya menjelaskan bahwa pengaturan selama ini belum 

cukup melindungi kepentingan masyarakat desa, serta perhatian khusus 
bagi desa yang memiliki kekayaan adat sebagai modal kearifan lokal yang 
begitu potensial untuk terus diwariskan dari generasi kegenerasi. Peraturan 
tentang Desa adat menghadapi tantangan terbesar ketika berhadapan dengan 
jumlah desa yang sangat plural dan beragam di Indonesia, serta dihadapakan 
dengan kehidupan modernis masyarakat.Pembentuk UU Desa merasa perlu 
untuk mencantumkan poin penting tentang Desa adat yang perlu dijelaskan 
selain dasar pemikiran, asas pengaturan dan materi muatan, yaitu berupa 
pengaturan Desa adat tersebut.Tujuan ini sebenarnya berhubungan dengan 
pentingnya pengaturan Desa adat dengan pembahasan tersendiri. 

Dana Desa yang tidak sedikit dikucurkan bagi Desa yang berada 
diseluruh kawasan administratif Indonesia, tidak terkecuali Desa yang 
berada di Kecamatan Jambi Luar Kota. Beberapa sumber pendapatan desa, 
misalnya yang berbersumber dari pendapatan asli desa terdiri dari hasil 
usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain 
pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari 
pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah, ini menjadikan peluang untuk 
terealisasinya Desa yang beradat dan bermartabat, tidak terkendala oleh 
sumber anggaran yang terbatas. 
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13
Analisis Implementasi Program Coorporate 
Social Responsibility PTPN VI Unit Usaha 

Batanghari Integrasi Sawitsapi Provinsi 
Jambi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

 1)Haryadi 2)Moh. Arief Rakhman 3)Eko Nuriyatman 

 

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi saat ini telah mengalami 
perubahan paradigma pembangunan. Diawali dari pembangunan 
berbasis ekonomi yang memiliki orientasi tujuan pada pencapaian 

laba semaksimal mungkin, menjadi pradigma pembangunan berkelanjutan 
dimana didalamnya memiliki upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan di 
masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi di masa depan. Banyaknya 
investasi di Provinsi Jambi dalam bidang perkebunan tidak hanya membawa 
dampak positif akan tetapi juga membawa dampak negatif, baik pada 
perubahan struktur sosial, budaya, ekonomi masyarakat maupun pada 
kualitas lingkungan perubahan kemampuan daya beli masyarakat lokal akan 
menyebabkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya bisa menyebabkan 
ketidak harmonisan (kon  ik sosial) antara warga di sekitar perusahaan 
perkebunan. Mengingat besarnya potensi negatif atas Perkebunan, maka 
tanggung jawab perusahaan untuk bisa meminimalkan dampak tersebut 
dengan menyusun dokumen analisis dampak lingkungan, menyusun 
rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan 
yang juga didalamnya terdapat program kepedulian bagi masyarakat 
sekitar Perkebunan agar bisa turut merasakan manfaat atas aktivitas adanya 
kegiatan korporasi perkebunan tersebut. Bentuk kepedulian tersebut bisa 
direalisasikan dengan mengembangakan Corporate Social Responsibility 
(CSR) yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas hidupnya (Raden, 2010) 
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Penguatan Ideologi dalam Pembangunan 

Politik 
(Kasus Koalisi Partai Pendukung

di Provinsi Jambi) 

Navarin Karim 

 

Idiologi sejak di era reformasi hampir tidak ada dan seolah mati dalam 
dalam domain politik. Beda situasinya dengan Orde Lama dan Orde Baru, 
masyarakat begitu keukeh-nya (baca: kokoh) memegang idiologi yang 

telah diyakininya. Pindah dan atau bergabung dengan idiologi lain, secara 
ekstrim dianggap sebagai orang yang murtad, alias lemah dalam prinsip. 
Idiologi bukan lagi dianggap agama politik. Bukankah turunan dari suatu 
idiologi itu adalah “prinsip”. Orang yang lemah dalam memegang teguh 
idiologinya berarti lemah dalam berprinsip. Apakah ini disebabkan nuansa 
kehidupan materialis makin menggejala dalam masyarakat. Budaya populer 
lebih menonjol dalam masyarakat, mereka khawatir tidak kebagian kue 
kekuasaan, sehingga prinsip “ora edan ora keduman” dianggap suatu yang. 
Benar-benar masyarakat kita sudah semakin “sableng” demi kepentingan. 
Orang-orang idealis semakin sulit ditemukan, karena ini dianggap aneh 
dan sebagai budaya yang tidak populer. Bagaimana tidak, partai dalam 
berkoalisi tidak lagi memperhatikan rambu-rambu koalisi. Seharusnya 
dalam berkoalisi aspek idiologi yang dikedepankan, baru kesamaan visi, 
misi, program dan jargon. Kadang lebih membingungkan lagi visi, misi 
dan program yang boleh dikatakan hampir tidak ada kesamaan-pun ikut 
berkoalisi. Anehnya lagi setelah berkoalisipun dalam waktu tidak seumur 
jagung dapat berpindah atau menyeberang ke koalisi lainnya. Sebagai contoh, 
ketika pertama Jokowi terpilih jadi Presiden, masih ada Koalisi Indonesia 
Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun perlahan tapi pasti 
KMP nyaris tidak terdengar seperti iklan sebuah iklan mobil Panther, yang 
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